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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

RADA MĚSTA PŘELOUČE
V pořadí 14. schůze rady města proběhla 9. 5. 2011. Radními na ní byl schválen provozní řád koupaliště ve volné přírodě písník Lohenice-Mělice. Schváleno
bylo rovněž podání žádosti na GŘ HZS ČR
o poskytnutí státní podpory na nákup vozidla v roce 2012 pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů Přelouč. Technický
stav současného zásahového vozidla je
dlouhodobě nevyhovující a je zcela reálná skutečnost, že vozidlo nebude schopné výjezdu, čímž by došlo k porušení
povinnosti města vyplývající ze zákona
o požární ochraně. Další oddalování nákupu nového vozidla proto pouze celou
věc prodražuje. Rada rovněž schválila
smlouvu o zprostředkování prodeje lesních pozemků uzavřenou mezi městem
Přelouč a ing. Jiřím Loskotem. Schválena byla rovněž smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci

„Rekonstrukce ulice ČSA“. Radní zamítli
zřízení autobusové zastávky MAD v letošní sezóně na hrázi písníků Lohenice-Mělice a žádost ZUŠ Přelouč o navýšení rozpočtu na zhotovení projektové
dokumentace na vybudování zkušebny
v budově ZUŠ.
15. schůze rady města proběhla
23. 5. 2011. Radní na ni mimo jiné schválili smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce ul. Foersterova“ a smlouvu o dílo na
úpravu pavilonu Základní školy praktické. Schválena byla rovněž smlouva o dílo na provedení opravy asfaltového povrchu hokejbalového hřiště v Přelouči
a smlouva o dílo s akad. sochařkou Klárou Klose na zhotovení a instalaci výtvarného díla „Týden“, které bude instalováno před hlavní vchod do nové budo-

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
V. zasedání zastupitelstva města proběhlo 28. 4. 2011
ve velkém sále Občanské záložny. Zastupitelé vzali mimo jiné na vědomí zprávu o činnosti rady města v období mezi
IV. a V. zasedáním zastupitelstva a byli seznámeni se stanovisky výboru kontrolního, finančního a majetkového.
Vyhlášen byl rovněž záměr na prodej volné bytové jednotky
o velikosti 1+1 v ul. Pardubická v Přelouči za cenu 680.000,- Kč
a záměr na prodej pozemků s lesími porosty prostřednictvím
realitní kanceláře za cenu minimálně 10 306 540,- Kč.
Zastupitelstvo rovněž rozhodlo o zpoplatnění parkování
v centru města v ulicích Pražská, Hradecká, Československé
armády (u pošty), na Masarykově nám., Pernštýnském a Václavském náměstí a se zachováním jednosměrného uspořádání
provozu v ul. Pražská, Hradecká, Tůmy Přeloučského, Komenského, Riegrova a nově se zavedením v části Československé armády v úseku od pošty a v části ul. Tůmy Přeloučského pod novým
úřadem. Město se problematikou řešení vnitřní dopravy zabývá
dlouhodobě a parkování vozidel je velkým problémem. Výstavbou nové administrativní budovy městského úřadu se počet zájemců o parkování dále zvýší. Společně s řešením parkování vozidel, resp. nutností určité regulace, dojde i k úpravě dopravy.
Prostor před hlavním vchodem do nové budovy úřadu v ulici ČSA
navrhl architekt jako zklidněný - pro pěší a cyklisty. Dopravní
řešení vychází z dřívější studie přestavby centra, kterou vypracoval rovněž ing. arch. Milan Košař za účasti dopravních specialistů, kde převažuje jednosměrná doprava. Rada města rovněž
doporučila umožnit průjezd části ulice Zborovská u základní školy jako jednosměrný z Masarykova náměstí s tím, že nutnou pod-
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vy městského úřadu. Radní rovněž vzali
na vědomí nabídku společnosti EUREST
na zajištění výroby a výdeje stravy ve
školní jídelně. Zástupci společnosti provedli krátkou prezentaci a zodpověděli
dotazy přítomných. Přizváni byli rovněž
ředitelé obou základních škol, zástupce
rodičů a vedoucí školní jídelny. Projednána byla rovněž stížnost p. Josefa Rozkošného na neutěšený stav dětského hřiště
mezi ul. K. Čapka a Obránců míru a tajemnici MěÚ bylo uloženo zapracovat
zákaz kouření a konzumace alkoholu
na dětských a sportovních hřištích do
obecně závazné vyhlášky k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku,
ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství. Rada rovněž jmenovala do funkce vedoucího odboru správy
majetku a investic p. Miroslava Manžela a to s účinností od 1. 6. 2011. Vyjádřena byla radními rovněž podpora na vybudování cyklostezky podél Labe v úseku
Pardubice-Přelouč-Kladruby n. L.
mh

mínkou je zajištění bezpečnosti dětí. Bude nutné provést stavební úpravy, nebo osadit bezpečnostní prvky - zábradlí, zpomalující
retardéry, rozšíření chodníku na straně u školy apod. Zbývající
část ulice Zborovská zůstane průjezdná obousměrně - mimo jiné z důvodu zajištění přístupu hasičů do své budovy.
Další úpravou v centru je regulace dopravy zpoplatněním stání při parkování. Dnešní stav reguluje dopravu poplatkem za parkování v centru města v ulicích Pražská od kruhové křižovatky
ve směru do náměstí, dále v ulici Hradecká, po dokončených
stavebních úpravách i na Pernštýnském a Václavském náměstí.
Poplatek je stanoven ceníkem, který schválila rada města, parkování je hrazeno prostřednictvím parkovacích automatů. Zpoplatněno je stání v pracovních dnech od 7:00 do 18:00 hodin,
cena za stání je určena 10,- Kč za hodinu. Zpoplatněna nejsou
místa pro imobilní. Po projednání v radě města je navrženo rozšířit místa pro stání za poplatek - ke stávajícím ulicím přibudou
plochy na Masarykově náměstí, ulice ČSA ve směru od pošty
k Masarykovu náměstí. S tímto rozšířením placeného stání se navrhuje upravit i způsob placení - první hodina stání bude od poplatku osvobozena (řidič si u automatu pouze musí vyzvednout
lístek s vyznačenou hodinou příjezdu a ten umístí ve vozidle),
další čas bude zpoplatněn částkou 10,- Kč za hod. jako dříve.
Nezpoplatněné zůstane parkování v ulici Tůmy Přeloučského (bytové domy a obytná zóna), ulice Riegrova a Hálkova.
Zvláštní režim je stanoven na parkovišti u bytových domů za
poštou - zde jsou parkoviště ve volném parkovacím režimu, lze
si však za podmínek stanovených nařízením města zaplatit parkovací kartu - místo je potom trvale vyhrazeno pro vlastníky těchto karet. Počet karet bude vydán do naplnění kapacity parkoviště.
Další možnosti a do budoucna zřejmě nezbytným požadavkem, je vybudování „záchytného“ parkoviště - územní plán počítá s plochou pro cca 100 vozidel pod městským parkem.
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Zastupitelstvo rovněž schválilo použití výtěžku z výherních
hracích přístrojů ve výši 545.219,- Kč za rok 2010 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné občany města
Přelouče.
Dále schválilo Pravidla pro udělování ceny Osobnost města Přelouče. Cena se bude udělovat za účelem ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života měs-

ta, které významně přispěly k jeho rozvoji a šíření jeho dobrého jména, jakož i k ocenění mimořádných projevů odvahy
při záchraně lidských životů. Cena se bude udělovat jednou
ročně, zpravidla za uplynulý kalendářní rok a může být udělena i jako ocenění několikaleté činnosti v určité oblasti společenského života.
mh

Informace o stavu výkupu pozemků
pro cyklostezku Přelouč-Lhota.
Z celkového počtu 33 pozemků (dle geometrického plánu)
plánované trasy cyklostezky v současné době město vlastní
13 pozemků. O odkoupení 4 pozemků se jedná, z toho je reálné odkoupení 3 pozemků. Odkoupení dalších pozemků není
možné z důvodů nepřiměřených požadavků vlastníků, např.
kupní cena 500,- Kč až 600,- Kč, odkoupení celého pozemku,
směna za jiný pozemek, změna územního plánu, vybudování
přípojky vody a kanalizace nebo prostý nesouhlas s prodejem
pozemku. Některé pozemky (3) nelze vykoupit z důvodu, že zatížení exekuce nebo zástavou. U dvou pozemků jsme požádali
soud o dodatečné projednání dědictví z důvodu, že vlastníkem
zapsaným v katastru nemovitostí je osoba, která již nežije. V jednou případě se nám podařilo kontaktovat vlastníka pozemku
(na adrese uvedené v KN nebydlí), u jednoho pozemku vlastníci nereagovali na žádný ze zaslaných dopisů.

Trh práce
na Přeloučsku
Na Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště v Přelouči, bylo
k 30. 4. 2011 evidováno celkem 1184 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti v měsíci dubnu tedy činila
v této oblasti 8,29 %. K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.: Holotín 33,33 %, Tetov
26,67 %, Litošice 25 %, Vápno 22,81 %, Strašov 17,14 %, Labské Chrčice 16,67 %, Hlavečník 15,45 %. Dále uvádím míru ne-

Z REDAKČNÍ POŠTY
Dne 14. 5. 2011 před 22.00 hodinou se ze sportoviště v Přelouči po delší dobu ozývaly silné výbuchy. Protože jsem takové
rušení klidu považoval za nepřístojné, obrátil jsem se telefonicky na MP, aby zakročila. Policista mi sdělil, že akce byla
oznámena na právní odbor MÚ. Chci vědět, zda stačí věc oznámit, nebo zda ten, kdo oznámení obdrží, také rozhoduje, zda dá,
či nedá souhlas. Pokud nějaký pracovník souhlas dal, zajímá mě,
kdo to byl a co ho k tomu vedlo, protože tím, že povolí takovou
zábavu nějaké skupině lidí, předpokládám, že opilých, protože
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Z celkového počtu 33 pozemků je reálné, že město bude
vlastníkem 16 pozemků (cca v červenci 2011), což je asi 48 %
celkové výměry potřebných pozemků.

