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Redakce Pøelouèského Rotu pøeje vem ètenáøùm
krásné velikonoèní svátky.
Pøítí èíslo: Kvìtnové èíslo Rotu vyjde v pátek 30. dubna 2010.
Uzávìrka pøítího èísla je 14. dubna 2010.
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Rada města Přelouče
85. schůze rady města zasedala 1. 3. 2010 a na svém programu měla mimo jiné schválení dohody o provedení I. Fáze
záchranného archeologického výzkumu na stavbě nové budovy Městského úřadu Přelouč s Východočeským muzeem
v Pardubicích, dále schválení smlouvy o nájmu nebytových
prostor objektu čp. 44 na Masarykově nám. (Záložna) uzavřenou mezi městem a Miladou Novákovou, Staré Hradiště. Rada města též souhlasila s návrhem vydávání edice „Příroda
Přeloučska“ za podmínky předložení způsobu financování.
V územní působnosti MěÚ Přelouč se nachází řada významných přírodovědných lokalit, které jsou hodnotné z mnoha
důvodů - geomorfologického, geologického, krajinářského,
botanického aj. Některé lokality jsou chráněny v rámci maloplošných chráněných území (Přírodní památka Mělické labiště, Labské rameno Votoka, Skalka u Sovolust aj). O těchto
přírodovědných hodnotách je odborná i laická veřejnost jen
velmi málo informována. Publikace by byla určena především
školám, občanům a návštěvníkům Přelouče. Dále rada města vyhlásila konkurz na funkce ředitele/ředitelky MŠ Přelouč,
Kladenská a zamítla žádost p. Františka Lagrona o umístění
poubových atrakcí na Masarykově náměstí v Přelouči.
15. 3. 2010 se uskutečnila v pořadí již 86. schůze rady
města, která mimo jiné schválila dodatek č. l smlouvy o dílo
na provedení stavby „Administrativní budova Městského úřadu
Přelouč“ s firmou Metrostav Praha, která podala nejvhodnější
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nabídku v zadávacím řízení a stala se tak vítězem. Vzhledem
k podání námitky firmy STAKO bylo třeba dodržet zákonnou
10 - denní lhůtu, ve které mohl být doručen návrh na přezkum
zadávacího řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
v Brně. Tato lhůta uplynula dne 4. 3. 2010 a poté bylo možné
zadávací řízení dokončit a uzavřít příslušnou smlouvu o dílo.

Pernštýnské náměstí v rekonstrukci.
Předpokládaný termín dokončení - 30. 6. 2010
Staveniště bylo předáno firmě Metrostav 22. 3. 2010. Schválen
byl též dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Dopravní zklidnění centra“, kterým se navyšuje smluvní částka o částku 1 310 886 Kč.
Důvodem navýšení ceny díla je nově upravená sazba DPH
s platností od 1. ledna 2010 a dále požadavek investora na
rozšíření prací ve formě výstavby vodního prvku se žulovým
obložením a napojením na energetické sítě. Schválena byla
též smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Dětská hrací souprava - Klenovka“. Předmětem této smlouvy je
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 80 000 Kč od Nadace
ČEZ. Rada města též vzala na vědomí zápis z jednání k problematice lohenicko - mělických písníků, konané 18. 2. 2010. Důvodem svolání tohoto jednání jsou neustálé problémy s vjezdem
motorových dopravních prostředků, pořádání zábavných akcí,
poházené odpadky, stanování apod. cílem bylo zvážit možnosti jednotlivých zainteresovaných složek a zároveň se domluvit
na jejich možném společném postupu při řešení problému. K danému tématu se vyjádřili zástupci města, Policie ČR, MP Přelouč, MS Břehy-Lohenice a ČRS MO Přelouč. Z jednotlivých
příspěvků se potvrdilo, že z ustanovení jednotlivých zákonů
ve vztahu k této problematice, které jsou mnohdy kontraproduktivní, nelze jednoznačně řešení stanovit.
mh

Ve dnech 25. - 26. 3. 2010 proběhla v Přelouči
pod záštitou vedení města valná hromada Sdružení komunálních služeb ČR s odborným zaměřením za účasti 50 ředitelů Technických a komunálních služeb s ČR a hostů z družebních firem
z Polska.
Podrobnosti přineseme v příštím čísle
Přeloučského Roštu.
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Ohlasy na MHD
Zaznamenali jsme velmi příznivé ohlasy
přeloučských občanů
na nově zavedenou MHD v Přelouči
Tuto nově zavedenou službu většina obyvatel nejen přivítala, ale velmi kladně ji ocenila. Velký dík patří Městu Přelouč
za její zavedení a provoz. Jde o službu, která slouží opravdu
široké přeloučské veřejnosti i ostatním návštěvníkům města,
a jistě právě proto se setkává s takovým ohlasem.
Drobné nedostatky, které
MHD má je snaha nadále
řešit a proto věříme, že příznivců MHD ve městě bude nadále jen přibývat.
Za spokojené občany
redakce

Z dopisu čtenáře
Vzhledem k pozitivnímu ohlasu na MHD v Přelouči mě napadlo, že by bylo užitečné, kdyby občané města měli k dispozici také souhrnný jízdní řád pro ostatní linkové autobusy
zajišbující dopravu po Přelouči - v některých časech totiž kromě MHD existuje výhodné spojení po Přelouči linkovým autobusem. Aby nebylo od slov daleko k činům a protože jsem
v oboru dopravy dříve pracoval, vytvořil jsem tabulky s odjezdy k nádraží a zpět pro dvě důležité zastávky - Náměstí
17. listopadu a Pražská. Myslím si, že občané Přelouče by
tyto informace určitě uvítali.
Tomáš Hradecký

Obchvat města Přelouče
Rošt 3/2010 v redakčním článku popsal, jak dopadla jednání Rady a Zastupitelstva města o přeložce silnice I/2. Je
ale potřebné dodat, proč k uvedeným
závěrům došlo a co to znamená.
V r. 2004 byl navržen jižní obchvat
pro přeložku I/2 (Lhota-Přelouč-Valy)
a severní spojka pro přeložku II/33 (Přelouč-Břehy). Řešení, kromě jednoduchos-
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ti a „přijatelných“ nákladů, má i slabé
stránky. Město je ohraničeno ze severu
Labem a železnicí, a tak rozvoj města
historicky probíhá jižním směrem. Obchvat proto znemožní rozsáhlejší výstavbu. I kdyby se město nerozvíjelo (!), již
dnes je, přímo za protihlukovou zónou
jižního obchvatu, rozsáhlý areál pro rodinné domy. Obchvat nebude mít příznivý vliv ani na stávající sídliště.

V r. 2006, při schvalování územního
plánu padla otázka, zda je jižní obchvat
vhodným řešením. Pro hledání odpovědi měli zastupitelé k dispozici studii
z r. 2004, a pokud nechtěli vycházet ze
subjektivních názorů, chyběla nejen
studie severního řešení, ale i nezbytné
kvalifikované porovnání obou variant.
Tyto materiály vypracovala Dopravní fakulta Univerzity Pardubice a výsledek
(viz www.mestoprelouc.cz) je možné shrnout takto:
- severní obchvat řeší přeložku I/2 i II/33
jedinou komunikací
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- vedení vodní, železniční a silniční cesty v jednom koridoru je optimální
- orientační náklady na jižní obchvat
a severní spojku činí řádově
500 000 000 Kč
orientační náklady na severní obchvat
800 000 000 Kč
- severní řešení je pro rozvoj města životně důležité
Rada města 8. 2. 2010 porovnání
obou variant přijala a rozhodla, že pro
rozvoj města je severní obchvat výhodnější.
Zastupitelstvo o obchvatu jednalo na
zasedání 18. 2. 2010. V nastalé diskusi
se ukázalo, že část zastupitelů nebyla
vůbec seznámena s předloženou studií.
Přesto jednání pokračovalo.
Příznivci jižního obchvatu uváděli,
že severní varianta nepřináší významné
výhody, je nákladnější a ohrožuje realizaci obchvatu. Všichni ale shodně dodávali, že ke stavbě jakéhokoliv obchvatu dojde až za dvacet, třicet let. Pokud
se ale nepředpokládá výstavba obchvatu např. do r. 2015, tak pro pozdější realizaci nebudou dnes kalkulované náklady relevantní! Současná kalkulace je
totiž pouze suma za beton, ocel a práci.
V budoucnu se ke stavebním nákladům
musí kalkulovat i náklady na omezení
geofondu, vlivu na životní prostředí, urbanistické řešení atd. (osvícené 21. století!).
V současné době asi nelze stavbu obchvatu urychlit. Přeložka I/2 je financovaná ze státního rozpočtu, a město musí

před změnou územního plánu splnit řadu podmínek. Navržená usnesení měla
za cíl tyto podmínky začít plnit a dostat
severní obchvat do projednávané změny
územního plánu Pardubického kraje.
Pro správné rozhodnutí bylo potřebné vzít v úvahu i záležitosti, které nejsou
v pravomoci zastupitelstva, ale mají zásadní význam. Obchvaty měst se například mohou po r. 2013 dostat do plánů
EU. Také může v nedalekém okolí dojít
k výstavbě objektu, významem přesahující přeloučský region, který skokově
zatíží dopravní situaci. Potom bude stát
preferovat řešení v souladu s územním
plánem. Mít připravené dobré řešení
pro město je důležité!
Po diskusi došlo k hlasování. Z přítomných sedmnácti zastupitelů většina

(10) hlasovala pro severní obchvat, 7 hlasovalo proti. Nebyla však dosažena požadovaná hranice jedenácti hlasů pro,
a usnesení nebyla přijata. I to je významná změna. Takřka dogmatický názor z minulých let, že severní obchvat je nereálný,
se většinově mění. Ve prospěch současných a hlavně budoucích potřeb lidí, kteří chtějí v Přelouči kvalitně žít.
A co dál? Žádná varianta obchvatu
není ideální. Pokud ale respektujeme názor expertů, nemůžeme ignorovat lepší
řešení. Problematická finanční úspora
a tím nereálné urychlení stavby jižního
obchvatu jsou argumenty, které před budoucností neobstojí! Proto lze očekávat
další pozitivní vývoj v jednání o obchvatu města. Raději však dříve, než později.
jan.bezdicek@mestoprelouc.cz

22. 3. 2010 navštívil Přelouč ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška a na tiskové
konferenci uspořádané v sále
Občanské záložny představil pozvaným novinářům aktuální stav
čerpání z fondů EU. Společně
s ním se tiskové konference zúčastnil i hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a starostka Přelouče Irena Burešová. Představeny byly i úspěšné projekty Pardubického kraje, které byly financovány z fondů EU.

Jsme součástí zkušebního sčítání lidu, domů a bytů
Naše obec Přelouč
byla zařazena do
vzorku 0,5 % ze
všech obyvatel, domů a bytů v ČR, kterých se týká tzv. zkušební sčítání organizované Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Cílem zkušebního sčítání je ověřit správnost všech etap
průběhu sčítání a vyhodnotit zkušenosti, zejména ověřit srozumitelnost vyplňovaných formulářů před celorepublikovým sčítáním lidu, domů a bytů, které
ČSÚ připravuje na březen 2011.
Zkušební sčítání začne 6. dubna
2010. Od tohoto dne, až do 16. dubna
2010, budou sčítací komisaři jmenovaní
ČSÚ, ve většině případů Vaši poštovní
doručovatelé, osobně doručovat sčítací
formuláře. Domácnosti ve vybraných lo-
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kalitách naší obce/našeho města, které
budou součástí zkušebního sčítání, budou s dostatečným předstihem o této
akci včas informovány. Sčítací komisaři
se budou prokazovat služebním průkazem a k vyplnění formulářů Vám předají veškeré potřebné informace a zodpoví případné otázky. Sčítací formuláře je
možné vyplnit také elektronicky. Přístup
k elektronické verzi formulářů a veškeré
nezbytné informace včetně postupu, jak
je vyplnit, naleznete na internetové stránce www.scitani.cz.
Vyplněné sčítací formuláře je možné
odevzdat počínaje 17. dubnem 2010 několika způsoby: navrácením sčítacímu
komisaři při jeho druhé návštěvě, bezplatným odesláním poštou na P.O.Box
ČSÚ v obálce s předtištěnou adresou,

osobním předáním na poště uvedené
v letáčku nebo odesláním v elektronické
podobě. Veškeré údaje zjištěné při sčítání mohou být využity výhradně ke statistickým účelům a podléhají velmi přísné ochraně dle zákona o sčítání lidu,
domů a bytů a podle zákona o ochraně
osobních údajů. Sčítací komisaři, stejně
jako všechny osoby podílející se na zpracování údajů, jsou vázáni přísnou mlčenlivostí, která je časově neomezená.
Budete-li mít jakékoli dotazy, obrabte se prosím na kontaktní místa uvedená
v letáčku, který Vám sčítací komisař doručí do poštovní schránky, na oddělení
Sčítání lidu, domů a bytů Pardubice na telefonním čísle 466 743 421 nebo navštivte oficiální internetové stránky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - www.scitani.cz.
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Svoz větví
město Přelouč
Oznamujeme občanům města Přelouče (bez místních
částí), že Technické služby města Přelouče provedou svoz
větví ořezaných ze stromů a keřů.
Svoz se uskuteční

v pondělí 12. dubna 2010
Větve je nutné na tento termín připravit před dům !

Svoz bioodpadu
pomocí plastových nádob
po zimní přestávce poprvé

v 17. týdnu 2010
Upozorňujeme občany, kteří jsou zapojeni do systému
svozu bioodpadu pomocí plastových nádob, že tento svoz
bude po zimní přestávce opět pokračovat a to od 17. týdne
2010 (tedy v týdnu od 26. dubna) ve stejných svozových
dnech jako v loňském roce.

Zrcadlo, autosklo, keramika, drátěné sklo patří na sběrný dvůr

Zrcadlo, zrcadlo, řekni, kdo tě tady nechal?!
Při plnění úkolu daného Radou města provádět monitoring
svozu tříděného odpadu se setkávám s velkou neukázněností
některých občanů. I přes skutečnost, že město prostřednictvím
svozové společnosti zajišbuje provoz sběrného dvora, kam je
možné odevzdat objemný odpad, který se do běžné popelnice
nebo kontejneru nevejde, objevuje se stále na zemi na stanovištích kontejnerů. Někdy je to možná z neznalosti věci, co lze
a nelze do kterého kontejneru odložit. V tomto případě doporučujeme stránky http://www.jaktridit.cz/, kdo nemá tuto možnost,
může zavolat na odbor životního prostředí 466 768 521, kde
mu rádi poradíme. Někdy je to možná z pohodlnosti. V tomto
případě doporučení neznáme.
Upozornění týkající se provozní doby sběrného dvora:
V sobotu 1. května a 8. května bude sběrný dvůr otevřen jako každou běžnou sobotu, tedy od 8 do 12 hodin.

Kácelo se
a bude se sázet
Konec března je koncem tzv. vegetačního období, jinými slovy končí období, kdy se kácely stromy. Většina obyvatel Přelouče určitě zaregistrovala, že ke kácení stromů docházelo i na
území města. Reakce na kácení byly samozřejmě rozdílné. Technické služby ve spolupráci s odborem životního prostředí prováděly kácení stromů suchých a nemocných, stromů, které při
zhoršení povětrnostních podmínek hrozily pádem, stromů, které poškozovaly majetek. Mnohdy bylo nutné reagovat na připomínky a stížnosti občanů. Někdy se zasáhlo do přehoustlých
výsadeb, kde si stromy vzájemně konkurovaly, a bylo nutné vytvořit prostor pro růst zdravých perspektivních jedinců. Na některých místech byly vyřezány přehoustlé a zanedbané keřové
porosty, které byly vhodným místem na odhazování odpadků,
sloužily jako veřejná WC a samozřejmě tak nevytvářely vhodná
zákoutí našeho města. Období kácení skončilo a nastává období sázení, období neméně náročně, protože reakce občanů
budou opět rozdílné. Bude nutné vybrat vhodné druhy stromů,
které musí být odolné, aby vydržely růst v městském prostředí,
nesmí způsobovat alergie, nesmí mít dužnaté plody, na které
potom létá obtížný hmyz (vosy, sršně). Je nutné vybrat vhodná
místa, aby stromy neobtěžovaly, tj. nezasahovaly do chodníků,
silnic, svými větvemi nemlátily do oken a střech, kořeny nenarušovaly základy domů, netrhaly vodovodní přípojky, kabely atd.
Tak jak jste si nedávno všímali kácení, určitě si tey budete všímat i vysazování nových stromů a keřů.
Jiří Rejl
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Trh práce
na Přeloučsku

Příručka nezaměstnaného v roce 2010

Na ÚP v Přelouči bylo k 28. 2. 2010 evidováno celkem
1427 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti v měsíci únoru tedy činila v této oblasti 10,15 %.
K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např. Holotín 50 %, Tetov 45 %, Litošice
37,5%, Vápno 22,81 %, Sovolusky 19,4 %, Strašov 19,29%,
Hlavečník 19,09 %, Zdechovice 18,36 %.
Dále uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice
9,84 %, Choltice 11,14 %, Břehy 10 %. V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 8,62 %. V okrese Pardubice
činila celková míra nezaměstnanosti 7,58 % s celkovým
počtem 7 167 evidovaných uchazečů.
Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 28. 2. 2010
celkem 498 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní
místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 14,4 uchazečů. Na Přeloučsku bylo k 28. 2. 2010 hlášeno na ÚP celkem 191 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní
místo připadlo celkem 7,5 uchazečů.
Michaela Hývlová, vedoucí pobočky
Kontakt: DiP Přelouč - ÚP Pardubice, K. H. Máchy 908, Přelouč
Oddělení zprostředkování
- telefon: 466 958 827
Kontaktní místo státní sociální podpory
- telefon: 466 953 516

5. Starám se o děti, bude mě úřad práce nutit pracovat
na směny?
Při zprostředkování zaměstnání úřad práce zohlední vaši
péči o malé děti a bude se snažit zprostředkovat vám takové zaměstnání, které by vám v péči o děti nebránilo. Bude přihlížet k docházce dítěte do předškolního zařízení,
k povinné školní docházce dítěte a také k místu výkonu
nebo povaze zaměstnání druhého manžela.
6. Když pobírám podporu v nezaměstnanosti, mohu si přivydělat?
Ano, možné to je, ale musíte postupovat podle jedné z následujících možností. Kombinace uvedených možností je povolena, ale pozor: - odměny z přivýdělků se sčítají a nesmí
přesáhnout polovinu minimální mzdy (4000,- Kč/hrubého).
" pracovní nebo služební poměr - měsíční výdělek roven
maximálně polovině minimální mzdy.
" dohoda o provedení práce - měsíční odměna rovna maximálně minimální mzdy.
" dohoda o pracovní činnosti - měsíční odměna rovna maximálně polovině minimální mzdy.
POZOR: ve všech výše uvedených případech máte povinnost nahlásit na úřadu práce, že pracujete, a to do 8 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního nebo služebního
poměru nebo ode dne uzavření dohody o provedení práce
nebo dohody o pracovní činnosti a ve lhůtě stanovené úřadem práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny.
Pokračování příště.

Inzerce
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
V dnešním příspěvku vás nejdříve seznámím s výsledky již
VI. ročníku soutěže „Právo pro každý den“, která se konala

ňuje nebo trvá dlouhodobě a oběb ztrácí schopnost efektivně
vyřešit narušený vztah a útokům se bránit. Agresor i oběb jsou
důvěrně známé osoby (často jsou to i děti versus rodiče) a pomoc vyškolených pracovníků je pak jedinou efektivní pomocí
k tomu, aby se z ustrašené oběti stal zase sebevědomý člověk.
Pravomocí policie je rozhodnout o vykázání osoby v případě
domácího násilí ze společného obydlí na dobu deseti dnů. Tato doba nesmí být zkrácena, lze ji však na základě rozhodnutí soudu prodloužit.
Bližší informace a kontakty vám kdykoliv poskytneme na
služebně městské policie.

A nyní již k některým řešeným událostem

MÌSTSKÁ
POLICIE

ØE

P

dne 15. 3. 2010 v prostorách ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí. Této soutěže se účastní čtyřčlenná družstva osmých a devátých ročníků
ZŠ. Soutěž nepřímo navazuje na přednášky
Městské policie Přelouč, které jsou mimo jiné
zaměřené na zvyšování právního vědomí naší
mládeže. Letošního ročníku se zúčastnilo osm
družstev ze ZŠ v Přelouči, Cholticích, Chvaleticích a Řečan nad Labem. Vítězné družstvo
ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí ve složení:
Kraus Petr, Hufová Michaela, Verunáč David
a Kazimírová Jana bude naše město reprezentovat na krajském kole v Hlinsku. Držíme
pěsti.
Dovolte, abych touto cestou poděkoval
všem zúčastněným soutěžícím.

