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2 Přeloučský ROŠT

! Zprávy z radnice 

V pořadí 6. schůze rady města pro-
běhla dne 31. 1. 2011 a radní na ni mi-
mo jiné vzali na vědomí zprávu se struč-
nou statistikou monitoringu svozu od-
padu za druhé pololetí roku 2010. Při
kontrolách se stále opakují v menší mí-
ře stejné nedostatky typu nezabrzděných
kontejnerů, neumístění na původní mís-
to a výskytu rozbitého skla na zemi ko-
lem kontejnerů. Občas se na stanovištích
na zemi vedle kontejnerů objevuje neu-
kázněností občanů i odpad, který do kon-
tejnerů na tříděný odpad nepatří (např.
staré zavařené kompoty, zrcadla, umy-
vadlo, vysavač, pneumatiky apod.). Mís-
ta, kde se tento odpad vyskytuje nejčas-
těji, jsou stanoviště u hotelu Bujnoch
a na Václavském náměstí, v menší mí-
ře v ulicích Pražská (u AMIPY), Smeta-
nova a Jiráskova (u bývalého obchodu
Jednoty). Občané byli a budou průběžně
prostřednictví Roštu upozorňováni na tu-
to skutečnost a vyzíváni k ukázněnosti. 

Schválena byla smlouva o dodávce
hotových jídel, včetně dietních pečova-
telské službě, uzavřenou mezi Domovem

u fontány, a městem Přelouč. Schváleny
byly podmínky výzvy na zpracování ná-
vrhu výtvarného díla pro novou budovu
Městského úřadu Přelouč a jmenný se-
znam výtvarníků, kterým bude zaslána
výzva na zpracování návrhu výtvarného
díla pro novou budovu úřadu. Rovněž by-
ly schváleny finanční příspěvky z fondu
rady města: 10.000,- Kč na poskytování
sociálních služeb pro Laxus Nymburk,
10.000,- na činnost v roce 2011 Domovu
sv. Josefa, Žireč, 5.000,- na činnost v roce
2011 SDH, okrsku 14, 5.000,- na činnost
v roce 2011 SDH Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Přelouč, 5.000,- na čin-
nost v roce 2011 Svazu tělesně postiže-
ných, místní organizaci Přelouč, 5.000,-
na pořádání 4. ročníku Rallye Železné
hory pro Auto Moto Veterání Přelouč, o. s.,
20.000,- na cestovné pro sbormistra Sbo-
ru J. B. Foerstera Přelouč, 5.000,- na cho-
vatelskou a výstavní činnost v roce 2011
Českému svazu chovatelů, místní orga-
nizaci Přelouč, 5.000,- na činnost v ro-
ce 2011, o. s. Filmáč Přelouč, 15.000,-
na činnost v roce 2011 Hasičskému sbo-

ru - ČHJ Přelouč, 3.000,- na činnost v ro-
ce 2011 Základní organizaci Českého
svazu včelařů, o. s. Přelouč, 20.000,- na
pronájem prostor Klubu maminek a dě-
tí Sluníčko Přelouč. Radní též rozhodli
o pokračování regenerace panelového sí-
dliště v Přelouči i v části sídliště s názvem
„U školy“ (mezi ulicemi Obránců míru
a Jižní a ul. Kladenskou) potřebnými pří-
pravnými a projekčními pracemi. Rovněž
vzali na vědomí kalendář akcí k 750. vý-
ročí povýšení Přelouče na město. 

7. schůze rady města se uskuteč-
nila 14. 2. 2011. Radní vzali na vědo-
mí zprávu velitele MP o výsledku měření
rychlosti za rok 2010 Městskou policií
Přelouč a schválili, že strážníci MP budou
nadále pokračovat v měření rychlosti
o přesčasových hodinách ve smluvených
obcích i ve městě Přelouči. Schváleno by-
lo rovněž pro úhradu pokut používání
platebního terminálu MP Přelouč. Dále
vzali radní na vědomí protokoly o výsled-
cích voleb do komisí místní samosprávy
Štěpánov, Tupesy a Lhota - Škudly a do
osadních výborů Klenovka, Lohenice
a Mělice. Rada města též doporučila za-
stupitelstvu města schválit zřizovací lis-
tinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů
města Přelouče a jmenovat vedoucím té-

RADA MĚSTA PŘELOUČE

Inzerce



Jako každý rok přinášíme přehled druhů a množství vámi
sebraných využitelných složek domovního odpadu al již for-
mou sběrných nádob, prostřednictvím sběrných surovin nebo
formou sběru žáků v základních školách a zároveň celkový
přehled produkce domovního odpadu. Domovní odpad zahr-
nuje tyto složky komunálních odpadů: využitelný, nebezpečný,
objemný, směsný. V následující tabulce je uveden přehled množ-
ství vyprodukovaného domovního odpadu a to v období od ro-
ku 2008: 

Domovní odpad (t) 2008 2009 2010
využitelný 1 698,928 1 070,274 1 203,700
nebezpečný 9,399 12,776 8,460
objemný 283,560 272,600 282,000
směsný 1 923,750 1 947,040 1 885,730
celkem domovní 3 915,640 3 302,690 3 379,890

Pro dokreslení výše uvedené informace uvádíme následu-
jící přehled jednotlivých druhů a množství využitelných složek
domovního odpadu:

Využitelný odpad (t) 2008 2009 2010
plast 65,624 131,892 124,500
sklo 97,355 83,221 85,200
papír 165,799 180,761 199,600
kompozitní obaly 0,643 1,128 1,300
železo 945,287 215,192 313,800
bio 424,220 458,080 479,300
celkem využitelný 1 698,928 1 070,274 1 203,700

A v přepočtu na 1 občana:

2008 2009 2010
kg plast/občan 7,16 14,44 14,15
kg sklo/občan 10,63 9,11 9,68
kg papír/občan 18,10 19,79 22,68
kg kompozitní obal/občan 0,07 0,12 0,15
kg železo/občan 103,19 23,57 35,66
kg bio/občan 46,31 50,17 54,46
celkem kg/občan 185,46 117,2 136,78

Další tabulka představuje výši finanční odměny, kterou měs-
to obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., za prodej skla a za
zpětný odběr elektrozařízení:

2008 2009 2010
odměna (Kč) 719 218 1 475 824 1 457 010

Následující informace se stále opakují, ale z hlediska přístu-
pu k problému nakládání s odpady je neustálé opakování nut-
ností. Snahou občanů by mělo být vytřídit a předat k dalšímu
využití co největší množství využitelného odpadu. Jedině tak
bude snižováno množství odpadů ukládaných na skládku, kde
dochází k neustálému nárůstu poplatku za jeho uložení. Do
popelnice nebo kontejneru na směsný odpad patří pouze do-

movní odpad po důkladném vytřídění všech nebezpečných slo-
žek, všech využitelných složek (papír, plast, sklo, tetrapak, bio,
železo) a všeho použitého elektrozařízení. Město Přelouč v tom-
to směru neustále zlepšuje podmínky pro to, aby občané moh-
li třídit s co nejmenším úsilím. V letošním roce se město opět
zaměří na úpravu stávajících stanovišl tak, aby co nejvíce kon-
tejnerů stálo na zpevněné ploše a bylo tak umožněno snadněj-
ší udržování pořádku. 

Z výše uvedených přehledů je zřejmé, že přes malé výkyvy
v jednotlivých komoditách dochází ke zvyšování množství se-
braných využitelných složek domovního odpadu a že v loň-
ském roce došlo i ke snížení produkce směsného komunální-
ho odpadu, což je směr, kterým bychom se měli dále ubírat. Na
základě informace svozové společnosti, že na některých sta-
novištích dochází k znečišlování tříděných složek směsným
komunálním odpadem a že tento znečištěný tříděný odpad po-
tom musí být odvážen na skládku, upozorňujeme občany, že do
kontejnerů na tříděný odpad patří pouze tříděné odpady a že
jejich znečištěním dojde k jejich znehodnocení, menší výtěž-
nosti a zmaření úsilí dalších občanů. V rámci zpětného odbě-
ru bylo občany odevzdáno 1 182 ks použitých elektrozařízení.
V souvislosti s touto informací vyzýváme občany, aby zpětný
odběr využívali v co největší míře v případě všech elektrozaří-
zení (nejen velkých jako jsou lednice a televizory), nebol zpra-
cování takto odevzdaného elektrozařízení je pro město zdarma.

Město Přelouč touto cestou děkuje všem občanům, kteří
svým přístupem k problematice odpadů mají zásluhu na výše
uvedených údajích, dále děkuje svozové společnosti za vstříc-
nou spolupráci, základním školám a sběrným surovinám za ne-
zištnou pomoc při poskytování podkladů spojených s vykazo-
váním sebraného množství odpadu. Doufáme, že jsme výše
uvedenými informacemi vzbudili zájem i u občanů, kteří stále
hledí na třídění odpadů za účelem jeho dalšího využití s nedů-
věrou a že i za jejich přispění dojde k dalšímu zvyšování množ-
ství sebraného využitelného odpadu a tím i ke snižování množ-
ství odpadu ukládaného na skládku bez dalšího využití.
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to organizační složky p. Martina Macháč-
ka. Rovněž bylo doporučeno zastupitel-

stvu města vyhlásit záměr prodeje býva-
lého CO krytu v bytovém domě č. p. 1009

v ul. Smetanova Přelouč za cenu mini-
málně 25.000,- Kč.                        mh

Produkce domovního odpadu v roce 2010

Pozvánka��������	
��

��� ���

Dne 17. 3. 2011 v OBČANSKÉ ZÁLOŽNĚ
od 19.00 hodin proběhne slavnostní večer 

k zahájení oslav 750. let založení města Přelouče. 
Vystoupí Consortium Pragense

a přednese Korunovační mši od W. A. Mozarta

Vstupné na tuto akci ZDARMA
Vstupenky jsou k dostání na Kulturních službách

města Přelouče
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! Zprávy z radnice 

Místní části města Přelouče
Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje

pro místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lho-
ta, Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy) svoz komunálního
velkoobjemového a nebezpečného odpadu a svoz elek-
trozařízení pocházejícího z domácností v rámci zpětného
odběru. 

Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, ko-
berce, apod., dále pneumatiky.

Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly
od barev, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (mono-
články, baterie), apod.

Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: led-
nice, televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehličky,
apod.

Tento mobilní svoz se týká místních částí a bude pro-
bíhat podle následujícího harmonogramu: 

Termín svozu: sobota 19. března 2011

Svoz větví
místní části města Přelouče

Oznamujeme občanům místních částí města Přelou-
če (Klenovka, Štěpánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice
a Tupesy), že Technické služby města Přelouče provedou
svoz větví ořezaných ze stromů a keřů. 

Svoz se uskuteční 

v pondělí 4. dubna 2011

Větve je nutné na tento termín připravit před dům !

Svoz větví
město Přelouč

Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické
služby města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze
stromů a keřů.

Svoz se uskuteční 

v pondělí 11. dubna 2011

Větve je nutné na tento termín připravit před dům !

Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu,
zpětný odběr elektrozařízení

Inzerce



Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 1. 2011 evidováno celkem
1416 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanos-
ti v měsíci lednu tedy činila v této oblasti 10,08 %. K obcím
s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu
např.: Holotín 33,33 %, Litošice 33,33 %, Tetov 28,33 %, Váp-
no 28,07 %, Labské Chrčice 23,61 %, Strašov 20,71 %, Chýšl
18,02 %, Sovolusky 17,91 %. Dále uvádím míru nezaměstna-
nosti: Chvaletice 9,72 %, Choltice 10,47 %, Břehy 12,08 %, Ře-
čany n/L 8,5 %. V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanos-
ti 8,03 %. 

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
7,04 %, s celkovým počtem 6767 evidovaných uchazečů.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 1. 2011 cel-
kem 1288 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo
připadlo v okrese Pardubice v průměru 5,3 uchazeče. Na Pře-
loučsku bylo k 31. 1. 2011 hlášeno na ÚP celkem 205 volných
pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem
6,9 uchazeče.

Michaela Hývlová
Vedoucí pobočky

Úřad práce v Přelouči,
K. H. Máchy 908, 535 01

Oddělení zprostředkování Přelouč
950 144 401-405

Oddělení státní sociální podpory 
- kontaktní místo Přelouč
950 144 501-504

3 / 2011 5

Zprávy z radnice !

Trh práce
na Přeloučsku

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice usku-
teční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému
sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.
Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z na-
řízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na
sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na
osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při
tomto způsobu sčítání částka v Evropské Unii obvyklá). 

ZÁKLADNÍ TERMÍNY SČÍTÁNÍ LIDU
26. února 2011 Začíná fungovat call centrum pro veřej-

nost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou
lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítá-
ní každý den od 8:00 do 22:00. 
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domác-
nostem do schránek informační letáky o blížícím
sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schrán-
ky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domác-
nosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost
najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.

7. března 2011 Sčítací komisaři začínají navštěvovat do-
mácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dosta-
ne zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé
bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé
či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roz-
náška formulářů končí 25. března 2011.

25./26. března 2011 Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. roz-
hodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v ten-
to rozhodný okamžik. 

Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po
půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na
světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale naro-
dilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný oka-

mžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu
do sčítání uvést. 

26. března 2011 V tento den je možné začít odevzdávat
vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty:
" Internet 
" Předání sčítacímu komisaři 
" Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na

kterékoliv poště

14. dubna 2011 Do tohoto dne mají všichni podle záko-
na odevzdat formuláře - al už je budou odesílat přes
internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčí-
tacímu komisaři. 

20. dubna 2011 Končí činnost call centra s bezplatnou
linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro in-
formace o sčítání lidu číslo Českého statistického
úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních
dnech. Stále bude také fungovat informační email
info@scitani.cz.

Více informací na www.scitani.cz

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Inzerce



Distribuce 
sčítacích formulářů

Sčítací komisař navštíví Vaši do-
mácnost a předá Vám sčítací formuláře.
Požádá Vás o potvrzení jejich převzetí
podpisem. Zároveň Vám předá vysvět-
livky k vyplnění formulářů a poskytne
další potřebné informace. Sčítací komi-
sař bude nosit viditelně umístěný prů-
kaz, kterým se na požádání prokáže. Do
vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami
nevyzvete. 

Kdo je sčítacím komisařem v mís-
tě mého bydliště? Zde najdete v průbě-
hu sčítání odkaz na seznam sčítacích ko-
misařů.

Formuláře, které nemohly být domác-
nosti doručeny ani při opakované návště-
vě sčítacího komisaře, budou k dispozi-
ci na poště, jejíž adresa a provozní doba

jsou uvedeny na letáčku, vhozeném sčí-
tacím komisařem do Vaší schránky.

Vyplnění formulářů
Než začnete formuláře vyplňovat, peč-

livě si prosím přečtěte vysvětlivky. K vy-
plnění použijte nejlépe černou kuličkovou
tužku. Formuláře prosím nepřekládejte. 

Prohlédněte si vzory sčítacích formulářů:
" Sčítací list osoby - vyplňuje se za kaž-

dou osobu. 
" Bytový list - vyplňuje faktický uživatel

bytu (bez ohledu na právní důvod uží-
vání bytu a délku pobytu v bytě) za kaž-
dý byt - za jeden byt jeden formulář. 

" Domovní list - vyplňuje vlastník nebo
správce domu za každý dům - za je-
den dům jeden formulář. 

Sčítací formuláře můžete vyplnit i elek-
tronicky.

Některé údaje dostupné z administra-
tivních registrů a evidencí budou ve for-
mulářích předvyplněny. Příslušná osoba
pak pouze ověří správnost údajů, případ-
ně je opraví. Tato inovace by měla vést ke
snížení administrativní zátěže responden-
tů. V žádném případě však nebudou před-
vyplněny osobní údaje. 

Sběr 
vyplněných formulářů

Vyplněné formuláře můžete odevz-
dat následujícími způsoby: 
" předáte je sčítacímu komisaři při je-

ho druhé návštěvě jako volné listy ne-
bo v zalepené obálce, kterou Vám ko-
misař na požádání vydá 

" zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obál-
ce s předtištěnou adresou P.O. Boxu 

" nebo je vyplníte elektronicky 
" osobně odevzdáte na poště 

Koho se sčítání týká
Účast obyvatel na Sčítání lidu, do-

mů a bytů 2011 je dána zákonem číslo
296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a by-
tů v roce 2011 a týká se všech osob,
které se v rozhodný okamžik nacházejí
na území České republiky nebo mají na
území České republiky trvalý nebo po-
volený přechodný pobyt. 

Kdo sčítání provádí
Přípravu, organizaci, samotné prove-

dení sčítání, zpracování a zpřístupnění
jeho výsledků zajišluje na základě zá-
kona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, do-
mů a bytů v roce 2011, Český statistic-
ký úřad. 

Smluvním partnerem pro provedení
terénních prací při sčítání je Česká poš-
ta, s. p. 

Společně se sčítacími komisaři České
pošty budou sčítání provádět i komisaři
Českého statistického úřadu, zejména sčí-
tání v hromadných ubytovacích zaříze-
ních, a některá ministerstva - ministerstvo
vnitra (např. osoby v azylových zařízeních),
obrany (např. vojáci na území České re-
publiky a v zahraničí), zahraničních věcí
(pracovníci na našich velvyslanectvích
v zahraničí) a spravedlnosti (osoby ve vě-
zeňských zařízeních a ve vazbě).
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Jak se budeme sčítat

Inzerce



Již téměr rok pořádá Město Přelouč ve spolupráci s Kultur-
ními službami a panem Miroslavem Bečičkou s kolektivem Ve-
čery s přeloučskou videokronikou. 

Videokroniky jsou pro město připravovány pravidelně od
roku 1990 a zachycují nejdůležitější události a akce v daném
roce. Tento zvukový a obrazový materiál, který připravuje pan
Miroslav Bečička s kolektivem svých spolupracovníků, získá-
vá s časovým odstupem na atraktivnosti. Kromě videokronik
připravuje pan Bečička pro Přelouč též krátké videopříspěvky
z kulturních a společenských akcí, které se v průběhu roku ve
městě pořádají. Krátké dokumenty můžete sledovat na webo-
vých stránkách města www.mestoprelouc.cz pod odkazem ak-
tuální videokronika. 

Položili jsme panu Bečičkovi v souvislosti s rostoucím zá-
jmem o Večery s videokronikou u přeloučských občanů pár
otázek:

Jak nápad s natáčením videokroniky vlastně vznikl a kdo
s ním poprvé přišel?

„Začalo to, když se připravoval odvoz tanku z náměstí.
Ing. Lejhanec, tehdejší zaměstnanec Tesly, si vzal dovolenou,
půjčil si kameru a šel zdokumentovat tuto událost. To byl prv-
ní počin na kronice. Časem jsme si řekli, že by nebylo špat-
né zaznamenat některé události, které se v této bouřlivé době
u nás děly. Začínali jsme spolupracovat s hradeckým vysíláním
na regionálním vysílači OK3. Z této spolupráce potom vznikla
pardubická televize ZUBR, ve které jsme dělali týdenní zpra-
vodajství z Pardubicka. A samozřejmě jsme do vysílání dáva-
li i příspěvky z Přelouče. S koncem ZUBRA jsme už v kronice
pokračovali automaticky dál.

Jste vy sám spokojený s účastí přeloučských občanů na
promítání?

Nedá se říct, že bych byl nespokojený. První videokronika
z roku 1990, kterou jsme Přeloučákům nabídli 28. ledna 2010,
byla promítána v malém sále Občanské záložny (obřadní síň),
všechny další se již promítaly ve velkém sále a myslím, že účast
je od našich prvních setkání na velmi dobré úrovni. Jediné, co
mě trochu mrzí, je mizivý zájem mladších ročníků, tedy právě
těch, kteří by se na záběrech mohli poznat ještě jako děti. Dnes
jsou z nich dospělí mladí lidé. Jsem si ale vědom, že přilákat
na takovou akci mladé, kteří si dnes informace a zájmy hleda-
jí především prostřednictvím internetu, je velmi obtížné. Přesto
si však neodpustím - kdybyste vy - mladší ročníky - přijít zkusi-
ly - myslím, že byste byly možná příjemně překvapeny.