6. července 2011 bude
SBĚRNÝ DVŮR OTEVŘENÝ
Upozorňujeme občany, že ve středu
6. července 2011, v den státního svátku,
bude sběrný dvůr otevřený, a to v obvyklou
provozní dobu, tedy od 10 do 15 hodin.

zaměstnanosti: Chvaletice 7,98 %, Choltice 9,58 %, Břehy 10 %,
Řečany n/L 6,14 %. V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 7,09 %.
Na Přeloučsku bylo k 30. 4. 2011 hlášeno celkem 191 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem 6,2 uchazeče.
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
6,11 %, s celkovým počtem 5984 evidovaných uchazečů. Úřad
práce evidoval v okrese Pardubice k 30. 4. 2011 celkem 1295 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 4,6 uchazeče.
Michaela Hývlová
Vedoucí referátu zaměstnanosti KoP Přelouč

střízlivý člověk by si našel duchaplnější zábavu, zasahuje do
práv jiných občanů, kterých byly stovky. Ale nejedná se jen o to,
že bylo obtěžováno mnoho lidí, ti mají na radnici toho, koho si
zvolili, tak au nesou následky, ale používání zábavné pyrotechniky způsobuje velké utrpení také zvířatům - domácím i divoce
žijícím a ta opravdu za nic nemohou. Zejména v současné době
hnízdění a vyvádění mlávat je takové bouchání obzvlášu necitlivé. Nebo snad si pán tvorstva může k ostatním tvorům dovolit cokoli a ještě s požehnáním úřadu?
Karel Slavík
Pořádání ohňostrojů na veřejných prostranstvích území města Přelouč je regulováno v rámci úpravy veřejného pořádku.
Dle čl. 7 OZV města Přelouče č. 3/2010 je zakázáno pořádat

Přeloučský ROŠT

Kultura
ohňostroje na veřejných prostranstvích v době nočního klidu
t.j. po 22. hod. (výjimku uděluje Rada města Přelouče).
Pokud právnická nebo fyzická osoba pořádá ohňostroj do
22. hod. neuděluje se výjimka ani souhlas s pořádáním této

!

akce. Detailnější informace k aplikaci právních předpisů města poskytne
Městský úřad Přelouč,
právní oddělení:
PO, ST: 8:00 - 17:00

Koncert k 90. výročí založení
pěveckého sboru J. B. Foerster
Dne 14. května 2011 se v prostorách
velkého sálu Občanské záložny uskutečnil slavnostní koncert k 90. výročí založení pěveckého sboru Josef Bohuslav
Foerster.
Koncertu se kromě pořádajícího smíšeného pěveckého sboru J. B. Foerster
zúčastnil jako host i smíšený pěvecký
sbor Vlastislav z Heřmanova Městce. Slovem provázel Martin Karlík.
Za mimořádnou práci při organizování hudebního života a uvádění sborových
skladeb byl pěveckému sboru Východočeským oblastním výborem Unie českých
pěveckých sborů udělen Čestný diplom
a své blahopřání a zdravici sboru zaslal

i Mgr. Jaroslav Vávra, předseda UČPS
v Hradci Králové. Z jeho dopisu Vám přinášíme krátký úryvek: „Děkuji Vám jménem oblastního výboru Unie českých pěveckých sborů za Vaši práci, zvláště pak
těm, kteří jí jsou věrni dlouhá desetiletí.
Každé město, každá obec, kde pracuje
pěvecký sbor, může být hrdá, že její kulturu ne 90, ale téměř 150 let obohacuje
kultivovaný lidský hlas, nejdokonalejší
hudební nástroj. Milí přátelé, přeji Vám
všem v sále hezký večer.“
Ráda bych jménem všech diváků
a posluchačů poděkovala jak hostujícímu pěveckému sboru Vlastislav, tak smíšenému pěveckému sboru J. B. Foerster
za mimořádný kulturní zážitek a popřála jim mnoho dalších úspěšných let.
mh

Poděkování
Redakce Přeloučského Roštu a pěvecký sbor J. B. Foerster děkují tímto p. Růženě Štěpánkové a p. Františku Hollmannovi za vydatnou pomoc při identifikaci
členů sboru z fotografie z roku 1955, kterou jsme uveřejnili v minulém vydání.

Z dopisů čtenářů...
Jubilejní „Foerster“
Vracím se k fotografii Pěveckého sboru Foerster (Přeloučský Rošt č. 5, str. 11)
a uvádím dodatečně chybějící jména
dvou členek sboru.
Ve třetí řadě zleva vedle paní Aloisie
Macháčkové je paní učitelka Doležalová
(soprán), která učila několik let v Přelouči, bydlela v ulici Tůmy Přeloučského a odstěhovala se pak do Kutné Hory.
Opodál ní je paní Pokorná (matka bývalé

6 / 2011

vedoucí Fotografie v Přelouči paní Hany
Gričové). Ostatní členy sboru jsem poznala bez váhání. Protože mě však v sobotu
před slavnostním koncertem u této fotografie v předsálí Záložny marně přesvědčovali, že vedle paní Macháčkové jsem
to já, potrápila jsem svou paměu, kdo to
může býti už z toho důvodu, že v roce
1955 jsem byla na tzv. mateřské dovolené, druhému našemu synovi byl rok,
začala jsem dálkově studovat, takže jsem
zpívání ve sboru musela na čas opustit.

Totožnost paní učitelky Doležalové
na fotografii mně potvrdila paní, která ji
dobře znala. Nevím, jestli paní Doležalová ještě žije, ostatní členové sboru uvedení na fotce, bohužel už mezi námi nejsou.
Všechny jsem znala osobně, ve sboru
jsem začínala zpívat v roce 1945, ovšem
s přestávkami (2 roky jsem byla zaměstnána v Praze, pak se mi narodily postupně 3 děti, ale pokud mně situace dovolila, vždy jsem se do sboru ráda vracela.)
Činnost jsem ukončila v 81 letech
31. 5. 2007 s předáním dvou kronik, vedení kroniky jsem převzala po smrti bratra Jiřího Pánka.
Růžena Štěpánková
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Předplatné do Východočeského divadla Pardubice
na sezónu 2011/2012
Východočeské divadlo na počátku
května zahájilo prodej ABONENTNÍCH
VSTUPENEK NA NOVOU DIVADELNÍ SEZÓNU 2011/2012, které svým majitelům
přináší opět jisté výhody a slevy. Jedná se
o premiérové předplatné P1 a P2, předplatné na veřejné generálky VG a juniorské abonentky J, L, S, Z, K, M, N, R.
Stávajícím abonentům divadlo jejich
místa rezervuje do pátku 17. června,
po tomto termínu budou neobnovené
abonentky prodávány novým zájemcům! Juniorským abonentům místa rezervujeme do pátku 16. září.
Koupí předplatného divák získá své
oblíbené místo v hledišti divadla a má
zaručenu pravidelnou návštěvu představení bez čekání na vstupenky v dlouhých
frontách v předprodeji. Pokud předplatitelé nebudou moci navštívit představení v termínu určeném pro jejich skupinu,

mohou zhlédnout představení v náhradním termínu. Tím mají jistotu, že uvidí
všechny inscenace nastudované Východočeským divadlem. Další z mnoha výhod
abonmá je i zasílání programu a informací o dění ve VČD formou měsíčního
Divadelního zpravodaje.
VČD vám kromě sezónního předplatného nabízí i oblíbené KUPÓNOVÉ PŘEDPLATNÉ. Jde o zvláštní formu předplatného, která umožňuje získat vstupenky
se zajímavou slevou a zároveň dává divákům volnost při výběru titulu a dne
představení podle vlastního zájmu. Zakoupením bloku obsahujícího osm kupónů vzniká možnost navštívit osm představení Východočeského divadla, stačí
pouze v předprodeji vyměnit kupón za
platnou vstupenku na vámi vybrané představení (nevztahuje se na premiéry, zadaná představení, představení na venkov-

ních scénách a představení hostujících
souborů).
VČD pamatuje i na své nejmenší diváky, pro které opět připravilo POHÁDKOVÉ PŘEDPLATNÉ, které v příští sezóně nabídne čtyři nové pohádky - pohádku
na motivy televizního filmu Saxana - Dívka na koštěti mosteckého Divadla rozmanitostí, muzikálovou pohádku Popelka Těšínského divadla, pohádkový příběh
v podání herců brněnského Divadla Radost Pepek námořník aneb Smyšlená
historie s téměř pravdivými fakty a známou pohádku Václava Čtvrtka Křemílek a Vochomůrka pražského Divadla
ANFAS. Hracími dny pro tuto předplatitelskou skupinu jsou pondělí od 17.00 hodin a neděle od 15.00 hodin.
Více informací získáte v předprodeji divadla, na tel. č. 466 616 432 či na
Radek Smetana
www.vcd.cz.