Srna v kotci pro psy
Přijali jsme telefonát, že v Jarošově ulici pobíhá srna. Byla
poraněná a slepá. Hlídka ji odchytla a umísti-

Leoš Slavík

Školení domácího násilí
V měsíci březnu se konalo školení pro strážníky MP na téma domácí násilí. Pracovnice Intervenčního centra v Pardubicích nás seznámily s problematikou na toto téma a vzájemně jsme si předali získané a bezpochyby potřebné informace
související s naší prací a samozřejmě s postupem v případech podezření na domácí násilí.

http://www.skp-centrum.cz

Co je tedy domácí násilí?
Je to dlouhodobé fyzické, psychické, sexuální ale i ekonomické násilí mezi osobami blízkými nebo žijícími ve stejné domácnosti. K tomuto násilí dochází opakovaně v jejich soukromí mimo kontrolu veřejnosti (často jen sousedé o nějakých
problémech cosi tuší z křiku přes zey). Intenzita násilí se stup-
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LOUÈ
la do kotce určeného pro psy. Zvíře skončilo
ve výběhu a dostalo náležitou péči, aby se zase uzdravilo.
Otevření bytu
Byli jsme požádáni o pomoc v případu muže, který neotvírá svůj byt. Nebylo možné se tam dostat pomocí klíče, ani na
bouchání nikdo nereagoval. Dozorčí MP vyrozuměl hasiče,
kteří byt otevřeli. Byl nalezen muž, který nejevil známky života.
Hlídka ihned přivolala lékaře a policii ČR.
Nouzové otevření automobilu
Kolem půlnoci si hlídka při kontrole města všimla zaparkovaného vozidla, které bylo nastartované. Jelikož osoba sedící uvnitř zamčeného vozu nereagovala na bouchání do oken
a kapoty, rozhodla se hlídka, že z důvodu obavy o její
zdraví a život
vyrazí boční
okénko u zadních dveří. Po
otevření automobilu strážníci zjistili, že
žena ve vozidle dýchá, ale
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nereaguje na žádné podněty. Proto byla ihned přes dozorčího
přivolána rychlá záchranná služba. Do příjezdu lékaře strážníci kontrolovali životní funkce ženy. Lékaři pak ženu převezli
do nemocnice v Pardubicích, kde podstoupila operaci mozku.
V současné době se po operačním zákroku zotavuje. Život jí
zcela jistě zachránil právě včasný zásah naší hlídky a rychlý
převoz do nemocnice.
Zloděj chycený pomocí kamerového systému
Volali z Penny Marketu, že přistihli zloděje, který je agresivní a snaží se jim utéct. Na místo byla ihned vyslána hlídka, která byla v tu dobu poblíž. Zloděj utekl zadním vchodem,
prostorem skladu přes nákladovou rampu. Pátrání v okolí bylo nejprve negativní, ale pomocí kamerového systému byla
osoba odpovídající popisu spatřena v Hálkově ulici, jak vychází směrem do Hradecké. Hlídka navigovaná dozorčím zadržela pachatele u nadjezdu v Hradecké ul. Byl převezen na
oddělení PČR Přelouč z důvodu prověření totožnosti.

Nalezená munice
Telefonicky nám bylo oznámeno, že v lese
u Klenovky leží zřejmě
nějaká nevybuchlá munice. Hlídka MP na místě zjistila, že se patrně
jedná o část pancéřové
pěsti. Byl přivolán pyrotechnik, který domněnku strážníků potvrdil a o munici se postaral.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka 156, tel.: 466 959 660, fax: 466 094 104,
mobilní telefon: 736 641 952, e-mail: mp@mestoprelouc.cz.
Bc. Martin Karabec,
velitel MP Přelouč

Klub Pomněnka
pro lidi, kteří jsou sami a chtějí to změnit
Nově vznikající klub Pomněnka je určen všem, kteří jsou
sami, hledají společníka nebo společnici pro návštěvu různých
kulturních akcí, případně chtějí nalézt kamaráda či kamarádku, přítele či přítelkyni pro další společný život.
Pomněnka nabízí své seznamovací služby všem lidem bez
rozdílu věku, kteří žijí ve Středočeském nebo Pardubickém
kraji (není podmínkou). Naše společné schůzky budou tzv.
vyhlašovací, čili nebudou se konat na jednom pevném místě. Na každou aktivitu se lze přihlásit zvlášb. Mělo by se většinou
jednat o dvoudenní aktivity s kulturním programem, vycházkami, společenskými večery, návštěvami památkových objektů
a krásné přírody. Všem zájemcům, kteří se stanou kmenovými
členy Pomněnky, bude program v předstihu nabídnut, aby bylo
možné včas se rozhodnout. Program bude tvořen vždy s ohledem na přihlášené věkové skupiny.

Pomněnku pro Vás připravuje
Zprostředkovatelská a hudební agentura JAKUB,
IČ: 62475002
Těšíme se na Vás. PhDr. Eva Jančíková

Jak se stát členem klubu Pomněnka?
1. Zavolat si o přihlášku do Klubu Pomněnka na číslo telefonu 723 58 34 58 nebo si o ní napsat na e-mailovou
adresu: e.jancikova@seznam.cz, vyplnit ji a s podpisem
vrátit zpět na zde uvedenou adresu.

Inzerce

2. Potvrdit účast na vyhlášeném programu a dodržet podmínky Klubu Pomněnka.
3. Zúčastnit se vyhlášené akce a dobře se bavit.

Ukázka programu na jaro 2010:
Schůzka Pomněnkářů by se měla konat v historické Kutné
Hoře (termín bude upřesněn). Ubytování na jednu noc bude
zajištěno ve středu města v příjemném penzionu. Do programu bude zahrnuta vycházka po nejvýznamnějších památkách
města a jeho historii. Večer - společenský kulturní program,
druhý den - společná vycházka do přírody. Příjezdy, odjezdy
a stravování (mimo snídani) si účastníci hradí sami.
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Purkhart rytíř Kamarét ze Žirovnice
V příštím roce oslaví město Přelouč
několik zajímavých výročí - 925 let od
první písemné zmínky, 750 let od povýšení na město a 100 let od vybudování
architektonicky cenné Občanské záložny podle plánu architekta Rudolfa Kříženeckého na dnešním Masarykově náměstí. Tato novorenesanční architektura jako
polyfunkční objekt s dosud velmi dobře
zachovaným secesním vybavením, tvoří
dominantu města. Je to krásný objekt
s důmyslně řešeným interiérem, kde každý prostor byl určen ke konkrétnímu využití. Tak především se zde nachází pěkný divadelní sál se zázemím, prostory
pro knihovnu, bývaly zde i dva sály pro
městské muzeum (dnes zrušeno), prostory pro Občanskou záložnu i pro kulturní činnost Občanské besedy. Nechybí
zde místnost s krásnými secesními lustry a svítidly, která dodnes slouží jako
příjemná „občerstvovna“ čili bufet. V objektu se nachází i svatební síň v prvním
patře a o patro výš baletní sál. V přízemí
jsou restaurační prostory. Prostě dobře

situovaná architektonická perla a dominanta dnešní Přelouče, kterou je vidět ze
široka daleka. Právě v Záložně má svou
základnu nově vzniklé amatérské divadlo BESEDA, které již naplno rozjelo svou
činnost. V letošním roce se chce široké
veřejnosti představit úsměvnou hříčkou
Evy Jančíkové „Pod keltským dubem“, ale
pro příští rok, právě k uvedeným výročím,
budou nastudovány „Rozpravy rytíře Kamaréta s Přelúčí“. Kdo byl rytíř Kamarét?
Tak především známý dvořan krále Jiříka
z Poděbrad, který patřil do jeho osobní
družiny. Král mu za jeho vynikající služby připsal (mimo jiné) Přelouč a příslušné vsi, takže se tady stal pánem. Jinak to
byl zdatný turnajník s vynikající pověstí.
V roce 1447 se zúčastnil slavnostní korunovace polského krále Kazimíra a stal
se zde absolutním turnajovým vítězem,
jak nezapomněli do svých kronik zapsat
tehdejší písmáci. Rytířská sláva se pak
s ním nesla po celý zbytek jeho života.
Padl jako hrdina v jedné z bitev, které
vedl jeho král A právě rytíř Kamarét bu-

FEJETON
PLANCK BY SE DIVIL
Příbuzné a křestní jméno si nevybíráme. O vzniku svých
jmen se zpravidla dovídáme zpětně z vyprávění rodičů a prarodičů. Někdy je jméno pro novorozence vybíráno promyšleně s ohledem na příjmení a možné problémy s jeho výslovností, čímž by se potomek měl například při představování
vyhnout podobným spojením jako: „Katerina Kucharová na r
háček“.
Někdy rodiče při neshodě podlehnou afektu, popadnou kalendář, ukážou prstem na datum narození dítěte a je rozhodnuto. Matka tím sice odvrátí nebezpečí, že by se dcera měla
jmenovat po tchyni, ale může jí tím připravit trable s dlouhým
jménem, které se spolu s ještě delším příjmením v době školní
docházky nevejde na štítek sešitu, později do kolonek na dotaznících, pojišbovacích smlouvách či daňových prohlášeních.
Není na tom o moc lépe ani jedinec zvaný Adam, narozený na
Štědrý den.
Po letech nostalgicky nahlížím do kalendáře a v duchu,
i přes mé dlouhé jméno, blahořečím svým rodičům. Při představě, že bych se mohla díky jejich afektu jmenovat Svátek
práce nebo Josef Dělník musím přiznat, že se rozhodli dobře.
Co by měl říkat Max Karl Ernst Ludwig Planck? Snad při přebírání Nobelovy ceny za zásluhy a vývoj fyziky vypracování kvantové teorie v roce 1918 nebyla byrokracie tak rozkvetlá, aby
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de rozmlouvat a na jevišti se potkávat se
známými lidmi z Přelouče a s významnými historickými osobnostmi, se kterými
by se za svého života ani potkat nemohl.
Pomáhat mu v tom bude panoš Pírko,
jinak skutečný služebník tohoto rytíře.
Divadelní spolek Beseda stále ještě
přijímá nové členy (bez rozdílu věku),
takže zájemci se mohou hlásit na čísle
723 58 34 58 nebo na e-mailu: e.jancikova@seznam.cz, případně přijít rovnou
na zkoušku každý čtvrtek v 19.00 hod.
do baletního sálu ve 2. patře Záložny.
Rádi vás mezi sebou uvítáme.
Pro zájemce o historii města a jeho
památky nebo pro ty, kteří si chtějí udělat příjemnou odpolední vycházku, jsme
připravili tzv. Velikonoční vycházky po
památkách Přelouče ve dnech 3. 4., 4. 4.
a na Velikonoční pondělí 5. 4. 2010 vždy
ve 14. 00 hod. Vychází se s průvodcem
od Záložny na Masarykově náměstí za
každého počasí. Bližší informace získáte
na již výše uvedeném telefonním čísle.
PhDr. Eva Jančíková

musel řešit problém, jak dostat svých pět jmen do vymezených kolonek v tiskopisu.
Max Planck se narodil 23. dubna 1858 a díky jeho objevu
fotoelektrického jevu, který teoreticky dopracoval Einstein, nám
dnes slouží takové vymoženosti moderní fyziky jako je laser
nebo gama-nůž, což vnímáme především v lékařství.
Max Planck zemřel v roce 1947.
D. Jiroutová

Dobří lidé ještě žijí
Při březnové hospitalizaci byla manželka vybavena pro komunikaci s rodinou mobilem, avšak s malým stavem vkladu.
Dle dohody jsem proto hned druhý den uhradil Kč 200,- na její údajné číslo, které jsem si nedostatečně poznamenal. Tím se
stalo, že došlo k záměně posledního, tj. devátého čísla, místo
čísla 3 za 5. Po následném zjištění chyby jsem na radu vedoucí prodejny tabáku zavolal na chybné číslo a vysvětlil mé „faux
pas“. Příjemkyně hovoru slíbila, že to prověří až dcera, že s tím
sama nemá valné zkušenosti. Když jsem si následně dohodnutou situaci kontroloval, byl jsem překvapen rychlostí, s jakou
poctivý cizí příjemce částku vrátil. Ihned jsem na cizí číslo zavolal a poděkoval s žádostí o sdělení alespoň jména města,
kde žijí tak poctiví lidé. Byla to Vlašim a moc mne to potěšilo,
mám tam dokonce sportovní přátele.
Frant. Hollmann
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Galerie S. V. U. MÁNES DIAMANT
CURSUS Ivan Exner
3. - 28. 2. 2010 # Spálená 4, Praha 1 Nové Město
Pročítáme-li stránky Přeloučského
Roštu, dovídáme se pravidelně každý měsíc zajímavosti, události i novinky z dění
našeho města Přelouče.
Seznamujeme se na těchto stránkách
i se spoluobčany, kteří svými schopnostmi, zájmy, nadáním vědomostmi i zkušenostmi přinášení ostatním lidem cenná poznání, potěšení i životní motivaci.
Mnozí z nich odešli za dalším uplatněním i studiem do různých částí Česka hlavně do Prahy, nebo do zahraničí.
Vracejí se však domů do Přelouče k rodičům, sourozencům, přátelům. Ceníme
si jejich návratů, zájmu o dění města i lidí. I oni nás zajímají! Bude jim vymezena
občas i část stránek Přeloučského Roštu.

Dne 3. 2. 2010 byla slavnostní vernisáží otevřena výstava obrazů akademického malíře IVANA EXNERA. Pořadatelem byl Ivan Exner a Spolek výtvarných
umělců Mánes. Výstava byla umístěna
v Galerii S. V. U. Mánes DIAMANT Spálená ul. 4 Praha 1 Nové Město. Výstavu
uvedl Vladimír Mráz a Michael Zachař.
Komorní prostředí výstavní síně, umístění obrazů, jejich osvětlení i náměty nabízelo návštěvníkům prostor pro vznik pocitů a motivů k přemýšlení a cítění jen
příjemných, milých, cenných pro každého
z nich! Inspiraci pro tvorbu svých obrazů
nachází malíř v rodném Polabí (Halda,
Opatovický kanál, krajina u Semína), ve
starověkém Řecku či Římě. I současnost

POZDRAVY Z CIZINY
Narodili se tu, vyrostli - a pak se
rozletěli do světa. Ale na svou zemi
a rodné město nezapomněli. Vracejí se
domů, k rodičům, sourozencům, přátelům. Rádi bychom těmto úspěšným lidem, kteří dokázali uspět i za hranicemi našeho státu věnovali část stránek
Přeloučského Roštu, protože si myslíme, že si naši pozornost zaslouží. Redakce Roštu se na ně obrátila s několika stručnými dotazy prostřednictvím
internetu a požádala je, aby nás se
svým životem v zahraničí seznámili.
Snad nejdále - přes 9000 km - osud
zavál pana Petra Matouše.
1. Místo pobytu: Tokio, Japonsko
2. Důvod odchodu z ČR:
Neodolal jsem využít možnost studia
se stipendiem u výborného profesora na
stavební fakultě Tokijské univerzity, která se trvale umisbuje na vrcholu mezi
světovými univerzitami.
3. Uplatnění v zahraničí:
Na téže fakultě jsem získal titul Master of Engineering a poté Doctor of Engineering/PhD. V současnosti na ní vyučuji
a podílím se na výzkumu rozvoje infrastruktury v asijských a afrických zemích.
Zúčastnil jsem se projektů studujících

10

přístup místních obyvatel k vodě a aplikaci nových technologií, jak ve slumech
metropolí, tak i v odlehlých venkovských
oblastech na Filipínách, v Indii, ve Vietnamu, Honkongu, Tchaj-wanu, a v poslední době Keni a hlavně Etiopii. Vzhledem k tomu, že Japonci mají technická
hlediska stavebnictví již dostatečně vyspělá pro aplikaci ve většině zemí (někdy až příliš), klademe nyní větší důraz
na sociální dopady rozvoje infrastruktury.
Jinými slovy: nezajímáme se již všichni
tolik o to, jak vyrobit silnější beton nebo
ocel, ale jak a co stavět, aby to pro společnost bylo optimální. V tom je asi největší rozdíl s vysoce technickou výukou
na ČVUT, kterou jsem v Praze studoval
- musel jsem se tedy toho hodně doučit
ze společenských věd.
4. Vztah k České republice, Přelouči:
Do Přelouče jezdím v průměru jednou za rok, především navštívit rodinu
a přátele. Skoro pokaždé s sebou přivezu nějaké japonské kolegy a známé.
Minulé léto jsem dokonce měl možnost
doprovázet 16 vysoce postavených pracovníku z japonského ministerstva infrastruktury a univerzit na významné české
stavby. Zatímco Praha má v Japonsku
velmi dobré jméno, o Přelouči se tam

zde má své místo, nejpůsobivější jsou zátiší s ovocem, květinami i krajinné záběry z Čech i ciziny. Klid vyzařující z obrazů, jasnost barev, dokonalost provedení,
spojeno s myšlenkových obsahem, to vše
nejdeme na výstavě obrazů Ivana Exnera. Záznamy v Knize hostí na uvedené
výstavě dokazují zájem, spokojenost i obdiv návštěvníků. Zazněl tam i názor: „Je
to to nejlepší, co je v současnosti v Praze k vidění!“
Při příležitosti
výstavy byl vydán
i katalog obrazů
Cursus Ivan Exner.
Úvodní část tvoří
báseň Svatá na
kole od Michaela
Zachaře, s nímž
prožil Ivan mládí
v Přelouči a patří mezi jeho přátele. Dovídáme se také, že uvedená báseň je: Laudatio k abrahámovinám I. Exnera. Blahopřejeme!
Mgr. L. Riegrová

dosud ještě moc neví, tak se to snažím
změnit. Zatím se v Přelouči všem Japoncům moc líbilo. Typické překvapené reakce jsou, že Přelouč má hodně psů, velké
domy a historii delší než většina dnes
významných sídel v Japonsku.

5. Zajímavosti ze země pobytu:
Během studia jsem vstoupil do univerzitního sumo klubu. Moje štíhlá postava byla sice handicap a nejaponské
vzezření vyvolávalo kuriózní ohlasy, ale
tak jako i nižší lidé mohou hrát basketbal, mne sumo nadchlo a záhy jsem se
stal kapitánem našeho klubu. V roce
2004 jsem byl druhý na celostátním turnaji japonských veřejných univerzit. V roce 2005 jsem se dostal na páté místo
v soutěži týmů na mistrovství světa a v roce 2006 jsem skončil na stejném stupni
v individuální kategorii ve váze do 85 kg.
Dnes již nezávodím, ale když mám čas,
ještě se věnuji tréninku našeho klubu.
Srdečný pozdrav z Tokia
všem čtenářům Roštu Petr Matouš

Přeloučský ROŠT

Křížovky

Na roštu
Dnes bych chtěla na rošt položit několik dobrých zkušeností z Přelouče, ale budou doprovázeny i těmi horšími, ne-li
přímo špatnými. Začala bych poznatky kolem nádraží. Zastavila jsem se v restauraci u nádraží. Vím, že to bylo místo kdysi
velmi navštěvované a oblíbené hned od doby postavení tohoto objektu. Scházeli se tady významné osobnosti města, hrálo
se zde divadlo, hospoda fungovala, jak měla, kvůli občerstvení sem hosté z nádraží měli krátkou cestu. No prostě, bylo tu
asi dobře.
Nevábná fasáda současné restaurace mě dost dlouho odrazovala od vstupu. Ale, jednou jsem to překonala. Vstoupila
jsem do prostoru typické české hospody. Od výčepního pultu
mě úsměvem přivítala milá paní. Prostředí čisté, bylo znát snahu o jeho udržování. Šla jsem do místnosti vlevo, asi jídelny,
a objednala si klasiku vepřo-knedlo-zelo a pivo. Ve velmi krátkém čase jsem měla před sebou plný talíř té české dobroty.
Zírala jsem na knedlíky. Byly houskové, ty dnes již málokde
dostanete. Zelí vařené po českém způsobu a pořádný kus masa. Zeptala jsem se, zda si tady knedlíky vaří sami a odpověy
zněla ano. Pochválila jsem je. Dobře jsem se najedla a napila
(pivo bylo skutečně jako křen) a chystala se jít na vlak. Ještě
než se tak stalo, ke stolu vedle si přisedla dvě děvčata. Požádala obsluhu o popelník a hned začala nedočkavě kouřit.
Dosud příjemná atmosféra místnosti se změnila. Začala jsem
kuckat a rychle se pakovala ven. Chápu - jde o tržby, tak proč

!

hostům nevyhovět? Děvčata byla jediná, která tam kouřila,
a bylo mi jich upřímně líto. Nechtěla bych je tady potkat tak
za dvacet let - vrásčité obličeje, hrubý hlas, špatný život. Ale
každý jsme strůjcem svého osudu, potažmo štěstí, a tak nechci poučovat a kárat.
Šla jsem na nádraží a chtěla jsem si koupit ve stánku nějaké noviny. Asi jsem neměla štěstí. Pán, který tam za sklem
seděl, aniž odtrhl oči od svých rozečtených novin, se mnou komunikoval způsobem hodným obsluhy druhé poloviny 20. století. Nejenže se na mně ani nepodíval, ale na moje dotazy sdělil, že to prostě nemá. Žádná jiná nabídka, nic. Otrávilo mě to.
Šla jsem tedy k druhému stánku pro pití na cestu. Tam byla
paní prodavačka ochotná a laskavá, až mi to tu pochroumanou
náladu trochu srovnalo. Nádraží pro mě mělo vždycky zajímavou atmosféru, ráda jezdím vlakem (čistým a hezkým). Miluji
ta stará nádraží, která mají svůj půvab a příjemnou historii.
Za okénky u prodeje jízdenek sedí většinou milé ženy, které
ani ten pracovní stereotyp neodradí a pro cestující si často
najdou i úsměv. Přeloučské nádraží je prostě milé a čisté. To
jsem si myslela do doby, než jsem byla nucena vyhledat nádražní sociální zařízení. Dveře byly vypáčeny a to, co jsem spatřila
uvnitř, nemohu popisovat, protože by mi to prostě neotiskli. Už
dávno jsem pochopila, že jsou mezi námi i tací spoluobčané,
kteří se neumějí chovat a pletou si místa. Zážitek z viděného
a cítěného byl skutečně jen pro silné povahy. Nevím, jak to
tam vypadá dnes, a upřímně lituji toho, kdo tam musel uklízet.
Ještěže kousek od nádraží stojí už výše zmiňovaná restaurace.
Tam mají na sociálním zařízení alespoň čisto.
Eva Jančíková

Dětské křížovky
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Základní škola
Smetanova ul.