Na závěr poslední otázka - můžete prozradit něco z toho,
co ještě čeká na diváky a posluchače v dalších dílech vi-
deokronik?

Postupně bychom samozřejmě rádi představili všechny do-
posud natočené a vyrobené videokroniky, a jak se již stalo ne-
psaným pravidlem každého dílu, nadále budeme pro naše di-
váky připravovat tzv. bonusy, neboli krátké příspěvky z dob
minulých. Diváci již takto mohli zhlédnout např. dokument
o pěveckém sboru Korálek nebo krátký, velmi úspěšný doku-

ment z letního pionýrského tábora v Bratrouchově. Do budouc-
na mohu naše diváky nalákat ještě např. na taneční klub,
ZUŠku, další KORÁLEK nebo něco, o čem zatím ani my neví-
me. Vždyl nás mohou kontaktovat i další tvůrci, kteří mají ně-
jaké starší záznamy.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších úspěchů nejen při
natáčení přeloučské videokroniky

mh

Jsem rodačka Přelouče, a tak jsem se vydala na promítání
o mém městě, kam se ráda vracím a prožila jsem zde dětská
léta o všech prázdninách. 

Na programu byl tentokrát rok 1999. Postupně - prostřed-
nictvím videokamery bylo možné vidět co se v Přelouči vše dě-
je. Al už co se týká divadla, Městské policie, vítání jara, absol-
ventský koncert, rej čarodějnic a tak bych mohla pokračovat. 

Velice zajímavý byl mimo jiné Den seniorů. 9. září přijeli
do Přelouče rodáci. Zajímavý program, který byl pro ně připra-
ven, byl v očích všech zřetelný a všichni byli vděčni z neoby-
čejně prožitého dne. To vše si pozorní diváci určitě nenechali
ujít. Stranou nezůstal ani Kiekert, který obohatil dětem jejich
den. Bylo toho samozřejmě hodně, celé dvě hodiny se bylo na
co dívat. 

Loučení se starým rokem na náměstí mělo také své kouz-
lo. Vítání roku 2000 bylo bouřlivé. A tak se všichni mohou tě-
šit na další pokračování a to již bude tento, výše uvedený rok. 

Ještě je nutné dodat, že následovalo krátké promítání filmu
o Přelouči a jeho okolí z roku 1995 a poté následoval další
film a to o blízkých Lázních Bohdaneč. 

Za sebe mohu říci, že večer byl bez chyby, stál za to, a i když
moje cesta byla zpět domů náročná, vůbec nelituji, že jsem při-
jela. Oživila jsem si krásné doby v Přelouči. Proto dodávám - dě-
kuji.

Jana Juhaňáková
Česká Lípa
15. 2. 2011 
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Zdařilý večer
v Občanské záložně

Večery
s videokronikou

Město Přelouč, Kulturní služby města Přelouče
a M. Bečička s kolektivem srdečně zvou občany 

na pokračování úspěšného pořadu

Večer s videokronikou
města Přelouče

dne 115. 33. 22011 ood 118.00 hhodin
ve vvelkém ssále 

Občanské zzáložny PPřelouč
Vstup zdarma



1. 3. 1936 koncertoval v Přelouči pěvec Pavel Ludikar
2. 3. 1885 se narodil v Klatovech Josef Hais-Týnecký, spi-

sovatel, původně katolický kněz, autor románů a divadel-
ních her. Býval častým hostem na statku Lidických v Brlo-
hu, odkud čerpal látku k románu „Bílý dvůr“ a k povídce
„Mrtva“ o zesnulé nadané zpěvačce Marušce Lidické

3. 3. 1799 se narodil v Rybitví František Veverka, vynález-
ce ruchadla, od roku 1844 žil v Přelouči v čp. 222, kde v ro-
ce 1849 zemřel a byl pochován na Svatém Poli v Přelouči

3. 3. 1852 se v Přelouči narodil Alois Topič, mladší z bra-
trů Topičových, cestovatelů. Uskutečnil celkem 7 cest do růz-
ných zemí světa. Četné exponáty a národopisné předměty
daroval školám a muzeím

3. 3. 1942 zemřel v Praze Bořivoj Žufan, akademický malíř,
maloval společně s Janem Slavíčkem, V. Benešem i Václa-
vem Špálou. V Přelouči se zotavoval u své tety paní Hájko-
vé po mozkové příhodě a maloval zde četné zemědělské
usedlosti a portréty osob. Žufanovu vzorně vedenou „Kro-
niku“ převzali do opatrování příbuzní v Přelouči.

3. 3. 1990 zemřel v Praze na Zbraslavi přeloučský rodák
Jindřich Mahelka, akademický malíř, grafik a ilustrátor, pro-
fesor na Stř. průmyslové škole grafické v Praze. Náměty
pro krajinomalbu čerpal z Polabí v okolí Přelouče. Čestný
občan města Přelouče. Narozen 15. 7. 1919 v Přelouči v měst-
ské části Na Dole. 

4. 3. 1848 měl svatbu český novinář a spisovatel Karel Havlí-
ček Borovský s Julií Sýkorovou, rodačkou ze Svojšic u Přelouče

6. 3. 1876 se v Přelouči narodil Rudolf Neuhöfer, klasický
filolog a překladatel, pracovník min. školství a osvěty. Au-
tor četných spisů pro školství. Zemřel 5. 11. 1945 v Praze. 

6. 3. 1932 byla v budově Občanské záložny v Přelouči od-
halena pamětní deska T. G. Masarykovi

7. 3. 1785 potvrdil císař Josef II. městu Přelouči všechna je-
ho dosavadní privilegia 

7. 3. 1910 se narodila v Soběslavi Klára Zurynková-Svobo-
dová, klavíristka a učitelka hudby. Za svého působení v Pře-
louči řídila pěvecký sbor J. B. Foerster. Doprovázela na klavír
četné umělce ve východních Čechách. Zemřela 2. 7. 2003

7. 3. 1983 zemřel v Přelouči Emanuel Vítkovec, pedagog,
učil na měšlanské škole, významný osvětový pracovník, pů-
sobil v 70. letech ve funkci správce Městského muzea. Mís-
tem narození dne 22. 12. 1900 byla Příbram

8. 3. 1849 poškodil zhoubný požár v Přelouči kostel, faru,
lékárnu a dalších osm domů

9. 3. 1845 se v Rožmitále pod Třemšínem narodil Franti-
šek Filipovský starší, ředitel kůru, učitel hudby a městský
kapelník v Přelouči. Bohatá skladatelská činnost, např. „Tlu-
kot slavičí“, „Rej skřítků“, „Starý bručoun“ aj. Zemřel v Přelou-
či dne 11. 10. 1919

9. 3. 1943 zemřel v Uhřiněvsi evangelický duchovní Jaro-
slav Dobiáš, rodák z Bukovky, který působil mezi vystěho-
valci v USA, kde vydával časopis „Český svět“. Evangelický
duchovní se narodil v Bukovce dne 2. 4. 1874

10. 3. 1813 se v Přelouči narodila Jindřiška Rettigová, dcera
M. D. Rettigové, významná operní pěvkyně. Působila ve Sta-
vovském divadle, ve Vídni, ve Štýrském Hradci a v královské
dvorní opeře v Mnichově, kde také 14. 9. 1854 zemřela

10. 3. 1840 založil přeloučský kaplan Patočka při místní ško-
le městskou knihovnu

10. 3. 1913 se narodil v Praze prof. PhDr. Josef Polák, CSc.,
mládí prožil v Semíně, byl autorem četných prací z dějin čes-
ké literatury, např. o díle J. V. Sládka. Zemřel v Praze

11. 3. 1993 byla oficiálně dána do provozu ekologicky ne-
závadná skládka komunálního odpadu ve Chvaleticích 

12. 3. 1844 shořela v Přelouči v čp. 149 a 150 prozatímní
dřevěná kasárna

13. 3. 1880 se narodil v Semíně Ing. Arch. Josef Gočár, pro-
fesor architektury na AVU, autor četných kubistických sta-
veb v Praze, Hradci Králové, Pardubicích, též lázeňského pa-
vilonu v Bohdanči. Zemřel 10. 9. 1945 v Jičíně

13. 3. 1923 se narodil v Josefově doc. Ing. Miroslav Matr-
ka, Dr.Sc. významný výzkumný pracovník v toxikologickém
oboru. Svá školní léta prožil s rodiči v Přelouči, kde také
uzavřel sňatek. Zemřel 23. 4. 2005 v Pardubicích.

14. 3. 1916 se narodil ve Lhotě pod Přeloučí doc. Ing. Vác-
lav Matička, CSc., generálmajor, docent na Vojenské Aka-
demii Ant. Zápotockého v Brně, vědecký pracovník, autor
četných odborných publikací

16. 3. 1994 udělila rada města Pardubic poprvé titul „Osob-
nost města Pardubic“ za rok 1993 rektorovi Univerzity Par-
dubice prof. Ing. Ladislavu Kudláčkovi, CSc., přeloučskému
rodákovi. Zemřel 20. 12. 1999 v Pardubicích.

17. 3. 1954 zemřel v Pardubicích Ing. Arch. Boža Dvořák
(nar. 5. 5. 1864), rodák z Valů u Přelouče, byl hlavním ar-
chitektem národopisné výstavy v r. 1895 v Praze, od r. 1898
působil v Pardubicích

18. 3. 1935 se v Přelouči narodil Stanislav Polanský, hudeb-
ník, dirigent a sbormistr pěveckého sboru J. B. Foerster, bý-
valý ředitel ZUŠ v Přelouči, úspěšná skladatelská činnost.
Zemřel 7. 4. 2003 v Přelouči

19. 3. 1910 byla v Přelouči dána do provozu síl státního te-
lefonu

19. 3. 1922 se narodil v Bělovsi u Náchoda Ing. Josef Ze-
man, významný projektant sportovních hal a též unikátní-
ho Ždákovského mostu u Orlické přehrady. V mládí aktivní
sportovec v býv. AFK Přelouč. Zemřel 31. 7. 1997 v Praze,
pochován na přeloučském Svatém poli

20. 3. 1903 se narodil v Dačicích na Moravě Bc. theologie
Josef Závodský, dlouholetý farář církve českobratrské evan-
gelické v Přelouči, autor četných publikací, např. „Bratr Tů-
ma Přeloučský“. Zemřel 15. 2. 1976 v Přelouči

20. 3. 1907 zemřel v Bukovce Josef Dobiáš, evangelický
duchovní, přítel Karla Havlíčka Borovského, autor četných
historických článků. Narozen 4. 8. 1831 v Libenicích u Ko-
lína.

22. 3. 1861 se narodil v Kojicích Jan Vozáb, námořní důstoj-
ník - major, z četných plaveb přivezl mnoho pozoruhodných
předmětů, část sbírek věnoval muzeu v Přelouči

23. 3. 1868 byl položen základní kámen ke stavbě cukrova-
ru v Cholticích 

23. 3. 1961 se narodila v Čáslavi Ilona Brown-Vodochodská,
s rodiči žila v Přelouči. Studovala AVU v Praze grafiku u pro-
fesora Ladislava Čepeláka, účast na četných výstavách. T. č.
žije v USA
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Rychlým krokem překráčel chodbu, minul bustu Komenské-
ho a zastavil se u dveří. Te� zvonilo, nesmí ztratit ani minutu.
Rychlá obhlídka vizáže.

„Bacha na prestiž.“ 
Vzpomněl si na minulou hodinu ve třetím ročníku, kdy spí-

lal žákům za nepřipravenost na výuku poté, co šmátrali v taš-
kách a přihrávali si torza plastových trojúhelníků a invalidních
kružítek. S rostoucí intenzitou jeho hlasu sílilo pochichtávání
těch dvou v přední lavici až k těžko tlumenému smíchu. Po
hodině pátral po chybách svého zevnějšku. Na klopě pláště ob-
jevil pleskanec zralé hrušky, kterou v chvatu zhltal v pětiminu-
tové přestávce.

Rachot ve třídě prváků rozřízlo bouchnutí dveří.
„Kontrola rýsovacího náčiní“, zavelel, než došel ke stolku.
S hrabacím šumem se za ty roky už smířil.
„Tužky!“ 
Žáci zvedli tužky nad hlavy. Z dálky se jevily ořezaně.
„Kružítka!“
Formánek neměl.
„Jak to?“
„Půjčil jsem ho kámošovi ze třeláku a už mi ho nevrátil.“
Vztyčené trojúhelníky zatím měly požadované tři rohy i rys-

ky byly dostatečně zřetelné. V prvním ročníku potíže tohoto
typu teprve klíčí.

Hodina technického kreslení mohla začít.
„Na základě probraného učiva o rovnoběžném promítání

dnes nakreslíte kvádr ve skutečné velikosti,“ a zadal na tabuli
rozměry tělesa.

Zdálo se, že rýsování je baví. Přece jen je to něco jiného,
než věčné čučení na monitor. Alespoň si procvičí prostorovou
představivost. Měl z toho dobrý pocit. Uvažoval, kolik z nich

bude dobrými automechaniky, otevřou si dílnu, založí firmu ne-
bo dokonce vystudují vysokou školu. A proto žákům říkal: „Bu-
doucí inženýr nosí dvě tužky.“

Vstal a začal chodit po třídě. Čáry v sešitech přibývaly a za-
čaly se skládat do požadovaných tvarů.

„Při přesném rýsování se vám všechny tři přímky protnou
v jednom bodě. A nezapomeňte na viditelnost“, povzbuzo-
val je.

Došel zpátky k první lavici a krve by se v něm nedořezal.
Ze sešitu na něj zíral výtvor nebývale malých rozměrů v ja-
kémsi nedefinovatelném měřítku.

„Nemáš to ňáký malý?“ zeptal se záludně.
Zvedl k pedagogovi dvě tmavé jiskrné oči, z nichž sálalo

teplo bulharských dálek, a s bezelstným úsměvem obhájil své
dílo:

„Mně to nevadí.“
Tady dvě tužky nepomohou. Svůj ráj našel ve výrobně kne-

dlíků.
Inu: „Nekaždému se dřevu dostane býti flandrem“. (Jan Ámos

Komenský)
D. Jiroutová
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23. 3. 1996 byla ve chvaletických loděnicích postavena lo�
„Prag“ pro německého zákazníka, křest provedla manželka
ministra dopravy 

24. 3. 1965 zemřel v Praze Alfréd Eisner, přeloučský rodák,
bývalý ředitel obchodní akademie v Pardubicích, za války
vězněn v Terezíně, vydal řadu populárně naučných knih.
Zemřel 24. 3. 1965 v Praze. 

25. 3. 1905 se narodil ve Volči Jan Hadač, botanik, se svým
bratrem Dr. Emilem Hodačem vydal spis „Květena Pardubic-
ka“. Zemřel 4. 1. 1987 v Pardubicích. 

25. 3. 1913 se v Zaječicích u Chrudimi narodil Rudolf Lu-
žík, folklorista, literární historik, překladatel, knihovník a bi-
bliograf. Mládí prožil s rodiči v Přelouči. Byl zástupcem šéf-
redaktora Odeonu v Praze. Zemřel 8. 6. 1983 v Praze. 

26. 3. 1957 byla v Přelouči zahájena výstavba nové školy
I. a II. stupeň. Do užívání byla předána 1. 9. 1959

27. 3. 1882 začala stavba železniční trati Přelouč-Vápenný
Podol. Za pouhých 7 měsíců byla dokončena a 18. října
1882 byl zahájen provoz. V roce 1978 byl provoz v úseku
Tasovice - Vápenný Podol zastaven a tral zrušena. 

27. 3. 1883 zemřel v Opočně Václav Trnobranský, básník

a humorista, spolužák a přítel Karla Havlíčka Borovského,
působil jako hospodářský úředník na choltickém panství,
autor četných spisů. Místem jeho narození dne 3. 9. 1819
byly Rosice u Chrasti

28. 3. 1996 navštívil kladrubský hřebčín britský princ Philip,
vévoda z Edingburgu, manžel britské královny Alžběty II

30. 3. 1848 se v Přelouči narodil Josef Topič, cestovatel a lo-
vec. V r. 1874 podnikl cestu do Brazilie, Trinidadu, Australie
a na Nový Zéland, kde také zemřel 27. 5. 1932

31. 3. 1922 byl v Přelouči založen Klub českých turistů
31. 3. 1932 bylo v Přelouči registrováno 335 radiových kon-

cesionářů
31. 3. 1999 zemřel v Banské Bystrici přeloučský rodák (nar.

20. 6. 1914) Ing. Jan Cholínský, významný geodet a karto-
graf. V mládí průkopník džezové hudby působil jako trum-
petista v Gramo-klubu Jana Šímy.                          

F. H.

Prameny: 
Miroslav Klimpl: Co se kdy na Pardubicku šustlo (r. 2003)
Aktualizovaný záznamník autora

FEJETON
(učitelům k svátku)

LABYRINT SVĚTA

Inzerce



Milí čtenáři,
poté, co roztál sníh, je ve městě na každém kroku patrné,

jakou důležitost přikládají majitelé psů úklidu exkrementů po
svých zvířatech a jakým způsobem se někteří lidé zbavují drob-
ných odpadků, jako nedopalků či různých obalů. Stížnosti se
množí a není se čemu divit. Technické služby nemohou dohá-
nět nepořádnost některých neukázněných občanů. Připravuje-
me proto kontrolní akce cílené speciálně na tuto problematiku.
Strážníci budou dohlížet na prohřešky související s porušováním
obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných
prostranství č.3/2010 a přestupky proti veřejnému pořádku dle
§ 47 zákona o přestupcích. Za zanedbání úklidu psích exkre-
mentů, nebo znečištění veřejného prostranství, hrozí nepořád-
nému občanovi bloková pokuta až do výše jedno-
ho tisíce korun. Udělení maximální výše pokuty ne-
bude výjimkou, zvlášl při opakování těchto přestup-
ků. I několikanásobně vyšší sankci může dotyčnému
uložit správní orgán. Během kontrolních akcí budou
strážníci zároveň prověřovat zaplacení příslušných
poplatků za psy, jejich zajištění a označení eviden-
ční známkou. K tomuto účelu bude využit také ka-
merový systém, který neomylně přestupkové jedná-
ní zaznamená.

K některým řešeným událostem
Zranění elektrickým proudem

Ve večerních hodinách volala operační RZS s tím, že v ul.
Vrchlického došlo ke zranění osoby elektrickým proudem. Hlíd-
ka RZS žádá o asistenci při zásahu, protože se jedná asi o oso-
bu s psychickými problémy. Hlídka MP byla poslána na místo
a asistovala při ošetření muže, který si mokrou rukou sáhl na
vypínač. Lékařem byl ošetřen a ponechán doma. 

Alkohol za volantem
Ve velmi časných ranních hodinách byly hlídkou MP spatře-

ny dvě osoby vycházející z nonstop herny Montána v ulici ČSA,
které následně nastoupily do automobilu. Vzhledem k tomu,
že strážníci měli důvodné podezření o požití alkoholu řidičky

vozidla, byla provedena kontrola vozidla. Při násled-
né dechové zkoušce bylo ženě naměřeno 0.34 pro-
mile alkoholu v dechu. Na místo po chvíli dorazila
hlídka policie ČR a záležitost si převzala k dořešení.

Domácí násilí
Volal pán ze Lhoty s oznámením, že jeho man-

želku napadl jejich syn. Hlídka na místě zjistila, že
se oznámení zakládá na pravdě, a že se fyzická
napadání opakují již delší dobu. Jelikož věc nesla

všechny znaky domácího násilí, byla na místo přivolána hlíd-
ka policie ČR. 