Červnová výročí a významné události na Přeloučsku
1. 6. 1857 byl v Přelouči vysvěcen nový prapor cechu obuvníků
1. 6. 1879 se narodil v Přelouči Ing. J. V. Myslík-Hyršovský,
zakladatel radiotechnického závodu Zenit v Přelouči (později Telefunken, Radiotechna a Tesla). Původní závod byl založen dne 15. 12. 1921. Zemřel 9. 11. 1957.
1. 6. 1922 se narodil v Chrtníkách u Choltic prof. MVDr. Antonín Holub, bývalý profesor VŠ veterinární v Brně a ředitel
VÚ veterinárního lékařství v Brně - Medlánkách. Velká publikační činnost.
1. 6. 1930 byl v Brlohu na Přeloučsku odhalen pomník padlým v 1. světové válce.
1. 6. 1937 byla v Přelouči otevřena podruhé expozitura
Okresního úřadu v Pardubicích (první existovala 1913-1928).
1. 6. 1946 převzal stát bývalé Elektrické podniky města
Přelouče, které nakupovaly elektr. energii z kolínské elektrárny, později od VČES Pardubice a prodávaly ji drobným odběratelům.
1. 6. 2000 zemřel Jiří Bezdička, obětavý kustod Městského muzea v Přelouči. V době uskladnění sbírek ve skladech
bývalých vojenských kasáren provedl soupis uložených sbírek. Zemřel 1. 6. 2000.
2. 6. 1892 zemřel přeloučský rodák, bývalý městský správce a čestný občan města Jan Dítě. Zasloužil se o zvelebení města a oživení kulturního života. Úzce spolupracoval
s JUDr. Ladislav Quisem a Fr. Filipovským st. (Datum jeho narození: 30. 5.1818).
2. 6. 1929 byla za velké účasti občanstva otevřena sokolovna v Přelouči.
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3. 6. 1850 vypukla v Přelouči cholera, kterou onemocnělo
236 lidí, z nichž 89 zemřelo. Cholera odezněla až v polovině
listopadu toho roku.
3. 6. 1900 se narodil v Nové Vsi u Chotěboře Josef Smejkal,
ředitel školy v Přibyslavi, od r. 1948 učitel měšuanské školy
v Přelouči, v letech 1951-1953 byl jejím ředitelem. Autor informativní příručky „Přeloučsko“. Zemřel 20. 1. 1974 v Přelouči.
3. 6. 1917 se narodil ve Světlé nad Sázavou MUDr. Miloš Bašek. Své mládí prožil v Benešovicích a Přelouči, věhlasný specialista nemoci ušních, nosních a krčních, expert na Menierovu chorobu. Po únoru 1948 emigroval, pracoval na columbijské
univerzitě v USA. Zemřel 14. 9. 1977 v New Yorku v USA.
3. 6. 1948 došlo ke znárodnění přeloučského cukrovaru.
Do provozu byl uveden v roce 1868.
4. 6. 1738 přišel do Přelouče nechvalně proslulý jezuitský
páter Antonín Koniáš, 14 dní tu kázal a pálil „bludařské knihy“.
4. 6. 1845 byl v Přelouči zřízen poštovní úřad. Do roku 1769
fungoval poštovní styk z Přelouče přes poštovní sběrnu
v Chrudimi, po roce 1769 patřila Přelouč poštou do Čáslavi
a to až do r. 1826, kdy přešla opět pod Chrudim až do zřízení
vlastního poštovního úřadu v r. 1845.
4. 6. 1924 byl v Kojicích odhalen památník padlým v I. světové válce, zhotovený sochařem Jiránkem z Hořic.
5. 6. 1926 byla zahájena autobusová doprava na lince Hradec Králové - Lázně Bohdaneč - Přelouč
5. 6. 1932 byl v Sopřeči na Přeloučsku předán veřejnosti
nový obecní Masarykův dům
7. 6. 1876 se narodil ve Světlé n. S. PhDr. Eugen Muška, pedagog, gymnasiální profesor, autor četných publikací v obo-
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Výročí a významné události
ru zeměpisu a vlastivědy, autor článku „Kterak vznikl název
Hloupá Přelouč“. Zemřel 16. 11. 1907 v Přelouči.
7. 6. 1927 zemřel v Praze přeloučský rodák (nar. 14. 11.
1862) František Brunner - Dvořák, akademický malíř, studoval v Praze a ve Vídni, studijní cesty uskutečnil v Německu,
Itálii a USA. Jedenáct roků žil ve Francii.
7. 6. 1937 byla v Přelouči otevřena politická expozitura.
8. 6. 1872 se v Přelouči narodil Alfréd Eisner, pedagogický
pracovník, bývalý ředitel obchodní akademie v Pardubicích.
Za války vězněn v Terezíně. Vydal řadu populárně naučných
publikací. Zemřel 24. 3. 1965 v Praze.
8. 6. 1983 zemřel v Praze Rudolf Lužík, folklorista, literární historik, překladatel, knihovník a bibliograf. Mládí prožil u rodičů v Přelouči. Studoval na Filozofické fakultě UK
v Praze, později působil ve funkci zástupce šéfredaktora
nakladatelství Odeon. Rodák dne 25. 3. 1913 ze Zaječic
u Chrudimi.
8. 6. 1963 zemřel přeloučský rodák (nar. 6. 11. 1896) Antonín Decker, disponent Občanské záložny, zakladatel místního sportovního klubu AFK Přelouč. Významná osobnost
východočeského sportu.
9. 6. 1965 se narodil v Čáslavi PhDr. Michael Zachař, vedoucí Pražského ústavu památkové péče, autor a spoluautor
odborných publikací. Mládí prožil s rodiči v Přelouči.
10. 6. 1910 zemřel v Praze přeloučský rodák, lékárník, dobrodinec PhMr. Jindřich Tesánek. Spoluzakladatel Městského
muzea v Přelouči. Rodnému městu věnoval 100.000 na podporu chudých dětí. Nar. 28. 6. 1849, pochován v Přelouči.
10. 6. 1927 zemřel v Novém Bydžově přeloučský rodák, mladší z bratrů Topičových, Alois Topič. Známý cestovatel, uskutečnil celkem sedm cest do různých zemí světa. Četné zoologické exponáty a národopisné předměty daroval školám
a muzeím. Vydal publikaci o australské zvířeně.
10. 6. 2005 zemřel v Přelouči Vlastimil Sojka, bývalý aktivní
sportovec a trenér, kronikář košíkové, sportovní dopisovatel.
Nar. r. 1927.
13. 6. 1937 byl v Přelouči odhalen bronzový pomník Antonínu Švehlovi, předsedovi čs. Agrární strany a bývalému předsedovi vlády. Na počátku druhé světové války byl ukryt před
Němci, po válce nebyl nalezen.
13. 6. 1938 byly v Přelouči zahájeny stavební práce pro budoucí vodovod města.
14. 6. 1938 zemřel v Pardubicích Josef Hanuš, učitel, spolupracovník reg. časopisu „Krajem Pernštýnův“, spoluautor
vlastivědné monografie Pardubicko - Holicko - Přeloučsko.
Učil v Semíně, Bezděkově a Svinčanech. Byl spoluzakladatelem přeloučského muzea. Pardubice byly také jeho rodným místem, a to 13. 9. 1858.
18. 6. 1917 se narodil v Přelouči Karel Černík, účastník zahraničního odboje. Po vyloučení z Vysoké válečné školy
v Praze v r. 1948 v hodnosti majora, následoval svoji rodinu
do Anglie. Zemřel 13. 5. 1995 v Torontu.
18. 6. 1933 byla do Přelouče ukončena dodávka elektr. energie z Kolína a přepojena na pardubický energetický okruh.
18. 6. 1934 zemřel v Přelouči Josef Ledr st., pedagog, ředitel
škol v Nových Dvorech a Uhlířských Janovicích. Od r. 1915
žil v Přelouči. Sepsal Dějiny města Přelouče n. L., Dějiny
panství a města Nových Dvorů a Uhlířských Janovic.
18. 6. 1961 zemřel v Brně František Jánský, hudební pedagog a skladatel, hudební základy získal u Františka Kmocha,
k němuž dojížděl od rodičů z Přelouče. Působil v Petrohradě, Vídni, Lvově a Brně.
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20. 6. 1942 byla zastřelena v Praze za heydrichiády PhDr. Anna Zbořilová, rodačka z Přelouče (nar. 16. 2. 1907). Hudebně vědecká publicistka, pracovala v hudebním oddělení
pražské univerzitní knihovny. Její vědeckou rukopisnou pozůstalost zničilo Gestapo.
20. 6. 2000 převzali zástupci obcí Veselí u Přelouče a Voleč
z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause
rozhodnutí o udělení obecních znaků těchto obcí.
21. 6. 1851 se narodil v Cholticích Bohdan Jelínek, nadaný
český básník, studium medicíny musel zanechat pro nemoc.
Psal lyrické básně, např. Milostné písně. Byl přítelem Aloise
Jiráska a Jaroslava Vrchlického. Zemřel 19. 9. 1874 v Cholticích.
21. 6. 1936 byla na myslivně ve Svojšicích odhalena pamětní deska - nedaleko tvrze, busta Julie Sýkorové-Havlíčkové, manželce Karla Havlíčka Borovského, rodačky ze Svojšic. U pomníku promluvila senátorka Plamínková.
22. 6. 1630 potvrdil císař Ferdinand II. Přelouči všechna dosavadní městská privilegia.
22. 6. 1936 pojmenovalo město Přelouč prostranství před
nádražní budovou a bývalou továrnou EGO „náměstím
Dr. Ing. Otakara Trnky“, a to vzhledem k jeho zásluhám o vybudování přeloučského nádraží, byl vynikajícím odborníkem
a rakouským ministrem veřejných prací. Byl pardubickým
rodákem.
22. 6. 1996 převzali občané Svinčan u příležitosti oslav 770. výročí obce prapor a znak obce, který jí udělil Parlament ČR.
22. 6. 1996 zemřel v Pardubicích přeloučský rodák (nar. 5. 12.
1913) Miloš Svoboda, major ČSA, vítěz Velké pardubické
Steeplechase v letech 1946 a 1952. V tomto dostihovém závodě startoval celkem jedenáctkráte. Vydal kroniku „100 ročníků Velké pardubické steeplechase“.
23. 6. 1939 byla v Přelouči zřízena Lidová škola zemědělská.
24. 6. 1942 byl popraven na Zámečku v Pardubicích Miloš
Stantejský. Své mládí prožil společně s rodiči v Přelouči. Jako odbojový spolupracovník paraskupiny Silver A byl za
heydrichiády zatčen v Ležákách, kde pracoval jako účetní
v kamenolomu u svého švagra pana Černíka. Byl rodákem
z Vrdů, nar. 1. 1. 1920.
25. 6. 1936 byl jmenován čestným občanem Přelouče rodák
z Dolní Rovně František Udržal, bývalý čs. premiér.
26. 6. 1914 se narodil v Přelouči ing. Jan Cholínský, významný geodet a kartograf. Od 50. let minulého století žil v Bánské Bystrici. V mládí patřil k průkopníkům džezové hudby
v Praze, působil jako trumpetista v Gramoklubu Jana Šímy.
26. 6. 1916 se narodil v Přelouči Jan Horyna, bývalý důstojník čsl. armády, v mládí talentovaný místní sportovec, vynikající tenista, reprezentant armádního tenisu, zakládající
člen přeloučského hokeje, úspěšný hráč kopané a stolního
tenisu. V této činnosti pokračoval i ve svém dalším působišti v Rychnově n. Kněžnou, kde také zemřel 17. 7. 1989.
27. 6. 1906 se narodil v Jankovicích František Voves, hudební pedagog, absolvent pražské konzervatoře. Působil jako
profesor hudební výchovy v Pardubicích, později též dirigent Vč. divadla.
29. 6. 1872 splynuly v Přelouči Privátní spolek a Zábavní
spolek v „Zábavní spolek“, který v roce 1884 přijal jméno
„Občanská beseda“.
F. H.
Prameny:
- Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo (r. 2003)
- Aktualizovaný záznamník autora
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Historický vlak v Přelouči
14. května 2011 v 11.30 hodin projížděl historický vlak s parní lokomoti-