Recitační soutěž
na 1. stupni je u nás již tradicí. Před publikum z řad vrstevníků
se nebálo předstoupit 48 žáků. Velmi oceňujeme chub a snahu
všech zúčastněných. Gratulace pak náleží níže uvedeným:

Právo pro každý den
Oblastní kolo soutěže se stejným názvem se konalo 15. března. Škola vyslala dvě družstva. Celek osmého ročníku - Eva Halbrštátová, Lucie Lebdušková, Jan Černý a Ladislav Roušar - obsadil šesté místo, zástupci devátého ročníku - Klára Hebká, Hana
Kováčová, Jiří Danielka a Richard Pulicar získali třetí místo. Poděkování patří jim, ale i dalším žákům, kteří se na soutěž připravovali a do závěrečné sestavy se nedostali.
fj

Ovoce do škol
Naše škola se zapojila do nového projektu EU a ČR s názvem „Ovoce do škol“. Cílem tohoto projektu je významně přispět k dobrému zdraví dětí a zlepšit jejich stravovací návyky.
Dotuje ho ze dvou třetin EU a zbytek hradí stát. Do škol budou dodávány pro všechny děti 1. stupně jedenkrát týdně zce-

1. kategorie prvňáčků: pochvala bez udělování míst: Martin
Šimek (1. A), Anna a Marie Petrovy, Sára Smejkalová, Petr
Kouba, Jan Kasal (1. B)
2. kategorie 2. a 3. tříd: 1. místo neuděleno, 2. místo: Eva Vrchotová a Marek Vít (2. A), 3. místo: Kristýna Daňková a Diana Žáčková (2. B)
3. kategorie 4. a 5. tříd: 1. místo: Alena Mrvíková a Kristýna Novotná (5. A), 2. místo neuděleno, 3. místo: Denisa Hývlová (5. B),
Anna Morávková (4.A)
Mgr. Vlasta Tužilová

Matematické soutěže

la zdarma čerstvé ovoce a zelenina, saláty nebo šbávy bez konzervantů, přidaného cukru, soli, tuků a sladidel. Z nabídky dodavatelů jsme vybrali o. p. s. LAKTEA z Prahy. Dodávky byly zahájeny 9. 3., kdy děti dostaly první červené jablíčko, v dalších
týdnech pak dva pomeranče, dvě jablíčka a šbávu. Většina dětí toto zpestření svačiny přivítala. Ovoce bylo opravdu čerstvé,
nepovadlé a málokdo ho odnášel domů. Budeme doufat, že
i ostatní dodávky budou také tak kvalitní a projekt splní svůj
účel. Děti z prvního stupně, které mají rády mléko, odebírají
třikrát týdně také státem dotované mléko z Mlékárny Hlinsko.
Cena za jeden kus je 4 Kč.
Mgr. Dana Dostálová

Jaro patřilo na naší škole matematickým soutěžím. Školního
kola Pythagoriády se zúčastnili nejlepší žáci 6. a 7. tříd. Mezi
úspěšné řešitele patří žákyně 6. B Veronika Žyárská a Daniela
Mňuková. Tato děvčata se zúčastní začátkem dubna okresního
kola. Další, matematická soutěž Klokan proběhla mezi žáky
2. - 9. tříd. V jednotlivých kategoriích se nejlépe umístili tito žáci:
2. a 3. třídy: (kat. Cvrček):
Martin Joukl 3. B, Andrea Lhotová 3. A, Martin Německý 3. A
4. a 5. třídy: (kat. Klokánek): Denisa Hývlová 5. B, Lucie Novotná 5. B, Martin Horák 5. A
6. a 7. třídy: (kat. Benjamín): Zuzana Kopáčová 7. B, Jana
Neubauerová 7. A, Klára Linhartová 7. B
8. a 9. třídy: (kat. Kadet):
Klára Kolářová 8. B, Roman Voleský 8.A, Michaela Juríková 8.B
Všem jmenovaným gratulujeme.

Počítačová učebna na I. stupni
Současně s otevřením nové sportovní haly byl naší škole
předán k užívání i „domeček“, což je náš pracovní název pro
malou přístavbu I. stupně. Zde je v 1. patře umístěna pedagogicko-psychologická poradna, v přízemí keramická dílna (o ní
jsme informovali v některém z minulých Roštů) a nová počítačová učebna. Uvedení této učebny do provozu a „vychytání“ všech
problémů, které s sebou PC síb s devatenácti počítači přináší,
trvalo trochu déle, než jsme předpokládali. Přesto ji zhruba od
prosince mohou žáci I. stupně využívat. Novou PC učebnu, která je vybavená dataprojektorem a připojením k internetu, měli
možnost si všichni prohlédnout během Dnů otevřených dveří
nebo při Velikonočním jarmarku.
Mgr. Magda Pacáková
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU
KDY:

KDE:

13. 4. úterý
14.00 - 16.00
14. 4. středa
7.30 - 8.00 a 14.00 - 16.00
15. 4. čtvrtek
7.30 - 8.00
ul. Školní, prostor mezi šk. jídelnou a ZŠ

Pokud máte možnost, papír zvažte.
Prosíme o roztřídění papíru - noviny zvlášb a časopisy zvlášb.
Nesbírá se karton ani lepenka!
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJÍ.

Přeloučský ROŠT

Přeloučské školství
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Dílny - pestrá výuka předmětu

Městský úřad

Pracovní činnosti patří do vzdělávací oblasti Člověk a svět
práce, výuka probíhá v dobře vybavených odborných učebnách
dílen, školní kuchyňce a na školním pozemku. Vzdělávací obsah předmětu je opravdu širší, než jaká může být všeobecná
představa. Předmět v sobě zahrnuje práci s technickými materiály (6. - 8. r.), design a konstruování - práce se stavebnicemi,
soupravami pro elektrotechniku a elektroniku (6. - 9. r.), pěstitelské práce (6. r.), přípravu pokrmů (7. - 9. r.), oblasti Člověk
a svět práce (8. - 9. r.) a provoz a údržba domácnosti (9. r.). Žáci jsou ve třídách rozděleni na skupiny, chlapci a dívky pracují společně. Všichni se zdokonalují v praktických dovednostech,
poznávají svoje schopnosti, projevují svoji kreativitu, uvědomují si hodnoty spolupráce a pomoci, učí se plánovat, vést a organizovat práci skupiny, ale i podřídit se. Nedílnou součástí je
i výchova žáků k pochopení vztahů člověka a životního prostředí, utváření zdravého životního stylu a citlivého přístupu
k přírodě, vnímání estetických hodnot prostředí, šetření materiály i energií, hospodaření s odpady. Svoje vědomosti a dovednosti žáci zpracovávají v miniprojektech, které prezentují v odborných učebnách.
Mgr. M. Nápravníková

V únoru navštívila třída 6. A, 6. B a 8. B v rámci vyučování občanské nauky Městský úřad v Přelouči. Paní starostka Bc. I. Burešová a pan místostarosta - ing. I. Moravec seznámili děti s jednotlivými odbory na městském úřadě, připomněli
jim historii i současnost města.
Na závěr si děti prohlédly i prostory obřadní síně.
Za žáky děkuje
Mgr. E. Rejfová

Náš keramický kroužek
V letošním školním roce navštěvují žáci I. i II. stupně 6 keramických kroužků. Práce se zde dětem velmi líbí, o čemž svědčí každoroční zájem přihlášených.
Jejich výtvory mohou spolužáci i rodiče obdivovat na školních výstavách. Každý výrobek je krásný, originální, ab je to od
prvňáka či devábáka. Od malých keramiků to však vyžaduje nejen hravost a fantazii, ale i pečlivost a trpělivost. Té se někteří zde právě naučí.
Práce v keramickém kroužku ovlivňuje také rozhodování
o budoucím povolání. Kdoví, zda naši školu jednou neproslaví slavný keramik, keramička či sochař…

Dopravní výchova
Konečně je tady jaro.
Děti si začínají hrát více
venku a samozřejmě také
jezdit na kole. Naší snahou
je, aby se naučily své kolo
dobře ovládat, cítily se na
něm bezpečně a dokázaly
se správně chovat v různých
dopravních situacích. Městská policie pro nás každý
rok připravuje jízdy zručnosti, kdesi svoji obratnost zkoušejí žáci 3. - 5. tříd. Čtvrbáci
pravidelně navštěvují dětské dopravní hřiště v Pardubicích.
Tady si natrénují jízdu na silnici, chování na křižovatkách,
procvičí některá pravidla silničního provozu. Žáci naší školy
se každoročně účastní okresní soutěže mladých cyklistů. Vloni obsadili krásné třetí místo. Letos je soutěž připravena na
12. května.
Mgr. D. Staňková

Mgr. Václava Šorfová

Oblastní kolo právnické olympiády
Vynikajícího úspěchu dosáhlo družstvo 9. A ve složení Michaela Hufová, Jana Kazimírová, Petr Kraus a David Verunáč,
kterému se podařilo zvítězit v oblastním kole olympiády „Právo pro každý den“ a postoupit do kola krajského, které se bude
konat v Hlinsku v Čechách.
Bc. M. Bulušek

Jakub zpívá dětem
Devatenáctiletý Jakub Koch, bývalý žák naší školy, pozval
v únoru tohoto roku žáky 1. a 2. stupně na svůj již několikátý
hudební koncert. Jakub se totiž neprofesionálně věnuje zpívání od dětských let a zpěv je jeho velkým koníčkem. Dětské posluchače během téměř dvouhodinového vystoupení provedl populární hudbou - jejím vývojem od šansonů, swingu, jazzu,
přes písně hudebních velikánů a skupin (E. Presley, Beatles,
H. Hegerová, K. Gott) až do současnosti. Nakonec si děti samy
mohly zazpívat na jevišti a vyzkoušet si, jaké to je zpívat před
publikem. Těšíme se na další koncertování s Jakubem.
Mgr. L. Podlasová
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Akce pro děti a mládež
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Dům dětí a mládeže Přelouč
Jarní prázdniny

Připravujeme:

V průběhu jarních prázdnin jsme navštívili kuželnu Přelouč,
kde si děti zahrály malý turnaj o sladké ceny. Velký dík patří
především panu Karlu Janovskému, který vysvětlil dětem pravidla hry a zasvěceně pohovořil i o historii kuželek. Další den
jsme navštívili, už tradičně, Vodní svět Kolín. Dvě dopoledne
jsme strávili společně s dětmi v DDM, zahráli jsme si hry, zazpívali společně s kytarou a nakonec si děti ověřily své znalosti
o přírodě pomocí kvízu.

20 let výuky hry na kytaru v DDM
Tento rok můžeme oslavit v DDM malé jubileum. Od roku
1990 až do současné doby se v kroužcích hry na kytaru děti
i mládež učí základy hry na tento hudební nástroj. Kytaristi
jsou rozděleni podle jejich schopností a postupně se učí stále
náročnější akordy i písně. V tomto školním roce máme dvě skupiny začátečníků a jednu pokročilých. Kroužky vede Pavel Hrdý
a Aneta Václavková - vedoucí začátečníků II.

Kurz drátování - duben
Pokračování kurzu drátování pana Kulhánka z Pardubic.
Bližší termín bude upřesněn.
Harrachov - 2. 5. - 8. 5. 2010
Týdenní pobyt pro děti a rodiče (prarodiče) v objektu bývalé dětské ozdravovny - penzion Bílá voda. Na každém pokoji
je sprcha se záchodem, v přízemí je jídelna s hernou a malá
kuchyňka (mikrovlnka, varná konvice, lednice, nádobí). Složení pokojů: 1x 2lůžkový, 2x 3lůžkový, 6x 4lůžkový, 2x 5lůžkový.
Pobyt začíná v neděli 2. 5. obědem a končí v sobotu 8. 5. snídaní. Uvedené ceny jsou za ubytování a jídlo.
Cena za osobu na den:
do 2 let
150,- korun ( 900,-)
2-6 let
250,- korun (1500,-)
6-9 let
320,- korun (1920,-)
10-15 let
350,- korun (2100,-)
student SŠ
380,- korun (2280,-)
dospělí
480,- korun (2880,-)
Přihlášky i podrobnější informace obdržíte: Blanka Leksová - telefon 777 267 671.
Výlet do ZOO Jihlava
Na pátek 21. 5. 2010 připravujeme výlet autobusem do
ZOO Jihlava. Výlet je určen pro maminky s malými dětmi a pro
děti, které k nám chodí na kroužky. Odjezd v 8.00 od DDM,
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V Přelouči, Veverkova 752,
zve holky a kluky na letní tábor s názvem

AFRIKOU
OD SEVERU K JIHU
Začátečníci I.

TERMÍN: 4. 7. - 17. 7. 2010
HLAVNÍ VEDOUCÍ: Jana Homolová
MÍSTO KONÁNÍ:
Osada VRANICE u Nových Hradů,
v chráněné krajinné oblasti TOULOVCOVY MAŠTALE

Začátečníci II.

Tábor je určen pro děti od 7 do 15 let. Kapacita tábora je
45 míst ve dvoulůžkových stanech s podsadou a podlážkou.
Dále k táboru patří srub s kuchyní a zastřešenou jídelnou
pro děti. U tábora jsou suché záchody, myjeme se ve žlabu
se stříškou. V okolí tábora jsou tři tůně a táborem protéká
potok. Pro holky a kluky je připraven bohatý program na
téma AFRIKOU OD SEVERU K JIHU. Celé dny se budeme pohybovat v krásné, pro mnohé již známé přírodě.
CENA TÁBORA je letos 3200,- Kč.
Závaznou přihlášku si můžete vyzvednout v DDM
v Přelouči od pondělí 1. 2. 2010 každý všední den
od 8.00 do 17.00 hodin.
Odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku a tábor
zaplatit je třeba nejpozději do 31. 5. 2010.

Pokročilí
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Dotazy k táborům zodpovíme na telefonním čísle
466 672 003 nebo mobilním telefonu 739 633 508.
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Akce pro děti a mládež
plánovaný návrat v 16.00. Cena za autobus je 150 Kč. Přihlášky do 7. 5. 2010 v DDM.
Představení divadelního kroužku ESO - červen
Premiéra představení divadelní hry paní Evy Jančíkové pod
názvem „Jak říční víly v Přelouči přelstily čerty“ proběhne v měsíci červen v DDM, přesný termín bude upřesněn.

!

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V Přelouči, Veverkova 752,
telefon 466 672 003, mobil 739 633 508,
pořádá letní

CYKLISTICKÝ
TÁBOR
Termín: 1. 8. - 6. 8. 2010

Zkouška mladých divadelníků pod vedením Evy Jančíkové
Pavel Hrdý, Jana Homolová, Blanka Leksová
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V Přelouči, Veverkova 752,
telefon 466 672 003, mobil 739 633 508,
pořádá letní tábor

KRKONOŠE
Termín: 7. 7. - 16. 7. 2010
Pojedeme do horské chaty Akuma v Rokytnici nad Jizerou.
Ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích se sprchovými kouty a WC. V chatě je prostorná jídelna, společenská
místnost. Strava je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Snídaně jsou podávány formou švédského stolu.
Náplní programu tábora bude poznávání Krkonoš, hry, soutěže, sportovní vyžití a to vše ve volné přírodě. Navštívíme
Harrachov, Paseky nad Jizerou, pramen Labe, koupaliště
v Jablonci nad Jizerou a další krásná místa. Děti se mohou
naučit základy hry na kytaru.

Týdenní pobytový tábor v krásném prostředí Železných hor.
Náplní tábora bude poznávání okolí přehradní nádrže Seč
s využitím cyklistických stezek. Ubytování ve srubech v rekreačním zařízení Junior centrum Seč. Na tábor i zpět pojedeme na kolech, zavazadla budou dopravena.
Kapacita tábora je 15 dětí ve věku 12-15 let,
kolo v dobrém technickém stavu, přilba nutná!!
Cena tábora: 2 200,- Kč - v ceně je zahrnuta strava
5x denně, ubytování, pojištění, vstupy, pedagogický dozor.
Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně
nebo na níže uvedených telefonních číslech.
Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč
od 1. února 2010.
Vyplněnou přihlášku vradte a finanční úhradu
provefte do konce května 2010.
Způsob úhrady jednorázově v DDM
nebo formou záloha - doplatek.
Hlavní vedoucí tábora: Pavel Hrdý,
e-mail: pavel.hrdy@seznam.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V Přelouči, Veverkova 752,
telefon 466 672 003, mobil 739 633 508,
pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
Termín: 23. 8. - 27. 8. 2010
Čas: 9.00 - 16.00 hod.

Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč
od 1. února 2010.
Vyplněnou přihlášku vradte a finanční úhradu
provefte do konce května 2010.
Způsob úhrady jednorázově v DDM
nebo formou záloha - doplatek.
Cena tábora: 3 300,- Kč - v ceně je zahrnuta doprava,
strava, ubytování, pojištění, vstupy, lanovky,
pedagogický dozor.
Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně
nebo na níže uvedených telefonních číslech.
Pozor! Kapacita tábora je omezena,
proto neodkládejte přihlášení svého dítěte.

Tradiční tábor s výlety do okolí Přelouče
a množstvím her.
Děti si s sebou nosí jídlo na celý den.
Sportovní oblečení, turistická obuv.
V případě špatného počasí aktivity v DDM.

Hlavní vedoucí tábora: Pavel Hrdý,
telefon 466 672 003, 739 633 508
e-mail: pavel.hrdy@seznam.cz

Cena: 500 Kč
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Přihlášky do 30. června 2010
Vedoucí: p. Jana Homolová,
Pavel Hrdý, Blanka Leksová

Bližší informace: 466 672 003, 739 633 508
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Gymnázium Přelouč informuje
SRDCE JAKO NEUVĚŘITELNÁ PUMPA ŽIVOTA
Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET společně
s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími spolupořadateli, vyhlásila pod záštitou hejtmana Mgr. Radko Martínka již 3. ročník soutěže vědeckých a technických projektů
FESTIVAL VĚDY A TECHNIKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PARDUBICKÉM KRAJI 2009/2010.
Ve dvou březnových dnech se ve výstavním centru Ideon
v Pardubicích konalo krajské kolo soutěže „mladých vědců“,
a to za naší účasti. Trojici tvůrčích studentek z kvarty - Věře
Bochníčkové, Daniele Protivenské a Kateřině Pozlerové - se
zde podařilo uspět se svým antropologickým projektem „Srdce
jako neuvěřitelná pumpa života“, který zpracovaly pod odborným vedením Mgr. Lucie Stříbrné Ph.D. Po zhodnocení prací
všech 88 účastníků festivalu byly společně s dalšími 16 projekty vybrány jako vítězky celé soutěže. Dívky si z pódia odnesly nejen diplom za účast, ale i úžasnou výhru v podobě
týdenního pobytu na poznávací stáži ve Francii. Ceny přijaly
z rukou krajské radní pro školství a kulturu Pardubického kraje ing. Jany Pernicové.
Druhý soutěžní den účastníci festivalu prezentovali svá díla návštěvníkům z řad široké veřejnosti. Do výstavního centra
po celé dopoledne proudily také exkurze základních a středních škol, aby si zajímavé práce svých spolužáků prohlédli.
Festival díky tomu nabyl výrazně aktivačního a motivačního
rozměru a dokázal, že mezi studenty jsou technické a přírodovědné předměty ve stále větší oblibě, což byl jeden z hlavních
záměrů pořadatelů.

věstný chloupek (jeden a tři body!) utekla účast v prestižním
celostátním kole. Za zmínku určitě stojí i skutečnost, že Petr
i Kateřina nenašli ve své kategorii konkurenci v žádném z gymnázií celého Pardubického kraje.