Vloupání
Ve večerních hodinách přišel na pult centralizované ochra-

ny poplach jednoho z objektů. Po příjezdu hlídky MP na mís-
to si strážníci všimli zaparkovaného automobilu, jehož SPZ si
ihned zapsali i s popisem řidiče. Po kontrole objektu bylo zjiš-
těno, že v oplocení je vystříhaná díra a zmíněný automobil od-
jel směrem na Pardubice. 

Na místo dozorčí služby přivolal hlídku PČR. Do jejího pří-
jezdu byl objekt střežen.

Ještě připomínám naše telefonní čísla: tísňová linka 156 -
ne z mobilních telefonů, tel.: 466 959 660, fax: 466 094 104,
mobilní telefon: 736 641 952, e-mail: mp@mestoprelouc.cz.

Mgr. Martin Karabec, 
velitel MP Přelouč

8. března letošního roku tomu bude již rok, co díky včas-
nému a rychlému zásahu strážníků MP - jmenovitě Leoši Sla-
víkovi a Václavu Čermákovi, byla zachráněna má vnučka -
- Markéta Procházková.

Rád bych jim touto cestou velmi poděkoval za jejich včas-
nou pomoc a popřál jim hodně úspěchů v profesním i osob-
ním životě. 

M. Švejda  
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Protože chaloupky Nepokojovic a Ky-
zlicova neměly zahrad, hraničila naše za-
hrada se zahradou Fialovou. Fialové by-
li dva, starý a mladý, oba kostnatí a hubení
a plahočili se celé dny v polích u Benešo-
vic. V jejich velké zahradě rostly vysoké
hrušně muškatélky a uprostřed stála rou-
bená stodola. 

Jednou v neděli ráno brzy po senách,
vyšel jsem na naši zahradu a pátraje zra-
kem kolem, spatřil jsem Karla, jak se skrý-
vá za Fialovou stodolou. Kýval na mne,
abych opatrně přiběhl k němu a potěšil
se zajímavým divadlem. Na dvoře seděli
na stolicích dva venkované a před nimi
jen v kalhotách a v košilích se nahýbali
Fialové a milé venkovany mydlili, až pě-
na odletovala. To byla pro nás podívaná,
ale trvala jen chvíli. Jako na povel roz-
běhli se Fialové k vozu, uchopili lesklé
nožíčky, naplivali na brousky a brousili
břitvy. Co se dělo potom, nebylo lze dob-
ře postihnouti, protože venkované kopa-
li a řičeli a nadávali, ale Fialové nedbali.
Drželi oběti hned za nosy, hned za vlasy
a pracovali tak poctivě, že ševel žatvy za-
léhal až k nám. Jakmile je oholili po jedné
tváři, rozběhli se Fialové opět k brousku
a plivali a brousili horlivě. Nejhůře bylo
s bradami a kníry i tu se muselo brousit
každých pět minut, a když posléze Fialové
odstoupili od svých obětí, hnali se mučed-
níci ke škopku u pumpy. Po umytí posklá-
dali klienti po dvou krejcarech na prkno
u vozu a odcházeli poškrábáni jako po
pranici, ale neodradili nově příchozí, kteří
zase usedali na židle, odhodláni k mučení.

Zajímavé divadlo nás tak lákalo, že
jsme zapomněli na opatrnost, a když nás
mladý Fiala spatřil a mrštil po nás pole-
nem, přeletěli jsme přes plot jako ptáci.

Za Poulovým dvorem, na němž hospo-
dařil kterýsi přistěhovalec ze vsi, stálo dře-
věné stavení Vosláčkovo. Vždy zachmuře-
ný a sehnutý Vosláček byl zámečníkem
a jeho soused Jedlička malý, usměvavý
mistr v usmolené zástěře, byl truhlářem.
Na počátku uličky stál dům pana Malé-
ho, kdysi koželuha a na konci uličky na-
hoře nahýbaly se k sobě dvě chalupy: ko-
šíkářova a pekařova. 

Naproti Peškům stál na vysoké po-
dezdívce zděný dům, jehož větší okna
a pět schůdků přede dveřmi prozrazova-
ly blahobyt. Byla to židovská škola. Širo-
ká chodba dělila dům a dvě části, vpravo
byla třída, vlevo byt pro učitele a chodbou
chodili místní i okolní židé do modliteb-
ny, uzavřené dvorky a domky ze všech
stran. Také jsem jednou vešel s kamará-
dy do židovského kostela a pamatuji si,
že právě Taub mně dosti citelně narazil
čepici na hlavu, protože jsem smekl „a to
se nesmí“, poučil mne kamarád Mario Fi-
šer, když už pohlavek seděl. 

V roce 1872 začínalo léto velmi krás-
ně, tak, že na počátku června byly veče-
ry a noci příjemně teplé a vylákaly sou-
sedy na besedu na naši lavici. My kluci
lapali jsme letní chroustky, kteří cvakali
do bílých zdí, prchajíce před netopýry. 

Náhle se ozval zvláštní hukot a vy-
kot letící z dálky a než jsme se nadáli,

přeletěla po obloze velká ohnivá koule,
z níž sršely jiskry. Chudák pan Virt se tak
lekl, že spadl ze stolice, a ostatní besed-
níci udiveni a polekáni hleděli na ohni-
vou čáru, kterou koule na nebi zanecha-
la. Nikdo nemohl říci, co to bylo. Nejdříve
se ovšem vzpamatovali lidé pověrčiví. „Je
to boží znamení. Bude válka, bude mor
a hlad!“, prorokovali bázlivci. Že je to zna-
mení z nebe, s tím souhlasili všichni, ale
kdo mu rozumí? Čára se pomalu lámala
na kratší a delší kousky, které se tu a tam
zdvíhaly z polohy vodorovné, a tu nejchyt-
řejší občané překvapili dav, který se zatím
seběhl, míněním, že je to písmo. A proto-
že je to písmo boží, píše Pan Bůh hebrej-
sky. Jak jinak? „Česká písmena to roz-
hodně nejsou.“ Usuzování bylo moudré,
a proto se horlivci rozběhli do židovské
školy a vyvlekli drobného mužíčka, ble-
dého obličeje se svislým knírkem a kozí
bradkou, aby písmo přečetl. Musel, chtěj
nechtěj. Byl to pan učitel, který každé rá-
no volal na celou ulici: „In die Schule! In
die Schule!“, aby nalil moudrost do ku-
čeravých židovských hlaviček, ale písmo
na obloze přečíst neuměl. Prohlásil, že
písmo je spíš řecké než hebrejské, také
by prý mohlo být egyptské. Bohužel pís-
mo bledlo, až zmizelo a nedověděli jsme
se nic (R. 1872 spadl povětroň v Krkono-
ších). Vyprovázel jsem pana učitele až ke
škole a do dneška ho vidím, jak měl ten-
ké nohy a ruce. Tenkrát jsem se divil, že
se ho mohou děti bát, takového chudáč-
ka bych zmohl sám. 

Pokračování příště
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Povídka !

Naše ulička - František Flos  6. část
(Staré album - dosud netištěné vzpomínky z časného mládí)

Veselský masopust se bude konat 12. března 2011 od 10 ho-
din. Od roku 1997 se maškarní průvod ve Veselí koná pravidel-
ně přes rok a stal se hezkou tradicí. Těší nás velký zájem nejen
domácích ale i přespolních masek.

Program bude podobný jako v předešlých letech. Masky ma-
jí sraz v 10 hodin u hostince MASH. Pod vedením principála za
doprovodu osvědčené hudby Petra Nedbala se průvod vydá ke
starostovi pro medvěda a svolení k pořádání průvodu. Potom se
bude hrát a tancovat u každého domu. V průvodu nebudou
chybět řemeslníci, pojízdné občerstvení, kolo štěstí, spousta ma-
sek a dalších překvapení. Po skončení průvodu bude slavnost-
ně vylosována tombola a za své prohřešky bude odsouzen ko-

miník. Večer od 19 hodin se koná v Penzionu Na Hrázi maš-
karní zábava (kapela Borsalino) a v hostinci MASH diskotéka.

Oldřich Valenta, starosta obce VeselíNA VESELÍ BUDE VESELO

Inzerce



Dominiku znám velmi dobře. Byla
jsem totiž 4 roky její třídní učitelkou. Se-
děla v první lavici, takže jsem její „hláš-
ky“ a vtipné komentáře měla takříkajíc
z první ruky.

Dominika byla kamaradská, veselá,
nezkazila žádnou legraci. Spolužáci ji
měli rádi, byla přímá, rázná, nežalovala.

Vždy v pondělí mi ukazovala šrámy,
boule, modřiny, které o víkendu utržila...

Dominika měla ve třídě respekt a au-
toritu, a to i u těch největších lupínků..

Dominika totiž HRÁLA RAGBY!

Odkdy vlastně, Dominiko, ragby hra-
ješ?

Začala jsem už v 7 letech, v 1. třídě.
Konal se nábor nových členů, přihlási-
la jsem se, zkusila to, hra se mi zalíbila
a hraji ji dodnes. Byla jsem vlastně tehdy
jediné děvče mezi samými kluky - a tak
to zůstalo po celou dobu. Ale brzy jsem
si získala uznání. Líbila se mi také bez-
vadná parta, která v oddílu byla.

Později se mnou hráli i spolužáci ze
třídy. Navštivili jsme několikrát Francii,
měla jsem možnost poznat i život v jiné
zemi.

Jakých úspěchů jste dosáhli?
Na mistrovství republiky jsme 2x skon-

čili na druhém místě. Naším trenérem by-
li pánové Tomáš Černý a Václav Čermák.

V jakém oddíle jsi dnes?
Nyní hraji za ženy, jsem kapitánkou.

Naším trenerem je Pavel Kohout a Petr
Musil. Náš oddíl žen má zvláštní název,
říkáme si BEJKOVNICE.

???
Název jsme odvodili podle oddílu mu-

žů - to jsou totiž BEJCI ☺.
Já hraji v roji, jsem „mlynář“, tzn., že

mám za úkol protlačit z chumlu hráčů
míč ven. Tam je důležitá síla, hlavně no-
hou. Naše družstvo nyní bojuje o 3. mís-
to... Byla jsem dokonce 2x vybrána do re-

prezentace, ale z osobních důvodů jsem
musela nabídku zatím odmítnout. Tento
sport mě ale velice baví a chci se mu na-
dále věnovat.

Ve škole se, Dominiko, bez tebe neo-
bešel skoro žádný sportovní turnaj, aM
to bylo ve vybíjené, florbalu, basketba-
lu. Vždy jsi hrála obětavě a s velkým
nasazením.
Jak jsi na tom s ostatními sporty teP?

Dalším sportům se věnuji v rámci tré-
ninku a přípravy. 3x týdně máme trénink,

1x za 14 dní jezdíme na zápasy, hlavně
do Prahy, ale i na Moravu. V rámci trénin-
ku chodíme do posilovny, na spining, pla-
veme v bazénu.

V létě máme soustředění ve Břehách,
v zimě ve Stráži pod Ralskem.

To je dost časově náročné. a do toho
ještě studium..

Studuji na Střední zdravotnické ško-
le v Pardubicích obor ošetřovatelství, rá-
da bych si udělala i masérský kurz.

Vzpomínám si také na zázračnou
proměnu poslední den školního roku

v 9. třídě. Tehdy místo vždy sportovně
oblečené Dominiky přišla slečna na-
strojená v moderních šatech, krásný
účes, make-up. Moc ti to slušelo. To
bylo tehdy překvapení! A pak také v ta-
nečních. Máš při všem tom sportu čas
na zábavu?

Ale ano. Když mám volno, jdu ráda
do kina, jezdíme do divadla, chodíme
tancovat. To všechno společně s děvča-
ty z oddílu, protože tu skutečně máme
dobrou partu-a to je to nejdůležitější.

Těchto dobrých výsledků by Domi-
nika nedosáhla bez podpory rodiny. Má
sportovní talent, ale ten samotný nestačí.
Je třeba snaha, píle, vytrvalost, odvaha
začít znovu i po těžkém nebo prohraném

zápase. A tomu ji naučili nejen rodiče,
ale i trenéři a kamarádi z oddílu. Mys-
lím, že si zaslouží uznání všichni ti, kte-
ří se obětavě a nezištně ve volném ča-
se věnují ve sportovních oddílech svým
svěřencům.

Přejeme celému „dámskému“ oddílu
ragby hodně vítězných utkání, mno-
ho dalších úspěchů!
A někdy na zápasech na shledanou!
PřijPte fandit!

Jitka Myšičková
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O kom nevíme - Dominika Havelková
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

CIRKUS CHAUVE aneb,
NA POČÁTKU BYLA KNIHA
Výstava prací výtvarného oddělení

ZUŠ Přelouč.

Kde: v hlavní půjčovně Městské kni-
hovny v Přelouči.

Kdy: celý březen v půjčovních dnech
pro děti a dospělé.

Srdečně zveme, stojí to za to.

J. K.

Koncert
přeloučského

CRIONICu 
v KENYA

Na blížící se jaro připravila kapela
CRIONIC pro své „fans“ další koncert
v místním KENYA baru, který se usku-
teční dne 1. 4. 2011. Na svém „play
listu“ bude mít, kromě skladeb ze své-
ho posledního CD „HIDDEN INSIDE“,
i zbrusu nové „překvápko“ - a není
to apríl! Večer zahájí ve 21.00 hod.
místní kapela POSTRES. Kapela CRIO-
NIC dále srdečně zve všechny své fa-
noušky také k radiovým přijímačům.
Hudbu CRIONICu můžete slyšet dne
27. 3. 2011 na Rádiu BEAT v pořadu
HARD „N“ HEAVY. Čas začátku pořadu
bude ještě upřesněn na www.crio-
nic.cz. CRIONIC se Vás už nemůže do-
čkat. Přij_te si s námi užít jaro!

Za kapelu CRIONIC Aleš Doležal.

Inzerce
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Jižní Afrika je země velikých kontras-
tů, ale rozhodně není jenom černo-bílá.
A to ani doslova, ani v přeneseném vý-
znamu. O její barevnosti jsem se přesvěd-
čila několikrát a postřehy vám nabízím. 

Z asi 50 milionů obyvatel (10krát víc
než ČR na rozloze 15krát větší než ČR)
je samozřejmě asi 80 % původních afric-
kých obyvatel, mluvících tzv. Bantu jazy-
ky. Bantu jazyků je obrovské množství,
odhaduje se, že v celé Africe jich je ko-
lem 300 (od sebe odlišných asi tak jako
italské dialekty. Poj�me nechat otázku,
co je jazyk a co dialekt, úplně stranou),
v Jižní Africe je 9 z nich rozpoznáno jako
oficiální jazyky. Mimochodem jazyk Xho-
sa nebo Zulu na ulici určitě zaznamená-
te - mají speciální hlásky, tzv. mlaskavky;
a jak jméno napovídá, jejich výslovnost
je nejpodobnější pěknému mlasknutí.
Ale pozor, mlaskavek existuje mnoho
různých typů, některé se artikulují s vý-
dechem, jiné musíte artikulovat při vde-
chu, některé tvoříte jazykem na straně
úst, jiné vpředu posunem jazyka dozadu.

K úplnému výčtu všech oficiálních
jazyků v JAR ještě dva chybí, a to anglič-
tina a afrikánština, jíž mluví asi 6 milio-
nů Jihoafričanů jako mateřským jazykem.
Jméno tomu nenapovídá, ale afrikánšti-
na je jazyk velmi příbuzný holandštině.
Ale to bezpochyby nebude překvapující,
pokud si spojíme polohu Jižní Afriky s his-
torií zámořských plaveb v 17. století. Afri-
kánština má poněkud pošramocenou
reputaci, pro mnohé byla (a zůstala) ja-
zykem apartheidu. Apartheid je vynuce-
ná segregace obyvatel (v jedné zásuvce
nesmíte mít černé a bílé ponožky, jenže
aplikováno na jihoafrickou společnost
má mnohem tragičtější důsledky.) Apar-
theid byl zrušen v roce 1994, jeho pozů-
statky ale v lidech přetrvávají. Afrikánšti-
na je nahlížena jako jazyk apartheidu
celkem nespravedlivě, polovina afrikán-
sky mluvících obyvatel je tzv. „colored“,
tj. barevných, tedy potomků „rasově smí-
šených“ manželství. V jednom aspektu je
však afrikánština nedostižná - má vlast-
ní památník v městě Paarl nedaleko od
Kapského města. 

Do Jižní Afriky můžete jet z nejrůz-
nějších důvodů, ale pravděpodobně kaž-
dá návštěva se dříve či později obtočí ko-
lem jedné ze dvou os jihoafrické pýchy.
Na jedné straně je tu divoká příroda, na
druhé straně víno. Z JAR byste neměli

odjet, aniž si v některém z národních par-
ků uděláte (fotografický) hon na ,velkou
pětku‘, slony, lvy, buvoly, nosorožce a le-
opardy. Nejznámější a největší je Kruge-
rův národní park na severovýchodě země,
v samém sousedství Zimbave a Mosam-
biku. Na rozloze, která odpovídá čtvrtině
rozlohy České republiky, můžete strávit
několik dní, a přesto si nemůžete být jisti,
že uvidíte třeba lvy. Ale nějaká zvířata uvi-
díte určitě. V Krugově parku je 147 druhů
savců, více než 500 druhů ptáků a přes
100 druhů plazů. A hmyzu nepočítaně. 

Na druhé straně jihoafrické turistic-
ké mince je víno, vinice a vinařství. Vinař-
ským centrem je městečko Stellenbosch
na jihozápadě Jižní Afriky, asi 50 km od
Kapského města. Odtud pak můžete vyjíž-
dět na jednotlivé vinařské farmy, ochut-

návat (za mírný či větší poplatek nebo ta-
ky zadarmo, podle zvyklostí dané farmy)
nebo nakupovat víno - a hlavně se ko-
chat. Vinice na pozadí holých a trochu
hrozivých hor vypadají úchvatně. Afric-
ká půda je oranžově červená, kontrastu-
je obdivuhodně s temně zelenými vinice-
mi a téměř neustále modrým hlubokým
nebem nad nimi. Nenechte se mýlit, ani
v Africe není nic jenom růžové, ehm, mo-
dré. Když se v červenci (takže v zimě) dá
do deště, mezi zemí a nebem (nebo na-
opak, ale kdo to rozpozná) visí provazy
vody a je zima a lezavo… Dokud zas ne-
vysvitne slunce. Pak je znovu všude vidět
zelené vinice, oranžově červenou afric-
kou půdu a vysoké modré nebe… 

Nezapomeňte se ale do Stellenbosche
vrátit, uniklo by vám půvabné městeč-
ko s možná nečekaně evropským náde-
chem, okouzlující historickou architek-
turou - a jednou z nejlepších universit
v Jižní Africe, s velkou pýchou se jí přezdí-
vá Jihoafrický Harvard (tahle narážka je
pečlivě posilována volbou universitní bar-
vy - temně fialovou volí jak Harvard, tak
Stellenbosch). A podobně jako na Har-
vardu i ve Stellenboschi potkáte s mno-

hem větší pravděpodobností blon�até
a modrooké studenty se světlou pletí než
ty černovlasé kudrnaté. Apartheid ještě
pořád v důsledcích přetrvává... 