vou. Zastavil v Přelouči při jízdě do Pardubic.
M. Čejka

FEJETON
Nenechte prchlivostí unášet svůj majestát!
Stres je v odborné literatuře definován jako souhrn pocitů
vyprovokovaných různými činiteli a představuje nadměrnou zátěž organismu. Existuje i tzv. zdravý stres, který podporuje aktivitu jedince. Zřejmě se jedná o pozůstatek z vývoje savců vystavených v primitivních životních podmínkách nutnosti náhlé
svalové práce při zápasu, útěku nebo uchvácení kořisti. V tom
případě se jedná o poplachovou reakci, kdy by mělo dojít k optimálnímu rozdělení krevního objemu - více krve mozku, srdci
a kosterním svalům, méně orgánům, které nejsou v zátěži příliš angažovány, jako ledviny, kůže a játra.
Tohle všechno mi proběhlo hlavou, když mě minulý týden
rozzuřil šéf. Zápasit, utíkat nebo uchvátit kořist v tomto případě nebylo na místě, takže tzv. zdravý stres se vystupňoval až na
„souhrn pocitů vyprovokovaných různými činiteli“ a rozhodně
to pro mě představovalo nadměrnou zátěž. Rozhodl jsem se
stres odstranit a vychutnat si to. Vybavil se mi císař Rudolf II.
a několik rozbitých váz. Spásný nápad! Podstrkovali mu nekvalitní porcelán, aby říše nepřišla o vzácné kousky.
Cestou z práce jsem se stavil v „prodejně“ IKEA. Tam mají
všechno. Asi půl hodiny jsem hledal oddělení porcelánu. Z nepřeberného množství ošklivých hrnků jsem dvacet minut vybíral ten pravý stresový. Deset minut jsem stál u pokladny a pět
minut platil kartou. Domů to je půl hodiny chůze. Vztek trval
a nákupem se umocnil. Výtah byl, ještě ke všemu, v trvalé permanenci. Vyběhl jsem nedočkavě do čtvrtého patra. S hledáním
klíčů, odemknutím dveří, přezutím a vylovením hrnku, odsouzeného k smrti, z tašky jsem ztratil dalších deset minut. Stres
nepovoloval.
Položil jsem hrnek na zem. Můj kuchyňský strojní park
zatím nebyl doplněn paličkou na maso, nezbývá, než seběhnout dolů do sklepa pro kladívko. Pět pater dolů a pět zpátky.
Čtvrt hodiny.
V prvním úderu jsem let kladívka zmírnil, nebou instinkt velel, že bych si mohl zničit dlažbu v kuchyni. Hrnek lehce nad-
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skočil a zůstal celý. Nezželelo se mi ho a hodlal jsem pokračovat. Prkénko! Bylo od večera se zaschlou paštikou a vůní
cibule ve dřezu. S cílem zachovat pietu při popravě jsem ho
umyl. Druhý pokus se zdařil. Porcelán se rozlétl po celém bytě 1+KK. Vsedě na gauči jsem dlouze přemítal o tom, zda stres
pominul a odkud mám začít uklízet. K uklidnění došlo až po
hodinovém úklidu. Nejprve velké střepy, pak menší, ještě menší, smeták, smetáček, lux …
Zítra se stavím pro dva hrnky. Do zásoby. Rozčileným kočkám (a možná i mně) se prý rychleji sráží krev - zřejmě pro
případ krvácení z ran utrpěných v zápase.
D. Jiroutová

Inzerce
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66. výročí ukončení 2. světové války
8. května 2011 jsme si u památníku
bojovníků proti fašismu a rasismu v parku u sokolovny připomněli 66. výročí
ukončení 2. světové války.
Při této příležitosti bylo uděleno Čestné uznání za dlouholetou spolupráci ve
prospěch ČSBS starostce města Bc. Ireně Burešové a místostarostovi Ing. Ivanu
Moravcovi.
Z dopisu předsedkyně ČSBS - sestry
Dvořákové:
... dnes vzpomínáme 66. výročí ukončení 2. světové války a uctíváme památku umučených a popravených přeloučských občanů německými okupanty. Za
to, že se zde setkáváme, mají nemalou
zásluhu paní Bc. Irena Burešová, starostka a pan Ing. Ivan Moravec, místostarosta města. Předsednictvo ČSBS za tuto
dlouholetou práci děkuje a uděluje jmenovaným Čestné uznání za dlouholetou
spolupráci ve prospěch ČSBS.
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O kom nevíme
Naděje levých zatáček
Před časem jsme v této rubrice psali o nadějném plochodrážním jezdci. Možná, že si vzpomenete i na jeho jméno
- René Vidner. To byl ještě žákem ZŠ
Smetanova v Přelouči. Zanedlouho oslaví osmnácté narozeniny. Od roku 2007
je členem AMK ZP Pardubice. Pod složitou zkratkou se skrývá název Automotoklubu Zlatá přilba, který se věnuje plochodrážnímu sportu.
Jak se René dostal k ploché dráze?
Jeho otec od mládí miloval tento sport,
a tak René k němu „přičichl“ a oblíbil si
ho také. Tatínek jeho zájem podporuje,
dodnes ho doprovází téměř na všechny
závody.

Jaké byly začátky?
Od roku 2007 René trénoval na motocyklech 500 ccm, zkoušel, co dovede
motorka i on, získával zkušenosti. Vzhledem k věku jezdil závody na „stopětadvacítkách“. V patnácti letech dostal licenci na kubaturu 500 ccm a hned na
prvním závodě sezony 2008 v Plzni získal ve dvojici s Hynkem Štichauerem výborné druhé místo.
A jak se kariéra plochodrážníka vyvíjela dál?
Následovaly další závody s různými
umístěními, ale ve Svitavách na začátku sezony 2008 utrpěl při pádu nepříjemná zranění. Následovala dvouměsíční nedobrovolná pauza.
René říká: „Pro plochodrážníka je zlomená klíční kost vlastně totéž, co pro normálního člověka rýma nebo rozbité koleno.“ Nicméně zlomené žebro prý občas
ještě bolí. Po rekonvalescenci už jel Zlatou stuhu juniorů v rámci Zlaté přilby.

že sezoně hostoval jako jezdec Olympu
Praha. V Liberci tento tým vybojoval celorepublikový pohár za první místo v juniorech.

sadil páté místo a postoupil do finále.
V současné době se nadějný sportovec
připravuje na semifinále Mistrovství Evropy jednotlivců do 19 let v polském Tarnowě. Zároveň probíhá příprava na říjnovou
Zlatou stuhu juniorů a Zlatou přilbu. Tam
bude René spolu s Milíkem nejmladším
účastníkem!

Co dělají plochodrážní jezdci přes
zimu?
Absolvují fyzickou přípravu v Pardubicích, také závodí na ledě (jezdí tzv.
„šroubky“). Nová sezona začíná přibližně
v polovině dubna - podle počasí.
A co sezona 2010?
Nezačala pro Reného šuastně, hned
na jejím začátku na závodech ve Slaném při pádu utrpěl těžký otřes mozku,
ale za dva týdny už zase jezdil (na vlastní nebezpečí)! V červnu s týmovým kolegou Václavem Milíkem na domácí dráze
„stáli na bedně“, získali třetí místo v závodě dvojic. Z mnoha dalších závodů za
zmínku stojí úspěch v Mistrovství ČR do
19 let, kde René skončil z devatenácti
jezdců na šestém místě. Atmosféru velkých závodů ochutnal René na Zlaté přilbě, kde jako náhradník získal v sedmi jízdách zkušenosti mezi světovou špičkou,
kterou tvořili např. M. Pedersen, R. Holta,
nebo polský závodník Matej Ferjan (letos 22. května ve 34 letech zemřel).
A co letos?
Začátkem dubna na prvních závodech v juniorském mistrovství republiky
ve Slaném byl (opět s Václavem Milíkem)
stříbrný. Koncem dubna při semifinále
Mistrovství republiky v jednotlivcích ob-

Závěrem
Jeden závodní stroj - Jawa 500 JRM
má René svůj vlastní, druhou - stejnou
motorku - má klubovou. Plochodrážnímu sportu se René chce plně věnovat
i nadále. Poděkování za umožnění věnovat se finančně i časově náročnému
sportu patří mateřskému klubu, všem
sponzorům a rodině, zejména otci.
Přejeme našemu spoluobčanovi
Renému hodně úspěchů a těšíme se,
že ho budeme vídat na předních místech mezi špičkovými závodníky.
Věra Jelínková

Inzerce

Jaká byla sezona 2009?
René jezdí za AMK ZP Pardubice jako junior extraligy. V extralize pomohl
družstvu získat titul vicemistra ČR. V té-
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
věda
BOHEMIA docta: k historickým kořenům
vědy v českých zemích.
Praha: Academia, 2010.
geologie
NOVÁK, Jan A.
Smrtící sopky.
Praha: XYZ, 2011.
lékařství
HNÍZDIL, Jan
Mým marodům: jak vyrobit pacienta.
Praha: Lidové noviny, 2010.
vojenství, vojenská technika
NEWDICK, Thomas
Letadla studené války 1945-1991: identifikační příručka vojenských letounů.
Praha: Svojtka, 2011.
HASKEW, Michael E.
Organizace a bojiště západních spojeneckých vojsk ve 2. světové válce.
Praha: Svojtka 2011.
PORTER, David
Organizace a bojiště Rudé armády ve
2. světové válce.
Praha: Svojtka, 2011.
umělecká řemesla
HOROVÁ, Jitka
100 inspirací z Ekoateliéru: moderní abeceda tvořivé recyklace.
Praha: Portál, 2010.
vlastivěda, cestopisy
PECHAROVÁ, Lenka
134 výletů za zvířátky pro celou rodinu.
Praha: Grada, 2011.
TROUPOVÁ, Jana
Ajuákem v pralese i ženou indiána: Ekvádor, Peru, Bolívie, Chile.
Praha: Krigl, 2010.
dějiny
BRAGG, Melvyn
Dvanáct knih, které změnily svět.
Praha: Mladá fronta, 2011.