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Gymnázium Přelouč se od 1. března tohoto roku zapojilo
spolu s 26 dalšími středními školami do nového multimediálního jazykového projektu. Z operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, je s přispěním MŠMT realizován tříletý projekt CIZÍ JAZYKY INTERAKTIVNĚ.
Jeho cílem je zkvalitnění vzdělávání v oblasti cizích jazyků
za pomoci využití odborné techniky interaktivní výuky. Z prostředků projektu bude škola vybavena interaktivní tabulí, která
poslouží k tvorbě a prezentaci výukových materiálů, zkvalitňujících a zefektivňujících výuku. Na každé škole se projektu
účastní několik pedagogů a koordinátor metodicky spolupracující s Masarykovou obchodní akademií v Jičíně, která projekt
zastřešuje. Koordinátorem projektu na naší škole je Mgr. Jitka Landrová.
www.gymnaziumprelouc.cz

NAŠE OLYMPIONIČKY
Kateřina Hývlová a Nikola Švábová obsadily ve svých kategoriích okresního kola OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE shodně
3. místa a postupují do dalších bojů - tentokrát poměří své literární i teoretické schopnosti v krajské konkurenci. Držíme palce.
Výrazného úspěchu dosáhli žáci naší školy také v krajském
kole olympiády v angličtině. Petr Fejl z kvarty a Kateřina Hývlová ze septimy zakončili cestu touto soutěží v letošním školním
roce na pomyslném stříbrném stupínku. Oběma pak jen o po-
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Dirigent, který vítězí i jako sólový hráč
Dechový orchestr ZUŠ Přelouč je naší opravdovou chloubou. Jeho kolmý start a neuvěřitelné výsledky po nástupu nového dirigenta Michala Chmelaře nám stále berou dech a vážíme si jich ještě o to víc, že s sebou nesou velkou motivaci
a soudržnost celého kolektivu dechového orchestru i jeho vedení. Michal Chmelař je v současné době i vedoucím žesbové

První místo získalo i žesbové kvinteto ve složení: Jaroslav
Hutla, Tomáš Knický, Eva Doležálková, Jakub Chmelař a Patrik Hepnar ze třídy Michala Chmelaře. V postupu do ústředního kola zabránila tomuto komornímu souboru pouze skutečnost, kdy J. Hutla soutěžil za obě komorní tělesa. Zkušenější
a ostřílenější budeme pro příští soutěžní klání. Rozhodně děkujeme všem žákům i jejich pedagogům za mimořádné výkony, které byly vysoce hodnoceny i mimo výroky porotců, vzornou reprezentaci, úroveň společenského vystupování, vzájemnou kolegialitu a všestrannou spolupráci.
Vedení školy

DUBNOVÉ AKCE ZUŠ

Michal Chmelař
sekce v Komorní filharmonii Pardubice. Jeho neuvěřitelné pracovní tempo a plné nasazení pro výuku i interpretaci mu přineslo letos na začátku března další skvělé ocenění.
V mezinárodní soutěži Upolova Svirel získal první cenu za interpretaci Koncertu Es dur pro trubku a orchestr
J. J. K. Nerudy a Toccatu ze Stravinského Pucinelly.
Účastníci soutěže (sólisté a komorní soubory) zde mají možnost změřit své síly na celosvětové úrovni a získat nové neocenitelné poznatky pro další koncertní i vyučovací praxi.
Děkujeme Michalovi za skvělou reprezentaci a přejeme hodně síly, štěstí a radosti, kterou si opravdu zaslouží.
Kolegové a žáci ze ZUŠ Přelouč

V pondělí 12. dubna se od 16:30 koná v Hudebním sále
ZUŠ další z řady interních večerů, na kterém vystupují žáci
z hudebního oboru školy.
Divadelní soubor ZUŠ-áci a taneční orchestr Buy fit vystoupí 19. 4. se svým představením Výtečníci v Kulturním domě
Hronovická v Pardubicích.
Vzhledem k tomu, že naše škola sídlí v ulici Karla Hynka
Máchy, jehož dvousté výročí narození si v letošním roce přiZákladní umìlecká kola Pøelouè ve spolupráci se SRP poøádá

KYTAROVÝ KONCERT
k 200. výroèí narození
Karla Hynka Máchy

Dechové komorní soubory získaly zlato
Velmi nás potěšily samozřejmě i úspěchy našich žáků dechového oddělení v krajském kole soutěže ZUŠ, kterou každoročně vyhlašuje MŠMT ČR.
Žes}ové trio ve složení: Jaroslav Hutla, Ondřej Mňuk
a Filip Čermák ze třídy p. uč. Davida Štrupla vybojovalo
v krajském kole 1. místo a postoupilo do celostátního kola, které se bude konat 16. - 18. 4. v Liberci.

Úèinkuje Karel Fleischlinger

Støeda 28. dubna od 17 hodin, Hudební sál ZU

pomínáme, uskuteční se ve středu 28. dubna od 17 hodin v sále Koncert pro K. H. Máchu, na kterém vystoupí vynikající kytarista Karel Fleischlinger.
Žáci na odloučeném pracovišti Chvaletice vystoupí ve středu 21. dubna na Jarním koncertu, který začíná v 15:30 v divadle Jen tak.

HARMONOGRAM SOUTĚŽÍ ZUŠ

Komorní soubor na cestách
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8. 4.

Soutěž pěveckých sborů Chrudim - pěvecké sbory
Poškoláci a Rošbák

12. 4.

Pěvecká soutěž Bohuslava Martinů, které pořádá
ZUŠ Polička
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14. 4.

Krajské kolo v literárně-dramatickém oboru, pořádá
ZUŠ Chrudim

16. 4.

Taneční orchestr Buy fit na krajském kole soutěže
ZUŠ ve Svitavách

16. - 18. 4. Naše úspěšné žesbové trio završí svou účast v soutěži ústředním kolem v Liberci

souborů se i naše dechová hudba, vedená Michalem Chmelařem a Davidem Štruplem, umístila v krajském kole Národní
soutěže ZUŠ na prvním místě a vybojovala si tak postup do
celostátního kola, které se koná na začátku května v Letovicích. Děkujeme oběma dirigentům, všem skvělým členům orchestru i příznivcům, kteří náš soubor přišli podpořit.
Vedení školy

29. - 30. 4. Soutěž Konfrontace v Karviné - účastní se žáci keyboardového oddělení
Všem statečným soutěžícím držíme palce a přejeme mnoho
muzikantského štěstí.
Vedení školy

DECHOVKA OPĚT VÍTĚZÍ
„HONEM DO SÁLU POSLOUCHAT, TEĎ HRAJOU PŘELOUČÁCI!“ Tak přesně tato věta potěší srdce snad každého, kdo
s naší dechovou hudbou má něco společného. Jsme rádi, že
se podařilo obnovit pevnou tradici vysoké úrovně naší dechovky a město Přelouč se tak v oblasti této hudby opět stává „velmocí“. Po skvělém úspěchu obou žesbových komorních

Inzerce

Pomníček na pravém břehu Labe
Cílem dnešního výletu bude malý
pomníček na pravém břehu Labe u mostu do Mělic. Proč tam je a komu je věnovaný, o tom až ke konci našeho dnešního výletního typu.
Jak se dostat do cíle naší cesty? Nejideálnější je nasednout v Přelouči na lokálku a jet do Valů (3 min. jízdy a 11,- Kč
za jízdenku). Od zastávky ve Valech je
již kousek k restauraci Na Valech, kde se
můžete na chvíli zastavit u památné lípy. Lípa byla vysazena před rokem 1886
a je poslední ze 4 původně vysazených.
Lípa má obvod 320 cm, výšku cca 15 m
a šířku koruny 8m. Lípa zde vytváří významnou dominantu v této části obce.
Od lípy vyrazíme směrem k železniční
trati, kterou podejdeme pod zrekonstruovaným mostem. Za mostem na levé straně nás zaujme žlutá budova.
Mohli bychom říci i nezajímavá a nenápadná svým vzhledem, ale protože je
jedinou dochovanou stavbou labského
valského mlýna, tak je nutné připomenout, že kdysi patřila k nákladně postavenému mlýnu jako jedna z jeho mnoha budov. Jde již o druhý mlýn, který
byl postaven ve Valech. O prvním valském rybničním mlýnu, který stával pod
hrází valského rybníka se nebudeme nyní zmiňovat, ten byl zbořen roku 1898.
V té době již dávno pracoval labský mlýn,
který začal zjara roku 1802 stavět mly-
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nář Josef Roudný současně se stavbou
říčního jezu a mlýnského náhonu využívajícího starých řečišb Labe. Jedním
z pozdějších majitelů tohoto podniku
byl i mlynář Václav Pour (+1880), známý svým aktivním protivrchnostenským
vystoupením v revolučním roce 1848.
Dobře se znal s Karlem Havlíčkem Borovským. V pozdějších letech zastupoval politické okresy pardubický, holický
a přeloučský jako poslanec sněmu. Při
regulaci labského koryta (okolo roku
1910) byl stržen sto let starý valský jez.
Do náhonu přestalo přitékat dostatečné
množství vody, a proto bylo nutné mlýn
přebudovat na parní pohon. Nákladně
přestavěný mlýn s velkým množstvím vedlejších budov, včetně veřejného průjezdu k Labi byl počátkem tohoto století poměrně prosperujícím podnikem a mlelo
se v něm až do druhé světové války. Po
válce celý komplex postupně chátral, až
byl zcela zpustošen rozsáhlým požárem
v roce 1962.
Opustili jsme území, kde stával mlýn
a na pravé straně uvidíme menší kopeček, na něm žlutý domek.
To jsme se již dostali na území, které
patří mezi nejstarší a nejslavnější v obci.
O dávné historii místa, jakým se každá
obec pochlubit nemůže, hovoří i staré
označení „V půrku“. Název z německého
termínu „purkrecht“ (zákupní právo). Te-

dy v „V půrku“ tam, kde jsou spláceny
poddanské grunty, „peníze purkrechtní“.
Díváme se na tvrzní pahorek, pozůstatek
středověké tvrze, první písemná zmínka
o ní je z roku 1491 i když je doložen její
starší původ podle zachovaných pečetí
z let 1398 a 1401, 1405 bratrů Jošta a Tůmy pánů z Volféřova.
Z objektu vlastní vodní tvrze se do
současnosti dochovaly v původní dispozici pouze kamenné sklepy. Původní
tvrz v roce 1901 vyhořela a části obvodových zdí, byly využity před několika
destiletími při přestavbě nynějšího rodinného domu čp. 15. Zvláště východní
zey je do značné míry tvořena starým kamenným zdivem. Dochované tvrzní sklepení sestává ze dvou hlavních místností s valenou kamennou klenbou, další
sklep se nacházel pod sousední hospodářskou budovou, ale byl před řadou let
zasypán. Rovina podlahy sklepa se dle
předběžného zaměření nachází asi dva
metry pod úrovní okolního terénu, což
sklepní prostory zcela spolehlivě chránilo před častými labskými povodněmi.
Zveme vás nyní na krátký výlet do Valů
16. století, do malé vesnice s tvrzí, kde
vládne rodina rytířů, nosících na svém
štítě bílého čápa v modrém poli. V roce 1513 tvrz na Valech kupují bratří Diviš a Kunát ml. z Dobřenic (známý rybníkář a tvůrce Opatovického kanálu ve
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Přeloučáci poznávejte Přeloučsko
službách Viléma z Pernštejna) od Jiřího
Pánovce z Uřetína. Po celé 16. století je
valská tvrz obývána rytíři Dobřenskými
z Dobřenic. V roce 1637 se o Valech hovoří jako o zpustlém statku, který utrpěl
těžké rány častými průtahy vojsk během
třicetileté války. Statek i tvrz jsou po válce obnoveny a znovu se stávají centrem

Lípa ve Valech
samotného panství, kde vrchnost nastálo bydlí. Přímým potomkům rodu Dobřenských z Dobřenic patřila valská tvrz
do roku 1660. Tehdy zemřela Kateřina Veronika z Dobřenic, provdaná za Ladislava Lukavského. Valy zdědila Sabina Kunhuta Lukavská z Lukavice, jejich dcera.
Když roku 1694 zemřela, zdědil Valy její synovec Albrecht Kapoun ze Svojkova.
Na valské tvrzi žil do roku 1703. V témže
roce prodává ves Valy i tvrz Romediovi Janu Františkovi z Thunu a tím se rytířské
zboží stává součástí choltického panství.
Od pahorku, můžeme vyrazit proti
proudu Labe, až dojdeme k prvnímu
mostku, který je téměř na vtoku Struhy
(jiný název také Zlatý potok, Zlatotok, Ja-

Valský mlýn
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lový potok) do Labe. Struha je největším
levostranným přítokem Labe na Přeloučsku. Pramení v Železných horách západně od obce Jetonice v nadmořské výšce
cca 495 m n.m. a po cca 18 km toku se
vlévá v nadmořské výšce cca 212 m n. m.
do Labe. Struha na svém toku protéká
také dvěma významnými chráněnými
uzemími, kterými jsou přírodní rezervace Choltická obora a přírodní památka
Meandry Struhy. Tato území určitě navštívíme při některých našich dalších výletech. Po krátké odbočce přejdeme po
železném mostě.
Přechod přes Labe v těchto místech
mezi vesnicemi má dlouhou historii.
Dlouhá staletí stál v širokém okolí pouze jediný most doložený v roce 1513.
Dřevěný most, který dal postavit Štěpán
Anděl z Ronovce na místě starého přívozu na Labi u Přelouče se stal na více
než 450 let jediným mostem v širokém
okolí. Však si jím Anděl z Ronovce zajistil trvalý zdroj příjmů z mostního mýta. Zápis v urbáři panství pardubického
a kunětickohorského založený po roce
1494 nazývaný v písemných pramenech
„úkol k mostu přeloučskému“ se týkal
i vsi Mělice, což potvrzuje existenci jediného mostu v širokém okolí kolem Přelouče. Převoz přes Labe mezi vesnicemi
u Mělic a Valů v té době pravděpodobně existoval, ale nebyl nalezen žádný písemný doklad z té doby. Záznam týkající se přímo přechodu přes Labe u Mělic
a Valů nacházíme ve vlastivědné knize
o Přeloučsku Díl III. - Místopis „Valy“ až
v roce 1866. Přívoz se nazývá „Prajzská
cesta“, protože zde v roce 1866 přes pontonový most (postavený pro vojenské
potřeby ve válce Prusko - Rakouské) přejelo celé oddělení dělostřelců a velké oddíly jiného vojska. Že most u Valů a Mělic neexistoval ani v roce 1917 dokládá
nehoda převoznické lodě na Labi, kde

!

v ledové vodě utonulo sedm členů rekviziční komise. Další zmínka, týkající se přímo přívozu mezi vesnicemi Valy a Mělice je zapsána ve valské kronice z roku
1922. Zápis se týká žádosti o zvýšení cen
převozu na Labi. Ceny se týkaly osob, dobytka a povozů. Teprve zápis z roku 1925
ve valské kronice hovoří přímo o „mostu

Pomníček
přes Labe“ od Valů k Mělicím. „Letošního
roku konala se šetření pro stavbu mostu od Valů k Mělicům. K mostu tomuto
by zřízena byla ve Valech silnice, vedená z okresní silnice pod trab přes zahradu mlýna. Plány na most jsou hotové
a rozpočet na stavbu mostu je 3 miliony 600 tisíc Kč. Ovšem do uskutečnění
plánů je as dost daleko.“ Od tohoto zápisu z roku 1925 není v kronice žádný
záznam, zda přes Labe byl v provozu nadále pouze přívoz, nebo i jiná možná
přeprava. Most, který v současné době
stojí přes Labe u Mělic a Valů, byl postaven až v roce 1948. Jeho stavba byla
schválena roku 1947 jako projekt mostů BALLEY. V poválečném období bylo po-

Valy-tvrz
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staveno několik mostů BALLEY BRIDGE,
dodávaných organizací UNRRA z vojenských zásob spojenců. Most zvaný BALLEY nestojí pouze ve Valech, ale byl postaven i v Kuněticích.
Na druhé straně na patě nájezdu nalezneme cíl naší cesty, pomníček.
Stojí na mělické straně mostu v místech někdejšího přívozu a připomíná neštěstí u Mělic, které se stalo 21. března
1917. Tehdy z neopatrnosti došlo k nehodě převoznické lodě na Labi mezi Mělicemi a Valy. V ledové vodě utonulo sedm
členů rekviziční komise. Šlo o tzv. válečnou rekvizici, která měla namířeno
z Mělic do Přelouče. Komise byla složena
z pěti vojínů a jejich doprovodu, který
vykonávali rolník V. Jeřábek z Rohovládové Bělé a učitel J. Zelinka z Velin. Nepřevážel je tehdy převozník, ale mladík
z domu, ve kterém komise v Mělicích

přespala. Ten jediný se dokázal udržet
na lodi a nehodu přežil.
Donedávna zde ještě stál rumpál přívoz, který bohužel zmizel neznámo kam.
Na zpáteční cestu si můžeme vybrat
ze dvou variant, a to opět vlakem nebo
pěšky po pravém břehu Labe až do Přelouče. Pohodovou chůzí vám to bude
trvat necelou hodinu. Při této variantě
budete kryti krásným břehovým porostem, který pochází s dob regulace Labe,
tj. někdy počátkem 20. století. Co uvidíte
na vodní hladině nebo na břehu Labe
záleží na tom, v kterou roční dobu na
tento výlet vyrazíte. Při troše štěstí uvidíte ledňáčka, kroužícího orla mořského,
běžně k vidění jsou kachny březňačky,
lysky černé, kormoráni, volavky popelavé,
vzácně i volavky bílé. Za krásného slunečného dne vás zaujmou vážky, a to
modře zbarvené motýlice obecná a lesk-

lá, které díky jejich pomalému třepotavému letu nemůžete přehlédnout. Všímavý pozorovatel by mohl vidět v srpnu
velmi vzácnou klínatku žlutonohou. Na
druhý břeh Labe se dostanete přes most
u přeloučské vodní elektrárny.
K volnému zpracování byla použita literatura:
Kroniky obcí Valů a Mělic
„Dějiny města Přelouče“ díl I - Petr Vorel
„Dějiny města Přelouče“ díl III - Jan Tetřev,
Hana Vincenciová
„Z dějin Valů“ část III - Petr Vorel
„Pardubicko, Holicko, Přeloučsko“ - Místopis - Díl III
„Silnice v Pardubickém kraji historie
a současnost“ - Luděk Štěpán, Jaromír Pražan
Mgr. Jiří Rejl
Marcela Danihelková

políně, věnovat se gymnastice a jiným sportovním aktivitám,
včetně cvičení na kruzích.

VELIKONOCE

KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI PŘELOUČ
INFORMUJE:

Zábavná hra CESTA PŘELOUČÍ
Zábavnou hru, kterou jsme si s dětmi vyrobily a nazvaly
„Cesta Přeloučí“ si můžete zahrát u nás v klubu. Startujeme
z Masarykova náměstí, procházíme ulicemi města, poznáváme
Přelouč, nacházíme památky, dominantní stavby a různé zajímavosti, např. kde byl nalezen přeloučský poklad, jak se Jan
Dítě mimořádně zasloužil o rozkvět Přelouče apod.

ČTVRTEK DEN SPORTU
Každý čtvrtek se v klubu Radost věnujeme sportovním aktivitám v tělocvičně. Přijyte si zahrát fotbal, zaskákat na tram-
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Co jsme se dověděli o Velikonocích.
Velikonoční svátky mají velmi starou tradici a jsou nejvýznamnějším svátkem křesbanů s památkou umučení a vzkříšení Krista. Poslední týden půstu před Velikonocemi se nazývá
Pašijový Svatý týden, který vrcholí Zeleným čtvrtkem, kdy se
směla jíst pouze zelená strava, aby byl člověk zdravý. V tento den zvony „odlétly do Říma“. Velký pátek je dnem smutku
k poctě ukřižovaného Ježíše. Lidé by se měli v tento den omývat
pod tekoucí vodou, která by je měla ochránit před nemocemi.
Bílá sobota je spojena s Kristovým vzkříšením, kdy se po západu slunce před vchody kostelů provádělo svěcení ohňů. V neděli na Boží hod velikonoční se světily velikonoční pokrmy, beránek, mazanec, vejce, chléb a víno. Hezkým zvykem bývalo
rozdělit na Boží hod mezi členy rodiny 1. Vajíčko a společně ho
sníst, aby všichni drželi pospolu a za rok se zase ve zdraví sešli. A pak již nastává pomlázka a hodování.

Naši předci věřili, že v čerstvě uříznutých prutech jívy, břízy,
vrby a dalších stromů se skrývá omlazující síla a proto kdo chce
být „pomlazen“ musí se nechat vyšlehat a zaplatit malovanými vajíčky. I my se těšíme na Velikonoce, probouzející jarní pří-

Přeloučský ROŠT

Akce pro děti
rodu, vůni velikonočních mazanců, zdobení vajíček, velikonoční
aranžmá na stůl a do oken, vyrábění pomlázek a všem přejeme krásné svátky Velikonoční a bohatou pomlázku.

LETNÍ HISTORICKÝ TÁBOR KLUBU RADOST
Klub Radost opět pořádá letní tábor pro děti, který každý
rok připomíná dětem určitou historií naší země. Nyní se zaměříme na legendami opředené Kelty. Tábor bude probíhat od
11. 7. do 23. 7. 2010 na Českomoravské vrchovině, v chrá-
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něné krajinné oblasti Žyárských vrchů a Železných hor a to
v obci Jeníkov.
Cena tábora: 2900 Kč
Přihlášky a informace si vyžádejte v klubu RADOST,
nebo na mobilu: 777988203
V této oblasti se nachází nepřeberné množství kulturně-historických památek. Mezi nejznámější patří Soubor lidových staveb Vysočina, jehož expozice jsou na Veselém kopci a na Betlémě v Hlinsku.
Kolektiv klubu Radost.

MAMINEK A DÌTÍ SLUNÍÈKO
B
U
L
K
Milí spoluobčané,
v měsíci březnu jsme pro maminky přichystali burzu dětského oblečení, potřeb a hraček. Věříme, že si u nás vybral
opravdu každý ☺. Dále jsme pořádali 2. narozeninovou oslavu.
Děti a rodiče shlédli maňáskové divadélko „O pejskovi a kočičce“, dále děti soutěžily, cvičily s padákem a na závěr si pochutnaly na vynikajícím sluníčkovém dortu od paní Slovíkové z Kozašic. Fotky z těchto akcí přineseme v příštím čísle Roštu.
Uskuteční se:
3. dubna

Kurz se uskuteční formou tří 2,5 h. setkání, pod vedením
zkušené porodní asistentky a duly Nadi Baliharové. Více informací naleznete na www.klubslunicko.wz.cz. Tel. 605 515 924.

AUTOBUSOVÝ VÝLET
DO VODNÍHO SVÌTA V KOLÍNÌ!!
Dále chystáme

Sledujte letáky ve městě a náš web www.klubslunicko.wz.cz.