Jižní Afrika je vlastně dost evropskou
zemí; nepřekvapivě je - jako všechny bý-
valé britské kolonie - hodně anglofonní.
Nejenže se jezdí vlevo (a mimochodem
jihoafrické silnice jsou jedny z nejkvalit-
nějších, jaké jsem kdy viděla), ale v zimě
vášnivě sledujete rugby a v létě neméně
vášnivě kriket. A jako správný Jihoafričan
téměř nepřetržitě grilujete. Maso. Hlav-
ně hovězí a jehněčí. A víno (to samozřej-
mě negrilujete, to popíjíte během grilo-
vání. A po něm.). Proti anglické kuchyni
rozhodně kvalitativní skok. Nahoru. Týká
se i dezertů, nemohu nepřiložit recept na
klasický jihoafrický dezert zvaný Malva
pudding, najdete ho na jídelním lístku
v každé restauraci. Překvapivě jednodu-
chá příprava bude dvojnásobně odmě-
něna rychlostí, s níž tento pudink (v na-
šem pojetí: mokrá buchta) zmizí. A věřte
mi, že každý Jihoafričan, který by váš mal-
va pudink ochutnal, by na vás vytřeštil oči
řka - tvůj malva pudink je nejlepší malva
pudink, jaký jsem kdy jedl! True story.

Malva pudding. 
Těsto: 150g hladké mouky, 1 vejce,

1 vrchovatou lžíci meruňkového džemu,
100 g cukru (třtinový), 1,5 lžičky sody bi-
karbony, 1 lžička kypřícího prášku do
pečiva, 1/2 lžičky soli, 1 (velkorysá) lží-
ce rozehřátého másla, 1 lžička octa (bal-
samika), 1/3 hrnku mléka 

„Omáčka“: 200 ml šlehačky, 100 g
másla, 90 - 150 g moučkového cukru,
1/3 hrnku vroucí vody, 2 lžičky vanilko-
vé esence

Předehřejte troubu na 180 °C. Utře-
te cukr a vejce do pěny, přidejte meruň-
kový džem. Postupně přimíchejte sypké
přísady (mouku, sodu a prášek) a tekuté
přísady (rozpuštěné máslo, ocet a mléko),
až vznikne řidší těsto (podobné konzis-
tencí těstu na perník). Nalijte jej do más-
lem pečlivě vymazané formy (skleněné
s poklicí) a přikryjte poklicí nebo aloba-
lem. Pudink musí zůstat přikrytý po celou
dobu pečení, troubu zbytečně neotvírejte.
Pečte 30-45 minut. Pak pudink vyndej-
te, vyklopte a okamžitě přelijte omáčkou.
Omáčku předem připravíte tak, že v kas-
trolu smícháte všechny ingredience (vrou-
cí vodu ne vždy využiju). Nechte pudinku
dost času, aby „nasákl“ řádně omáčkou,
pokud vám nějaká zbude, podávejte ji
k pudinku jako šodó. 

Lucie Medová (rozená Valentová)
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V roce 1862 proběhly v Praze a Kunětické hoře dvě vý-
znamné pěvecké akce. Pod jejich vlivem byl 6. ledna 1863
založen spolek „Vojmír“. Měl 40 členů. Předsedou byl zvolen
farář Jan Čára a sbormistrem se stal učitel František Vosyka.
První vystoupení se uskutečnilo 25. května 1863 a výtěžek z ak-
ce byl věnován na pomník Jana Amose Komenského, který byl
odhalen v Brandýse nad Orlicí 5. září 1865, a na pamětní des-
ku Františka Rubeše ve Skutči.

Významnou událostí byla účast spolku „Vojmír“ na svěcení
praporu pěveckého spolku „Vlastislav“ v Heřmanově Městci
10. září 1865 a na slavnostním odhalení pamětní desky Mis-
tru Janu Husovi 6. září 1869.

V roce 1873 se pěvecký spolek „Vojmír“ sloučil s nově vznik-
lou „Občanskou besedou“ a existoval dále jako pěvecký odbor
Občanské besedy. V roce 1909 mu byla věnována Josefem Bo-
huslavem Foerstrem skladba s biblickým námětem „Legenda“.

25. dubna 1910 bylo založeno Pěvecké sdružení, které mělo
39 členů. Sbormistrem se stal Jan Hroch. Ještě téhož roku bylo
sdružení přijato za člena Východočeské pěvecké župy Fibichovy.

8. prosince 1910 došlo ke sloučení Pěveckého sdružení
s Hudebním kroužkem a vystupovalo pod názvem „Pěvecko-
-hudební sdružení Občanské besedy v Přelouči“(PHS). Do jeho
další činnosti zasáhla 1. světová válka.

V roce 1920 zahajuje PHS svou činnost zásluhou JUDr. Jo-
sefa Fouska, který nastupuje jako sbormistr po Janu Hrochovi.
11. prosince l921 věnoval Josef Bohuslav Foerster tomuto sbo-
ru krátkou skladbu „Heslo“ (na text tehdejšího člena sboru Kar-
la Ludvíka) jako výraz souhlasu s tím, že sbor ponese Mistrovo
jméno. Tímto Heslem sbor zahajuje každé své vystoupení dodnes.
8. října 1929 byl J. B. Foerster jmenován čestným členem sboru.

Od roku 1930 prodělával sbor krizi. Byl rozdělen na ženský
a mužský sbor, z nichž postupně každý omezil svou činnost.
Úroveň sboru se zvýšila příchodem sbormistra Karla Schejba-
la, majitele místní hudební školy, který sbor vedl od roku 1941
do roku 1945.

V r. 1958 se do vedení vrátil Josef Fousek a po jeho one-
mocnění sbor vedl v letech 1959 až 2002 Stanislav Polanský,
absolvent vojenské hudební školy, učitel a pozdější ředitel ny-
nější Základní školy umění. V období let 2002 až 2007 sbor ří-
dil Jiří Kupka a v roce 2007 se vedení ujal mladý sbormistr a var-
haník Petr Vacek, absolvent pardubické konzervatoře.

Repertoár sboru obsahoval kromě lidových písní, z nichž
některé složil a pro sbor upravil Stanislav Polanský, i skladby
významných hudebních skladatelů např. J. B. Foerstera, A. Dvo-
řáka, B. Smetany, J. S. Bacha, L. v. Beethovena. V současnosti
je repertoár doplňován jak tvorbou současných autorů, tak sklad-
bami z doby baroka a renesance. Nechybí ani chrámová hud-
ba a skladby s vánoční tématikou.

Zpracovala: Mgr. D. Jiroutová

Vážení čtenáři Přeloučského Roštu, 

Díky mé přítelkyni se mi dostal do ruky Váš měsíčník „Rošt“.
Přečetla jsem si ho se zájmem a mohu říci, že obsah i úroveň
je překvapující. 

Rovněž je potěšující grafická úprava (i kvalita papíru). Ne-
vím o čem napsat dříve - moc pěkné jsou fotografie na titulních
stranách, dále považuji za velmi užitečné informace o měst-
ském dění, činnosti městské rady a zastupitelstva. Jejich čin-
nost svědčí o tom, že naplňují význam slova „starosta“, tedy
starati se o něco. 

Je znát úprava města - jak veřejných prostranství, tak i opra-
vené domy. Te� už bychom Přelouč asi nepoznali, i když jsme
tam bydleli od r. 1957 přes 30 let. 

Nelze, než obdivovat množství a různost společenského dě-
ní - např. předvánoční akce. Nejde však - řekněme - o akce jen
výroční. Moc se mi líbí různost aktivit pro volný čas - al pro do-
spělé, nebo děti. Dobré jsou též zajímavosti z kultury, sportu,
programy kina, kulturních akcí, činnost knihovny, zmínky o pří-
rodě nebo přírodních či historických památkách a významných
rodácích. Takové informace vlastně udržují v národě historic-
kou paměl. 

Přeji všem, kteří se o prospěch města a jeho občanů sta-
rají - p. starostce Ireně Burešové, členům městské rady a za-
stupitelstvu hodně zdraví a mnoho zdaru v náročné práci. To-
též přeji všem občanům města. 

Srdečně Eva Staňková s manželem Ladislavem, Písek
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Z redakční poštyZ historie sboru
J. B. Foerster

POZVÁNKA
Koncert k 90. výročí založení pěveckého sboru
J. B. Foerster se koná dne 14. května 2011 
od 18.00 v Občanské záložně v Přelouči.
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V tomto čísle vás seznámíme s canis-
terapií, která probíhá v našem domově.
Někteří se možná ptáte: „Co vlastně slovo
canisterapie znamená?“ Slovo canistera-
pie vyjadřuje léčebný kontakt psa a člo-
věka. Může být prováděna formou indi-

viduální nebo skupinovou. Do Domova
u fontány pravidelně dojíždí sympatická
canisterapeutka paní Jaroslava Andělo-
vá se svoji fenkou zlatého retrívra Enži,
kterou zaštiluje Občanské sdružení Si-
rius Třebíč. Tuto návštěvu klienti vnímají
jako příjemné zpestření svého volného ča-

su. Enži svou přítomností dokáže u klien-
tů vyvolat pozitivní náladu a o tom, že
úsměv léčí, není pochyb. Spousta našich
klientů se také rozpomene na své čtyř-
nohé kamarády, kteří s nimi kdysi bydleli
a zažívali s nimi spoustu krásných chvil.

Kontakt se zvířetem napomáhá ke zmír-
nění pocitů osamění a mnohdy dokáže
člověka vymanit z depresivní nálady. Tou-
to formou bychom také chtěli paní Andě-
lové a fence Enži poděkovat za dosavad-
ní dobrou spolupráci.

Martina Chládová, DiS.
sociální pracovnice
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Společenská kronika !

NARODILI SE
Školník Matěj
Culek Matěj
Klýmová Klára
Vávrová Gabriela

JUBILANTI
Nováková Vlasta 97 let
Urbánková Jarmila 95 let
Pecháčková Lidia 90 let
Kozáčková Marie 90 let
Bínová Marie 90 let
Veselovský Josef 90 let
Plačková Marie 88 let
Hudcová Marie 86 let
Hercíková Anežka 85 let

Studená Jaroslava 80 let
Horký Jaroslav 80 let
Adamík Štefan 80 let
Beran Josef 80 let
Kolman Jaroslav 80 let
Křemenáková Jiřina 80 let
Turyna Vladimír 80 let
Zitta Václav 75 let
Šarm Zdeněk 75 let
Švestková Věra 75 let
Miláčková Silvia 75 let
Krausová Zdeňka 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Miluše a Aleš Kozlíkovi 25. 1.
Iva a Petr Vosáhlovi 8. 2.
Anna a Miroslav Barešovi 7. 2. 

PŘELOUČÁCI

Canisterapie v Domově u fontány

Inzerce



Zápis, to je
slavnostní událost pro budoucí prvňáčky
a jejich rodiče, pro pedagogy krásné se-
známení se „se svými dětmi“, se který-
mi prožijí další kus života.

Je pravděpodobné, že nyní ještě 44
bezstarostných předškoláků zasedne 1. 9.
2011 do dvou nově vybavených tříd. Sta-
nou se z nich nejmladší žáci naší školy.

Na naší škole probíhá individuální lo-
gopedická péče.

Informace pro rodiče
V pěti letech, přibližně v období zápi-

su, by měla být správná výslovnost všech
hlásek, nemusí být čisté sykavky a kmi-
tavé hlásky r, ř. Vývoj řeči končí kolem šes-
tého roku.

Pokud rodiče našich předškoláků ma-
jí zájem o konzultaci, mohou si sjednat
schůzku telefonicky (přes kancelář ško-
ly - 466 958 826) s p. Černohlávkovou.

Mgr. M. Černohlávková

Kroužky ve školní družině
Již s dlouholetou tradicí pracuje ve

ŠD 5 kroužků pod vedením zkušených vy-
chovatelek. Tyto kroužky fungují v rámci
výchovně vzdělávací práce a jde o smys-
luplné využívání volného času s rozvíje-
ním zájmu, schopností, seberealizace
a odpočinku dětí.

Kroužek sportovní - florbal
Tento kroužek se těší největší oblibě,

navštěvuje ho 24 chlapců a vede ho pa-
ní J. Prokopcová Kasalová. Chlapci se učí
pravidlům kolektivní hry, spolupráci v tý-
mu, dokazují se prosadit i podřídit a při-
pravují se k reprezentaci vlastního týmu.
Každoročně soutěží ve Vánočním bodo-
vání o získání co největšího počtu bodů
z 5 zápasů před Vánocemi. Hodnotí se
aktivita, přihrávky a počet vstřelených
branek. V letošním roce zvítězili ve 3 ka-

tegoriích tito chlapci: I. kat. - Matěj Mo-
tyčka, II. kat. - Ondřej Dostál, III. kat. - Voj-
ta Kutílek, který získal také titul „Nejlep-
šího střelce“. Koncem školního roku se
pravidelně pořádá sportovní klání mezi
družinami obou místních škol.

Kroužek dovedné ruce - Šikulky
Kroužek pracuje opět pod vedením

paní J. Prokopcové Kasalové. Navštěvuje
ho 30 dětí, které jsou rozděleny do dvou
skupin. V úterý pracují prvňáčci a čtvrtky
patří střídavě 2. a 3. třídám. Děti zde po-
znávají různé materiály a jejich vlastnosti,
přemýšlí, tvoří, vytváří si pracovní a reži-

mové návyky. Práce děti obohacuje a při-
náší jim velkou radost. Velký počet přihlá-
šených dětí svědčí o oblíbenosti tohoto
kroužku. Vzniklé výrobky děti prezentují
v prostorách budovy školy a příležitostně
i ve veřejných místech.

Kroužek keramiky - Tvoříme z hlíny
Tento kroužek je také velmi oblíbený.

Zde s dětmi pracuje paní Eva Zoulová.
Děti poznávají specifický materiál - kera-
mickou hlínu, glazury a různé způsoby
práce. Rozvíjí si jemnou motoriku, učí se
estetickému vnímání, trpělivosti, pečlivos-
ti. Malí umělci tvoří s obrovským nadše-
ním a už během týdne se vyptávají na dal-
ší a další práci. S výsledky své práce jsou
vždy nadšeny a hotový výrobek si pyšně
odnášejí domů. Letos v tomto kroužku
pracuje 8 prvňáčků a 5 dětí z 2. a 3. tří-
dy. V květnu se uskuteční výstavka těch-
to výrobků v přízemí budovy 1. stupně.
O práci v kroužku je velký zájem, bohu-
žel kapacita míst je omezena.

Kroužek angličtiny
- „We play with English“

Kroužek navštěvuje 14 prvňáčků vždy
v pondělí a 13 druháčků vždy v pátek.
Všichni pracují pod vedením paní Evy
Zoulové. Děti si osvojují základy anglic-
kého jazyka, vytváří si základní slovní zá-

sobu, učí se jednoduché slovní fráze. To
vše probíhá nenásilnou formou: posle-
chem, vyprávěním, výkladem, říkankami,
písničkami, hudebně pohybovými prvky,
prohlížením anglických pohádek a další-
mi. Děti se motivují pro celoživotní vztah
k přednímu světovému jazyku, uvědomu-
jí si rozdíly mezi světovými etniky, vedou
se k všestranné a účinné komunikaci,
připravují se pro budoucí povinnou vý-
uku jazyků ve škole.

Kroužek - Aerobic
Kroužek pracuje pod vedení paní Ka-

teřiny Nečasové. Navštěvuje ho 15 děv-
čátek z prvních tříd a dalších 30 děvčat
z druhých až pátých tříd. Děvčata cvičí
v tělocvičně i v prostoru posilovny kaž-
dé pondělí a pátek. Průběžně nacvičují
různé sestavy. Děvčata cvičí s radostí, po-
silují svou tělesnou zdatnost, poznávají
sebe sama, zvyšují si sebevědomí. Každo-
ročně koncem školního roku spoluvytvá-
řejí program k rozloučení se žáky devá-
tých tříd v Občanské záložně. 

E. Zoulová, vychovatelka ŠD 

Správně se rozhodnout
je těžké

Již několik týdnů, dokonce měsíců
nás trápí (v přeneseném významu) ne-
rudovská otázka: „Kam s ním - s ní?“
Kam si mám dát přihlášku, kterou ško-
lu si vybrat? Jsme totiž deváláci.

Rodiče radí, výchovní poradci infor-
mují, učitelé vysvětlují a doučují. Není
jednoduché se rozhodnout. Hledáme in-
formace na internetu, v letácích, u star-
ších spolužáků, která škola by byla nej-
lepší, nejvhodnější. Někteří z nás mají
jasno, někteří jedinci úspěšně zvládli
talentové zkoušky. Někteří z nás dosud
stále hledají a rozhodují se, kam jít stu-
dovat po ukončení ZŠ.

Proto jsme začátkem ledna 2011 na-
vštívili Úřad práce v Pardubicích, aby nám
jeho pracovnice pomohly a poradily s vý-
běrem středních škol, nebo odborných
učilišl, které by odpovídaly našim schop-
nostem, dovednostem a zájmům. 

Určitě mnozí z nás jejich dobře mí-
něných rad využijí, ale stejně to zásad-
ní zůstává na nás samotných. Fakt je
těžké správně se rozhodnout! 

Žáci 9. A, B
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Naše významné úspěchy
Na podzim minulého roku se naše škola zúčastnila testo-

vání žáků devátých tříd, které realizovala společnost SCIO. Te-
stovaly se znalosti z matematiky, z českého a cizího jazyka
a obecně studijní předpoklady. Výrazně se prosadili a o svých
kvalitách extrémně výbornými výsledky znovu přesvědčili žáci
9. B Klára Kolářová a Ladislav Roušar. Lá�a dosáhl v anglic-
kém jazyce třetího nejlepšího výsledku v Pardubickém kraji.

Medaile na nás „pršely“ i v měsíci únoru. Hned první den
měsíce vyhrála okresní kolo dějepisné olympiády žákyně 8. A
Jana Neubauerová. Nechala za sebou i studenty víceletých
gymnázií a postupuje do krajského kola. 9. února se konalo
okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Školu
opět vzorně reprezentovala Klára Kolářová z 9. B, umístila
se na druhém místě a postupuje do krajského kola. V obdob-
né soutěži v anglickém jazyce nás 16. února zastupoval opět
Ladislav Roušar. Jeho první místo s postupem do krajského
kola završilo pro naši školu velice úspěšnou první polovinu
měsíce. 

Zleva: J. Neubauerová, L. Roušar, K. Kolářová

Zápis do 1. tříd 
Fotografie nám připomenou nejsledovanější událost, kte-

rá je připravena vždy na začátek kalendářního roku. V pátek
21. ledna se zapisovali budoucí prvňáčci. Zápis probíhal tra-
dičně v pohádkovém duchu, o to se postarali letošní páláci
s pomocí několika žákyň 2. stupně. Po vstupu do budovy 1. stup-

ně se dětí ujaly pohádkové postavičky, pod jejichž dohledem
plnily různé zábavné úkoly. Při samotném zápise došlo i na
úlohy, které prověřovaly jejich školní zralost. Zapisovali je vy-
učující současných 5. tříd, kteří se budou muset se svými svě-
řenci po pěti letech rozloučit a začnou znovu zasvěcovat do ta-
jů čísel a písmenek ty nejmladší. Do dvou prvních tříd nastoupí
letos v září 44 žáků, jejichž kroky budou doprovázet Mgr. Věra
Mňuková a Mgr. Dušan Nový. 

Děkujeme všem rodičům, kteří dali naší škole důvěru,
a na všechny nové žáky se těšíme.

Pythagoriáda
Tato matematická soutěž probíhala v únoru ve všech 5.,

6., 7. a 8. třídách. Příklady pro 5. ročník vyřešila nejlépe Mar-
kéta Damborská. Zatímco mezi šesláky se žádný výrazný ta-
lent neprojevil, čtyři osmáci budou o postup do okresního ko-
la ještě bojovat, nebol dosáhli shodného výsledku na druhém
místě a z každé kategorie 2. stupně postupují jen dva nejlep-
ší. Největší šance v okresním kole, které se bude konat v dub-
nu, budou mít vítězové školního kola, Daniela Mňuková ze
7. B a Denis Kosina z 8.B Všem budeme držet palce při dal-
ším matematickém klání.

Neklan.cz
aneb Ze starých pověstí českých byl název školního divadelní-
ho představení ve Východočeském divadle v Pardubicích, jehož
se zúčastnili na začátku února žáci 6. a 7. tříd. Herci Naivního
divadla z Liberce jim s humorem přiblížili dobu, kdy na Vyše-
hradě vládl jeden z potomků Přemysla a Libuše.