KRÁSNÁ LITERATURA
MLYNÁŘOVÁ, Marcela
Z lodiček do holin. Praha: Brána, 2011.
NOVÁK, Jan
Aljaška, aneb, Příběh příběhu.
Praha: Plus, 2011.
BANDJOPÁDHJÁJ, B.
Píseň o cestě. Praha: ExOriente, 2010.
HERMANS, Willem F.
Už nikdy spánek. Brno: Host, 2011.
JOGHEEOVÁ, Magda
Nejlepší přítel člověka je mol: 65 fejetonů.
Praha: Mladá fronta, 2011.
MÜLLER, Herta
Rozhoupaný dech.
Praha: Mladá fronta, 2010.
SEPÚLVEDA, Luis
Stín někdejšího času.
Praha: Garamond, 2010.
ŽIVOTOPISY, VZPOMÍNKY
HLADKÝ, Jakub
Hana Maciuchová.
Praha: Ethanum, 2011.
KOCOUREK, Katya
Čechoslovakista Rudolf Medek: politický
životopis. Praha: Mladá fronta, 2011.
ŠOPOVOVÁ, Jolana
Jiří Mucha.
Praha: Jolana Šopovová, 2011.
CINGER, František
Český osud: naše 20. století očima spisovatelů. Praha: Daranus, 2011.

TRNKA, Jiří
Trnkův špalíček. Praha: Studio trnka, 2010.
RANSOME, Arthur
Zamrzlá lov kapitána Flinta.
Praha: Albatros, 2011.
J.K.

Inzerce

POEZIE
STAVITELÉ chrámu poezie: 78 autorů.
Praha: Krigl, 2010.
SKÁCEL, Jan
Noc s Věstonickou venuší.
Praha: Maua, 2011.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
BŘEZINOVÁ, Ivona
Kluk a pes. Praha: Albatros, 2011.

PŘELOUČSKÁ ZASTAVENÍ - PODĚKOVÁNÍ
Ve čtvrtek 26. 5. 2011 uspořádala Městská knihovna Přelouč akci Přeloučská zastavení.
Aby se tato historicko kulturní procházka naším městem
mohla konat, musela ruku k dílu přiložit celá řada lidí. Někteří
z nich nám umožnili přístup do významných staveb ve městě,
jiní svou hudbou, zpěvem, hereckým uměním nebo odbornou
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přednáškou přispěli ke krásným zážitkům všech zúčastněných.
Děkujeme všem těmto našim ochotným pomocníkům. Bez nich
bychom nebyli schopni celou akci zorganizovat.
Podrobnosti o procházce i s fotografiemi uveřejníme v prázdninovém Roštu.
L. Hývlová
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

P

né k předvádění agresivních a nebezpečných pachatelů, plní
Milí čtenáři,
úkoly při záchranných akcích za použití horolezecké techniv sobotu dne 7. 5. 2011 proběhla na Masarykově náměstí
ky, spolupracují s kriminální službou policie ČR a jejich výakce městské policie a sboru dobrovolných hasičů k výročí
cvik je totožný s výcvikem zásahových jednotek policie ČR.
jejich založení. Akce se vydařila a věřím, že ten, kdo přišel,
Od této skupiny jsme se dočkali velmi krátké, ale o to zajímanelitoval. S odstupem času se objevují ohlasy spoluobčanů,
vější a akčnější ukázky při zadržení pachatele, jeho zneškodkteří o konání této akce nevěděli. Přesto, že na všech výlenění a předvedení. Dále nám ukázali, jakým způsobem prapových plochách visely plakáty, informovali jsme o této akci
cují tito strážníci při výškových pracích např. při záchraně
v Roštu, rozhlase i letácích Kulturních služeb, nedostala se
horolezců. Vše opět bylo opatřeno příslušným zajíbohužel tato informace ke všem uším. Snad mohu
mavým komentářem.
jen doporučit sledovat dění ve svém městě pozorMÌSTSKÁ
něji i s ohledem na chystané akce k 750. výročí
POLICIE
Návštěvníci této akce měli možnost se podrobně
povýšení Přelouče na město. Jistě budou stát za to!
seznámit s vybavením - výstrojí a výzbrojí všech akAkci MP a SDH počasí opravdu dopřálo a bylo
térů. K vidění bylo vybavení poříčního útvaru MP
na co se dívat. V průvodu byla k vidění hasičská
Praha, plně vybavené vozidlo Chrysler MP Lázně
technika od dob dávných až po nejnovější vozy.
Bohdaneč, výzbroj zásahové jednotky MP Praha a saØE
Městskou policii jste mohli zahlédnout na koních
LOUÈ
mozřejmě i veškerá přítomná hasičská technika.
i v různých značkách zásahových vozidel. Na náJsem si jistý, že tato zajímavá akce stála za zhlédnutí
městí pak probíhaly velmi zajímavé ukázky, soutěže o sladké
a přinesla radost hlavně dětem, pro které byla primárně určeceny, děti se mohly vyřádit na skákacích hradech a pod parna. Své si tu našli snad i rodiče.
kem se mohli svézt na ponících.

Všechny ukázky jistě stojí za zmínku, já se v tomto příspěvku vrátím k těm, které předvedla městské policie. Ukázky
psovodů MP Praha se věnovaly jak poslušnosti psů, tak zadržení pachatele a vystoupila i skupina záchranářů, kteří
předvedli slanění z výšky se psem. Celou dobu jsme se mohli
z komentářů dozvídat spoustu zajímavostí, které se týkají výcviku nebo již prožitých „ostrých“ akcí.
Další akce, které jsme mohli vidět, měli na svědomí příslušníci zásahové skupiny SOP městské policie Praha. Tito strážníci mají speciální výcvik a jsou využíváni mimo ji-
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Děkuji ještě touto cestou všem za účast, pořadatelům
- zejména veliteli SDH Martinu Macháčkovi - za spolupráci, aktérům za jejich ochotu předvést své dovednosti a při
další příležitosti podobnou akci jistě znovu rádi připravíme.
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
Za městskou policii Mgr. Martin Karabec, velitel MP Přelouč

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

!

Pozdravy z ciziny
Dcera kolegyně Mgr. Alena Rudolfová vyrazila do světa za zkušenostmi. Dějiny a současnost latinsko-amerických
zemí začala studovat v rámci výměnných studijních pobytů. Do Limy odletěla v únoru letošního roku. Její vyprávění
mě zaujalo…
Cesta byla nekonečná, úmorná. Už
v Praze se mi podařilo zdržet letadlo,
když jsem se loučila tak dlouho, až mě
museli vyhlašovat. Nebyla jsem jediná,
ale jediná jsem jim nabídla řízek od maminky… Rázem zanechali odbavování
a všech pět lidí se na něj sesypalo. Najednou nebylo kam spěchat.
V Londýně mi taky přálo štěstí, řidič
autobusu mě vzal z letiště Gatwick na
Heathrow gratis. Tam zrovna hořel některý terminál, neměla jsem odvahu ani
sílu zjišuovat, zda to není ten můj, a přes
řvoucí alarm jsem usnula.
Cestu do Miami jsem strávila ve společnosti Angličanky, která už 12 let žije
na Kajmanských ostrovech. Za deset hodin letu jsme si ani moc nepovídaly, zato
na letišti jsme se málem nerozloučily. Nakonec mě opusinkovala a odletěla směr
Karibik. V tu chvíli jsem jí záviděla, už jsem
cítila vůni koupání, sluníčka, léta… a já
tam stála ve svetru, kozačkách a zimním
kabátě, jak jsem opustila domov.
Miami už z letadla působilo sympaticky. Z ptačí perspektivy jsem si prohlédla národní park Everglades s pelikány, volavkami či aligátory. I lidé, které
jsem pak ve městě potkávala, byli milí.
Otázkou, co prý jsem dělala na Blízkém
východě, mě trošku potrápil imigrační
úředník. (Cestovala jsem asi před dvěma lety v těch končinách s přítelem.) Naštěstí vzal zavděk odpovědí, že jsem tam
byla se studenty zeměpisu. Taky mi chtěl
vydat zavazadlo cestující v nákladním
prostoru letadla, au se o něj postarám
sama, protože prý tev už budu cestovat
se společností American Airlines, ačkoli
jsem od British Arways už z Londýna věděla, že mi zavazadla dopraví až do Limy.
Batoh tam na mě skutečně čekal, nebou
obě společnosti spolupracují, o čemž zřejmě imigrační úředník nebyl zpraven.
V Limě jsme přistáli v 5:30. Jiný svět.
To vám byla smršu.
- Seňorita, kam to bude… Nejraději
bych byla ten batoh signalizující možnost výdělku někam zakopala. Vydržela
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jsem a poodešla dál od letiště, ale ani
za ochotné pomoci místních jsem se se
všemi svými věcmi do malého přeplněného autobusu prostě nenarvala. Ani
jsem si nebyla jistá, zda jede mým směrem. Naštěstí se mi podařilo usmlouvat
taxík do města za slušných 10 solů. Přesto jsem byla obezřetná a sledovala, zda
taxikářem avizovaná nejkratší cesta koresponduje s mapou. Už už jsem chtěla
protestovat, když nečekaně odbočil. Ale
rozhodl se ukázat mi centrum v celé jeho
kráse a ani si za to nic nepřipočítal. Jen
nějak nemohl pochopit, že mám jen dvě
sestry, on prý má čtyři a šest bratrů navrch.