POBYT NA
CHATÌ ¡
TAPKA V KRKONOŠÍCH
Rodiny s dětmi zveme na

AUTOBUSOVÝ VÝLET

DO PERNÍKOVÉ CHALOUPKY

pod Kunětickou horou. Velikonoční výstava!
Odjezd v 9 hodin od hotelu Sport, příjezd okolo 13. h.
Účastnický poplatek: 65 Kč/místo v autobuse nebo rodinné vstupné 200 Kč (za 4 osoby). Předplatitelky mají slevu
10 % z účastnického poplatku. Hradí se v pondělí, úterý nebo ve čtvrtek, vždy od 10 do 11.00 h. Více informací získáte
na webu nebo na tel. 605 515 924.
Uvidíte zdobení velikonočních kraslic, čerstvě upletené
pomlázky, zdobení perníčků, bílé perníky, ručně malovanou
keramiku, kolorovaný vytlačovaný marcipán…. Občerstvení, pohádkové expozice v areálu perníkové chaloupky, viz
www.pernikova-chaloupka.cz.
Vstupné do Perníkové chaloupky: 50 Kč/osobu si každý
platí přímo v chaloupce.

PØEDNÁŠKA O VÝCHOVÌ DÌTÍ

V TERMÍNU 28. 5. - 1. 6. (lze i kratší). Informace o chatě na
www.permonik.eu, chata Ťapka. Program pro děti zajištěn hry venku i v herně, opékání buřtíků, výlety, krmení oveček,
karneval, pohádková stezka, maňáskový večerníček, pohádkově vymalované pokojíčky! Doprava vlastní.
Pro maminky, které jsou na rodičovské dovolené, ale i pro
ostatní, nabízíme možnost zapojit se mezi nás a realizovat pro
děti a maminky zábavný program. Může se jednat o cvičení,
tvoření, čtení pohádek, hraní divadélka.. nebo např. o pořádání sportovních akcí, výletů a dalších akcí. Přivítáme i maminky
a babičky „tvořilky“, které se s námi podělí o své umění. Jakákoli aktivita je vítána. Nebojte se a přijyte se podívat ☺.
☺ Otevírací doba: pondělí a čtvrtek od 9.30 h.,
úterý (miminka) od 9.15 h. ☺
www.klubslunicko.wz.cz, budova ZUŠ Přelouč,
tel. 605 515 924

Již počtvrté přivítáme milou paní profesorku PhDr. Kateřinu Soudnou z pedag. fakulty Univerzity HK. Přednáška bude na tato témata: děti potřebují hranice a rituály, problematika odměn a trestů, sourozenecké vztahy, vliv prarodičů na
výchovu dětí aj. Ke konci se bude konat diskuze, kde se můžete s paní profesorkou poradit o problémech se svými dětmi. Veškeré dotazy paní profesorka vítá a maminkám poskytuje podporu při řešení jejich trápení ☺. Termín přednášky
se dozvíte v nejbližších dnech z letáků a ve městě a na stránkách www.klubslunicko.wz.cz. Vstupné 45Kč.
Na měsíc DUBEN chystáme již počtvrté

KURZ PØÍPRAVY K PORODU.
Setkání se uskuteční:
6. 4. a 13. 4. od 16 do 18.30 h., třetí schůzka dle dohody.

4 / 2010
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Kamčatka aneb Cesta do končin,
kde spíš potkáte medvěda než člověka
Část 5. - Říčka Bystraja aneb 2 dny intenzivního rybolovu
Na poslední dva dny máme zajištěno
sjíždění řeky na raftu. Důvodem je odpočinek po pětidenním náročném chození
po horách a reálná možnost vidět medvědy, losy a další zvířata zblízka na břehu řeky. Plánovaný rybolov je součástí plavby.
Ráno ještě za tmy nás vyzvedá lodivod a jedeme - směr osada Malkin, odkud máme vyrážet na další dvoudenní
dobrodružství, tentokráte po řece s názvem Bystraja (jedna z mnoha řek tohoto názvu na Kamčatce). Cestou přibrzyujeme ve vesničce Sokoč, kde se

se, co se stát muselo, ryba se utrhla. Navazuji novou třpytku a pokračuji dál. Je
čas oběda, v lodi máme tři ryby, ale ty
zůstanou na večeři. Přistáváme na příhodném místě, rozbaluje se proviant. Saša se o nás stará a nezapomíná ani na
láhev dobrého koňaku. Pijeme na družbu a na „rybalku.“ Odpolední scénář je
stejný, fotíme, rybaříme, ruka mě bolí, ale

neomylně vede raft správným směrem,
vyhýbá se padlým stromům. Trhám poslední třpytku. Snažím se nafotit chaluhy
a racky, kteří hodují na zbytcích lososů.
Okolní příroda mi připomíná Litovelské
Pomoraví, ale v trošku jiných rozměrech,
je to tu prostě všechno bolšoje (velké).
Zastavujeme u říčních náplavů, všude
nacházíme medvědí stopy, ale samotní
medvědi nikde. Místy přetahujeme raft,
protože spousty padlých stromů brání
hladkému průjezdu. S blížícím se večerem se ochlazuje. Před sedmou hodinou

Menší peřeje (foto Jiří Rejl)

Poslední stanování (foto Jiří Rejl)

zastavujeme u ruského Mac Donaldu.
Pro představu ruský MacDonald je klasická ruská babka s pojízdným vozíkem,
ve kterém přechovává neustále horké
pirožky. Moc jsme s Radkem nesnídali,
a tak nám přišly vhod.
Po několika hodinách jízdy po silnici odbočujeme na lesní cestu a řidič se
snaží dostat co nejblíže k řece. Cesta je
spíš pro terénní vozidlo než pro plně naloženou dodávku, ale je vidět, že místní
jsou na těžký život na Kamčatce zvyklí
a nějaká horší cesta pro ně není žádný
problém. Řidič jede, dokud je to možné.
Vysedáme, nafukuje se raft a připravuje
vše potřebné na dvoudenní vodní cestu.
Několikasetmetrový přesun k řece s veškerým nákladem se jeví jako hračka.
Konečně je raft na vodě a my v něm. Můžeme vyrazit, šířka řeky je srovnatelná
s šířkou Labe v Pardubicích. Rychlost
proudu je přijatelná, mohu začít v klidu
rybařit. Rybaří i náš lodivod Saša, který
zná místní vodu a samozřejmě tahá první rybu. Mám první záběr, prut se ohýbá,
voda vaří a Saša je u vytržení, je to hodně velká ryba. Bohužel platím nováčkovskou daň, místo abych rybu utahal, snažím se ji dostat co nejdříve do lodi. Stalo

přistáváme u silničního mostu, kde na
nás už čeká dodávka, která nás odveze
zpátky do civilizace. Čeká nás zase několikahodinová jízda po šotolinové cestě. Pomáháme jednomu autu, které mělo
tu smůlu, že prorazilo naráz dvě pneumatiky. Náš řidič pomáhá spravovat a půjčuje svou rezervu, kterou dostane zpět
v Sokoči, kde se opět zastavujeme u ruského Mac Donaldu. Obsluhuje nás stejná babča jako předešlý den ráno. Pirožky s jáblokom jsou vynikající, takže
v mém hladovém žaludku končí dva. Dojíždíme do Jelizova k hotelu a začínají
padat první dešbové kapky. Dáváme se
do gala a vyrážíme na večeři, ke které
nechybí Sibirskaja korona, velmi dobré
ruské pivo, dokonce lepší než český Kozel, kterého jsme měli možnost ochutnat. Večer se družíme s jedním Rusem
od Uralu, a když družba, tak s vodkou.
Dobrá večeře a naprostá pohoda je příčinou, že při družbě vydržíme podstatně
víc než náš kamarád Rus.
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I takovéto kusy jsme lovili
(Foto Radomír Bocek)
nepřestávám, jsem totálně posedlý rybářskou horečkou. Co kdyby se zopakoval
první záběr? Blíží se večer, přistáváme,
vytahujeme a kotvíme raft, kdyby uplaval, bylo by hodně zajímavé zůstat na
břehu řeky uprostřed neprostupných lesů. Nejdříve stavíme stany, potom následuje příprava večeře. Začínáme polévkou
a končíme nalovenými rybami. Samozřejmě pokračujeme v pití načatého koňaku
a pak už nás čeká poslední noc ve stanu
uprostřed fantastické kamčatské přírody.
Probouzíme se do krásného rána, počasí nám přeje neskutečným způsobem.
Dělám pár snímků rána nad řekou. Rychle sbalit, čeká nás ještě dlouhá cesta.
Druhý den sjíždění je zpestřen proplouváním několika peřejí. Sedím na přídi,
takže schytávám veškerou vodu. Díky
bohu za kvalitní oblečení. Opět se rybaří, chytáme ryby od několika centimetrů až po půlmetrové kusy.
Čím blíž k moři, tím je řeka klidnější a širší. Přibývají boční ramena. Saša

Příště: Díl 6. - Poslední den pobytu
aneb Nákupy suvenýrů
a návštěva rybí tržnice
Jiří Rejl
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
SMITH, J. Richard
Se zvláštními úkoly: výzkumné a experimentální jednotky Luftwaffe 1923-1945.
Praha: Deus, 2009

politika
DRDA, Adam
V komunismu jsme žít nechtěli: další kapitoly z rozhlasového pořadu Příběhy 20. století. Praha: Radioservis, 2009

psychologie, mezilidské vztahy
CARNEGIE, Dal
Jak rozvíjet vztahy mezi lidmi, působit na ně
a získat jejich důvěru. Praha: Práh, 2010
JORDÁNOVÁ, Zdeňka
Tvoje dítě jako šance pro tebe.
Praha: Vodnář, 2005

sociologie
LENDEROVÁ, Milena
Žena v českých zemích od středověku do
20. století.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009

ruční práce
ARSENJEVOVÁ, Zuzana
Indiánský patchwork molas.
Brno: Computer Press, 2008

jazykověda
SLOVNÍK nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po
současnost, historie a původ slov.
Praha: Maxdorf, 2009

cestopisy
MORAVEC, Jiří
Procházka amazonským pralesem.
Praha: Academia, 2009

KRÁSNÁ LITERATURA
BENEŠ, Ivan
Jak jinak na leukémii: pro všechny, kteří
hledají cestu ode dna.
Praha: Ivan Beneš, 2009.
Čechura, Milan
Kalendář plzeňský 2010: kratochvilné čtení na každý měsíc. Plzeň: Pro libris, 2009.
KOSTOHRYZ, Josef
Povídky a jiné prózy. Putim: Kalina, 2009
TUČKOVÁ, Kateřina
Vyhnání Gerty Schnirch. Brno: Host, 2009
KESEY, Ken
Tak mě někdy napadá. Praha: Argo, 1999
MUNRO, Alice
Nepřítel, přítel, ctitel, milenec, manžel.
Praha: Paseka, 2009

MAC EWAN, Ian
Černí psi. Praha: Odeon, 2009
MORTON, Frederic
Kámen ze Zdi nářků. Praha: Paseka, 2009

ŽIVOTOPISY
ŠTROUGAL, Lubomír
Paměti a úvahy. Praha: Epocha, 2009
MARTIN, Gerald
Gabriel García Márquez.
Praha: Odeon, 2009
KEMP, Martin
Leonardo. Praha: Mladá fronta, 2009

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
MORKES, Petr
Komisař Vrbapka.
Praha: Mladá fronta, 2009
JEŽKOVÁ, Alena
Řecké báje. Praha: Albatros, 2009
VERNE, Jules - NFF, Ondřej
Tajuplný ostrov. Praha: Albatros, 2009
ELLIS, Ann Dee
Tohle jsem udělal. Praha: CooBoo, 2010
MĚSÍČEK svítí: 27 lidových písní v obrazech
Terezy Říčanové. Praha: Baobab, 2008.

J. K.

Nová kniha z našeho regionu
a o něm …. CHLEBANI
Autorkou rodinné ságy z konce devatenáctého a první poloviny dvacátého století je Ing. Jana Klimečková, Cs.c., která po dobu patnácti let zastávala i funkci ředitelky Úřadu práce s krajskou působností v Pardubicích.
Kniha přibližuje život obyvatel polabských obcí Přeloučska, vypráví čtivou formou o zvycích, morálce, radostech, strastech, zklamáních i nadějích
na pozadí konkrétních historicích událostí - I. světové války, rozpadu staletých hodnot spojených s existencí Rakousko - uherské monarchie, dvou desítek šbastných let první republiky a pak hrůz protektorátu, tak, jak je prožívaly tři generace autorčiných předků.
Slavnostní křest knihy proběhne v Evropském spolkovém domě v Pardubicích dne 21. 4. 2010 za přítomnosti významných osobností našeho regionu.
Přejeme knize hodně čtenářů!
VJ
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Společenská kronika
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE

Volejník Drahomír
Kuba Jiří
Slepička Josef

Tylerová Ema
Šmíd Fabián
Dvořáková Veronika
Dobruská Leona
Merunková Hana

JUBILANTI
Skalová Josefa
Macháčková Františka
Hemerka Ludvík
Černík Zdenko
Linhartová Anna
Papežová Marie
Novák Josef
Rolenec Josef

90
90
88
87
85
85
85
80

let
let
let
let
let
let
let
let

Poděkování
Děkuji touto veřejnou formou:
1. Místní Charitě a jejím pracovnicím za vzornou doprovodnou péči při návštěvách zdravotních zařízení a za obstarávání zdravotnických potřeb pro manželku.

80 let
75 let
75 let

Dne 3. 4. 2010 uplynulo 6 let
od úmrtí
naší milované maminky a babičky
- paní Anny Švandové.
S láskou vzpomínají
děti s rodinami.
Dne 3. 4. 2010 uplynulo 10 let
od úmrtí našeho milovaného
tatínka a dědečka
- pana Ericha Švandy.
S láskou na něj vzpomínají
děti s rodinami.

Poděkování
Tímto bych chtěl poděkovat kolektivu zaměstnankyň přeloučské školní jídelny za to, že připravují velmi chutné obědy.
Zároveň děkuji ženám Charity Přelouč za dopravu těch dobrůtek až domů, ale i za vlídné slovo, které nikdy nechybí.
Za všechny starší strávníky
Josef Kalhous

2. Kolektivu zdravotních sester agentury Domácí péče paní Anny Kulakovské za svědomitou práci při doplňkovém
doléčování mé manželky po pobytu v nemocnici.
3. Příslušníkům Městské policie v Přelouči za okamžitou
pomoc v pozdních nočních hodinách při pádu mé manželky z lože a později též za příkladnou ochotu při snesení
manželky po schodišti na židli do auta, při odmítnutí i bezpeněžní pozornosti.
František Hollmann

Kožní ambulance Přelouč

Inzerce

Od 1. 4. 2010 zde bude ordinovat MUDr. Tancurinová Natálie
PO
ÚT

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30

12.00 - 15.00
12.00 - 15.00

ST
ČT

8.00 - 12.30
8.00 - 11.30

12.00 - 16.00

PÁ

8.00 - 12.00

(odpoledne jen pro
pozvané - kosmetika)
(odpoledne jen pro
pozvané - kosmetika)

Můžete se objednat na tel. č.: 467 002 874
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

nám. 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107, www.charitaprelouc.cz

Co se dělo v Jakub klubu v březnu
„Jsme každý jiný“ bylo tématem měsíce března. Prostřednictvím tohoto tématu jsme se věnovali nejrůznějším aktivitám
a činnostem, při kterých jsme poznávali mezilidské vztahy i prostředí, ve kterém žijeme. Vyráběli jsme různé výtvarné koláže,
přání a drobné dárky, které děti věnovaly svým kamarádům či
rodině. Také jsme na toto téma vyhlásili výtvarnou soutěž pro
všechny ZŠ v Přelouči. Tyto činnosti jsme doplňovali množstvím
preventivních programů. S dětmi si do zařízení přišly popovídat
na téma „Kamarádství a chování ke kamarádům“ pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Přelouči. Dalšími tématy, které jsme s dětmi probírali, byla šikana, rasismus
a xenofobie. Opět jsme zařadili témata dlouhodobého projektu „Naše Země
a společnost“, kde jsme se
věnovali především evropským státům. Děti si opět
vytvořily mapy a poznávaly zajímavosti jednotlivých
zemí a kultur. Jako novinku si mohly děti vyzkoušet
břišní tance pod vedením
naší nové dobrovolnice Lindy. Tato činnost u dívek slavila velký úspěch.
Pokud vás zaujaly aktivity dětí z našeho zařízení, můžete si prohlédnout další fotografie na našich webových
stránkách - www.charitaprelouc.cz.

Co připravujeme na duben
Na duben připravujeme oslavu 8. výročí založení Jakub
klubu a nejrůznější aktivity na téma jaro a Velikonoce, samozřejmě nezapomeneme ani na pálení čarodějnic. Vyhlásíme výsledky výtvarné soutěže s následnou výstavou prací
v městské knihovně.
kolektiv Jakub klubu

RODINNÉ CENTRUM KUBÍČEK

KUBÍČEK DVOULETÝ
Čtvrtek 11. března byl pro mateřské centrum KUBÍČEK slavnostním dnem - slavil totiž 2. výročí své existence. Kubíček sídlí
v Orlovně a nabízí maminkám s malými dětmi příjemné strávení každého čtvrtečního dopoledne při hrách, písničkách, cvičení a jiných aktivitách. Pro maminky znamená změnu v každodenním stereotypu i možnost
výměny zkušeností. Tentokrát
se objevil Kubíček reálný - v podobě výborného
dortu. Jen škoda,
že tu nemohla
být i „první parta“
návštěvníků Ku-
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bíčka - ti už totiž začali chodit do mateřské školky. Vystřídali je
např. mladší sourozenci (jako třeba Elenka vedoucí centra Jitky
Salfické) a další následovníci. Oslava 2. výročí MC Kubíček se
vydařila. Ab se stejně dobře daří i další činnosti.
VJ

Program na duben 2010
Duben nám jistě přinese aprílové počasí, ale my si v příjemném prostředí klubovny již 1. dubna společně ozdobíme velikonoční vajíčka - symbol života.
Opět nás čeká divadýlko. Tentokrát loutkové. Zahrajeme
si pohádku „O veliké řepě“.
Od 15. dubna pro vás každý čtvrtek od 9.00 do 11.30 hodin
otevřeme dětské hřiště na zahradě Orlovny.

Neděle 25. 4. od 15.00 do 16.00 hodin
- Dětské hrátky v tělocvičně Orlovny
- pro děti do 6-ti let
- nafukovací hrádek, domeček s balkónkem, míče, obruče,
dráha pro lezení, překážková dráha pro děti na odrážedlech,
skluzavka
- bezbariérový vstup
- vstupné dobrovolné
Poslední dubnový čtvrtek si připravíme lampiónky na večerní čarodějný rej.
V naší soutěži „Čím byste nahradili bonbóny?“ se maminky
shodly, že nejlepší náhradou bonbónů je ovoce (banány, pomeranče, mandarinky), bonbóny z obchodu se zdravou výživou, rýžoví medvídci od Racia, nebo Bebe Brumík.
Výherkyně: Pavlína Plodková, Věra Škultétyová, Ilona Vernerová
Informace u Jitky Salfické na tel.: 731 598 913

NABÍDKA NAŠÍ PŮJČOVNY
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Jednou z našich služeb je i možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek. Uživatelé se na nás obracejí po svém návratu
ze zdravotních zařízení do domácího prostředí. Naše pomůcky
slouží jako první pomoc, než si uživatel vyřídí potřebné náležitosti k tomu, aby mohl mít svou vlastní.
Máme k dispozici:
% Židle sprchová pojízdná
% Vanová sedačka s opěrkou
% Křeslo klozetové nastavitelné
% Chodítko čtyřkolové s deskou
% Francouzské hole a berle
% Invalidní vozík
% Chodítko čtyřkolové skládací „ROLLÁTOR“
% Vanový zvedák
Více informací u našich pracovníků nebo na našem webu,
kde jsou jednotlivé pomůcky podrobně popsané i vyfocené.
Hezké Velikonoce přeje všem čtenářům Roštu
kolektiv Charity Přelouč
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Recepty pro váš jídelníček

!

Dnes vaří muž, aneb když mají Rettigové volno
Magdalena Dobromila Rettigová byla
beze sporu velkou osobností Přelouče. Ve
městě pobývala po boku manžela - magistrátního rady na přeloučské radnici
a vyučovala zde měšbanské dívky vaření.
Redakce Roštu by Vám ráda nejen
v dnešním čísle, ale i v těch následujících představila jednoho z jejích následovníků, gurmána a zastánce dobré, praktické a rychlé kuchyně - Mgr. Pavla Culka.
Věříme, že jeho recepty obohatí i ten
Váš jídelníček a potěší Vaše chubové
buňky.
Zároveň informujeme všechny další
případné zájemce - náruživé kuchaře amatéry, kteří mají chub přispět svým receptem, že mají možnost. Své recepty
nám můžete zasílat na e-mailovou adresu rost@mestoprelouc.cz, předávat osobně (redakce Přeloučského Roštu - sekretariát MěÚ Přelouč-p.Horáčková, využít
můžete též schránky Roštu v přízemí budovy úřadu.)
Těšíme se na Vaše příspěvky.
Redakce
Vážení, dostal jsem nabídku, abych
se s Vámi podělil o některé recepty jídel,
které rád vařím. Dnes by to mohla být:
Bílá omáčka - případně polévka
Co budeme potřebovat (4 porce)
2 ks vepřový jazyk (vepřová srdce)
70 dkg brambor
1/2 kávové lžičky soli
1 středně velká oloupaná cibule
3 stroužky česneku
3 lístky bobkového listu
3 kuličky nového koření
10 kuliček pepře
1 kostka masoxu
1 krabička Tatra - mléka
3 polévkové lžíce polohrubé mouky
Ocet dle chuti
Do hrnce vložíme omyté jazyky, zalijeme 2,5 l vody, osolíme, přidáme na malé kostičky nakrájené brambory, vložíme
cibuli, česnek, bobkový list a kuličky koření zabalené do uzlíčku z gázy. To proto,
abychom je snadno z vývaru odstranili
a masox. Vaříme, až jazyky budou měkké.
Po uvaření hrnek odstavíme z plotny, vyjmeme jazyky, oloupeme a nakrájíme na
malé kostičky. Z vývaru vyndáme cibuli,
česnek a koření. Kostičky jazyka vrátíme
do vývaru. Do 1/2 l hrnečku vlijeme Tatru, přidáme mouku. Zde si zvažte, jak
chcete mít omáčku hustou. Bude-li méně mouky, bude řidší (pak tomu já říkám
polévka). Mouku rozkvedláme a vlijeme
do vývaru. Za stálého míchání povaříme
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cca 10-15 minut. Míchejte pečlivě - ode
dna. Po provaření odstavte z plotny
a nechte mírně vychladnout. Pak už můžete konzumovat. Kdo chce - přidá ocet
dle vlastní chuti. Dobrou chub!
A ještě několik metodicko-technických rad:
! Výtečná omáčka je také z předku králíka včetně hlavy.
! Rozvaří-li se vám brambory - nic se
neděje. Pomohou tak zahustit omáčku. Dáte méně mouky a je to.
! 2,5 l vody není mnoho. V průběhu vaření se odpaří. Pro zvýraznění chuti
můžete též přidat vegetu.