Divadelní představení pro zbývající ročníky 2. stupně je na-
plánováno a objednáno.
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Základní škola
Smetanova ul.
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s ukázkami lidových øemesel
VELIKONOÈNÍ JARMARK

�áci a uèitelé ZŠ Smetanova Pøelouè
vás zvou na

20. 4. 2011
15.00 – 18.00
budova I. stupnì
Tìšíme se na vás.



HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
NA GYMNÁZIUM PŘELOUČ

Vzhledem ke změně charakteru přijímacích zkoušek, které
budou stejné na všech SŠ Pardubického kraje (maturitní obo-
ry), přicházíme s nabídkou přípravných kurzů. Kurzy jsou do-
brovolné, bezplatné a účast na nich nemá žádný vliv na vlastní
přijímací řízení. V průběhu kurzů si mohou uchazeči o studium
v budoucí primě a kvintě ověřit své studijní předpoklady a se-
známit se s testy společnosti Scio.

Aktuální informace na www.gymnaziumprelouc.cz

JAZYKOVÉ OLYMPIÁDY
Školního kola olympiády v německém jazyce se zúčastni-

lo 13 studentů ze tříd vyššího gymnázia. Své znalosti si mohli
prověřit v konverzačních a poslechových cvičeních. Nejlepší
výkon zaznamenala Nikola Švábová (VI), dále pak Alžběta Šma-
hová (3.A), Simon Schwab (3.A), Iva Smutná (VI) a Michael Van-
čura (VII). Do okresního kola, konaného na Gymnáziu Mozar-
tova v Pardubicích, postupují děvčata z prvních dvou míst. 

Na přelomu prvního a druhého pololetí se konala také olym-
piáda v jazyce anglickém. Na vyšším stupni gymnázia obsadi-
la první místo Lenka Korobczuková (VII). Druhé místo vybojo-
val Luděk Dvořáček (3.A), třetí se umístil Aleš Doležal (3.A). Ve
druhé kategorii zvítězila Lenka Fujdlová (IV), další místa pat-
řila Štěpánce Ptáčkové (IV) a Veronice Hájkové (III). 

Lenka Korobczuková následně potvrdila své výborné výsled-
ky i v okresním kole soutěže, odkud se ze třetí pozice probojo-
vala do kola krajského. 

PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ AMAVET
Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s. společ-

ně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími
spolupořadateli vyhlásila pod záštitou hejtmana Pardubické-
ho kraje Mgr. Radko Martínka ve školním roce 2010/2011 již
IV. ročník soutěže vědeckých a technických projektů Festival
vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. V tom-
to školním roce byl festival opět rozčleněn na dvě základní
kategorie - „Junior“ (pro skupinu žáků ZŠ a nižších stupňů gym-
názií) a „Středoškolák“ (pro studenty středních škol a vyššího
stupně gymnázií). 

Gymnázium Přelouč se zúčastnilo okresního kola FVTP s re-
kordním počtem devíti projektů, které vznikaly pod odborným
vedením Mgr. Lucie Stříbrné a Mgr. Doubravky Vavrečkové. Nej-
mladší studenti a studentky ze tříd sekunda, tercie a kvarta
uspěli s pracemi z oblasti antropologie, kriminalistiky, ekologie,
psychologie či tělesné výchovy. Ve středoškolské kategorii po-
tom zástupci tříd vyššího gymnázia na výbornou obhájili své
projekty zoologické, toxikologické i medicínské. Všichni tak po-
stoupili do krajského kola, které koná ve dnech 17. - 18. 3. 2011
ve výstavním centru Ideon v Pardubicích. Prezentace projektů
je v tomto termínu přístupná i široké veřejnosti, jste tedy srdeč-
ně zváni.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
V pátek 18. 2. 2011 proběhlo na naší škole školní kolo

olympiády z biologie. V kategorii B se na prvním místě umís-
tila Iva Smutná (VI), další „stupínky vítězů“ obsadily Věra Boch-
níčková (V) a Sandra Kleinová (VI). V kategorii A zvítězil Radim
Janeček (4.A), za ním pak skončili studenti 3.A Luboš Ďatko
s Annou Pokornou. Nejlepší studenti postupují do krajských
kol, která proběhnou v dubnu ve Svitavách. 

MATURITNÍ PLESY
Téměř 1000 návštěvníků jsme přivítali v přeloučské soko-

lovně na tradičních maturitních plesech tříd oktáva a 4.A. Slav-
nostní nástupy, šerpování, bohaté programy, skvělá hudba i tom-
boly napomohly k příjemné atmosféře večerů, které se zcela
jistě zařadí k vrcholům celé plesové sezóny.

20 Přeloučský ROŠT

! Přeloučské školství 

NOVINKY Z GYMNÁZIA PŘELOUČ
ÚNOR 2011

Inzerce



Pravidelná činnost
Kytarový kroužek 

Kroužek, ve kterém se děti i mládež učí základní akordy
a melodie na akustické kytaře. Kytaristi jsou rozděleni na za-
čátečníky a pokročilí. 
Kroužky vaření 

Díky vedoucím - paní Minaříkové a paní Entové, pronikají
účastníci kroužků do tajů kulinářského umění, což se jim zce-
la určitě bude hodit i v budoucnosti.

Připravujeme:
Malování na hedvábí

Jarní kurz pro děti i dospělé. Pracovat budeme s různými
typy hedvábí pomocí barev, soli, kontur apod. Každý si může
vyrobit šálu, šátek, polštář, obrázek a mnoho jiných dekorací.
Termín: 5. 4. 2011 od 16.00 hod. v DDM Přelouč, lektorka Klára
Machková.
Kurz píchaného patchworku

Pro milovníky ručních prací. Přij�te si zkusit tuto netradič-
ní techniku do DDM dne 8. 3. 2011 od 17.00 hod. Bližší infor-
mace v DDM. Lektorka paní Horáková.
HARRACHOV 5. 5. - 14. 5. 2011

Týdenní pobyt pro rodiče s malými dětmi.
Budova se nachází na klidném místě mezi břehy řeky Mum-

lavy a potokem Bílá voda, v centrální části obce. K dispozici je
velká zahrada s dětskými prolézačkami, houpačkami, jsou zde
hřiště na míčové a pohybové hry. Celkem v 11 pokojích je 43 lů-
žek, v každém pokoji je WC a sprcha. Dále je zde jídelna, učeb-
na a herna. Ubytování je s plnou penzí, včetně pitného režimu.

Podrobné informace a přihlášku získáte v DDM u Blanky Leksové.
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Akce pro děti a mládež !

Dům dětí a mládeže Přelouč

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE v Přelouči, Veverkova 752,
pořádá letní tábor

KRKONOŠE
Termín: 8. 7. - 17. 7. 2011

Pojedeme do horské chaty Akuma v Rokytnici nad Jizerou. Uby-
tování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích se sprchovými kouty
a WC. V chatě je prostorná jídelna, společenská místnost. Stra-
va 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, Dvoračky, pramen
Labe, koupaliště v Jablonci nad Jizerou a další krásná místa. 

Děti se mohou naučit základy hry na kytaru.
Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč.

Vyplněnou přihlášku vraMte a finanční úhradu 
proveRte do konce května 2011.

Způsob úhrady jednorázově v DDM nebo formou záloha -
- doplatek, převodem na účet číslo 1502709524/0600 

Ge Money Bank Přelouč.
Cena tábora: 3 400,- Kč - v ceně je zahrnuta doprava,

strava, ubytování, pojištění, vstupy, lanovky, pedagog. dozor.
Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně nebo na uvedených

telefonních číslech. Pozor! Kapacita tábora je omezena, 
proto neodkládejte přihlášení svého dítěte.

Hlavní vedoucí tábora:  Pavel Hrdý, telefon 723 114 976

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

letní tábor

MOŘEPLAVCI
Termín: 11. 7. - 23. 7. 2011
Hlavní vedoucí: Blanka Leksová

Letos pojedeme opět do Hluboké u Skutče a zabydlíme se na
13 dní v táborové základně DOMINO. Základna se nachází na
okraji lesa, v krásném a zdravém prostředí Českomoravské
vrchoviny, asi 8 km od Skutče. Nedaleko se nachází ojedinělá
přírodní zajímavost Toulovcovy maštale. Děti budou ubytovány
ve srubech s krytou teráskou. V areálu je zděná budova s ku-
chyní, jídelnou a klubovnou, ke hrám je také k dispozici vel-
ký dřevěný hangár. V menší zděné budově je sociální zařízení

a sprchy s teplou vodou. Strava bude zajištěna 5x denně. 
Nejbližší koupání je vzdálené 2 km. 

Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte v DDM
nejpozději do 31. 5. 2011. Na začátku června obdržíte

podrobný seznam věcí a organizační pokyny.

Cena tábora: 3 500,- Kč
Přihlášky obdržíte od 1. února v DDM Přelouč každý den

od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme poštou.

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

zve holky a kluky na čtrnáctidenní letní tábor s názvem 

PUTOVÁNÍ 
ZA JIHOAMERICKÝMI

CIVILIZACEMI
Termín: 3. 7. - 16. 7. 2011
Hlavní vedoucí: Jana Homolová

MÍSTO KONÁNÍ: Osada VRANICE u Nových Hradů,
v chráněné krajinné oblasti TOULOVCOVY MAŠTALE

Tábor je určen pro děti od 8 do 15 let. Kapacita tábora je 45 míst
ve dvoulůžkových stanech s podsadou a podlážkou. Dále k tábo-
ru patří srub s kuchyní a zastřešenou jídelnou pro děti. U tábo-
ra jsou suché záchody, myjeme se ve studené vodě ve žlabu
se stříškou. V okolí tábora jsou tři tůně a táborem protéká po-
tok. Pro holky a kluky je připraven bohatý program na téma
JIHOAMERICKÉ CIVILIZACE - OLMÉKOVÉ, MAYO-
VÉ A AZTÉKOVÉ. Celé dny se budeme pohybovat v krás-
né, pro mnohé již známé přírodě. Strava je zajištěna 5x denně.

Cena tábora: 3 500,- Kč
Závaznou přihlášku si můžete vyzvednout v DDM v Přelouči

od 1. 2. 2011 každý všední den od 8.00 do 17.00 hodin.
Odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku a tábor 

zaplatit je třeba nejpozději do 31. 5. 2011.
Platbu můžete provést osobně v DDM, nebo bankov-
ním převodem na účet GE MONEY BANK Přelouč

č.ú. 1502709-524/0600, jako variabilní symbol
uveRte toto číslo 417+číslo přihlášky.

Dotazy k táborům zodpovíme na telefonním čísle 
466 672 003 nebo mobilním telefonu 739 633 508.



KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

LETNÍ HISTORICKÝ TÁBOR 2011
3. 7. - 10. 7. 2011

Klub Radost pořádá pro děti letní Historický tábor 2011 v pen-
zionu VEPO, který se nachází v nejznámějším a největším re-
kreačním středisku v Krkonoších - v Peci pod Sněžkou. Celá
oblast města je umístěna v Krkonošském národním parku. Zde
vládne pán a vládce hor, sám velký Krakonoš, který nás bude
po svém panství provázet. Navštívíme mnoho zajímavých míst.
Těšit se můžete na Vlčí jámu, Aichelburg, Zelený potok, Spále-
ný mlýn, Sněžku a Relax park, ve kterém najdeme bobovou drá-
hu, skluzavky, trampolíny, lanový park, jízdu na kladce a dět-
ské hřiště. Zažijeme i akci s horskou službou a mnoho dalších
překvapení.
Ubytování - samostatné 2 - 4 lůžkové pokoje s vlastním

sociálním zařízením (sprcha, WC)
Stravování - Kompletní servis zajištěn přímo v penzionu

VEPO
Termín - od 3. 7. do 10. 7. 2011
Cena tábora: 2.500 Kč
Přihlášky obdržíte v klubu RADOST (sokolovna Přelouč)

Klubové aktivity

Denní program klubu

PO - WORKSHOPY - výtvarné techniky s nejrůz-
nějšími materiály 

- Artterapie 
- PC - internet

ÚT - video klub, dramaterapie - povídání u šálku čaje
- Preventivní programy, di-

vadlo
- PC - internet

ST - společenské hry - soutěže
- doučování 
- práce na PC 

ČT - doučování, muzikoterapie - tělocvična (fotbal, vybíje-
ná, trampolína, kruhy...)

- práce na PC
- doučování s gympláky
- muzikoterapie, karaoke,

tanec Zumba

V klubu si též můžete zahrát stolní fotbálek, kulečník, využít PC
připojeného k internetu.

Otevírací doba klubu RADOST
PO - ČT     14:30 - 17:30

Kolektiv klubu Radost
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Milí spoluobčané,
v měsíci únoru jsme pro děti z Přelouče a okolí připravili

Dětský karneval. Ve velkém sále Sokolovny se sešlo mnoho
pohádkových postaviček, na které čekaly soutěže, hry i cviče-
níčko. Doufáme, že se Vám karneval líbil. Přinášíme několik
fotografií. Další fota i z jiných akcí si můžete prohlédnout na
našich webových stránkách. 

Naší další akcí bylo pořádání Kurzu přípravy k porodu.
Kurz pro těhotné maminky uskutečňujeme celoročně s porod-
ní asistentkou a dulou Na�ou Baliharovou. 

V BŘEZNU SE USKUTEČNÍ: 
$ Oslava 3. narozenin klubu Sluníčko. Pro děti, maminky,

tatínky a další rodinné příslušníky, kteří k nám s dětmi do-
chází na pravidelný program, chystáme oslavu s pohádkou,
dortem a dětským přípitkem ☺.

$ Pro širokou veřejnost se připravuje další 

$ Celoročně pořádáme KURZY PŘÍPRAVY K PORODU vede-
né porodní asistentkou a dulou N. Baliharovou. Kurz sestá-
vá ze tří 2,5 hodinových setkání přímo v našem klubu. Další
chystáme na červen 2011. Pro podrobné informace volej-
te na číslo 605 515 924. 

Budova Sokolovny, 2. patro. Vchod bez kočárků ze Žižkovy
ulice, s kočárky z Tyršovy ulice, poté velkým obloukovým vcho-
dem. Šatna na kočárky vedle pingpongového sálu.

Kontakt: slunickoprelouc.webnode.cz, tel. 605515924

Spokojená maminka - radost pro rodinu - jistota pro společnost.

Hezký den Vám přeje I. Kubová
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KLUB MAMINEK A DÌTÍ SLUNÍÈKO
Budova Sokolovny, 2. patro. Vchod bez kočárků ze Žižkovy ulice, 

s kočárky z Tyršovy ulice, poté velkým obloukovým vchodem. Šatna na kočárky vedle pingpongového sálu.

BURZA TĚHOTENSKÉHO
A DĚTSKÉHO OBLEČENÍ,

POTŘEB A HRAČEK
KDE: ve 2. patře 

Sokolovny v klubu Sluníčko
(nad klubem Radost)

Zboží si doma nejlépe oceňte 
samolepícími lístečky. 

Přijímáme oblečení na děti do sedmi let. 

PŘÍJEM DO BURZY: 24. 3. od 15 do 17 h.

PRODEJ: 25. 3. od 15 do 17 h.

VÝDEJ PENĚZ: 25. 3. od 18 do 19 h.
případně dle domluvy

Z kapacitních důvodů je omezen počet prodávaných vě-
cí na 80 kusů od každého prodávajícího. Manipulační
poplatek za vloženou věc je 1 Kč. Na provoz klubu Slu-
níčko účtujeme poplatek 5 % z prodané věci. Děkujeme.

Dětské křížovky



SOUTĚŽE ZUŠ
Začátek druhého pololetí je i dobou,

kdy probíhají okresní kola národní soutě-
že základních uměleckých škol, v letoš-
ním školním roce vyhlášená pro obory
hra na klavír, hra na smyčcové nástroje
a hra na akordeon.

Ve hře na smyčcové nástroje bojova-
li za naši školu čtyři žáci - všichni ze tří-
dy H. Přinesdomů, a to navíc na území
ZUŠ Pardubice Havlíčkova, kde má vý-
uka hry na smyčce obrovskou tradici.
Benjamínek třídy Kuba Horák si odvezl
čestné uznání, Adélka Kazdová, která
bojovala statečně jako lvice, byla oceně-
na stříbrným místem. Stříbrnou medaili
(Fidorku) získal i Lá�a Štěpina, u nějž
porota ocenila vyzrálý muzikantský vý-
kon a zvládnutí náročného repertoáru.
První místo i s postupem do krajského
kola bylo zaslouženě uděleno violisto-
vi Štěpánovi Kvochovi, který svým výko-
nem překonal předpokládané favority
soutěže. 

Do okresního kola soutěže ve hře na
klavír (která je mimochodem pověstná
svou přemrštěně napjatou atmosférou)
vyslala naše škola patnáct žáků. Z toho
třetí cenu si odvezly Eliška Kazdová, Eva
Molárová, Míša a Terka Staňkovy, Adél-
ka Volfová, Renata Kalinová, Luboš Jirák
a Eva Jiráková. Stříbrnou medaili si ve
svých kategoriích vybojovaly Anežka Lo-
jínová, Nikolka Novotná, Štěpánka Je-

línková a Anička Pokorná. A první mís-
ta i s postupem do krajského kola si
odnesly Barbora Doležálková (ze třídy
Mgr. M. Váňové) a Terezka Luňáková
(ze třídy Mgr. J. Baborákové).

A ještě důležitější, než zisk takového
množství ocenění, byl fakt, že všichni na-
ši mladí houslisté i klavíristé se po celou
dobu trvání soutěže chovali velmi kulti-
vovaně, navzájem se povzbuzovali a po-
slouchali své výkony. A to jsme ocenili
nejen my učitelé, ale vnímali to i lidé
kolem. 

Všem soutěžícím i jejich pedagogům
z celého srdce gratulujeme a děkujeme
za obrovskou a trpělivou práci a úspěš-
nou reprezentaci naší zušky.

Vedení školy

P. S. Tolik jsme drželi palce, že jsme je
ani nevyfotili. Fotografii všech našich
medailistů najdete v dalším čísle Roštu. 

„Já bych školu zrušila“
Ironický název článku v sobě skrývá

jednu z možných reakcí na otázky z ano-
nymní dotazníkové ankety, která probíha-
la v naší škole v rámci tvorby vlastního
školního vzdělávacího programu (dále
jen ŠVP). V anketě jsme oslovili rodiče,
žáky a absolventy školy. Cílem bylo zjis-
tit, jak si v myslích dotázaných stojí kva-
lita výuky a vyučujících, atmosféra školy,
vybavenost, vstřícnost či kvalifikovanost.

Celkové hodnocení ankety a další vi-
zi směřování školy z výsledků vyplývají-
cích přenechám v další části článku ve-
dení školy. 

Sobě z role vyučujícího výtvarného
oboru a jednoho z koordinátorů tvorby
ŠVP dopřeji malou vsuvku o charakteris-
tice ZUŠ. Z dotazníku totiž ve větší míře
vyplynulo, že v nabídce ZUŠ schází více
činností z neuměleckých oborů. Napří-
klad mažoretky, roztleskávačky nebo
módní zumba. 

V tomto bodě cítím nedostatečnou
informovanost veřejnosti o podstatě po-
slání Základní umělecké školy. 