Ubytovala jsem se přímo v centru
v hotýlku Espaňa, který mi ještě doma doporučila kamarádka. Slušná cena, hned
vedle kostela San Francisca, hezká teráska, záplava květin, papoušků, jedna veliká želva a páv… O té želvě jsem si nejdřív myslela, že je to plastika. Než mi
vlezla do batohu…
Ač k smrti unavená, vydala jsem se
do města. Park s výhledem na řeku Rio
Rimac, vrch Cerro San Cristobal, po jehož
úpatí se táhnou chudinské čtvrti - pueblo jovens. V duchu jsem se ptala, kam
až sahají a jak tam asi lidé žijí…
Koloniální náměstí Plaza Mayor (nebo Plaza de Armas - nespletete se, použijete-li ten název v kterémkoli větším
peruánském městě) obklopené starým
městem mě okouzlilo. Majestátní katedrálu jsem navštívila druhý den večer
- vyplatilo se to, nebou se tam právě konala svatba. Měla jsem prohlídku zdarma
a ještě zážitek z honosné svatby. Druhou
stavbou, kterou nepřehlédnete, je Palacio
de Gobierno, budova, na jejímž místě stával palác Inky Tauri Chusko. Současná podoba pochází z roku 1938. V magistrátní
budově naproti katedrále můžete navštívit muzeum Pinacoteca s expozicí obrazů peruánských malířů 19. století, v knihovně uchovávají mimo jiné Zakládací
listinu a Deklaraci nezávislosti.

Strašně jsem se těšila do postele, ale
zvědavost mě hnala dál. Jedna z nejstarších památek v Limě, kostel a klášter Santo Domingo z roku 1549, kterému papež
daroval v 17. století alabastrovou sochu
Rózy Limské, mi nedaly spát. Sáhodlouhému výkladu jsem nerozuměla, rozhodla jsem se zájem předstírat a dávat pozor. Moc se mi to nepovedlo, zrovna když
jsme vstupovali do podzemní vyzdobené
komůrky, kde v záplavě umělých kytek
a různých cetek nebylo svatou Rózičku
skoro vidět, se mi rozdrnčel peruánský
mobil - ani jsem nevěděla, jak ho vypnout. Jako průvodkyně na žlebském
zámku vím, co si o mně jako nevychovaném návštěvníkovi pomysleli. Vyběhla
jsem ven. A bylo to tady, děsilo mě to
už dopředu - telefonát ve španělštině.
Mužský hlas se vyptával, kde jsem, co
právě dělám… Roger, asi třicetiletý Peruánec, na něhož jsem měla kontakt přes
couchsurfing. Kupodivu jsme se domluvili. Sraz za hodinu před katedrálou.
Prohlídka nebrala konce a začalo se
stmívat. Na smluvené místo jsem doběhla
jen tak tak. Vyletněná, v žabkách. Dneska už vím, že peruánské vnímání času
je trochu jiné. Několikrát jsem obešla katedrálu a začala pochybovat, že jsem
správně rozuměla, kde a kdy se máme
sejít. Konečně mi zazvonil telefon, a to,
co jsem z něj slyšela, bylo v synchronu
s tím, co říkal do svého telefonu kluk stojící přede mnou. Rozesmáli jsme se… Potom se svět začal podobat zrychlenému
filmu. Tříhodinový úprk městem, chrlič
španělského jazyka mě zřejmě fundovaně seznamoval s památkami. Jedna
žabka přišla o podrážku a já o poslední
síly. Když se mi jal v deset večer ukazovat na předměstí Miraflores a Barranco
tamější čtvrti, ač jsem tuze toužila je poznat, požádala jsem ho, abychom si nechali něco na příště. Pozval mě na pisco. Po druhé sklence jsem se rozloučila,
ale nedal jinak, než že mě doprovodí.
Svolila jsem, několikrát jsem ho cestou
upozornila, že skutečně ani nepřehledný provoz v limských ulicích ho neopravňuje k tomu, aby mě držel za ruku, ale
házení hrachu na zev by bylo úspěšnější. Šuastně doma.
Že jsem se o část postele dělila se
želvou, která konečně opustila můj batoh, mi po tom maratonu bylo fuk.
Mgr. Věra Melicharová
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Základní škola
Smetanova ul.

Velikonoční jarmark
připravila naše škola na středu 20. dubna.
Po loňských dobrých zkušenostech se děti se
svými vyučujícími pustily do složitějšího a náročnějšího projektu. V záhlaví akce sice stojí slovo „jarmark“, ale jednalo se především
o neformální setkání přeloučské veřejnosti,
rodičů a přátel školy a žáků v předvelikonočním čase. Odpovídala tomu i výzdoba všech
prostor areálu I. stupně školy, kde jarmark
probíhal. Pro příchozí to byla milá jarní inspirace. A když jarmark, tak samozřejmě i prodej
výrobků. Akce se letos konala v rámci oslav
750. výročí založení města a její nedílnou součástí byla ukázka lidových řemesel. Návštěvníci mohli sledovat práci košíkáře nebo dráteníka, pozornost si zasloužila výzdoba velikonočních vajec škrabáním nebo klasickým
zdobením voskem. Ke koupi nebo jen k vidění byly různé výrobky z rozmanitého materiálu,
soutěžní kresby či malby dětí na téma Přelouč očima dětí a kraslice ze soutěže O nejkrásnější velikonoční vajíčko.
V „kavárně“ se sešly bývalé členky sboru
a při kávě, čaji a sladkostech zavzpomínaly
na své působení ve škole a seznámily se s novinkami na svém bývalém pracovišti.

Sběr papíru

Velmi zdařilá akce bude mít jistě pokračování i v příštích letech. O její letošní realizaci se zasloužily zejména kolegyně Zuzana
Jánská, Ilona Kryštofová a Alena Malečková
za vydatné spolupráce mnoha ostatních.
Mgr. Fr. Jelínek

V dubnu proběhl již tradiční jarní sběr
papíru. Žáci za vydatné pomoci rodičů zaplnili kontejner přistavený k přístavbě školy. Za 15,6 t starého papíru přibylo do pokladny Klubu přátel ZŠ Smetanova ulice
29 000 Kč, které budou využity ve prospěch
žáků. Všem, kteří se zúčastnili, patří velký
dík, zejména nejlepším „sběračům“, Nikole
Čapkové z 5. A (1 045 kg), Vendule Matouškové z 5. A a Tomáši Císařovi z 6. A
(oba po 792 kg).

Přelouč očima dětí
Všichni návštěvníci velikonočního jarmarku měli možnost prohlédnout si a obdivovat kresby a malby dětí, a dokonce rozhodnout o vítězi této výtvarné soutěže, inspirované letošním
750. výročím založení města. Do hodnocení se zapojilo 198 osob. Jejich hlasy rozhodly o vítězce, kterou se stala Erika Slaběňáková. Na dalších místech se pak umístily Andrea Kohoutová a Kristýna Mládková. Velkou pochvalu a ocenění snahy udělat něco navíc si však
zaslouží všichni zúčastnění, které vidíte na fotografii.

Nahoře zleva: E. Slaběňáková, A. Kohoutová, K. Mládková

Účast v dalších soutěžích
Celoškolní soutěže O nejkrásnější velikonoční vajíčko se zúčastnilo 57 žáků a jejich
výtvory byly ozdobou letošního velikonočního
jarmarku. Bylo obtížné vybrat opravdu to nejhezčí vajíčko, a proto byly uděleny nejméně
tři ceny v každé věkové kategorii. Nejkrásnější vajíčka přinesli do soutěže Pavel Mokrý,
Aneta Hejná a Lenka Drtinová.
V rámci projektu zaměřeného na volbu
povolání a podporu technických oborů, do kterého se zapojily letošní deváté třídy, se konala literární soutěž, ve které uspěla práce Lucie Lebduškové z 9. B. Byla ohodnocena jako
třetí nejlepší v okrese a postupuje do krajského kola.
Sportovní soutěže pokračovaly dalšími koly. Fotbalový tým chlapců 2. stupně obsadil
čtvrtou příčku v okresním kole v malé kopané. Úspěšná byla děvčata v okresním kole
ve volejbale. Úplné vítězství jim sice uniklo
o vlásek, ale z Pardubic přivezla diplom za
pěkné 2. místo. Smíšené družstvo páuáků naší školy bylo úplně nejlepší mezi devíti zúčastněnými družstvy v okresním kole ve vybíjené pro 1. stupeň ve Chvaleticích. Družstva
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chlapců i dívek z 6. tříd se teprve na okresní kola ve vybíjené připravují, obě postoupila z okrskových kol.