! Přichytí-li se Vám i přes Vaši snahu
mouka ke dnu hrnce, nesnažte se ji
násilím odstranit. Raději omáčku přelijte do jiného hrnce.
! Dochucujte, když omáčka mírně vychladne. Chubové pohárky na jazyku
tak mohou lépe reagovat.
! Bude-li se Vám zdát, že omáčka je příliš chudá, přidejte si do talíře jednu
bramboru vařenou ve slupce.
! Zahušbování chladnější omáčky není
samoúčelné. Zabráníte tak sražení
Tatry v omáčce. To platí i o octu.
Ab se Vám vše podaří.
Mgr. Pavel Culek

Inzerce
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Junák Přelouč
Vydáváme časopis pro skauty
a naše příznivce
Máte zájem dostávat pravidelné informace o dění na středisku, připravovaných a uskutečněných akcích? Chcete
se dozvědět o členech vedení v rozhovoru? Zajímá Vás zákulisí, nebo si jen
chcete prohlédnout fotky z činnosti? Pokud ano, nechte si posílat do Vaší emailové schránky náš časopis Kotlík. Pošlete-li email s předmětem CHCI CASOPIS
KOTLIK na adresu petr.funk@centrum.cz,
přibližně jednou za dva měsíce Vám časopis zašleme. Chcete-li se podívat na
aktuální číslo, navštivte www.junakprelouc.cz.

Nové vedení střediska
Skautské středisko nefunguje svévolně. Podobně jako se volí například
prezident, volíme i my svého vedoucího.
Jedna taková volba proběhla 6. 3. v naší
klubovně. Odstoupila Ing. Věra Hessová
-Tříska, která vzhledem k očekávanému
druhému potomkovi a náročnému vytížení takového vedoucího již nemohla
post nadále vykonávat. Nahradil ji Lukáš
Spurný - Lucky, který již několik let vede

olympiáda začala biatlonem, následoval
sjezd na saních, krasobruslení, rychlobruslení, akrobatické lyžování a nechyběl ani
skok na lyžích. Nejúspěšnější byl Jiřík, Vojta a Láya.
Monika Kolmanová

Zimák 2010, Krkonoše - Velká Úpa
Poslali jsme poslední zamávaní rodičům a zavřeli za sebou dveře rychlíku. Ostrým zvukem píšbalky započalo naše šestidenní dobrodružství. Vystoupili
jsme z autobusu ve Velké Úpě. Po chvilce zmatků obtěžkáni věcmi se vydáváme
po zasněžené silničce směrem na Janovy boudy. Po 2,5 km se před námi rozevřel les. Pohled krátce ustrnul. První
horská chata, kterou jsme spatřili, nesla
název - „Junák“. Po krátkém vydechnutí
jsme rozdělali oheň v krbových kamnech.
Druhý den ráno jsme se rozdělili na tři
skupiny a každá se vydala malinko jiným směrem. Sjezdaři vyrazili užívat služeb jednoho z největších lyžařských středisek u nás - Pece pod Sněžkou. Pěší
skupina se rozhodla zdolat naší nejvyšší horu - Sněžku. Běžkařská četa měla
za úkol prozkoumat cestu z Portášek na
chatu. Třetí a čtvrtý den nás přivítalo počasí vskutku jarní. Z pěší skupiny se stali lyžaři a vyrazili sjíždět nedaleké svahy v Úpě. Běžkaři zůstali věrní pohybu
a vyrazili na Růžohorky a běžecký okruh

!

okolo Pěnkavčí hory. Pátý den se slunce
ještě pořádně nevykouklo a už byl v chalupě pohyb. Před námi se tyčila náročná
trasa (cca 27 km): chata - Portášky - Růžohorky - Růžová hora - Sněžka - Luční bouda - Výrovka - Pec pod Sněžkou
- chata. Šestý den. Smutek se rozléval
v našich srdcích. Ještě pár hodiny a my
opustíme tento pohádkový kraj kopců.
A zamíříme zpět do polabské nížiny. Slunce, které hřálo polehoučku, rozpouštělo
sníh, který tvořil na silnici řetízky slz. Tím
se s námi sloučila zima a my v těle pomalu cítili, že jaro přichází.
- Petr Funk -

Výprava skautek
do Heřmanova Městce
První březnový víkend proběhl výlet
oddílu Anikrok do kouzelné země draků, víl, princezen a trpaslíků. K mé neradosti nebyla účast příliš valná. Do klubovny v Heřmanově Městci jsme dorazili
před setměním. Zbytek večera jsme vyplnili kulturně - kytarou a zpěvem. Ráno
proběhlo ve znamení: „Není čas ztrácet
čas“, tak jsme se tedy rychle nasnídali
a vyrazili do boje o dračí zub. Nemuseli
jsme vlézat do skříně jako v Narnii nebo
do tajemné komnaty, v místním parku
o rozloze několika hektarů se skrývala
zákeřná banda obtloustlých trpaslíků,
kterou jsme záhy pochytali a donutili
vydat zašifrovaný pergamen. Poté jsme
trpaslíky pustili a ti se hlasitě rozutekli
do lesů. Odpoledne se hrála spousta hříček a už brzy k večeru jsme měli batohy
na zádech a odjížděli čugálkou domů.
Kdo nebyl, prohloupil, ale nebojte, za měsíc vyrážíme zase.
Iva Matičková

Druhý oddíl. Kvalifikaci pro tento post má
takřka ideální. Absolvoval Instruktorskou
školu, která obsahuje obory jako psychologie, personalistika, vedení teamu, ale
i hospodaření a zdravovědu. Jeho pravou
rukou a zástupcem mu bude Ing. Petr
Funk - Fank. Máte-li zájem dozvědět se
více o Lukášovi, přečtěte si další číslo
Kotlíku, které vyjde během dubna.
Martin Pittner - Pí}a

Přeloučský OLYMPIONIK 2010
V pátek 12. 2. byly zahájeny 21. zimní olympijské hry v daleké Kanadě. Přesto jsme si trochu olympijské atmosféry
vychutnali i v našem městečku Přelouč,
kdy schůzka vlčat probíhala v olympijském duchu. Pro obě skupiny vlčat bylo připraveno několik sportovních aktivit.
Chlapci porovnali své síly hned v několika disciplínách. Naše přeloučská mini-
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Velikonoční Aleluja
Výraz aleluja pochází ze starého hebrejského výrazu halelú-jáh, který znamená, oslavujte Pána, chvalte Pána. Tento
výraz obsahuje i kratší podobu Božího
jména (yh, „jáh“). Latinská podoba tohoto termínu zní alleluia. Z ní pak vznikla podoba česká - aleluja. Tento výraz se
v různých obměnách vyskytuje primárně
ve starozákonních žalmech. Následně jej
převzala i novozákonní křesbanská církev.
V katolické církvi je výraz aleluja charakteristický především pro velikonoční
dobu. Proto se v postním předvelikonočním období nepoužívá vůbec, aby pak
v plné síle mohl slavnostně zaznít na vigílii (noční bohoslužba) o Bílé sobotě,
kdy církev chválí Boha za vzkříšení Krista.
Již dva tisíce let jsou Velikonoce
ústředním svátkem církevního roku. Celých 50 dní po Velikonocích a každou
neděli v roce slaví křesbané vzkříšení Ježíše Krista a radují se z toho, že skrze
vzkříšení máme podíl na naplněném životě Krista i my. Výrazem této radosti jsou
rozmanité zpěvy Aleluja.

Křest
Ne každý člověk věří v Boha. Proč, to
nevím; vím ale, že víra je jako dárek, který někdo dostal a jiný ne. Kdo není pokřtěn, nemusí žít zle, a naopak, kdo je
pokřtěn, měl by a má žít dobře. Bohužel
se stává, že křesban, nejenom katolík, nežije dost dobře, což věřící mrzí, ale hlavně i nevěřící mate. Proto jiní jako výmluvu přijmout víru říkají: „No jo, jenom se
podívejte na ty křesbany, jen vyjde z kostela, a hned pomlouvá“. Je to pravda,
mnohdy jsme dali světu špatné svědectví.
Někteří z nás byli pokřtěni, jako malé děti, a menší počet lidí bývá pokřtěných, jako dospělý. Mnozí pokřtění zůstali křesbany pouze na papíře, zapsaní
v matrice, jiní možná absolvovali náboženství, třeba tajně na faře. Někdy se jim
pak ve škole v čele s paní učitelkou posmívala celá třída, (slyšel jsem i tuto zkušenost). Dále pak byla jejich budoucnost,
zvláště co se týče dalšího vzdělávání
ohrožená, mnozí se do škol nedostali, díky aktivním soudruhům, kteří jim v tom
zabránili!
Na otázku, proč ses nechala pokřtít,
jedna žena odpověděla: „Byl to dědeček,
který mě vedl do kostela hrát na varhany a s babičkou jsem se, ač nepokřtě-
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ná, modlila“. Když jsem na náboženství
zjistil, že děti, ačkoli nechodí do kostela, se umí modlit k Andělu strážnému, poznal jsem, že to byly často babičky, kterým vděčí děti za první setkání s modlitbou, nebo vírou. V dnešní době se mi
zdá, že rodiče zahrnují děti víceméně
jenom hodnotami materálními. Evropa
odkládá své duchovní zbraně?
Když se ptám rodičů: „Proč tedy chcete pokřtít vaše dítě?“, říkají: „No, je to tradice v naší rodině,“ anebo: „Chceme, aby
naše dítě bylo křes|an“. Jedni to dělají
z opravdové upřímnosti víry, jiní z tradice. I tradice je dobrá, jenomže je potřeba
se ptát, jestli to není jenom prázdný
obal?
Ir C.S.Lewis, autor mimo jiné Letopisů Narnie, byl po dlouhá léta ateistou.
Svou konverzi popsal takto: „V letním
semestru 1929 jsem si přiznal porážku
a uznal, že Bůh je skutečně Bohem…
byl jsem asi tím nejsklíčenějším a nejneochotnějším konvertitou v celé Anglii“. Právě tato zkušenost mu pomohla
pochopit, proč jsou lidé ke křesbanství
apatičtí, proč je nechtějí přijmout. Díky
své výjimečné a logické mysli se stal jedním z nejznámějších křesbanských autorů své doby.

Radost
Čekatel křtu se nejdříve zříká zlého
ducha a potom nahlas vyznává víru. Na
znamení víry je pak třikrát polit vodou
se slovy: „ Já tě křtím ve jménu Otce, i Syna i Ducha Svatého“.
Zde je svědectví dvou čerstvých věřících: „Myslím, že jsem se od té doby,
co jsem pokřtěná, změnila. Našla jsem,
co jsem hledala. Můj manžel mi řekl, že
z toho byl udivený,“ (nově pokřtěná). Nebo: „Když jsem byl pokřtěný, byl jsem velmi šbastný. Všechno ve mně skákalo radostí.“ (nově pokřtěný).
V úvodu ke své knize Rady zkušeného yábla C. S. Lewis píše toto: „Satanův pád způsobila jeho vážnost. Peklo
si musíme představit jako stát, v němž
se každý neustále stará o svou vlastní
důstojnost a kariéru, stěžuje si na ostatní a žije smrtelně důležitými vášněmi závistí, vědomím vlastní nepostradatelnosti a záští k ostatním.“
Víra dává člověku radost, ale nebere
mu rozum, i když si pak někteří rádi bukají na čelo, na adresu věřícího.

Papež Benedikt XVI., řekl: „Moderní
vývoj přírodních věd skutečně přinesl
zřejmá a nesčetná pozitiva, jež si zasluhují náš respekt. Současně je třeba
připustit, že tendence považovat za pravdivé pouze to, co je experimentálně ověřitelné, vede k omezení lidského rozumu
a produkuje strašlivou, dnes již zřetelnou
schizofrenii, v níž vedle sebe žijí racionalismus a materialismus, hypertechnologie a bezuzdná pudovost. Je proto naléhavé objevit znovu lidskou racionalitu
otevřenou božskému Logu a jeho dokonalému zjevení, kterým je Ježíš Kristus,
Boží Syn, který se stal člověkem. Opravdová křesbanská víra neumrtvuje svobodu a lidský rozum, Proč by tedy víra
a rozum měly mít vzájemně ze sebe
strach, když samy sebe mohou v setkání a dialogu vyjádřit lépe?. Víra předpokládá rozum a zdokonaluje ho, a rozum,
osvícený vírou, nachází sílu k pozvednutí a poznání Boha a duchovních skutečností. Lidský rozum nic neztrácí, otevře-li se obsahům víry: vždyb víra sama
si žádá, aby byla přijata svobodně a vědomě.“ Řím, 28. 1. 2007.

Zpívejme Aleluja,
i když jsme plni starostí
„Zpívejme Aleluja zde na zemi,
kde jsme ještě plni starostí,
abychom je jednou mohli zpívat
,tam‘ v jistotě.
Zpívejme Aleluja dnes ne proto,
abychom se radovali z klidu,
ale abychom našli v trápení útěchu.
Tak jako zpívali poutníci:
,Zpívej, ale kráčej dál!
Zpěvem se těš v nouzi,
nebuy rozmrzelý!
Zpívej a kráčej dál!‘ “ (Sv. Augustin)
Haleluja! Spasení, sláva i moc
patří našemu Bohu!
(Zjevení sv. Jana 19,1)

CREDO—VĚŘÍM
Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného, Pána našeho,
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest.

Přeloučský ROŠT

Historie
Sestoupil do pekel,
TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH,
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný.
Amen.

!

Na závěr přeji všem, nejenom těm,
kdo věří, Požehnané Velikonoční svátky a radost ze vzkříšeného Ježíše
Krista. A taky šbastný návrat uprchlíkům
zpátky do církve a hledajícím dobrý vstup
do ní.
P. Lubomír Pilka

Zaniklá technická památka - přeloučský cukrovar
Ještě v 80. letech minulého století stála nedaleko přeloučského nádraží „omšelá budova“, bývalá továrna, která pomalu chátrala a svým zjevem připomínala
již ruinu. Nelichotivé přívlastky kolemjdoucích provázely budovu během jejích posledních let až do doby, kdy byla
zbourána a zmizela všem z očí. Téměř
se neví, jak slavná a velká byla historie
zaniklého stavení, málo je těch, kdo ještě
pamatují, jaké činnosti budova sloužila.
Dnes bychom ji směli nazvat „technickou památkou“, protože byla postavena
v roce 1868 a byla by ukázkou technického pokroku českých strojařů, vynálezců, projektantů, architektů, úředníků
a dělníků.
PŘELOUČSKÝ CUKROVAR, tak
se jmenoval objekt, kterému dlužíme alespoň vděčnou vzpomínku.
Nejdříve bychom si měli připomenout, co vlastně cukrovarnictví bylo. Před více než 220 lety bylo ještě v zárodku. Mělo tenkrát
význam tak nepatrný, že při zemské výstavě v Čechách r. 1791
nebylo uznáno za nutné, aby toto odvětví bylo svými výrobky zastoupeno. Během času se dostalo na takový stupeň, že zaujalo
první místo v řadě ostatních odvětví našeho průmyslu, a z Čech, které měly převahu rolnickou, se tak stala země hospodářsko-průmyslová.
S rostoucí oblibou čaje a kávy vznikala i potřeba sladidla. Do Čech byl přes
Hamburk přivážen třtinový cukr z Indie,
ale zboží bylo tak drahé, že si jej mohli
koupit jen zámožní lidé. V českém prostředí se jako sladidlo používal nejvíce
med, nebo nečištěný cukr. Krátkodobý
pokus čistit v našich zemích cukr třtinový byl podniknut na Zbraslavi u Prahy
a v Nových Dvorech u Kutné Hory r. 1787.
Ale veliká drahota třtinového cukru nutila vyhledat látku, která by ho nahradila.
V roce 1810 stál 1 metrický cent třtinového cukru až 360 zlatých.
Proto byly u nás i jinde učiněny různé pokusy se šbávou javoru mléčného,
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ale naděje se nesplnily. Přibližně roku
1750 se podařilo berlínskému lučebníkovi Marggrafovi (+1782) vyrobit z kořene řepy-cukrovky žádaný cukr, ale teprve
po třiceti letech se jeho žák Achard stal
zakladatelem výroby řepného cukru ve
velkém. Podle jeho vzoru byly zakládány
závody v různých zemích i v Čechách,
první cukrovar byl postaven na Zbraslavi roku 1810, další v Nových Dvorech roku 1833 a v Suchdole roku 1837. Novému průmyslu nastala velmi příznivá doba.
Napoleon Bonaparte nařídil roku 1806
uzavřít anglickým lodím, které cukr ze
zámoří dovážely, všechny přístavy, tím se
vyrovnala cena cukru tak, že domácí ne-

dokonalá a drahá výroba se mohla vyplácet. Po Čechách nastal čilý ruch, jehož výsledkem bylo zakládání nových
podniků, zvláště pak v letech třicátých,
kdy z Anglie byly zavedeny varní vakuové přístroje vytápěné párou. Z českých vynálezců dlužno uvést difuzi, Frey-Jelínkovu saturaci, první Daňkův kalolis. První
čeští cukrovarníci jako průkopníci spolu
s inženýry vynalézali nové stroje i způsoby práce a mnoho strojů tak zdokonalili. V šedesátých letech nastal v českém
průmyslu cukrovarnickém obrat, byla to
doba netušeného rozvoje. Cukrovary až
do roku 1862 stavěli vesměs jednotlivci.
Teprve v následujících letech počali rolníci nahlížet na prospěšnost společného
kapitálu a zakládali cukrovary akciové.
A tak roku 1863 byl postaven cukrovar
v Pečkách a roku 1864 v Kolíně.

K založení cukrovaru v Přelouči tak
mohli někteří občané kolínští nabádat
občany přeloučské již roku 1866 a poukazovat na zdárné výsledky akciového
cukrovaru v Kolíně. Vlastními zakladateli přeloučského cukrovaru byli společníci rafinerie cukru v Opavě, Jutrzenka
a Zentzytzki, kteří plně oceňovali výhodné místní poměry a opatřili si plány a rozpočty od Breitfelda a Daňka. Továrna byla určena nejen pro zpracování řepy na
surovinu, ale i na výrobu bílého zboží
homolového. Se stavbou se započalo na
podzim roku 1867 a stavitelem byl ustanoven pan Karabáček z Kolína. Od samého začátku vykopávání základů cukrovaru bylo obyvatelstvo okresu přeloučského
přesvědčováno, aby zřídilo svůj vlastní
akciový cukrovar. Hlavně zásluhou tehdejšího městského správce Jana Dítěte
staršího, bývalého hospodářského úředníka na panství hrab. Chotka v Nových
Dvorech, dále též pošmistra Jos. Bestachovského, sládka Ant. Sekerky a několika jiných pánů ustavil se „Prozatímní
výbor zařizující“, který vyjednával s opavskými podnikateli o přenechání započaté stavby a celého projektu ve vlastnictví domácí akciové společnosti. Hlavním
argumentem pro opavské společníky bylo pevné odhodlání domácích zájemců
zřídit si svůj vlastní akciový cukrovar, protože soukromý podnik by si ve zdejší krajině nemohl opatřit potřebné množství řepy. To přesvědčilo opavské podnikatele
a žádaného převodu bylo docíleno. Prozatímní výbor zařizující zvolil předsedou
Theodora hraběte Thuna na Cholticích,
místopředsedou Jos. Bestachovského,
poštmistra v Přelouči; Toto komité uveřejnilo provolání, jehož datum 19. ledna 1868, bylo otisknuto v „Národních Listech“, ročník VIII., ve středu dne 22. ledna
1868 a ještě v následujících dvou číslech.
Pokračování článku v příštím čísle Roštu.
Volně zpracováno podle „Pamětního spisu“ cukrovaru, akciové spol. v Přelouči,
vydaného roku 1927.
Marcela Danihelková
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Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666
2. dubna
pátek
17.30 hod.

103 minut
3. dubna
sobota
20.00 hod.

109 minut
4. dubna
neděle
17.30 hod.

125 minut
9. dubna
pátek
17.30 hod.

118 minut
10. dubna
sobota
17.30 hod.

145 minut
11. dubna
neděle
16.30 hod.
73 minut
16. dubna
pátek
20.00 hod.

115 minut
17. dubna
sobota
20.00 hod.

95 minut
18. dubna
neděle
16.30 hod.
81 minut
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MORGANOVI

23. dubna
pátek
16.30 hod.