Základní umělecké školy jsou čtyř-
oborové vzdělávací instituce spadající
plnou měrou pod ministerstvo školství,
opravdu jsme školou! Vzdělávání ve
všech našich oborech (tanečním, hu-
debních, výtvarném i literárně drama-
tickém) má od prvního do posledního
ročníku promyšlenou navazující koncep-
ci, nároky zvyšující se s věkem a schop-
nostmi našich žáků. Tak jako v jiných
školách, tak i u nás se vědomosti, doved-
nosti a podněty postupně sčítají a s dél-
kou studia násobí, postupným proniká-
ním do dalších tajů vyučovaných předmě-
tů vznikají jednotlivá oka pomyslné sítě
uměleckého vzdělání. Celá léta vlastně
s žáky „ háčkujeme“ ucelený tvar z jed-
notlivých částí poznání. Snažíme se po-
sunout, prozřít, dozvědět se něco nové-
ho, nečekaného a neobvyklého. Cílem
umělecké školy bude stále umění, ne
pouhá zábava, naše vzdělání tu bylo, je
a bude o překonání vlastních zábran,
mantinelů i lenosti. Žákům často nabíd-
neme záludná zadání a úkoly, která jas-
ně kontrastují s okolním světem konzum-
ní společnosti a pokleslé zábavy. V jasném
narušení stereotypního myšlení a vnímá-
ní hudby, tance divadla výtvarného umě-
ní tkví v mých očích poslání ZUŠ.

MgA. Jan Vojtíšek

Co ještě přinesl dotazník?
Základní umělecké školy v současné

době tvoří, jako poslední vzdělávací insti-
tuce našeho školství, své školní vzdělá-
vací programy. Smysl samotného progra-
mu komentovala v posledních letech již
řada odborníků. Každá aktivita má vždy
svá pozitiva i negativa. Několik poznat-
ků, proto dovolte i nám, abychom vám
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mohli představit naše záměry, cíle a cel-
kové zařazení v systému vzdělávací sou-
stavy ČR.

Nejprve bychom chtěli poděkovat
všem, kdo byli ochotni zodpovědět na-
še dotazy a poskytli nám tak cennou
zpětnou vazbu k naší hlavní činnosti.
Vaše odpovědi nás většinou potěšily
svým vyjádřením uznání smyslu a stylu
naší práce a přinesly nám i mnoho dal-
ších podnětů, které je možné rozdělit do
několika skupin:
" připomínky k rozšíření nabídky vzdě-

lávání
Kolega J. Vojtíšek nám mluví z duše.

Jen krátkou metaforou si můžeme uvědo-
mit snad podstatu našeho poslání, které
nelze zaměnit, protože přináší naprosto
nenahraditelnou hodnotu: „Nechtějme po
diamantu, aby se tvářil jako sklo.“ Neu-
pouštějme od tradic, které jsou osvědče-
né a nenahrazujme je sice módními, ale
naprosto neosvědčenými novotami. 
" připomínky k současné nabídce vzdě-

lávání
Nejvíce připomínek jsme nalezli

k předmětu hudební teorie. Nemůžeme

ji vyškrtnout ze seznamu předmětů, ale
budeme se ještě více snažit, aby naši
žáci našli smysl a důležitost poznatků,
které přináší. Moc prosíme rodiče, aby
naše snažení podpořili. Věřte, vyplatí se
to Vašim dětem nejen v hudební nauce.
Každá vytrvalost a výchova k zodpověd-
nosti je přínosná. Al ji pěstujete v čem-
koli. Viz dotazníky: „Mne rodiče nevedli,
chci vychovávat jinak.“, „Nejdříve mě ro-
diče nutili, te� jsem moc rád.“ ...
" technické připomínky

V řadě těchto připomínek jsou malé
prostory, chybějící druhý koncertní sál,
časová dostupnost výuky, nepřesné ho-
diny na chodbě. Na odstranění těchto
připomínek rozhodně pracujeme a s čím
dál větší měrou získáváme i podporu na-
šeho zřizovatele Města Přelouč. 

Ještě jednou děkujeme všem za spo-
lupráci a podporu. Naše školy nejsou za-
řazeny v systému vzdělávání jako školy,
které poskytují stupeň vzdělání, ale svou
dlouholetou tradicí prokázaly, že poznat-
ky a dovednosti získané studiem na ZUŠ
jsou nepostradatelné při přípravě na řa-

du škol navazujících na základní vzdělá-
ní a rozvojem emoční inteligence přispíva-
jí nezastupitelnou měrou při vzdělávání
každého jedince v jakémkoli studijním
oboru a zaměření.

Jana Bednářová

V měsíci březnu můžeme na vhod-
ných lokalitách vidět kvetoucí bleduli jar-
ní (Leucojum vernum) a sněženku pod-
sněžník (Galanthus nivalis). Domnívám
se, že rostliny jsou natolik známé, že ne-
ní nutné je čtenářům Roštu popisovat.
V rámci okresu Pardubice se jedná o vel-
mi vzácné druhy rostlin a v případě ble-
dule jarní je Přeloučsko jediným místem
ve zmiňovaném okrese, kde tato mizejí-

cí rostlina z naší přírody roste. Bledule
roste ve vlhkých listnatých lesích, v luž-
ních a sulových lesích a na vlhkých lou-
kách, v pásmu od nížin až do hor. V sou-
časné době známe na Přeloučsku 3 loka-
lity, kde tato rostlina roste. Bohužel na
dvou dochází ke snižování početnosti,
v obou případech je to vlivem nevhod-
ného hospodaření v lese. V jednom přípa-
dě se jedná o nešetrnou lesní melioraci
pomocí zahloubených otevřených příko-
pů, ve druhém zarůstání lesa agresiv-
ním keřovým porostem. 

Sněženka roste na humózních pů-
dách, nejčastěji v lužních a jiných listna-
tých vlhkých lesích, na vlhkých loukách
podél řek, druhotně také v okolí starých
zbořenišl a v parcích. Na mnohých na-
šich lokalitách není sněženka původní,
populace často pocházejí ze starých kul-
tur, odkud se za desetiletí a staletí doká-
ží šířit do okolní krajiny. Na Přeloučsku
máme jednu lokalitu, o které se můžeme
dohadovat, zda je původní, nebo zda
vznikla přičiněním člověka. Každopádně
stojí za pozornost a námi je pravidelně
navštěvována. 

Oba druhy rostlin, jak bledule, tak
i sněženka, jsou zákonem chráněny, pro-
to je ve volné přírodě netrhejte, mohli
byste se vystavit finančnímu postihu. 

Věříme, že dnes představené klenoty
nám ještě několik let v přeloučské pří-
rodě vydrží, případně že i s přispěním
čtenářů nalezneme další lokality bledu-
lí a sněženek.

Jiří Rejl
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Klenoty přeloučské přírody $ Bledule a sněženky 
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Napsali nám !

ČIŇTE POKÁNÍ A VĚŘTE EVANGELIU!
Milí přátelé roštu a spolupoutníci na cestě života. Brzy již

začíná doba postní, čas přípravy na Velikonoce. Při liturgii po-
peleční středy kněz věřící pomaže popelem na znamení po-
kání a vyřkne známá slova z knihy Genesis 3, 19: „Prach jsi
a v prach se navrátíš.“ Připomíná nám to konec našeho po-
zemského života ale i kremaci, kdy mnoho z našich zemře-
lých skončí v krematoriu, skutečně spálených v prach. Bůh,
Stvořitel vesmíru i člověka, slíbil lidem ráj, ale pádem do hří-
chu, jak čteme ve třetí kapitole Genesis, se situace poněkud
zkomplikovala. Řešení je ale opět v Jeho rukou. Hada, svůd-
ce, Bůh proklel, Adamovi a Evě dává novou šanci, sice v poc-
tivé práci, ale i v příslibu, že z pokolení Evy vzejde ten, kdo
rozdrtí hlavu hada. Církev v tomto úryvku vidí předobraz že-
ny Panny Marie, která zrozením Ježíše přinese lidem záchra-
nu od hříchů. A nejen to, Nový zákon přináší v Ježíši Kristu
i naději na život věčný po pozemském životě. Další výzvou
kněze při popelci je věta z Nového zákona od evangelisty
Marka 1, 15: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží.
Čiňte pokání a věřte evangeliu“. Tak říká Ježíš na začátku

svého působení, tak káže Svatý Petr po seslá-
ní Ducha na Letnice Skutky apoštolské 3,19:
„Proto čiňte pokání a obrarte se, aby byly sma-
zány vaše hříchy.“ Podobně to hlásá církev již
léta. A není to marné, protože i lékař varuje
před kouřením a jinými hříchy proti svému tě-
lu. A smyslem je život člověka.

PŮST, JE DOBA OBNOVENÍ ŽIVOTA VE SVÁTOSTI KŘTU
Celá tato 40-cetidenní příprava není jenom čas tzv. post-

ní diety, která má svůj význam i duchovní účinek. Je to pře-
devším zamyšlení a obnova života běžného křeslana, aby se
jeho život stal více svědectvím. Mnoho pokřtěných křeslanů
z našich řad sice slibovali mnohé před knězem, ale nesplnili.
Proč? Snad proto, že nevědí, co křtem slibují. Prosíme vás, aby-
ste nám pokřtil dítě, protože i my jsme pokřtěni, a pak nám
dejte pokoj? Ve svátosti křtu se do člověka zaseje víra jako
malé semínko. Toto je pak bu� uvedeno do podmínek ožive-
ní anebo ne. Víra nezemře, ale čeká, rok, dva nebo deset i ví-
ce. Jedna řeholní sestřička, která byla s námi a dětmi z farnos-
ti na táboře říkala o sobě: „Byla jsem pokřtěná a víc nic. Ale
na střední škole jsem se potkala s křesrany a víru jsem v so-
bě nechala oživnout“. Mnozí se stydí po mnoha letech opět
vrátit do církve, možná kvůli svým hříchům, možná lenosti,

možná díky znechucení, nebo zranění, nebo jim to zlý duch
brání. Prorok Izaijáš 1,16-18 píše: „Umyjte se čistě! Odstraňte
své špatné skutky pryč z mých očí. Přestaňte jednat zle, učte
se jednat dobře: hledejte spravedlnost, přispějte utlačenému,
sirotku pomozte k právu, zastaňte se vdovy. Nuže susme se -
- praví Hospodin. I kdyby jako šarlat byly vaše hříchy, vybílí
se jako sníh. I kdyby se červenaly jako purpur, budou jako bí-
lá vlna.“ Bůh dává novou naději člověku, který je ochoten ko-
nat pokání. I já se musím rozhodnout k tomuto kroku každý
den. Proto vás křeslany, ale i lidi dobré vůle, zvu k pokání a lep-
šímu životu s Kristem. 

Váš P. Pilka Lubomír

POSTNÍ DOBA - NUTNÉ ZLO?
Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmur-

né. Nechápal jsem, proč je mně (a koneckonců všem, co cho-
dí do kostela) najednou určováno, že se nemáme příliš dívat
na televizi, chodit do kina, příliš dobře jíst, že se máme vyva-
rovat všeho, co jeví jen známku příjemnosti. Z některých ka-
zatelen (v kostelech bez květin a se zahalenými obrazy) jsem
slyšel, co všechno nesmíme dělat a jak se máme co nevíce
zapírat. Bůh se mi tak do podvědomí dostával jako ten, kte-
rý nám chce co nejvíce zkomplikovat život. A čím nám bude
hůře, tím lépe… Velmi dobře si vybavuji moment, jak jsem se
styděl, když jsem na popeleční středu jako malý kluk vychá-
zel mezi „normální“ lidi z kostela sv. Kříže Na Příkopech s ušpi-
něným čelem…

Nechápal jsem, proč to všechno musí být. Možná, že mi to
tehdy někdo vysvětlil, ale já si to nepamatuji. Pamatuji si jen,
že jsem vnímal, že je to všechno kvůli té „postní době“, která
jako nutné zlo předchází Velikonocům, kdy už konečně bude-
me zbaveni onoho damoklova meče nesmyslné pochmurnos-
ti a odříkání.

Když jsem se pak v dospívání osamostatnil ve víře, byla
jedna z prvních věcí, kterou jsem zkoumal, právě postní do-
ba a půst. (A zkoumám dodneška…) Z mého zkoumání ny-
ní vím, že v „postní době“ nejde v první řadě o půst. Půst je
jen jedním z prostředků k něčemu důležitějšímu: totiž k ob-
rácení. Ano, hlavní náplní postní doby není bezduchý půst
a odříkání! Ale obrácení se k Někomu, kdo mi chce nabíd-
nout více, než to, čím právě žiji.

Obrátit se ale k Tomu, kdo mi nabízí něco většího, před-
pokládá, že je třeba se od něčeho jiného odvrátit. Abych mo-
hl do svých dlaní přijmout něco většího, musím odložit to, co
v nich může překážet. V tom je podstata neustálého rozlišová-
ní kudy nás Bůh vede, co nám nabízí a co je pro nás dobré.

Moudrost církve předávaná po staletí doporučuje tři, resp.
čtyři kroky na cestě obrácení: „půst“, „modlitbu“, „almužnu“
a „smíření“. Modlitbou se člověk spojuje s Bohem, naslouchá
mu, rozlišuje, jak a kudy se má ubírat jeho život. Postem se
člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, aktivit…) a to,
čeho se zřekl, poskytuje potřebným - což je podstatou „almuž-
ny“. Smíření pak člověka naplňuje pokojem ve vztahu k Bo-
hu, k druhým i k sobě.

Požehanou postní dobu!
Ignác Mucha
(převzato z www.pastorace.cz)

Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

Římskokatolická farnost Přelouč
Vás srdečně zve na

ZASTAVENÍ V POSTNÍ DOBĚ
Koncert pěveckého sboru dětí a mládeže

z farnosti Přelouč a okolí
Gocce Mare

Neděle 3. dubna 2011
Od 17.00 hodin

V kostele sv. Jakuba na Masarykově náměstí



TRÉNINK PAMĚTI 
NEJEN PRO SENIORY

Od března nabízíme novou službu
Tréninku paměti. Máme certifikovanou
trenérku paměti I. stupně, která lekce
povede. 

Ve dnech 14. - 20. 3. se koná Národ-
ní týden trénování paměti a my jsme ta-
ké jednou akci připravili pro ty z vás, kte-
ré tato problematika zajímá. V pondělí
14. 3. 2011 v čase 17.30 - 18.30 hod.
v prostorách Jakub klubu proběhne při-
blížení problematiky paměti a představe-
ní výzkumů, které prokazují vysoký efekt
trénování paměti v každém věku. 

Ukázkovou hodinu vám připraví-
me další pondělí 21. 3. v klubovně
v čase 10.00-11.00 a podvečer 17.30 -
- 18.30 hod. Lekce trénování paměti jsou
bezplatné. Naše zaměstnankyně - trenér-
ka paměti, bude docházet do domácnosti
seniorů, kteří mají pohybové problémy, pro
další zájemce nabídneme skupinové set-
kávání. Více informací na tel. 731 593 916.

Monika Krejčíková

ÚNOR V JAKUB KLUBU
Tentokrát jsme jako téma měsíce zvo-

lili Chování. S tím má každý z nás někdy
potíže a je dobré připomenout si ales-
poň základy toho slušného. Prostřednic-
tvím preventivních programů se děti se-
známily se zcela základními pojmy jako
např.: Co je to chování, proč bychom se
k sobě měli chovat hezky, co to zname-
ná chovat se slušně, jak to vypadá, když
se chováme zle aj. Snažili jsme se skrze
diskuzi děti přimět k zamyšlení nad tím,
jak se chovají samy k sobě, ke druhým,
co je pro ně přijatelné a co nikoli. Jak by
si přály, aby se k nim druzí chovali, proč
se lidé chovají zle aj. 

Do tématu jsme zapojili také rodin-
né vztahy a s nimi související chování,
ale také chování ve společnosti. S dětmi
jsme zinscenovali různé situace, ve kte-

rých se v běžném životě ocitáme a s ni-
miž pravidla slušného chování souvisí
(v autobuse, v restauraci, na veřejnosti,
ve škole…). 

Věnovali jsme se také tvořivým čin-
nostem. Vyráběli jsme dárky ke dni zami-
lovaných - Valentýnu. Srdíčka z keramiky,
ušité z látky, ale také vyrobené z barevné-
ho papíru. Děti si nakreslily ozdobné mo-
nogramy svých jmen, vylily a vybarvily sá-
drové odlitky. 

Pustili jsme se také do renovace kon-
taktní místnosti, která slouží k rozhovo-
rům s dětmi mezi čtyřma očima, k práci
na hodnocení a aktualizaci jejich indivi-
duálních plánů, k diskuzi o různých trá-
peních, ale také k příjímání rodičů a osob,
se kterými je občas třeba komunikovat.
Děti se pustily do natírání a malování

a velmi je to bavilo. Řemeslné a domácí
práce všeho druhu se jim moc líbí a na-
víc si tak vytvářejí kladný vztah k práci
a učí se tomu, co se jim v životě bude zce-
la jistě hodit. Opět jsme vyrazili na ku-
želky do místní kuželny a na konci mě-
síce jsme uspořádali turnaj ve stolním
fotbálku. 

Iva Gabrhelová

RC KUBÍČEK
Program na březen

RC oslavilo 3. března krásné 3. naro-
zeniny. Jak probíhala narozeninová párty?
To se dozvíte v dubnovém vydání Roštu.

Protože chceme zkvalitnit naše schůz-
ky, připravujeme pro vás Den otevřených
dveří. Uskuteční se 24. 3. od 8.30 do
11.30 hodin. 

Při dalších čtvrtečních setkáních budeme
v první části tvořit:

17. 3. obrázky s překvapením - malo-
vání vodovými barvami

24. 3. sluníčko - použijeme prstové bar-
vy

31. 3. vytváření jarních skřítků + po-
vídání o nejmilejších dětských
knížkách

A po svačině se pořádně rozhýbeme. 

Pokud vás náš program zaujal, přiví-
táme vás každý čtvrtek od 9.00 do 11.30
v Orlovně (u kruhového objezdu).

KURZY
30.3. Kurz floristiky s Hankou Kubá-

tovou
Budeme různými technikami zdobit ve-
likonoční vajíčka.

Kurz efektivního rodičovství s cer-
tifikovanou lektorkou a psycholožkou
Mgr. Monikou Čuhelovou

Rodiče, nebu�te lhostejní k výchově
svých potomků! 

Vše, co do nich vložíte, se vám opět
vrátí! Přij�te si na „vlastní kůži“ vyzkou-
šet, jak co nejlépe komunikovat s dětmi
(i s teenagery). Vyřešit třeba i zdánlivě
hloupé problémy ve vaší rodině, které vás
ale stále obtěžují.

Kurz se uskuteční v prostorách Jakub
klubu, od konce března do konce června,
jednou za 14 dní. Ve skupině bude pou-
ze 8-12 účastníků. Každé z 8 setkání po-
trvá 2,5 hodiny. Cena kurzu je 1 000 Kč.

Přihlaste se do 14. 3. 2011 telefonic-
ky na číslo 731 402 371 formou SMS
nebo mailem na adrese charita.prelouc@
@gmail.com. Navrhněte i termín, kdy by
vám kurz nejlépe vyhovoval - dopoledne,
odpoledne, večer, o víkendu.

Jitka Salfická

VYUŽITÍ VÝTĚŽKU
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2011

Z celého výtěžku 145 528 Kč se nám
vrátí 65 %. Zbylých 30 % použije Česká
katolická charita Praha a Diecézní cha-
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rita na zahraniční humanitární pomoc
a některé vlastní projekty, 5 % je na re-
žijní náklady a propagaci akce. Z našich
prostředků podle předem schváleného
záměru poskytujeme 5 % na nákup škol-
ního autobusu do Indie v místě, kde pro-
bíhá projekt Diecézní charity Hradec Krá-
lové Adopce na dálku a všechny charity
v naší diecézi přispějí na tento záměr
z letošní sbírky, takže se autobus může
koupit hned.