Zajímavé akce
v uplynulých měsících
" Výchovný koncert o vývoji hudby Rock a jazz
pro 7. až 9. ročník
" Geologická přednáška a beseda na téma
sexuální výchova pro 9. ročník
" Projekt Ochrana obyvatelstva za mimořádných okolností pro 1. stupeň
" Letové ukázky dravců společnosti Seiferos
z Brna pro všechny třídy

Přeloučský ROŠT

Přeloučské školství
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Dopravní výchova
V pátek 6. 5. 2011se třída 5. A a v pátek 13. 5. 2011 třída 5. B zúčastnila závěrečných praktických jízd cyklistů na
dětském dopravním hřišti v Pardubicích.
Všichni žáci měli s sebou cyklistickou přilbu. Kola jim byla zapůjčena přímo na dětském dopravním hřišti. Na úvod si obě třídy prošly celé dopravní hřiště s odborným
výkladem příslušníka MP. Podle jeho po-

Krajské kolo
- Košík plný rozumu
Vítězové školního kola soutěže hry
Košík plný rozumu velmi pěkně reprezentovali naši školu v krajském kole
v Pardubicích. Čtyři děti postoupily do
finále, kde se setkaly se svými vrstevníky
z jiných škol. Postup do dalšího kola mě-

se o 46 snímků z podmořského života
v Rudém moři. Mimo jiné jsme také prošli rytířské sály a unikátní obranné valy.
A. Dlasková, I. Nedělková,
K. Volejníková, žákyně 8. A

Občanská výchova
na Městském úřadě v Přelouči
Dne 30. 3. jsme byli na hodinu občanské výchovy na Městském úřadě
v Přelouči. Hned po příchodu nás paní
starostka Irena Burešová zavedla do zasedací místnosti, kde nám vysvětlila strukturu a fungování městského úřadu, jeho
rozdělení na jednotlivé odbory a jejich
práci. Zajímaly ji i naše názory a zodpo-

kynu se žáci rozdělili do skupin. V těchto
skupinách pak absolvovali jízdu po dopravním hřišti, dodržovali dopravní předpisy a řešili vzniklé dopravní situace. Bylo vidět, že zde nejsou poprvé a prokázali,
že si získaný průkaz cyklisty zaslouží.
Mgr. V. Ostatek

Mladí cyklisté
Ve středu 11. 5. proběhlo v Pardubicích na dopravním hřišti okresní kolo soutěže mladých cyklistů, kterého se zúčastnili i naši žáci: sedmáci - Honza Boura,

la pouze první místa. Zápal našich žáků
do hry přineslo 2 první místa, jedno druhé místo a jedno čtvrté místo. Do národního kola v Praze tedy jede bojovat Martin Kratochvíl ze IV. B a Jan Dušek z V. A.
Chlapcům gratulujeme a přejeme hodně štěstí.
Mgr. V. Šorfová

Zámek Pardubice
- přírodovědná exkurze
Honza Školník, Veronika Kolmanová, Štěpánka Urbanová - ti vybojovali bronzovou
medaili.
Páuáci ve složení - Honza Dušek, Martin Štěpánek, Terka Staňková, Kristýna Čížková - skončili na 4. místě.
Mgr. D. Staňková
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Dne 5. 5. se naše třída 8. A vypravila
do Východočeského muzea v Pardubicích. Muzeum se nachází v areálu Pardubického zámku, který má krásný park,
v němž žijí barevní a bílí pávi. Měli jsme
možnost zhlédnout unikátní sbírku fotografií pod názvem „Tváře moře“. Jednalo

věděla nám spoustu všetečných otázek.
Kvůli jinému programu jsme se museli
vrátit do školy, ale paní starostka nás pozvala na další návštěvu, a to už do nové
budovy MÚ. Na závěr jsme dostali bonbóny v krabičce se znakem Přelouče. Bonbóny už ne, ale krabička nám bude připomínat bezva hodinu občanské výchovy.
Rebeka Součková a
Kateřina Elisová, 6. B.

Přeloučští ochotníci dětem
Přeloučské prozatímní divadlo sehrálo 15. 4. své představení Hra o dědictví
aneb tohle jste dělat neměli autora Václava Romana pro žáky 2. stupně naší školy. Ticho v sále i výbuchy smíchu po vtipných replikách dokazovaly, že hra žáky
zaujala. Škoda, že konec představení děti chápou jako zvonění na přestávku ve
škole - zvednou se a odcházejí. Pětice
účinkujících (M. Platil, P. Boháč, M. Červinková, J. Linhartová, J. Petráčková) si potlesk určitě zasloužila. Přesto herci mladé diváky chválili za příjemnou atmosféru, kterou svým chováním při představení vytvořili.
PhDr. M. Marková
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Mezinárodní Interpretační soutěž
dechových žespových nástrojů BRNO 2011
Ve dnech 30.4. až 1.5. se na Janáčkově konzervatoři v Brně
konala mezinárodní interpretační soutěž ve hře na dechové
žesuové nástroje, které se zúčastnila i ZUŠ Přelouč. V kategorii
A byli přihlášeni tři naši žáci - Jaroslav Hutla (trubka), Václav
Košuál (trubka) a Kateřina Soukupová (lesní roh) ze tříd učitelů D. Štrupla a M. Chmelaře.
Z celkového počtu 27 žáků kategorie A, kde byli i zástupci
z Mavarska a Polska, se naši žáci vybičovali k úžasnému uměleckému výkonu a skončili v první třetině výsledkové listiny,
z čehož jsme měli obrovskou radost. Je velmi potěšitelné, že
naši žáci snesou v nejmladší kategorii srovnání s nejlepšími českými i zahraničními kolegy. Jako jediní jsme hráli
čistou klasickou hudbu, ale bohužel nikdo z nás ji nehrál zpaměti. To byla jediná vada na kráse výkonu našich hráčů. Je to
poučení pro příští soutěž, která bude už za dva roky. Děkujeme
Jardovi Hutlovi, Václavu Košuálovi a Kateřině Soukupové za
vzornou a velmi úspěšnou reprezentaci ZUŠ Přelouč na této
soutěži a za obrovský výkon, který předvedli. Naše díky patří
i všem jejich rodičům za úžasnou podporu. Příští rok nás
čeká soutěž mezi českými školami, kde budeme chtít jít až do
celostátního kola a vyhrát!
David Štrupl, dechové oddělení ZUŠ

Poděkování
Školní rok opět uplynul jako voda. Dovolte mi poděkovat za
nás všechny všem, kdo s námi celým rokem prošli a pomáhali nám v naší práci - rodičům, členům výboru SRPŠ, paní
Marii Bláhové, ředitelům škol a všem nejmenovaným přátelům,
kteří nás podporují v naší práci. Vaší podpory si velmi vážíme
a budeme se snažit nezklamat ji ani v budoucích letech.
Přejeme Vám krásné léto, dostatek odpočinku, hodně krásných zážitků a těšíme se, že se 1. září opět všichni sejdeme
při zápisu k novému školnímu roku a společně přivítáme i nové žáky - spolužáky.
Za všechny kolegy a žáky školy
Jana Bednářová

Dechový orchestr slaví 50 let
Dechový orchestr naší koly slaví v letošním roce 50 let od
svého založení. V jeho řadách se vystřídala celá řada skvělých
hráčů, kteří dnes účinkují v nejrůznějších hudebních uskupeních a pokračují tak v umělecké činnosti, kterou jim pomohla
odstartovat právě naše škola.
Dechový orchestr zažil roky úspěchů i roky menší aktivity,
která hraničila s jeho zánikem, ale s příchodem našeho kolegy Michala Chmelaře došlo k rychlému znovuzrození a na
základě četných úspěchů z celostátních i mezinárodních soutěží můžeme říci i zařazení orchestru mezi přední tělesa naší
republiky.
Jménem celého orchestru si Vás dovolujeme pozvat na
již VII. ročník festivalu Polanského Přelouč, který se bude
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konat v sobotu 4. června od 14:30 hodin na letní scéně za
školou T. G. Masaryka v Přelouči.
Chtěli bychom poděkovat paní starostce, jejíž podpora
nám pomohla k pořízení zcela nových uniforem, které jistě
umocní Váš umělecký dojem z každého koncertu.

Pevně věříme, že i naše společná jednání s panem místostarostou a vedoucím správy majetku, panem Manželem, povedou k vybudování zkušebny v sklepních prostorách školy.
Tuto zkušebnu opravdu velmi potřebujeme a vážíme si podpory našeho zřizovatele, bez níž bychom náš záměr rozhodně neuskutečnili.
Děkujeme všem našim spolupracovníkům a mecenášům
a naší dechovce přejeme do budoucna hodně dobrých hráčů,
dostatek energie a umělecké invence jejímu dirigentovi a hlavně stálé příznivce a posluchače.

ČERVNOVÉ AKCE ZUŠKY
2. 6. VERNISÁŽ výtvarných prací žáků odloučeného pracoviště Chvaletice
2. 6. NOCTURNO - zahajovací koncert festivalu Polanského
Přelouč, Chrám Tůmy Přeloučského, 18:00
3. 6. JAZZOTÉKA - koncert vážné i nevážné hudby, Vinotéka
a galerie Kotýnek, 17:00
3. 6. KONCERT JAZZOVÉHO ORCHESTRU KYX ORCHESTRA
Chrudim, Náměstí TGM, 19:00
4. 6. KONCERT DECHOVÝCH HUDEB - u budovy ZŠ TGM,
14:00 (vystoupí dechový orchestr ZUŠ Přelouč, Bojané,
Keramička a Moravanka)
6. 6. INTERNÍ VEČÍREK, sál ZUŠ, 16:30
8. 6. KONCERT PRO CHOBOTNIČKY - netradiční koncert žáků
a učitelů klavírního oddělení
9. 6. ABSOLVENTSKÝ KONCERT, sál ZUŠ, 17:00
13. 6. ABSOLVENTSKÝ KONCERT, Chrám Tůmy Přeloučského, 17:00

Přeloučský ROŠT
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14. 6. KONCERTY sboru Rošuák a orchestru Buv Fit, Záložna,
dva koncerty dopoledne, večerní od 17:00
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Základní umìlecká škola Pøelouè,

15. 6. KONCERT PRO RADOST - vystoupení žáků odloučeného pracoviště Chvaletice, KD Chvaletice

okres Pardubice

19. 6. Dechový orchestr na festivalu dechových hudeb v Chrudimi
21. - 24. 6.
VÝSTAVA výtvarných prací žáků výtvarného oboru, Ateliér ZUŠ

Vesmírné setkání

22. 6. MEZIMĚSTSKÝ KONCERT - tentokrát s kytarovým oddělením ZUŠ Na Střezině, Hradec Králové

výstava prací ákù výtvarného oboru zuš Pøelouè

21. 6. a 27. 6.