DEŠŤOVÁ VÍLA

USA-komedie. Vypráví příběh úspěšného manželského páru
Morganových (H. Grant a S. J.Parker), jejichž život má chybičku
- rozpadá se jim manželství. Problémy ale nejsou ničím ve srovnání s tím, co na ně osud chystá vzápětí: jsou svědky vraždy a stanou se středem zájmu nájemného zabijáka.
70 Kč
mládeži přístupný

96 minut

LÍTÁM V TOM

24. dubna

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ II

USA-životní cíl Ryana Binghama asi většině z vás bude připadat
směšný. Chtěl by nalétat 10 miliónů leteckých mil a díky tomu
vstoupit do elitní společnosti několika málo vyvolených. Pravděpodobnost splnění téhle „mission impossible“ je velmi vysoká,
protože Ryan prakticky žije v letadle.
50 Kč
mládeži do 15 let nepřístupný

sobota
16.30 hod.
88 minut

USA-Ian je vysvobozen z vězení a hledá všude na světě zvířata,
která umí zpívat a tančit. Už se nemůže dočkat, až se pomstí Chipmunkům. Chipmunkové se vracejí se svými novými láskami a Jason
se vrací, ale tentokrát se svým bratrem Tobym.
mluveno česky
mládeži přístupný

25. dubna

KAWASAKIHO RŮŽE

neděle
17.30 hod.

ČR-kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je může odpouštět?
Může jim čas obrousit hrany? Nebo pokání, jímž se viníci posléze pokusí spasit? Drama Jana Hřebejka podle scénáře Petra
Jarchovského vytváří řetězec podobných otázek.
mluveno česky
mládeži přístupný

NA SV. VALENTÝNA
USA-romantická komedie. „Na sv.Valentýna“ přináší příběhy
skupiny lidí z Los Angeles, jejichž osudy se protnou právě na
den svatého Valentýna, kdy se každý z nich snaží najít lásku,
nebo řeší milostné problémy. Režie: Garry Marshall.
Hrají: B. Cooper, A. Hathaway, J. Biel, A. Kutcher, J. Roberts ad.
50 Kč
mládeži do 12 let nevhodný

KNIHA PŘEŽITÍ
USA-asi třicet let po konečné válce prochází pustinami kontinentu,
který býval Amerikou, osamělý muž. Všude kolem se nacházejí rozpadající se silnice, sežehlá země - pomníky nedávné katastrofy. Cesty patří gangům, které jsou schopny člověka zabít
kvůli botám, kvůli hltu vody... nebo prostě jen tak.
70 Kč
mládeži do 12 let nevhodný

99 minut

30 Kč

Filmový klub

SEDM SAMURAJŮ

pátek
19.30 hod.

Japonsko-slavná legenda o hrstce odvážných, kteří se postavili
na stranu bezbranných. Nejslavnější japonský film všech dob,
předchůdce filmu Sedm statečných.
mládeži přístupný

207 minut

30 Kč

1. května

SMRT ČEKÁ VŠUDE

sobota
20.00 hod.

124 minut

USA-je-li válka peklo, proč se tolik mužů hlásí do armády? V době,
kdy se armády skládají nikoliv z rekrutů, ale z dobrovolníků, a muži se dobrovolně pouští do vojenské služby, je adrenalinové
prostředí bojiště silným a neodolatelným lákadlem, často přímo
závislostí.
70 Kč
mluveno česky
mládeži do 15 let nepřístupný

2. května

ŽENY V POKUŠENÍ

neděle
17.30 hod.

ČR-čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské
problémy jednoho dne zjišbuje, že se dostala do situace, jaké
řeší se svými pacienty. Její doposud milující a milovaný manžel
je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně
stojí na prahu nového života.
70 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

SCOOBY DOO: ZIMNÍ SUPERPES
USA-animovaný. Epizody: Louskáček Scooby, Aljašský král
zbabělců, Strašidelná noc se sněhovou příšerou, Sněžný přízrak.
mluveno česky
mládeži přístupný

15 Kč

30. dubna

POUTA
ČR-Antonín, příslušník tajné policie, v sobě má obrovský nezacílený vztek a všechno kolem - práce i rodinný život - ho ubíjí
a nudí. Upne se na Kláru, pro něj nedosažitelnou dívku, neví,
co od ní chce, ale chce to strašně. Hrají: O. Malý, K. Farkašová,
M. Finger, L. Veselý, O. Kaiser, I. Pazderková a další.
50 Kč
mluveno česky mládeži do 12 let nevhodný

ČR-dešbová víla jde krajem převlečená za chudou ženu. Pozná,
že lidé začali myslet hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi
dobro a láska. Rozhodne se proto, že jim vezme vodu... Ale nebojte, jak už to v pohádkách bývá, nakonec dobro a láska zvítězí☺). Hrají: S. Stašová, M. Donutil, M. Dejdar a další.
50 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

118 minut

6 Kč

7. května

PROKLETÝ OSTROV

THE BOX

pátek
20.00 hod.
137 minut

USA- Izolovaný ostrov uprostřed oceánu. Na něm přísně střežená
psychiatrická léčebna pro ty nejtěžší případy. A jedna pacientka,
která zmizela. Prokletý ostrov obsahuje ideální ingredience pro
dobrý thriller.
50 Kč
mládeži do 15 let nepřístupný

8. května

AVATAR

sobota
17.30 hod.

USA- Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi
naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Nově objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné místo
s obyvatelstvem - Na'vi, žijícím v souladu s vegetací planety.
50 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

USA-co kdyby vám někdo dal krabičku s tlačítkem, po jehož
stisknutí byste získali milion dolarů, ale současně by připravila
o život někoho, koho neznáte? Udělali byste to? A jaké by byly
následky? Hrají: Cameron Diaz (Norma Lewis), James Marsden
(Arthur Lewis), Frank Langella (Arlington Steward) ad.
70 Kč
mládeži do 15 let nepřístupný

NEBE, PEKLO… ZEM
Slovensko-mladá baletka Klára (Zuzana Kanócz) má před sebou
úspěšnou kariéru. Seznámí se ale s charismatickým lékařem a tento vášnivý a zároveň bolestný vztah jí umožní poznat dvě hraniční polohy lásky - nebe i peklo, aby našla i zem... Můžete se také
těšit na Jiřího Korna, Ivana Martinku a další.
50 Kč mluveno slovensky
mládeži do 15 let nepřístupný

SCOOBY DOO A BATMAN
USA-akce začíná! Joker a Tučňák se pokusí vydělat na nekalém
padělatelském podvodu, který ovšem zmaří dynamické trio Batman, Robin a Scooby-Doo! Joker s Tučňákem se nedají odradit
a pokusí se ukrást létající oblek.
mluveno česky
mládeži přístupný

6 Kč

161 minut
9. května

SCOOBY DOO: ZAČÁTEK

neděle
16.30 hod.

USA Co pojí nejlepší kamarády? V případě Daphne, Velmy, Freda,
Shaggyho a Shaggyho odvážného štěněte Scooby-Dooa jsou to
záhady!
mluveno česky
mládeži přístupný

79 minut

6 Kč

14. května

MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY

pátek
20.00 hod.
94 minut

Velká Británie/USA-reportér Bob Wilton se snaží zapomenout
na rozpadlé manželství a hledá velký námět pro svůj příští článek.
65Kč
mládeži do 15 let nepřístupný
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Co nového u automotoveteránů
Zima už definitivně končí a členové AMV Přelouč připravují, oprašují a leští své miláčky, aby
se s nimi projeli na jarním slunci.
AMV klub byl založen v listopadu 2007, na
první schůzce se sešlo
17 lidí, ale dnes má klub
33 členů. Ti vlastní vozy a motocykly různých našich a světových značek. Nejstarší je legendární Ford T z r. 1920 a Citroen
Torpedo z r. 1924. Předsedou, hlavním manažerem a vůbec
duší celého klubu je p. Josef Havrda. Byl to právě jeho nápad
založit v Přelouči AMV klub.
Zeptali jsme se, odkdy projevuje zájem o stará auta?
„Zajímám se o ně vlastně již od dětství. Můj strýček byl totiž v 60. letech zakladatelem veteránského klubu v Jičíně. Rád
jsem se účastnil jízd a všeho dění kolem. Ale až v r. 1990 jsem
si koupil prvního veterána-Skútr ČZ 502. Pak přišlo první auto
- to jsem si daroval k 50. narozeninám - Renaut 8. Rok nato
jsem si pořídil ještě starší Renaut 4CV a tey 2 roky pracuji na
Simce 1000. Musím dodat, že na všech vozidlech jsem odvedl
spoustu hodin práce, simcu právě dokončuji a doufám, že s ní
brzo vyjedu na první projížyky.“
A máte nějaký „veteránský sen?“
„Rád bych si pořídil nějaký krásný kabriolet.“.
V AMV nepracujete jenom vy, ale dá se říci celá vaše rodina.
„Je to tak, své syny jsem do tohoto koníčka „pobláznil“ taky.
Nejstarší Michal tvoří a vede naše internetové stránky, pro-

střední Matěj je náš pokladník, stará se o všechny finance,
platby. Nejmladší Aleš pracuje jako pořadatel. Moje manželka
Hana pomáhá s propagací a je zároveň také soutěžní jezdec
s velmi dobrými výsledky v dámské kategorii.“
Jaké akce plánujete na letošní rok?
„1. května jsme pozváni kolegy z VCC Pardubice na oslavu
50. výročí založení jejich klubu.
& 5. a 6. června se připravuje v Pardubicích významná akce
- Aviatická pou}, která letos oslaví výročí 100 let aviatiky
v Pardubicích. Čeká se veliká účast historických letadel
z různých období a ta budou doplněna i přehlídkou aut
a motorek - veteránů z našeho klubu.
& 26. června pojedeme s našimi vozidly na akci Traktory do
Jankovic
& 9. srpna se zúčastníme tradičních závodů mopedů ve Břehách většinou jako doprovodná akce, ale několik našich
členů bude se svými stroji i závodit.
& Už také připravujeme naši nejnáročnější akci - 3. ročník
Ralley Železné hory na 28. srpna. Minulé ročníky byly
velmi úspěšné, loni závodilo 84 posádek. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat Městu Přelouč a všem našim sponzorům za pomoc a podporu při přípravě a průběhu této
ralley.“
A ještě poslední dotaz. Od loňského září přibyl do vaší rodiny další člen, nová generace Havrdů. Má už malý Adámek autíčko?
Autíčka už má, i když si s nimi ještě nehraje. Už má také
klubové tričko!“
Přejeme tedy hodně úspěchů v nadcházející sezoně!
Jitka Myšičková

MISTROVSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE JEDNOTLIVCŮ V KUŽELKÁCH 2010

DVĚ BRONZOVÉ MEDAILE DO PŘELOUČE
Letošní Mistrovství Pardubického kraje bylo rozděleno do
dvou hracích víkendů. Na konci ledna se konala mistrovství
v kategoriích dorostenci, dorostenky, ženy, senioři a seniorky,
20. března pak v kategoriích žáci, junioři, juniorky a muži. V Pardubickém kraji jsou k dispozici pouze dvě čtyřdráhové kuželny - v Přelouči a v České Třebové, takže pořadatelství bylo přiděleno do těchto dvou měst.
Náš oddíl měl zastoupení pouze v kategorii senioři a muži.
Ostatní kategorie se odehrály bez účasti nějakého našeho zástupce. Bojovalo se nejen o tituly Mistr resp. Mistryně Pardubického kraje, ale také o postupová místa na Mistrovství České
republiky 2010. V tomto článku se podrobněji podíváme na ty
kategorie, s kterými měl co do činění náš oddíl, ab již herně
nebo jen pořadatelsky. V lednu přivítala přeloučská kuželna celkem 13 účastníků obou dorosteneckých kategorií. Na tadičně
dobře připravených drahách si mezi děvčaty titul vybojovala Klára Pekařová z Loko Česká Třebová. Z chlapců se vedlo nejlépe
obhájci titulu Janu Venclovi z Jiskry Hylváty.
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Kuželna v České Třebové přivítala na konci ledna účastníky Mistrovství PK v kategorii senioři - tedy hráči nad 50 let.
Hrála se disciplína 120hs a náš oddíl tady měl trojnásobné
zastoupení. Libor Elis předvedl výkon 471 poražených kuželek
a umístil se na 26. místě z 28 startujících. Karel Macík zůstal
jednu kuželku pod hranicí 500, za což mu přísluší 18. příčka.
Nejlepšího výsledku z našich hráčů dosáhl Pavel Klička, který porazil 564 kuželek a tento výkon mu zajistil zisk bronzové medaile. Čelo bylo ovšem velice vyrovnané a od ještě
lepšího umístění Pavla dělila pouhá jedna kuželka. A tahle jediná kuželka také znamená to, že se Pavel bohužel nepodívá
na Mistrovství České republiky 2010, jelikož Pardubický kraj má
v této věkové kategorii přidělena pouze dvě postupová místa.
Mužská kategorie se hrála v sobotu 20. března v Přelouči
a ve dvaatřicetičlenném poli se představilo také trio našich hráčů. V této kategorii se vítěz na titul „nadře nejvíce“, protože
všichni hráči nejprve odehrají kvalifikaci na 1x120hs a nejlepších 8 hráčů postupuje do finále, které se hraje ještě tentýž
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den také v disciplíně 120hs. Pořadí se pak určuje součtem výkonů v kvalifikaci a ve finále. Trojice našich hráčů se představila hned v úvodu a pak již jen čekala, zda to bude nebo nebude stačit na finále. Petr Skutil s Petrem Zemanem ovšem
hned po odehrání tušili, že se o postupové výkony nejedná.
481 poražených kuželek Petra Skutila nakonec stačilo na
24. příčku a Petr Zeman byl s výkonem 487 pouze o dvě příčky výše. Třetí náš zástupce Petr Miláček zahrál lépe než jeho
kolegové a výkon 557 poražených kuželek jej nakonec poslal
do finále dokonce z druhé příčky pouhé tři kuželky za vedoucím
hráčem. První pětice byla ovšem velice vyrovnaná - 1. a 5. hráče dělilo pouze 6 kuželek a to slibovalo zajímavé finále. Dvojice prvoligových hráčů České Třebové ovšem potvrdila své kvality a pohlídala si čelo. Titul Mistr Pardubického kraje vybojoval
celkovým výkonem 1125 poražených kuželek Jiří Hetych a druhá příčka patří jeho oddílovému kolegovi Miloslavu Hýblovi za výkon 1124 kuželek. Petr Miláček nakonec
vybojoval výborné třetí místo, pouhých 12 kuželek za

vítězem a tímto výkonem si zajistil také postup na Mistrovství České republiky 2010, kde se představí společně
s oběma výše jmenovanými hráči a také ještě čtvrtým v pořadí
Tomášem Pražákem z Jiskry Hylváty. Mistrovství ČR se uskuteční první květnový víkend a z pověření ČKA jej bude pořádat
právě Loko Česká Třebová.
Závěrem bych rád poděkoval členům oddílu SK Kuželky
Přelouč za bezproblémovou přípravu i zajištění chodu obou
u nás pořádaných akcí. Velký dík patří také Městu Přelouč, které věnovalo drobné ceny pro medailisty ve všech námi pořádaných kategoriích a také firmě Amipa s.r.o., která obdarovala
medailisty v dorosteneckých kategoriích pěknými knihami.
Podrobné výsledky všech krajských mistrovství naleznete na
webu PKKS na adrese http://kuzelkypk.czechian.net/ nebo na webu našeho oddílu http://www.kuzelkyprelouc.wz.cz/.
(-pm-)

Inzerce
Medailisté v mužské kategorii
- zleva: M. Hýbl, J. Hetych a Petr Miláček
Vlevo broznový
medailista
Pavel Klička
společně
s druhým
v pořadí Lá}ou
Zemánkem
z Pardubic

Pozvánka na rybářské závody
Konec dubna a začátek května je každoročně v naší organizaci ve znamení rybářských
závodů. Nejinak tomu bude i v letošním roce,
kdy je místní skupiny v Bohdanči a Heřmanů
Městci připravily a svými členy organizačně zajišbují na písníku Malá Černá a Herout. Obě akce se uskuteční
v sobotu 24. dubna se zahájením v 7 hod. s tím, že mu bude
samozřejmě od šesti předcházet prezentace účastníků. Ukončení s vyhlášením výsledků jako obvykle v 12,00. Tyto dvě tradiční akce budou v letošním roce nově doplněny o závod na
Komoře, který je přípraven na neděli 2. května. Všechny tytou
závody jsou určeny především pro dospělé rybáře nebo rybářky
(v organizaci je už dnes ženský prvek poměrně slušně zastoupený) jsou organizátory pojímány mimo jiné i jako kvalifikační s tím, že umístění na 1. až 15. místě v každém z jarních zá-
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vodů zajišbuje automaticky možnost účasti v závodě „Mistra
lovu“, který je plánován stejně jako v loňském roce na první
polovinu září opět na Baště v Bohdanči. Zde chci jenom připomenout, že loni tento titul získal s poměrně velkým náskokem
Jirka Lauryn z přeloučské organizace a po loňských dobrých
zkušenostech očekáváme letos větší účast. Kromě výše uvedených závodů pro dospělé, je připravena na jarní období i celá
řada akcí pro děti. Začíná to oblíbenou soutěží „Zlatá udice“,
která se stejně jako v předcházejících letech letos uskuteční
17. dubna v Heřmanově Městci. Hlavní závod pro děti se
jako každoročně bude konat 1. května na Komoře. V loňském
roce se těchto velmi populárních závodů, zúčastnilo téměř
80 dětí, které během čtyř hodin vlastního závodu nachytaly více než 1000 ks ryb. Uvedené závody jsou určeny a mohou se
jich zúčastnit pouze děti, které vlastní rybářský lístek tedy pře-
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devším členové našeho rybářského kroužku. Pokud si, ale chtějí rybaření vyzkoušet i děti, které toto oprávnění nemají, mohou
tak učinit 24. dubna odpoledne na písníku Malá Černá, tedy
po skončení dopoledních závodů pro dospělé. Nezbytnou podmínkou je zde ale, doprovod dítěte dospělou osobou s rybářským oprávněním. Aby byl výčet akcí 1. pololetí úplný, musím
ještě zmínit dětské závody na Baště s předpokládaným termínem 5. června. K uvedenému snad jenom informaci, že všechny zmíněné vody budou před plánovanou akcí po nezbytnou
dobu hájeny a po dobré zkušenosti z loňského roku na Heroutu bude letos běžné zarybnění kaprem vylepšeno o pstruha duhového na všech uvedených vodách.

!

Na závěr tedy nezbývá než popřát všem účastníkům úspěšný lov a věřit, že po letošní tuhé zimě, už nás čeká jen „to správné rybářské počasí“, které přispěje k pohodě nejen aktivních
účastníků, ale i těch, kteří se na závody přijdou jenom podívat.
Petrův zdar.
Jaroslav Zikl - předseda MO
PS.
S ohledem na uzávěrku a rozsah vydání Roštu nelze uvést
propozice pro jednotlivé závody. Účastníci i je musí vyhledat na webových stránkách organizace event. pro ty,
kteří nemají na internet přístup, budou vyvěšeny v informační skříňce na Rybářském domě.

Halový turnaj mladší přípravky v kopané
FK Přelouč uspořádal 6. 3. 2010 ve Chvaleticích další halový turnaj mladších přípravek. Tentokrát se přeloučští trenéři
rozhodli dát příležitost všem dětem, a tak do turnaje nasadili
dvě mužstva. Za tým FK Přelouč 1 hráli hráči ročníku 2001, kteří pravidelně nastupují v krajském přeboru. Za mužstvo FK Přelouč 2 nastoupili hráči ročníků 2002 a 2003, kteří do fotbalových soutěží buy opatrně nakukují či ještě nikdy fotbalové
utkání nehráli. Na jejich výkonu v turnaji to bylo pochopitelně
znát, ale všechny přítomné mile překvapili. V prvních zápasech
na soupeře nestačili, ale s přibývajícími zápasy se zlepšovali
a poslední dva zápasy prohráli pouze 0:1. Tey zpátky k turnaji.
Ve skupině A na sebe narazila mužstva Přelouče 1, Čáslavi, Lipoltic a Chotěboře, ve skupině B hrála Velim, Paramo Pardubice, FK Kolín a Přelouč 2. Ze skupiny A postoupilo z prvního místa mužstvo Chotěboře a z druhého místa tým Přelouče 1,
který první dvě utkání skupiny vyhrál a v zápase o vítězství ve
skupině nešbastně prohrál po vyrovnaném průběhu s Chotěboří 0:1. Ze skupiny B postoupila z prvního místa Velim a do
finálových bojů je doprovodil celek Kolína, obě mužstva měla
stejně bodů a o umístění rozhodl rozdíl jednoho gólu ve skóre.
Do bojů o 5.- 8. místo tedy nastoupila mužstva Přelouče 2, Parama, Lipoltic a Čáslavi. V souboji těchto týmů nejlépe uspěla
Čáslav, která tak obsadila konečné páté místo, za ní se umístily Lipoltice, Paramo a na posledním místě FK Přelouč 2.
V prvním semifinále sice měla Přelouč 1 celý zápas místy
drtivou převahu, dvakrát nastřelila tyč, přesto podlehla 0:1, když
soupeř z Velim vstřelil gól ze své jediné střely na branku za
celý zápas. Ve druhém semifinále podlehl Kolín Chotěboři také 0:1. V zápase o třetí místo zdolala Přelouč 1 Kolín 2:1. Ve

finále vybojovala Velim po nervozním utkání výhru 1:0 nad Chotěboří a stala se tak vítězem turnaje.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Martin Německý
z Přelouče, nejlepším brankářem Adrian Doležal z Chotěboře
a titul krále střelců si vystřílel David Koděra z Velimi. Závěrem
chceme vyslovit uznání všem mužstvům za vzorné vystupování,
dále patří dík MÚ Přelouč, který se spolu s ČEZ a.s., Pekařstvím
Kaska, p. Králem p.Oborníkem, JP Sport Jezdinský a obchodem
s ovocem a zeleninou Ilony Hajnové podílel na sponzorování
turnaje.
Skupina A
Přelouč 1 - Čáslav
Lipoltice - Chotěboř
Přelouč 1 - Lipoltice
Čáslav - Chotěboř
Čáslav - Lipoltice
Přelouč 1 - Chotěboř

2
0
3
1
0
0

:
:
:
:
:
:

1
6
0
3
0
1

Pořadí skupiny A
1. Chotěboř
2. Přelouč 1
3. Čáslav
2:5
4. Lipoltice
0:9

9
6
1
1

b.
b.
b.
b.