Další prostředky použijeme na zajiš-
tění pečovatelských služeb v malých ob-
cích Přeloučska, protože dotace a příjmy
od klientů nepostačují na pokrytí všech
nákladů a na nákup některých kompen-
začních pomůcek. Dále plánujeme dopl-
nit vybavení klubovny Jakub klubu, zakou-
pit ponk a vybavit nářadím, aby si kluci
mohli vyzkoušet různé praktické činnos-
ti. Pro děvčata zakoupíme šicí stroj. Z vý-
těžku podpoříme i dobrovolníky v našem

Dobrovolnickém centru a zaplatíme jim
další vzdělávání. 15 % máme jako přímou
pomoc rodinám v nouzi.

Děkujeme ještě jednou všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem na průběhu letoš-
ní sbírky podíleli a umožnili získat tak vy-
sokou částku. Děkujeme taky vám všem,
kteří jste jakoukoliv částkou přispěli na
tuto sbírku!

Zdenka Kumstýřová

Další vstupní branou do přeloučských
Železných hor je obec Lipoltice, která le-
ží asi šest kilometrů jižně od Přelouče. 

Lipoltice jsou poprvé připomínány
v roce 1257. Od počátku 14. století se
ve vlastnictví vesnice rozdělené na ně-
kolik dílů, vystřídalo několik majitelů
tvrze a vsi. Někdejší lipoltická tvrz, jejíž
stopy jsou patrné asi 50 m od kostela
sv. Matouše na bývalém gruntu čp. l, kde
se dosud nachází část sklepu, valu a pří-
kopu, byla sídlem vladyků, kteří lipoltic-
kou tvrz nejdéle spravovali pod jménem
Kavalcové z Lipoltic a ze Žumberka (hrad
11 km od Chrudimi). Jedním z význam-
ných majitelů Lipoltic z tohoto rodu byl
Hroznata z Lipoltic a ze Žumberka, opat
Opatovického kláštera. Spolehlivě víme,
že tito vladykové z Lipoltic patřili ve čtr-
náctém století k těm ne právě hojným
z nižší šlechty, kteří si dovedli nalézt ces-
ty do řad vyšších církevních hodnostářů.
Hroznata z Lipoltic byl v roce 1332 až
1347 opatem kláštera Opatovického, Ka-

teřina z Lipoltic byla v roce 1378 zvole-
na za abatyši kláštera sv. Jiří na Praž-
ském hradě, v roce 1391 byla jeptiškou
v tomtéž klášteře Anna z Lipoltic. Jan Ka-
valec z Lipoltic a jinak ze Žumberka ro-
ku 1415 přivěsil svoji pečel ke stížnému
listu proti upálení Jana Husa, a Vaněk
z Lipoltic připojil svou pečel k listině v ro-
ce 1440, kterou byl potvrzen zemský mír.
Kavalcové z Lipoltic a ze Žumberka se
hlásili okolo roku 1440 ke straně Jiřího
z Poděbrad. Do roku 1479 držel tvrz a ves
Lipoltice Jan z Lipoltic řečený Suchý. Tvrz
se písemně poprvé uvádí v r. 1486 za Ja-
na z Duban, který zde zapsal věno své
manželce. Na začátku 16. století seděli
na Lipolticích Žehušičtí z Nestájova, za
nichž se ještě r. 1509 tvrz připomíná, ale
r. 1544 je vedena již jako pustá. Zpust-
la nepochybně proto, že Žehušičtí z Ne-
stájova sídlili jinde a tvrz nebyla dlouho
obývána. Majetek byl Žehušickým zkon-
fiskován v r. 1548 (protihabsburské po-
vstání r. 1547) a prodán Jiříkovi Gerštor-

fovi z Gerštorfu, který jej připojil k chol-
tickému panství. Gerštorfové drželi obec
až do roku 1618, nebol rovněž tento rod
postihla konfiskace majetku, tentokrát
pobělohorská. Novým majitelem se v ro-
ce 1623 stal Krištof Šimon z Thunu. Nej-
starší dochovanou stavbou ve vsi je far-
ní kostel, který je zasvěcen sv. Matouši.
Byl postaven někdy kolem roku 1280
a sloužil v době ohrožení pro ochranu
a jako úkryt obyvatel blízkého okolí. Byl
obehnán asi 2 m vysokou zdí a 2 - 3 m
hlubokým příkopem. Některé zbytky opev-
nění se zachovaly dodnes. Samostatná
lipoltická farnost byla zřízena v roce 1350
a spadala pod pražské arcibiskupství.
V 18. století byla přistavěna barokní kost-
nice a vstupní hřbitovní brána. Celý areál
byl dobudován až roku 1849 péčí choltic-
kého hraběte Theodora Thuna. Do roku
1620 byla fara obsazována faráři neka-
tolického vyznání, a protože byl poslední
takový kněz v uvedeném roce vyhnán, zů-
stal tento post neobsazen do roku 1782.
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LIPOLTICE - jedna z dalších bran do Železných hor

Duby na hrázi Nečasu (foto Jiří Rejl) Lipoltice sv. Marek



Po obnovení duchovní správy mohla být
také zřízena škola, nebol pro výuku žá-
ků byla dříve provizorně využívána „Sam-
kova hospoda.“ Nově postavená školní
budova v r. 1784 na obecním pozemku
však ke svému účelu nebyla využita, pro-
tože v ní byla situována duchovní správa,
pod jménem lokalie, jež byla roku 1855
povýšena na faru. Počet docházejících
dětí se postupně zvyšoval tak, že bylo
nutné vyhledat lépe vyhovující prostory.
Tak se Lipoltice dočkaly zcela nové školní
budovy, jejíž výstavba probíhala v letech
l836-1839 a svému účelu slouží dodnes.
Druhá polovina 19. století byla především
ve znamení oprav kostela sv. Matouše.
Při první opravě v roce 1870 byly odkry-
ty v interiéru nástěnné malby. Další úpra-
vy stavby, které provedli stavitelé Volejník
z Choltic a Theiner z Přelouče, následo-
valy v roce 1892, kdy byl kostel prodlou-
žen na východní straně, čímž dříve obje-
vené malby zanikly. Z této doby pochází
pseudobarokní hlavní oltář a obrazy od
J. Papáčka. Věž kostela byla upravena
v roce 1909, kdy byl také strop presby-
táře vyzdoben malbou. Ve věži bývaly tři
zvony, velký zvon byl ulit Ondřejem Ptáč-
kem na Horách Kutných r. 1513, menší
zvon ulil Jiřík Klabal r. 1552 a třetí zvon byl
přelit r. 1839. První světová válka vážně
zasáhla do celistvosti této pro náš kraj vý-
znamné sakrální budovy, nebol byla pro-
vedena rekvizice zvonů a varhanních píš-
lal. Kostel byl v roce 1909,1959 a 1966
opravován, ale opravdu velká a rozsáh-

lá generální oprava proběhla v letech
1989-93. 

Pro mnohé čtenáře to bude určitě pře-
kvapením a také si možná řeknou, že se
spoluautor pomátl na smyslech. Ne, ná-
sledující řádky myslím opravdu vážně.
Kostel sám o sobě je také významnou
zoologickou lokalitou. Při mapování ne-
topýrů na Přeloučsku jsme neopomenu-
li navštívit půdu lipoltického kostela, kde
jsme nalezli letní kolonii netopýra velké-
ho v počtu cca 50 kusů. Dosud je to pro
nás jediná známa kolonie tohoto druhu
v námi sledovaném regionu.

Součástí obce Lipoltice jsou osady Pe-
lechov a Sovoluská Lhota. Mezi těmito
vesnicemi, v místě někdejší zemské stez-
ky vedoucí od Čáslavi k Přelouči a dále
na sever, se zachovala bývalá „formanská
hospoda“. Současné Lipoltice s 380 oby-
vateli jsou moderně vybavenou obcí, ma-
jí vybudovanou kanalizační síl, která je
zakončená biologickou čistírnou odpad-
ních vod a lipoltické domácnosti mohou
využít k vytápění zemní plyn. V obci jsou
dva obchody, hospoda, penzion, škola
a školka. 

V katastru Lipoltic se také nachází
soustava několika rybníků. Přímo na
okraji obce leží Rohlíček, který je v oplo-
ceném areálu zemědělského družstva
a z pohledu biologa je také méně vý-
znamný. Nad Rohlíčkem je rybník s krás-
ným názvem Třešňovec a nad ním leží
největší ze soustavy rybník Nečas. Ce-
lou soustavu uzavírá Urbanický rybník,

ale ten se již nachází v katastru obce
Urbanice. Ideálním místem pro výlet je
hráz Nečasu. Každého návštěvníka ur-
čitě uchvátí alej starých dubů. Největší
z nich mají obvod kmene i kolem 6 met-
rů. Krásný pohled je i na hladinu samot-
ného rybníka, kde plavou různé druhy
kachen a s nimi lysky černé a potápky
malé. Dravec, zaletující a vyletující z rá-
kosí je moták pochop, který zde pravi-
delně hnízdí. Nejde si nevšimnout ne-
hybně stojících volavek popelavých. Na
lov sem také zaletuje čáp černý a do-
konce i ledňáček říční, pro kterého je Li-
poltická svodnice napájející celou sou-
stavu přirozeným koridorem. V letních
měsících zde létají stovky až tisíce vá-
žek různých druhů. Všímavému pozo-
rovateli neuniknou vyhřívající se užov-
ky obojkové. Fascinující je za slunečných
dnů žabí koncert.

Po návštěvě rybníků doporučujeme
nabrat síly před zpáteční cestou v míst-
ním penzionu.

Mgr. Jiří Rejl - přírodní věda
Marcela Danihelková - regionální dějiny

K volnému zpracování regionálních dějin
byla použita literatura: 
Kronika obce Lipoltic aj. archivní prameny
Českomoravská heraldika I: August Sed-
láček
Ústav jazyků a humanitních studií UPa,
/článek/: Hrad Žumberk ve třináctém až
patnáctém století. 
Doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc.
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! Kulinářské okénko 

Dobrý den, vážení čtenáři. Tento mě-
síc Vám předkládám tři jednoduché re-
cepty. Bude to kapustová polévka, na-
kládaná čína a chléb ve vajíčku.

KAPUSTOVÁ POLÉVKA
Kapusta je u nás trochu opomíjená

zelenina, což je na škodu nám všem. Je-
jí chul je nezaměnitelná a to nemluvím
o vitamínech a minerálních látkách. 

Co budeme potřebovat:
50 dkg kapusty, 20 dkg točeného sa-
lámu (Kominík), 1 cibule, 2 stroužky
česneku, sádlo (olej) na smažení, ma-
joránka, pepř, sůl, zakysaná smetana,
bujon, hotová jíška

Cibuli a najemno posekaný česnek
mírně osmahneme. Přidáme na kolečka

pokrájený salám a na nudličky pokrá-
jenou kapustu. Mírně podlijeme a dusí-
me doměkka, okořeníme pepřem, majo-
ránkou a bujonem. Zahustíme hotovou
jíškou, ještě chvíli povaříme. Na závěr
zjemníme zakysanou smetanou. Dle chu-
ti dosolíme. 

NAKLÁDANÁ ČÍNA
Co budeme potřebovat:

50 dkg kuřecí prsa, polovina hlávky
bílého zelí, 1 pórek, 1 cibule, červená
paprika, konzervovaná kukuřice, žam-
piony, 1 vejce, solamyl, koření-čínské,
curry, vegeta

Postup: kuřecí prsa nakrájíme na nud-
ličky, nahrubo nakrájíme cibuli, přidáme

vajíčko a koření. Vše promícháme, zasy-
peme solamylem a necháme v chladu
do druhého dne odležet. Druhý den na
rozpáleném oleji osmahneme naloženou
směs masa, přidáme nakrájené zelí, pod-
lijeme a dusíme doměkka. Po změknutí
přidáme papriku, pórek, kukuřici, žam-
piony. Na mírném ohni povaříme. Často
promícháváme. Na závěr dochutíme so-
jovou omáčkou, vegetou... (dle vaší chu-
ti). Podáváme s rýží. 

CHLEBA VE VAJÍČKU
Tuto chulovku doporučuji, aby ji udě-

laly děti rodičům jako „překvápko“ v so-
botu či neděli ke snídani, když mamka
s talkou si ráno ještě chtějí chvilku po-
ležet. 

Co budeme potřebovat:
Rozpůlené plátky chleba, vajíčka, ve-
geta, sojová omáčka, plnotučná hoř-

Kulinářské okénko



Rok 1899-1900
Tohoto roku přišla neočekávaná uhelná kalamita a tak ne-

dostatek uhlí a lichvářské ceny při horší jakosti dosáhly v let-
ních měsících takových rozměrů, že se povolané kruhy chopily
iniciativy a na četných shromážděních daly najevo velké roztrp-
čení svými mnohými peticemi k dotyčným instancím, od kterých
očekávaly nápravu o odvrácení nedostatku uhlí a jeho vysoké
ceny, ale všechny kroky se minuly žádoucího účinku. Cukrovar
vykonal ještě včas veškerá opatření, aby se pro kampaň zajisti-
lo dostatek uhlí, čímž se předešlo ohrožení provozu kampaně.
Stav řepy dlouhotrvajícím palčivým suchem utrpěl značnou po-
hromu. Následkem toho se rozmnožily polní myši a vrhly se
i na řepní kultury, kde způsobily pravou zkázu. Kampaň byla
zahájena na začátku října a ukončena koncem listopadu 1899.
Celkem bylo zpracováno řepy 197.285 q s průměrným denním
zpracováním 4233 q.

Rok 1900-01
Sklizeň řepy byla všeobecně dobrá a výroba cukru uspo-

kojivá. Produkce cukru v Evropě i v koloniích přešla v enorm-
ní nadprodukci světovou, což mělo za následek klesnutí ceny
cukru tak hluboko, že cukrovar musel nebytně utrpět škodu,
kdo déle s prodejem cukru vyčkával, tím větší bylo jeho zkla-
mání. Bylo málo těch šlastných podniků, které cukr včas proda-
ly za vyšší ceny. Kampaň byla zahájena 8. října a skončena
27. listopadu 1900. Řepy se zpracovalo 196.701 q o denním
zpracování 3875 q. Velké sucho a řádění polních myší bylo ve-
lice citelným zlem, naproti tomu jakost řepy byla velmi dobrá.
Ceny cukru klesly až pod 20 korun, při kteréžto ceně i při vý-
borné jakosti řepy vznikla citelná ztráta. Dividendy na jednu
akcii bylo vyplaceno 40 K.

Rok 1901-02
Přítomná kampaň, zahrnujících dobu od 1. července 1901

do 30. června 1902, nebyla příznivá pro nízké ceny cukerní, přes
to, že jakost řepy byla dobrá. Zpracováno bylo celkem 241.957 q
netto řepy o průměrném denním zpracování 3982 q. Řízků by-
lo vyrobeno 60 %. Krmení melasou nezalezlo mezi hospodáři
porozumění vzdor její nízké ceně. Byla bohatá řepní úroda a ja-
kosti vyjímečně dobré, nahromadily se značné zásoby cukru na
světových trzích. V důsledku této ohromné světové nadproduk-
ce cukru se konaly na pokyn Anglie schůzky a porady různých
evropských států v Bruselu. Tyto konference skončily přistou-
pením všech zástupců k usnesením, že dnem 1. září 1903 ma-
jí být odstraněny všechny vývozní prémie, které dotyčné státy
při vývozu cukru poskytovaly. Anglie vyšla z těchto konferen-
cí jako úplný vítěz, nebol svou houževnatostí a svými hrozba-
mi prosadila zrušení vývozních prémií a bezpříkladné snížení
ochranných cel. Takto rakouští producenti, kteří následkem vel-

mi špatné rakouské obchodní politiky zaujímali těžké postave-
ní a ztratili tak vnitřní ochranu a byli vydáni na pospas mohut-
ným a výbojným sousedům. Již tenkráte byly vysloveny vážné
obavy, že v krátké době se dá očekávat tuhý boj mezi cukrem
řepným a třtinovým s výsledkem, že třtinový cukr opanuje svě-
tové bojiště cukru. Dividenda činila na 1 akcii 20 K.

Rok 1902-03
Výsledek této kampaně byl dosti uspokojivý, ačkoliv kon-

junktura trhu cukerného v loňských letních měsících byla cha-
bá a pěstitelé značně řepní osev omezili, obávali se nízkých
cen za řepu, tím se také stalo, že přeloučský cukrovar si opat-
řil poměrně malé množství řepy. Celkem bylo zpracováno řepy
155.612 q. Ceny cukru se během kampaně a v pozdějších mě-
sících zlepšily a delší dobu trvaly. Přijmutí bruselských ujed-
nání se stalo skutkem a dnem 1. září 1903 vešla v platnost.
Zákon o stanoveném množství, který byl podporován vládou,
byl rychle přijat, ale nenalezl u zainteresovaných států sou-
hlas a byl bruselskou konvencí jako nevyhovující zamítnut.
Dohodnutí mezi rafineriemi, smíšenými továrnami a surovár-
nami se neuskutečnilo, protože se mezi sebou navzájem po-
tíraly. Cena konzumního cukru se počínaje 1. září 1903 snížila
a mimo to rakouská vláda povolila uherské říši vybírání celní-
ho poplatku z každého přivezeného 1 q surovin přes hranice
uherské, což činilo 3.20 K, čímž uherskému cukrovarnictví sou-
těž velmi usnadnila, kdežto rakouský průmysl, vzhledem k vy-
sokým tarifním sazbám na (železniční) dráze, šel vstříc kritické
době. Dividenda činila 40 K.

Marcela Danihelková

Pokračování článku v příštím čísle Roštu

Volně zpracováno podle Pamětního spisu cukrovaru,
akciové společnosti v Přelouči vydaného roku 1927.
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čice, olej (sádlo) na smažení. Úmysl-
ně nepoužívám kolik čeho. To záleží
na množství zhotovených chlebů. Já
osobně praktikuji jedno vajíčko na půl-
ku chleba (rozuměj plátek). 

Postup: V talíři rozšleháme vajíčka.
Ochutíme vegetou a několika kapkami
sojové omáčky. Půlky chleba v nich pěkně
omočíme a necháme chvilku nasát. Pak
je dáme na rozpálený omastek a z obou

stran mírně osmahneme. Na závěr po-
třeme hořčicí a můžeme ozdobit cibul-
kou, plátkem rajčete či paprikou. Dob-
rou chul. 

Pavel Culek

Zaniklá technická památka - přeloučský cukrovar VII



Každoročně s příchodem jara se setkáváme se stejným
úkazem. Objevuje se na mezích, zahrádkách, sadech a v po-
slední době i na neobdělávaných polích, zkrátka všude tam,
kde rostla tráva a zůstala po ní jen vyschlá stébla a žluté dr-
ny. A právě pozůstatky starého travního porostu jsou odklíze-
ny způsobem, který dělá starosti hasičům i ochráncům přírody.
Jistě, vzít zápalky a stařinu vypálit je jednodušší a méně namá-
havé než poctivě hráběmi celou plochu zbavit starého poros-
tu. Pomáhá k tomu i přežívající názor, že popel z vypáleného
trávníku je dobrým hnojivem, přispívajícím k lepšímu růstu
nového porostu. Konečně, koho by napadlo, že tato „metoda“
zahradnické práce může vést k nejtragičtějším koncům… 

Hasiči v Pardubickém kraji každoročně hasí desítky tako-
výchto požárů, bohužel mnoho z nich nezůstává beze škody

a dalších následků. I při těchto požárech se mnoho lidí zraní
a známe i takové, při kterých došlo k úmrtí osob. Stačí, aby se
zvedl vítr a ohnivá hradba se proti „zahradníkovi“ rozběhne
velkou rychlostí a pak není úniku.

K požárům v přírodním prostředí a k jejich tragickým ná-
sledkům nemusí docházet, pokud si jako občané uvědomíme,
že plošné vypalování porostů je zákonem o požární ochraně
zakázáno a spalování zbytků stařiny a klestí na hromadách je
v mnoha případech upraveno obecními vyhláškami.