Skupina B
Kolín - Paramo
Přelouč 2 - Velim
Kolín - Velim
Paramo - Přelouč 2
Kolín - Přelouč 2
Paramo - Velim

2
0
0
3
5
0

:
:
:
:
:
:

0
4
0
0
0
4

Pořadí skupiny B
1. Velim
8:0
2. Kolín
7:0
3. Paramo
4. Přelouč 2

7
7
3
0

b.
b.
b.
b.

Čtvrtý A - Třetí B
Čtvrtý B - Třetí A
Druhý A - První B
Druhý B - První A
O 7. místo
O 5. místo
O 3. místo
Finále

Lipoltice - Paramo
Přelouč 2 - Čáslav
Přelouč 1 - Velim
Kolín - Chotěboř
Paramo - Přelouč 2
Lipoltice - Čáslav
Přelouč 1 - Kolín
Velim - Chotěboř

Konečné pořadí
1. FC Velim
2. FC Chotěboř
3. FK Přelouč
4. FK Kolín

5.
6.
7.
8.

Nejlepší hráč:
Nejlepší střelec:
Nejlepší brankář:

Martin Německý (FK Přelouč)
David Koděra (Velim)
Adrian Doležal (Chotěboř)

2
0
0
0
1
0
2
1

:
:
:
:
:
:
:
:

1
1
1
1
0
1
1
0

Zenit Čáslav
Lipoltice
Paramo Pardubice
FK Přelouč 2

Pavel Václavek

4 / 2010

33

Sport

!

Basketbal se přehoupl do druhé poloviny soutěží…
Muži A: zatím na 6. místě VČ ligy
BK Přelouč - Sokol Nová Paka
78 : 56 (42:26)
Konvalina 23, Marek 14, Priessnitz 11,
Bulušek 9, Sojka 8, Přemyslovský 7, Zikmunda 6
BK Přelouč - TJ Jiskra Hořice
88 : 60 (47:28)
Konvalina 29, Marek 18, Sojka 17, Priessnitz 13, Kmošek 6, Půlpán 5
TJ Chlumec n. Cidlinou - BK Přelouč
79 : 93 (33:44)
Marek 23, Sojka 21, Konvalina 19, Král 11,
Priessnitz 7, Zikmunda 7, Ždánský 5
Sokol Hradec Králové - BK Přelouč
67 : 70 (41:38)
Sojka 21, Marek 19, Konvalina 11, Zikmunda 8, Bulušek 7, Král 3, Priessnitz 1
BK Přelouč - TJ Turnov
70 : 65 (35:38)
Konvalina 18, Marek 18, Sojka 10, Král 9,
Priessnitz 8, Bulušek 6, Zikmunda 2
BK Přelouč - Dvůr Králové n. Labem
66 : 87 (30:42)
Sojka 16, Marek 13, Zikmunda 12, Konvalina 9, Bulušek 9, Priessnitz 4, Hývl 2

Muži B: zatím na 3. místě oblastního
přeboru
Jiskra Nový Bydžov - BK Přelouč
65 : 88 (24:41)
Pacák 39!, Kubát 17, Bulušek 9, Kmošek 6, Šimon 5, Kautský 5, Dašek 3, Tužil 2, Šindelář 2
BK Přelouč - TJ Nové Město na Moravě
83 : 75 (43:46)
Bulušek 35!, Pacák 21, Kmošek 9, Dašek 7, Šimon 6, Hývl 3, Kubát 2
BK Přelouč - Jiskra Havlíčkův Brod
83 : 71 (48:29)
Kmošek 21, Bulušek 18, Tužil 11, Kubát 10, Válek 7, Hývl 6, Duda 6, Dašek 2,
Roub 2
Sokol Pardubice - BK Přelouč
54 : 84 (29:54)
Tužil 16, Válek 16, Kmošek 15, Bulušek 13,
Dašek 11, Hývl 7, Kautský 4, Duda 2
BK Přelouč - Botas Skuteč
73 : 58 (38:31)
Bulušek 34!, Hývl 11, Válek 8, Král 7,
Kautský 5, Šimon 3, Zikmunda 3, Dašek 2
BK Přelouč - Jiskra Heřmanův Městec
104 : 55 (28:30)
Král 23, Roub 17, Šindelář 14, Kautský 9,
Hývl 9, Válek 8, Šimon 8, Bulušek 7, Duda 5, Dašek 4
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Nadstavbová část soutěže (s nejlepšími družstvy skupiny SEVER)
BK Přelouč - TJ Rychnov n. Kněžnou
71 : 47 (39:31)
Bulušek 25, Kmošek 18, P. Tužil 11, Šimon 6, Hývl 4, Šindelář 4, Válek 3
BK Přelouč - TJ Náchod 57 : 49 (28:24)
Bulušek 16, P.Tužil 11, Hývl 9, Kmošek 8,
Kautský 5, V.Tužil 5, Šimon 3
BK Přelouč - Spartak Choceň
74 : 80 (32:43)
Bulušek 18, Kmošek 17, V. Tužil 16, Šimon 12, P. Tužil 6, Duda 3
BK Přelouč - Jiskra Ústí n. Orlicí
79 : 73 (41:32)
Bulušek 40!!!, Šimon 14, P. Tužil 11, Duda 5, Kmošek 4, V. Tužil 2, Hývl 2, Šindelář 1

Ženy: zatím na 2. místě VČ ligy
Ústí n. O. - BK Přelouč 39 : 67 (24:30)
Nováková 21, Roubová 19, Rambousková D. 8, Richterová 6, Žáková 5, Němečková 4, Hrubešová 2, Rambousková L. 2
BK Přelouč - BK Studánka Pardubice
74 : 44 (34:20)
Roubová 15, Richterová 14, Rambousková D. 14, Nováková 14, Němečková 5,
Rambousková L. 4, Hrubešová 4, Hlavatá 2, Žáková 2
BK Přelouč - TJ Jiskra Havlíčkův Brod
73 : 35 (39:14)
Hlavatá 15, Hrubešová 15, Roubová 12,
Richterová 12, Rambousková D. 10, Žáková 9
SK Týniště n. Orlicí - BK Přelouč
65 : 58 (23:37)
Hrubešová 20, Roubová 16, Richterová 9,
Rambousková D. 7, Hlavatá 4, Němečková 2
Nadstavbová část soutěže (nejlepších
6 týmů)
KARA Trutnov - BK Přelouč
69 : 40 (28:15)
Nováková 29, Hlavatá 7, Rambousková D. 2, Žáková 2
SK Týniště n. Orlicí - BK Přelouč
63 : 94 (33:47)
Nováková 26, Richterová 20, Rambousková D. 17, Hlavatá 14, Roubová P. 13,
Žáková 2, Roubová R. 2
BK Přelouč - TJ Jiskra Hořice
56 : 43 (26:25)
Nováková 16, Richterová 10, Hlavatá 9,
Rambousková D. 7, Roubová 6, Hrubešová 6, Žáková 2

BK Přelouč - Studánka Pardubice
62 : 43 (27:21)
Roubová 16, Hrubešová 14, Rambousková D. 12, Nováková 9, Richterová 4, Němečková 4, Nešetřilová 2, Rambousková L. 1
BK Přelouč - Ústí n. Orlicí
56 : 42 (30:26)
Nováková 21, Rambousková D. 10, Hrubešová 8, Richterová 6, Roubová 6, Hlavatá 4, Němečková 1
BK Přelouč - SK Týniště n. Orlicí
58 : 54 (25:26)
Rambousková D. 15, Nováková 10, Richterová 10, Žáková 6, Hrubešová 5, Hlavatá 5, Roubová 5, Rambousková L. 2
BK Přelouč - BK Trutnov
55 : 60 (22:27)
Nováková 16, Rambousková D. 15, Hrubešová 15, Richterová 7, Hlavatá 1, Roubová 1

Žáci U 14: zatím na 2. místě oblastního přeboru
Spartak Choceň - BK Přelouč
66 : 37 (35:13)
Minář 11, Dašek 10, Vosáhlo 4, Tomášek 4, Roub 4, Válek 2, Vokál 2
Spartak Choceň - BK Přelouč
81 : 31 (42:14)
Dašek 13, Roub 10, Minář 9, Tomášek 5
BK Přelouč - TJ Sokol Josefov
44 : 17 (15:10)
Dašek 24, Vosáhlo 8, Roub 4, Tomášek 4,
Válek 2, Vokál 2
BK Přelouč - TJ Sokol Josefov
55 : 34 (33:13)
Dašek 26, Roub 20, Tomášek 3, Vosáhlo 2,
Válek 2, Vokál 2
BK Přelouč - TJ Jičín 40 : 31 (11:13)
Minář 15, Dašek 7, Tomášek 4, Vosáhlo 4
BK Přelouč - TJ Jičín 34 : 31 (20:13)
Minář 10, Tomášek 10, Dašek 8, Pitřík 2,
Vosáhlo 2, Jedlička 2
BK Přelouč - Sokol Jilemnice
54 : 36 (29:22)
Dašek 19, Roub 19, Pitřík 8, Vosáhlo 6, Jirák 2
BK Přelouč - Sokol Jilemnice
57 : 35 (28:24)
Dašek 22, Roub 14, Vosáhlo 7, Pitřík 4,
Jirák 4, Kosina 4, Vokál 2
Další výsledky a závěrečné tabulky přineseme v příštích číslech Roštu.
D. Rambousková
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PŘELOUČSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA
V měsíci únoru se dokončily boje první a druhé zimní ligy
tradiční soutěže neregistrovaných hráčů, která probíhala od
listopadu, a na organizátory si „paní zima“ smlsla v její nekompromisní sněhové nadílce.

1. liga
1 . liga si dala dostaveníčko už po čtyřiadvacáté. Letošní ročník se po letech hrané se sedmi účastníky rozšířil na devět týmů.
Nejprve se hrála základní a nadstavbová část. V té nejlíp
dopadlo Rio a Cepy, které postoupily přímo do semifinále. Na
dalších místech se umístily Motor, Kenya, Rockets a Devils. Ty
postoupily do čtvrtfinále, jejichž vítězové měli nárok doplnit
nejlepší dvojici. Týmy Čuníci, Břehy a Chlupatej Bobr skončily
pod „čarou“ postupových míst.
Další pokračování mělo tzv. play out, týmů umístěných na
sedmém až devátém místě po nadstavbě. Hrály mezi sebou
s bonifikací z předešlých zápasů. K překvapení proti tipovacím
prognózám dopadly nejlépe Chlupatej Bobr, Břehy si splnily
svoje, a poslední skončil tým, který rok co rok „okupoval“ nejvyšší příčky Čuníci.
Ve čtvrtfinálových utkáních narazily mezi s sebou Motor
s loni druholigovým Devilsem, a Kenya s Rockets.
Postup mezi nejlepší čtyřku si vydobyly Motor a Kenya.
V semifinále nejlepší mužstvo základní části Rio podlehlo Kenye, v druhém porazily Cepy obhájce titulu Motor.
No a 13. 2. nadešel finálový den. Nejprve si spravilo chub
Rio, když o bronzové medaile porazilo Motor. A finále? Kenya
byla favorizovaným Cepům, které hrály finále už počtvrté za
sebou ( 2xvýhra, loni prohra), z počátku důstojným soupeřem.
V prvním mači Kenya buldočí euforií vyhrála 2:1, v druhém to
skončilo opačně 1:2. A musel přijít na řadu třetí rozhodující
zápas. Tam však vévodily zkušenější Cepy a po výhře 4:1 se
vrátily po roční pauze na trůn.
Ve večerních hodinách se konalo slavnostní defilé a předávání cen první i druhé ligy v sále místní Sokolovny.
KONEČNÉ POŘADÍ:
1. HT CEPY
2. HC KENYA
3. BC RIO
4. BC MOTOR STARS JIH
5. ROCKETS

6.
7.
8.
9.

HC DEVILS
CHLUPATEJ BOBR
BEER STARS BŘEHY
ČUNÍCI

SOUPISKA VÍTĚZŮ:
Libor Komůrka, Radek Balán, Martin Beránek, Milan Beránek, Štěpán Poříz, Marek Smolík, Miroslav Stránský, Radovan
Pišta, Michal Drenko, Jiří Švihlík, David Fedák, Ondřej Waber,
Michal Jeřáb, Tomáš Hora, Martin Veselý, Tomáš Matrka
Vedoucí týmu: Libor Komůrka

stavil k zápasu,
a dle regulí soutěže byl z ní vyloučen.
Ve čtvrtfinálových bojích si
TPS Amipa poradila s Lohenicemi, Fire Horses
s pardubickou
Venturou, Papoušci v pardubickém
derby s Matadors,
a Pardubičky zdolaly Čmeláky.
V semifinále
musel lídr soutěže
TPS Amipa sklonit hlavu před Papoušky, a ve druhém semifinále
porazily Pardubičky Fire Horses.
O vstupenku na „bednu“ dopadli lépe hráči TPS Amipa, a ve
finále se radovaly Pardubičky po výhrách nad Papoušky 3:2
a 1:0.
KONEČNÉ POŘADÍ
1. A .S .P. PARDUBIČKY
6.
2. NADRŽENÍ PAPOUŠCI 7.
3. TPS AMIPA
8.
4. FIRE HORSES 09
9.
5. MATADORS
10.

ČMELÁCI
VENTURA PARDUBICE
RUDÁ KŘÍDLA LOHENICE
ALKEHOL STARS
FAN CLUB JESTŘÁBI PŘELOUČ

A - TÝM
TERMÍN ČTVRTFINÁLOVÝCH ZÁPASŮ V PLAY OFF 1. ČESKÉ
NÁRODNÍ HOKEJBALOVÉ LIGY NA PŘELOUČSKÉM STADIONU
„POD PARKEM“ JE SOBOTA 17. 4., POPŘÍPADĚ NEDĚLE
18. 4. !!!

B - TÝM
TERMÍN ČTVRTFINÁLOVÝCH ZÁPASŮ V PLAY OFF 2. ČESKÉ
NÁRODNÍ HOKEJBALOVÉ LIGY SKUPINY VÝCHOD NA PŘELOUČSKÉM STADIONU „POD PARKEM“ JE SOBOTA 17. 4., POPŘÍPADĚ NEDĚLE 18. 4. !!!

2. liga
Do druhé ligy se přihlásilo 11 týmu. Nejprve se odehrála
základní část každý s každým.
Prvních osm družstev postoupilo do „kouzelných klání“ play
off. Alkehol, Fan club Jestřábi a Fan club Pardubice nepostoupily. Vítězem „základu“ se stala TPS Amipa, která v deseti utkáních nenašla přemožitele.
Nepostupující „mančafty“ hrály o umístění, z toho bohužel
vypadl pardubický Fan club, který se potřetí v sezóně nedo-
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Orel Přelouč - oddíl florbalu
V dubnovém příspěvku o florbalu
v Přelouči poinformujeme čtenáře Roštu opět o zápasech týmu starších žáků,
kde nám dorůstá šikovná generace florbalistů kolem kapitána Martina Šetiny,
která nám pod vedením trenérů Petra
Nováka a Pavla Bíny dělá v právě probíhající sezóně největší radost svými výsledky ze všech florbalových družstvech
Orla Přelouč. V sobotu 27. února zajížděli starší žáci ke 2 zápasům do Pardubic s domácím Sokolem a dalším týmem
Sokola z Jaroměře. Orlové z Přelouče byli blízko 6 bodům a mohli tak oba týmy
Sokolů rozcupovat na kousíčky. Bohužel
laciným gólem 3 minuty před koncem
zachránili hráči Pardubic pověst Sokolů
a zbytečně nám sebrali 2 cenné body.
Sestava: Josef Kumstýř - Václav Beneš,
Petr Boudyš, Rosba Kmošek, Ríša Pulicar - Jakub Minařík, Tadeáš Knížek,
Pavel Boháč, Dave Verunáč, Petr Fejl,
Adam Skála, Dan Hatala, Standa Kolman.
Orel Přelouč - TJ Sokol Jaroměř
7:3 (2:0, 2:2, 3:1)
Průběh zápasu:
7:39 - 1:0 Protiútok Davida Verunáče s Tadeášem Knížkem zakončuje Dave tečovanou střelou, která končí za zády
překvapeného gólmana Jaroměře.
10:18 - 2:0 Po průniku Pavla Boháče zprava zakončuje David Verunáč z první
skvělou křížnou Pavlovu příhru z pravého rohu.
12:23 - 3:0 David Verunáč vypustil svoji
pověstnou schovanou jedovku tahem
skoro z půlky hřiště a překvapil ještě
nesoustředěného gólmana - zakončil
tak svůj hattrick hned na začátku druhé třetiny!
15:45 - 3:1 Po nevhodně načasovaném
střídání při standartce soupeře u naší brány dává neobsazený útočník
soupeře zblízka do prázdné branky.
18:39 - 4:1 Adam Skála proniká zleva,
jeho první střelu gólman sráží před sebe, Adam si míček vybojovává zpátky,
objíždí bránu a po vytočení na forhand
z úhlu trefuje protilehlou šibenici.
19:14 - 4:2 Z rychlého protiútoku Jaroměře po ztrátě míčku následuje rána
z mezikruží od neobsazeného hráče
rovnou pod břevno naší branky.
27:08 - 4:3 Po střele ze standardky děrovaný míček propadává Josefovi pod
rukou za něj na brankovou čáru, kde
ho neodcloněný soupeřův útočník do-

ráží do prázdné brány. Soupeř se vrací naší nedůslednou hrou v obraně
zpátky do zápasu!
27:29 - 5:3 Třetí útočná lajna nám vrací
dvoubrankové vedení a definitivně
otáčí zápas na naší stranu! Po příhře Standy Kolmana zavěšuje zblízka
z první Dan Hatala!
27:57 - 6:3 Vzápětí dává dnešní kapitán
Tadeáš Knížek backhandem pod víko
po přihrávce Davida Verunáče zprava.
34:09 - 7:3 Únik zleva zakončuje Petr
Fejl skvělou křížnou příhrou na pravou tyčku, kde sprintující Tadeáš z první zavěšuje do odkryté branky.
Orel Přelouč - TJ Sokol Pardubice
3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
Průběh zápasu:
8:21 - 0:1 Průnik kapitánova soupeře zprava zakončen příhrou na malé brankoviště, kde nedůrazně obsazený hráč
doklepává zblízka do Josefovy brány.
11:15 - 1:1 Snahu o vyrovnání do přestávky korunujeme v přesilovce: Rosba Kmošek krásně posílá po zdařilé
kombinaci míček zprava napříč na levou tyč, kde volný Ríša Pulicar z první
prostřelil přesunujícího se gólmana
Sokolů.
12:53 - 1:2 Krátce po začátku 2. třetiny
soupeř v přesilovce zdařile kombinuje a volný hráč z mezikruží trefuje k tyči naší branky.
20:37 - 2:2 A opět vyrovnáno do přestávky: Po dlouhodobém tlaku Orlů dává
Adam Skála od pravého mantinelu
Petru Boudyšovi na mezikruží a ten

na chvíli volný trefuje ranou z první
rovnou pod břevno bezmocného gólmana!
30:57 - 3:2 Usilovnou a dobrou kombinační hrou jdeme cíleně za vítězstvím:
Po odraženém míčku proměňuje David Verunáč střelou backhandem po
zemi konečně jednu (a to tu nejmenší ☺) ze svých šancí v tomto zápase
- poprvé jdeme do vedení!
32:40 - 3:3 Bohužel pro nás svoji slabší
chvilku si vybírá Josef Kumstýř v bráně: za svá záda pouští nastřelený míček od půlky, který zacloněn hráči nepozorovaně zapadá obloukem pod
břevno naší brány. Škoda, přeškoda,
tenhle zápas jsme měli vyhrát.
Celkové zhodnoceni zápasu:
Jaroměř - zápas, se kterým trenér Petr
Novák nebyl spokojen, ačkoliv výsledkem
byla výhra. Až na pár jedinců si většina
hráčů přijela zápas jen tak odehrát a například s bráněním si nikdo hlavu moc
nelámal. Není ale možné do zápasu se
slabším soupeřem nastupovat s tím „že
se soupeř porazí sám“. Tento zápas byl
pak jenom o tom, na které straně spadne víc gólů. Takhle se ovšem k takovémuto zápasu přistupovat nedá. Pardubice - přesný opak zápasu s Jaroměří,
soustředěná obrana, napadání, pohyb.
Kluci hráli přesně to, co se učí na tréninku. Možná, že to bylo dosud vůbec
nejhezčí utkání celé sezóny. Výsledkem
je sice remíza, ale rozhodně starší žáci
výkonem trenéra v tomto utkání potěšili.
Mirek Kumstýř
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