Pokud tedy chceme naše pozemky udržovat, dávejme si po-
zor i při pálení na hromadách. Místo zabezpečíme proti šíření
ohně ohrabáním, připravíme si jednoduché hasební prostřed-
ky (např. vědro s vodou nebo hasící přístroj) a využijeme k pá-
lení bezvětří, aby se oheň nemohl rozšířit. Pálení provádějme
raději ve dvou osobách.

Doufáme, že naše rady a zdravý rozum přispějí ke snížení
počtu a hlavně následků takovýchto požárů.

Pavel Nejtek, HZS Pardubického kraje

V běhu života národů, měst i jednotlivců má-
me určité mezníky, u kterých se pozastavujeme,
abychom se poohlédli zpět, abychom zavzpomí-
nali, dobré věci užili, z chyb minulosti jsme se po-

učili pro současnou dobu i budoucnost. Takovým mezníkem
je pro členy dobrovolného hasičského sboru České hasičské
jednoty (ČHJ) v Přelouči i 135. výročí jeho vzniku.

K založení dobrovolného sboru podle dochovaných dokla-
dů došlo dne 25. června 1876. Prvním starostou sboru byl pan
Jan Bartoníček, ředitel bývalého cukrovaru v Přelouči. Navrže-
né stanovy sboru byly vypracovány 15. 7. 1876 a předány obec-
nímu zastupitelstvu. Obecním zastupitelstvem však byly schvá-
leny až 17. 3.1877. O rok později byly schváleny C. K. místodr-
žitelstvím v Praze. Členové sboru byli rozděleni do 3 skupin:
Lezci, bourači a čerpači vody. Byl zajištěn cvičitel sboru pan
Josef Vetter z Kutné Hory. Městská rada nechala postavit le-
zeckou kostru na zahradě domu č. p. 45. Zde byla umístěna
i hrazda a bradla. 

U prvního zásahu byl sbor 28. září 1878 ve Valech. 
Hasičský dům byl slavnostně otevřen a dán do užívání dne

13. srpna 1933. V roce 1976 bylo z rozhodnutí ONV Pardubice
zřízeno detašované pracoviště Okresního veřejného požárního
útvaru Pardubice. 

Přelomovým rokem pro organizaci byl rok 1997, kdy byl
sbor rozdělen a větší část zaregistrována v ČHJ pod číslem
029-98 a zařazena do I. Východočeské župy ČHJ se sídlem
v Hlinsku v Čechách.

Sbor má v současné době 41 členů (26 mužů, 15 žen)
a 24 dětí. 

V jednotce sboru dobrovolných hasičů je 12 členů z toho
9 členů právě z ČHJ.

Dík všem, kteří se aktivně v rámci svých možností podíleli
na činnosti sboru a práci s mládeží, všem kteří budovali tento
sbor, ale už s námi nemohou být. 

Díky patří rodinám - manželkám a rodičům, kteří mají pro
tuto dobrovolnou práci pochopení. Děkujeme městskému úřa-
du a všem sponzorům. 

Macháček Martin
starosta sboru a velitel JSDH Přelouč
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Přebor starších žáků - divize IV
Tabulka soutěže:

Družstvo Z V  R   P B  BV BO

1. TJ Lubná 14 13 1 0 40 98:15
2. FbK Kostelec nad Orlicí 14 11 0 3 33 79:49
3. TJ Sokol Dvůr Králové nL 12 8 3 1 27 70:27
4. CSP Hradec Králové B 12 8 0 4 24 76:52
5.Orel Přelouč 16 7 2 7 23 60:48
6. FBC Nové Město n/M 14 7 1 6 22 53:52
7. FBC Piráti Sokol Chrudim 14 6 1 7 19 51:44
8. FbK Svitavy 14 6 1 7 19 56:62
9. FTC Vysoké Mýto 14 1 2 11 5 25:100

10. Orel Rtyně v Podkrkonoší 14 1 1 12 4 21:79
11. Hradečtí Lvi - FBC Sion 12 1 0 11 3 27:88

Starší žáci florbalového oddílu Orel Přelouč sehráli po vá-
noční přestávce celkem 4 zápasy, ve kterých navázali na svo-
ji lepšící se formu z před Vánoc loňského roku. Výsledkem je
posun v tabulce krajského přeboru již na 5. místo a hlavně
vyrovnaný zápas s celkem Dvora Králové ze špičky tabulky je
důkazem, že ve své kategorii se již mohou rovnocenně měřit
s jakýmkoliv týmem v soutěži.

V jarních zápasech nastoupili kluci v tomto složení: gól-
man - Václav Kumstýř, obránci - Pavel Lomič, Radek Mareš,
Dan Pitřík, Jirka Šafránek, Milan Vosáhlo a útočníci - Jakub
Huška, Honza Školník, Milan Koubek ml., Michael Bleha, Ra-
dim Křinka, David Vondráček a Dan Jedlička.

FBC Nové Město n/M - Orel Přelouč 2:2 
(0:1, 2:0, 0:1)

Branky a asistence:
4:18 Michael Bleha (Dan Pitřík) 0:1

34:16 Dan Jedlička (Jakub Huška) 2:2

Přestože jsme do zápasu vstoupili skvěle a po úvodním gó-
lu M. Blehy, který skvělou ranou tahem pod víko nedal gólma-
novi žádnou šanci, nevyvíjel se pro nás tento zápas s celkem
z horní poloviny tabulky nijak dobře. Důvodem byla hlavně
malá agresivita při bránění, velmi slabá kombinace a nedo-
statečný důraz v koncovce. Soupeř tak postupně zápas otočil
ve svůj prospěch a jen výborný výkon V. Kumstýře v bráně nás
držel na dostřel od bodů.

V závěrečné třetině kluci přeci jenom zvýšili svou aktivitu
a tak zejména bojovností a tlakem z forčekinku jsme nakonec
dokázali z utkání vydolovat alespoň bod, když necelé 2 minu-
ty před koncem vyrovnal D. Jedlička po přihrávce J. Hušky. Přes-
to lze říci, že z tohoto utkání jsme měli vytěžit body tři, proto-
že soupeř toho mnoho nepředvedl a při 100% výkonu všech
hráčů bychom jej měli porazit.

Hradečtí Lvi-FBC Sion - Orel Přelouč 0:6 
(0:1, 0:1, 0:4)

Branky a asistence:
8:08 Honza Školník (Milan Koubek) 0:1

15:24 Honza Školník (Milan Koubek) 0:2
24:43 Dan Jedlička (Milan Vosáhlo) 0:3
13:43 Pavel Lomič (Milan Koubek) 0:4

27:04 Milan Koubek (bez asistence) 0:5
30:24 Milan Koubek (Honza Školník) 0:6

V druhém zápase na turnaji ve Dvoře Králové se již oproti
prvnímu zápasu s Novým Městem začala prosazovat i první
útočná lajna týmu, což nás dostalo do vedení, které zejména
ve třetí třetině zápasu utěšeně narůstalo. Přestože kombinač-
ní souhra ještě zdaleka nebyla optimální, pohyb a bojovnost
hráčů nakonec bez problémů stačil k pohodovému vítězství
nad posledním celkem soutěže.

Orel Přelouč - FBC Piráti Sokol Chrudim 7:4 
(2:1, 4:1, 1:2)

Branky a asistence:
5:09 Michael Bleha (bez asistence) 1:0
6:23 Milan Koubek (Jakub Huška) 2:0

14:38 Milan Koubek (Jakub Huška) 3:1
15:21 Honza Školník (Milan Koubek) 4:2
20:26 Jirka Šafránek (bez asistence) 5:2
22:05 Jakub Huška (bez asistence) 6:2
33:36 Jakub Huška (Honza Školník) 7:4

Na druhém letošním turnaji v Náchodě už starší žáci před-
váděli optimální výkon s dobrou kombinací a úspěšnou kon-
covkou. Celkem bez problémů si tedy dokázali poradit s tra-
dičním soupeřem z Chrudimi, kdy jediným nedostatkem byla
pouze naše nedisciplinovanost a z toho pramenící 2 vylouče-
ní našich hráčů. Z oslabení jsme totiž dostali dva góly, jinak
by vítězství po dobré hře celého týmu bylo ještě výraznější.

TJ Sokol Dvůr Králové n/L - Orel Přelouč 4:4 
(0:2, 3:1, 1:1)

Branky a asistence:
3:18 Honza Školník (Milan Koubek) 0:1
6:05 Milan Koubek (bez asistence) 0:2

21:29 Milan Koubek (bez asistence) 2:3
24:49 Honza Školník (Milan Koubek) 3:4

V zatím posledním zápase v soutěži kluci předvedli asi svůj
dosud nejlepší výkon. Favorita zápasu ze Dvora Králové zasko-
čili nejen dobrou obranou, ale též schopností se proti němu stře-
lecky prosadit po hezkých kombinacích a též výborných indivi-
duálních výkonech. Zejména první lajna pak byla schopná své
úsilí proměnit též v góly v soupeřově síti, takže favorit zápasu
se až do konce musel bát o výsledek a nakonec byl rád alespoň
za bod z tohoto napínavého a pohledného zápasu.
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Orel Přelouč - oddíl florbalu



Nejprve bych rád upozornil všechny sportovní rybáře, že
termín odevzdání povolenek k lovu ryb, al už na vodách pstru-
hových či mimopstruhových, je nejpozději do 15 dnů od kon-
ce platnosti povolenky k rybolovu organizaci, která povolenku
vydala. Hlavní důvodem je zpracovávání ukazatelů efektivity
hospodaření v rybářských revírech tj. kusová návratnost ryb,
množství ryb ulovených na jednu vydanou roční povolenku, evi-
dence návštěvnosti revírů a v neposlední řadě evidence četnos-
ti kontrol Rybářské stráže. V dubnovém čísle bude členská zá-
kladna místní organizace seznámena s výsledky úlovků na
jednotlivých rybářských revírech za rok 2010.

Členský příspěvek musí být zaplacen nejpozději do kon-
ce měsíce února příslušného roku a to i v případě, že člen ne-
bude žádat povolenku k rybolovu. Úřední den pro výdej po-
volenek a příspěvkových známek je pro měsíc březen každé
pondělí od 8 do 11 a od 13 do 16 hodin v Rybářském domě.
Prodloužení Státního rybářského lístku si každý člen zajistí sám
podle svého místa bydliště u příslušného městského nebo obec-
ního úřadu s rozšířenou působností.

Tak jako v letech minulých tak i v letošním roce je žádou-
cí si členskou povinnost splnit formou pracovních brigád (jed-
ná se 10 hodin/rok). V zimních obdobích, kdy je z hlediska vy-
hovující tloušlky ledu možnost pohybu po ledě, se vytvářejí
prohlubně v chovných komorových rybnících v rybářských re-
vírech. Je to hlavně z důvodu nastartování procesu fotosynté-
zy ve vodě, a tedy zlepšení kyslíkových poměrů. V době, kdy se
stane led pro pohyb nebezpečný, provádějí se udržovací prá-
ce. Jedná se o odstranění břehových náletových porostů na
chovných i sportovních vodách. Důvodem je opět minimali-
zace negativních jevů (narušení stability tělesa hráze, nebez-
pečí poškození zdravotního stavu sportovních rybářů volně
padajícími větvemi apod. v neposlední řadě prosvětlení vod-
ní plochy). V brzkém jarním a letním období nás čekají fyzic-
ky náročnější práce, jako jsou výlovy komorových rybníků, pro-
vozní práce (kosení vzrostlé vegetace aj.), letní odlovy apod. 

Závěrem je tedy patrné, že tento velice stručný výčet pro-
vozních činností MO ČRS Přelouč se neobejde bez pomoci na-
šich členů, za což jim chci velice poděkovat.

Ing. Karel Němec, hospodář MO - tel.: 466 953 393

Událost novodobé historie ledové ploché dráhy v našem re-
gionu - 2. letošní podnik Mezinárodního mistrovství republiky
družstev na ledové dráze - se na mělickém písníku uskutečnil
i přes nezvykle teplé počasí v sobotu 5. února 2011. Chybělo
však jen pár hodin, aby teplé počasí zrušilo led a celá akce by
musela být odvolána. „Když jsem šel ráno k písníku, přiznávám,
že jsem měl docela strach,“ řekl po závodě Radek Hutla starší,
který se spolu se svým synem Lukášem podílel na přípravě
a zorganizování celé akce. „ Ale v týdnu jsme o dráhu pečova-
li a vyplatilo se, oblevu jsme zvládli,“ svěřil se.

Organizátorům se opravdu podařilo i přes výrazné oteple-
ní připravit kvalitní dráhu a tak byli diváci, kterých se na závod
sešlo kolem tisícovky, svědky zajímavých a bojovných rozjíž-
děk s velkým množstvím soubojů a předjetí. 

Dominovali v nich nedávní finalisté evropského mistrovství
jednotlivců Jan Klatovský a Rakušan Martin Leitner. „Byly to
výborné závody, dráha byla skvěle připravena,“ chválil organi-
zátory vítězný Klatovský. 

Čtvrtá příčka patřila po zásluze hrdinům dne, otec a syn
Hutlovi závod připravili, zorganizovali a následně i sváděli vy-
rovnané souboje s absolutní špičkou, především Radek Hutla
starší, vítěz tří jízd připravil domácím divákům nezapomenutel-
ný sportovní zážitek. 

A jaké byly konečné výsledky?
1. Klatovský - Leitner, 3. Pecina - Volejník, 
2. Diviš - Klauz, 4. L. a R. Hutlové

Velké poděkování patří i všem sponzorům akce: firmě Argos
p. Dlask, JPsport p. Jezdínský, MaxTrade, Motobikes p. Trsek, Mont-
plast p. Sokyra, Dostálek uzeniny a VM restaurant u nádraží p. Ma-
lý. Zvláštní poděkování patří Moped klubu Břehy a SDH Břehy. 

Na závěr tohoto příspěvku o týmu starších žáků florbalu
Orla Přelouč pak zveme všechny příznivce na jejich domácí
turnaj, který se bude konat v sobotu 26. března v městské
sportovní hale v Přelouči s tímto programem:

9:00 Orel Rtyně v/P - TJ Lubná

10:10 Orel Přelouč - FbK Svitavy
11:20 Orel Rtyně v/P - FbK Kostelec n/O
12:30 TJ Lubná - FbK Svitavy
13:40 Orel Přelouč - FbK Kostelec n/O.

Mirek Kumstýř

34 Přeloučský ROŠT

! Sport 

Mělický písník se proměnil
v „ledařské rodeo“

MO ČRS na začátku roku
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HT CEPY
Libor Komůrka, Radek Balán, Martin Be-
ránek, Milan Beránek, Štěpán Poříz, Sta-
nislav Korel, Petr Šatara, Marek Smolík,
Miroslav Stránský, Radovan Pišta, Michal
Drenko, Jiří Švihlík, Ondřej Waber, Michal
Jeřáb, Tomáš Hora, Martin Veselý, Tomáš
Matrka, Jan Novotný, Petr Menc, Petr No-
votný, Marcel Filip, Daniel Jarolím 
vedoucí týmu: Libor Komůrka

HC KENYA
Radim Adámek, Josef Holeček, Lukáš Hu-
tla, Tomáš Jindra, David Kazimír, Ondřej
Kouba, Jaromír Kraus, Martin Kryštof, Aleš
Mít, Luboš Moravec, Filip Mucha, Petr Mu-
sil, Jakub Nebřenský, Petr Svoboda, Jan
Stýblo, Martin Stýblo, Petr Šanda, Radek
Šolta, Roman Waldhans, Daniel Starý
vedoucí týmu: Tomáš Jindra

BC RIO
Jan Kraus, Michal Židlický, Igor Ročín, Ja-

kub Mucha, Leoš Tamchyna, Jiří Kalou-
sek, Petr Sobotka, Rudolf Raška, Jakub
Stráník, Lukáš Slabý, Ondřej Studený, Pe-
tr Novák 83, Jakub Horák, Tomáš Kryš-
tof, Ladislav Ledecký, Jakub Novák, Josef
Janecký, Jan Hanuš, Jakub Slabý, Petr No-
vák 82, Pavel Veselý, Patrik Holeček
vedoucí týmu: Jarek Kraus

BC MOTOR STARS JIH
Petr Brykner, Jan Cidlinský, Michal Vese-
lý, Martin Šmíd, Luděk Tesák, Martin Slá-
ma, Tomáš Hájek, Jiří Kadera, Aleš Mátl,
David Štefanský, Luboš Musil, Aleš Ulrych,
Michal Plháček, Lukáš Bažant, Michal
Janko, Vojtěch Navrátil, Jiří Kubeš, Štěpán
Hrnčíř, Michal Hrubý, Roman Štefanský,
Rostislav Sukup, Marek Jurkas, Jiří Myška
vedoucí týmu: Rostislav Sukup

ROCKETS
Jan Michálek, Jan Dušek, Michal Kobera,
Tomáš Rosenberger, Martin Kohout, Mar-

cel Slanina, Petr Smekal, Aleš Záruba, Mi-
chal Štajner, Michal Kačírek, Ondřej Ma-
toušek, Luděk Franc, Zdeněk Hanuš, Vác-
lav Sůra, Pavel Pluhař, Tomáš Frencl, Jan
Bílý, Roman Dubišar, Aleš Kudrna, Ro-
man Stoklasa, Petr Minařík
vedoucí týmu: Monika Kohoutová    

HC DEVILS
Radek Kopecký, Robert Koch, Martin Ne-
kola, Slavomír Zdeněk, Martin Hlavsa, Aleš
Kouba, Martin Černický, Jan Vejdělek, Ra-
dek Vokál, Luboš Pazdera, David Synek,
Filip Kaván, Tomáš Novák, Petr Vokál,
Martin Oberreiter, Michal Špaček, Ladi-
slav Homola, Marcel Petr, Jan Malý, Aleš
Danihelka, Michal Krištof 
vedoucí týmu: Radek Kopecký

CHLUPATEJ BOBR
Jan Zatloukal, Tomáš Grande, Radek
Grande, Roman Krupička, Kamil Kaut-
ský, Zdeněk Hrbek, Martin Hloušek, Ra-
dek Hloušek, Aleš Jarolím, Jiří Kuře,
Martin Blažek, Ladislav Chára, Jaroslav
Wohlhofner, Martin Kolařík, Pavel Beňa-
dík, Zdeněk Stránský, Michal Kaňuka,
Dušan Novák, Michael Moravec, Patrik
Erlebach, Jan Šlastný, Jan Barva, Petr Ve-
selý
vedoucí týmu: Jan Zatloukal 

BEER STARS BŘEHY
Tomáš Vlk, Lukáš Vlk, Michal Drápalík,
Martin Drápalík, Jiří Kopecký, Jan Čížek,
Petr Jirák, Lukáš Drbohlav, Vratislav Klič-
ka, Tomáš Přívozník, Petr Ziegler, Jan Ko-
reček, Pavel Malý, Petr Mašek, David Ku-
bát, Petr Sedmák, Jaroslav Pospíšil, Domi-
nik Mlateček, Robin Vaněk, Daniel Karas,
Tomáš Papoušek
vedoucí týmu: Tomáš Vlk, Michal Drá-
palík   

ČUNÍCI
David Krejčík, Jan Příhoda, Radim Kubát,
Radek Dostál, Dan Reichman, Milan Ka-
šík, Petr Nedělka, Jan Hausel, Miloš Voj-
tíšek, Lukáš Dvořák, Martin Kazimír, La-
dislav Jezdinský, Zbyněk Čapek, Bohumil
Lapka, Tomáš Hackenberg, Michal Pida-
nič, Filip Oliva, Ondřej Čermák, Marek No-
votný, Miloš Kamaryt, Aleš Bečka, Jiří Mar-
van, Pavel Ždímal, Ondřej Škuta
vedoucí týmu: Zbyněk Čapek

SOUPISKY TÝMŮ 1. PŘELOUČSKÉ HOKEJBALOVÉ LIGY
SEZÓNA 2010 — 2011
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