25. 6. ŽELEZNOHORSKÉ SLAVNOSTI - vystoupení pěveckého
sboru Rošuák
29. 6. Taneční orchestr BUĎ FIT na Náměstí TGM, 19:00

Vernisá výstavy

VÝTVARNÝ OBOR

S „vesmírným“ hostem - MIRROR MAN ( STANISLAV MÜLLER )

Konec pololetí jako tradičně přináší závěrečnou výstavu výtvarného oboru ZUŠ Přelouč. Společné téma všech žáků bylo
Vesmír (vesmírná setkání ). Vystavené práce budou od žáků ve
věku 5 až 19 let. Doba trvání výstavy bude od 21. 6. do 27. 6.
Zahájení výstavy proběhne 21. 6. v 17:00 za zvuku vesmírné
hudby a návštěvy „mimozemšuana“.
Na Vaši návštěvu se těší vyučující i žáci výtvarného oboru.
Jan Vojtíšek, učitel VO

21. 6. od 17 : 00
v budovì zuš

Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice
K. H. Máchy 325, Přelouč

SETKÁVÁNÍ, SDÍLENÍ, INSPIRACE
Posláním školy je poskytovat odbornou výuku v oboru hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém. Vzdělávání je zaměřeno na rozvoj talentu s cílem připravit žáky k cílevědomému rozvíjení dispozic.
Zvláště nadané žáky připravujeme k dalšímu vzdělávání a jejich profesionálnímu uměleckému uplatnění.

TANEČNÍ OBOR
VÝTVARNÝ OBOR

HUDEBNÍ OBOR
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pedagogů a žáci školy
http://www.zus-prelouc.cz
telefon: 466 958 700, 466 958 709
e-mail: zus@zus-prelouc.cz
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NOVINKY Z GYMNÁZIA PŘELOUČ
DUBEN - KVĚTEN 2011
VELKÝ ÚSPĚCH NA AMAVETU
XVIII. ročník soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže Expo Science Amavet vyvrcholil ve dnech
27. - 29. 5. 2011 na Akademii věd ČR v Praze. Pečlivá několikaměsíční příprava všech zúčastněných byla posuzována
z mnoha odborných hledisek. Kvalitní znalost anglického jazyka a originální uchopení tématu byly zásadní a nezbytnou
podmínkou pro případný úspěch.
O to více těší, čeho tandem našich studentek Ivana Smutná (sexta) a Monika Dobrovodová (septima) pod odborným
vedením Mgr. Lucie Stříbrné Ph.D. se svým projektem dokázal.
Jejich antropometricky zaměřený projekt, sledující stravovací návyky a nadváhu české populace v našem regionu, právem nezůstal bez povšimnutí.
Po napínavém boji, v němž se utkalo celkem 38 projektů
z různých přírodovědných a technických oborů, obsadily naše
studentky 4. místo. Umístily se tak sice mimo „medailové pozice“,
získaly však ceněný postup do mezinárodního kola INTEL ISEF,
které proběhne v květnu 2012 v americkém Pittsburghu.

vek z tercie shodně na 3. místě. Oběma těsně unikl postup do
krajského kola. V kategorii D (vyšší gymnázium) se umístili
Ondřej Janata z oktávy a Filip Vávra ze sexty na 4. a 5. místě.
CHEMIE
Katedra chemie nově akreditované Přírodovědecké fakulty
Univerzity v Hradci Králové pořádala krajské kolo chemické
olympiády. Přeloučské gymnázium reprezentovala studentka
kvinty Věra Bochníčková, která se z 20 účastníků umístila na
pěkném 9. místě.
MATEMATIKA
Také v okresním kole Pythagoriády dosáhli naši studenti výborných výsledků. Václav Luňák zvítězil v kategorii sedmých tříd
a Ondřej Kasal obsadil 5. místo v kategorii šestých tříd.
BIOLOGIE
Okresní kolo biologické olympiády kategorie C se konalo
v Pardubicích. Třetí místo na ní vybojovala Štěpánka Ptáčková
(kvarta), která díky tomu postupuje do krajského kola soutěže.
ANGLIČTINA
Bronzový stupínek obsadila Lenka Korobczuková ze septimy
v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce.
ČESKÝ JAZYK
Cenný postup do krajské úrovně češtinářské olympiády zaznamenala Kateřina Hývlová z maturitní oktávy. V celkovém
hodnocení se umístila na třetí pozici, což je vzhledem k velké
a schopné konkurenci neobyčejný úspěch.
Všem studentům srdečně gratulujeme. Postupujícím pak
držíme palce v dalších olympijských kláních.

Studentkám srdečně gratulujeme! Děkujeme za vzornou
reprezentaci gymnázia a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším kole!

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
ATLETIKA

SAPERE - VĚDĚT, JAK ŽÍT
Tříčlenné družstvo z nižšího gymnázia ve složení Václav Luňák, Jaroslava Vyčítalová a Aneta Krausová zvítězilo v krajském
kole soutěže „SAPERE - vědět, jak žít“. Probojovalo se tak do
celostátního finále, mezi 14 nejlepších škol, které se 16. května
uskutečnilo v Praze. Statečně se zde postavilo silné konkurenci a i když to nakonec na stupně vítězů nestačilo, za konečné
6. místo a odvedenou práci jim patří velký dík a gratulace.

GYMNAZISTÉ NA OLYMPIÁDÁCH
ZEMĚPIS
Celkem pět studentů úspěšně reprezentovalo naši školu na
okresním kole zeměpisné olympiády v Pardubicích. ve vyšší kategorii skončili Matěj Salavec ze sekundy a Mikuláš Černohlá-
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Poslední dubnový týden se studenti gymnázia zúčastnili
atletických závodů O pohár pardubického rozhlasu. Nejlepší
umístění a zároveň i pozoruhodné individuální výkony zaznamenali tercián Jan Žáček a studentka kvarty Karolína Železná.
Ve své disciplíně, skoku do výšky, obsadili druhé a první místo
a sklidili zasloužené ovace přihlížejících. Cenný stříbrný stupínek pak vybojovali v rámci běžeckých soutěží ještě členové
smíšené štafety.
VOLEJBAL
17. května se ve Chvaleticích konalo krajské kolo volejbalové soutěže středních škol, kam náš tým chlapců postoupil
z první pozice vybojované v okresním turnaji. Družstvo ve složení Radek Zářecký, Dan Ulm, Jan Dvořák, Michael Hývl, Milan
Jelínek, Roman Jelínek, Jakub Petr, Jakub Kmošek a Michal
Rozsévač zde dokázalo dosáhnout na nečekané 1. místo. Další
cesta tohoto „zlatého týmu“ měla pokračovat do celorepubli-

Přeloučský ROŠT
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kového kola, nicméně to je vypisováno pouze v dvouletém cyklu, a protože se konalo přesně před rokem, nezbývá než se
pokusit o podobně skvělý výsledek až v příštím ročníku.
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do Národního divadla a díky komentované prohlídce se mohli
podívat do prostor, které nejsou běžně přístupné.

DEN ZEMĚ
Den Země oslavili studenti primy ve čtvrtek 21. dubna čištěním „blatouchového potoka“, jak jsme si ho nazvali, u Horušic. Vysbírali odpadky, kterých se tam za mnoho let nashromáždilo několik obrovských pytlů. Také pročistili koryto potoka
od napadaného listí, větví a zeminy. Na závěr akce si někteří
nakreslili koberce blatouchů, které tam právě v tuto dobu potok zdobí. Jiní jen tak odpočívali a nechali se unášet krásou
tohoto již čistého kousku přírody.

JAZYKOVÁ ANIMACE
Ve středu 20. dubna jsme připravili pro studenty sekundy
jazykovou animaci, při které se měli možnost seznámit s německým jazykem kreativní formou. Tuto akci zaštítilo GoetheZentrum v Pardubicích. Díky hrám a soutěžím se studenti naučili několik základních německých frází, natrénovali si perfektní
výslovnost a zjistili, že některá německá slovíčka se vyskytují
i v češtině nebo angličtině. Paní animátorka naše studenty pochválila za jejich bystrost, pozornost a veselou mysl.

Inzerce

EXKURZE
DO NÁRODNÍCH „SVATOSTÁNKŮ“
Žáci primy navštívili v pondělí 9. května Národní muzeum
v Praze, kde zhlédli výstavu Staré pověsti české. Dále zavítali

Inzerce
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MINEK A DÌTÍ SLUNÍÈK
A
M
B
U
O
KL
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.
Milí spoluobčané,
v měsíci květnu uskutečnil klub Sluníčko výlet do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Výletu se zúčastnilo
téměř čtyřicet lidí. Mnohé z dětí si poprvé v životě pohladily
koníčka, což byl pro ně veliký zážitek. Po prohlídce hřebčína
jsme se přesunuli do obory do Koles, kde jsme pozorovali
a krmili prasátka a v dálce viděli i daňky. Poté jsme se občerstvili v Penzionu v Kolesách na zahrádce, kde se děti vyběhaly a hrály si až do večera. Děkujeme tímto obsluze penzionu za ochotu a vstřícnost.
Od 15. do 18. května jsme pořádali Pobyt pro rodiny s dětmi. Ubytování jsme zajistili v „Domě Alois“ v Černém Dole.
Troufám si říci za všechny účastníky pobytu, že služby, které
rodinný penzionek nabízí, nás absolutně nadchly. Au již se
jedná o výborně zařízené pokoje se všemi potřebami pro malé děti (postýlky s lůžkovinami, vaničky, kuchyňky..), tak o vybavenou herničku (i s hudebními nástroji!) a společenskou
místnost s klavírem či perfektně zařízenou zahradu. Tolik vyžití se nenajde snad na žádném veřejném hřišti. K dispozici
bylo mnoho odrážedel, bagrů, obrovská trampolína, houpačky,
prolézačky, pískoviště, ohniště, týpí, krytá hernička s vyžitím jak
pro holčičky, tak kluky, koupací sud (venkovní sauna), horolezecká stěna…
Mimo penzion jsme pořádali výlety po okolí, např. lanovkou
na Černou horu, dále pěší výlet Luisinou cestou k vodopádům,
navštívili jsme muzeum podzemí v Černém Dole, kde si děti
mohly vyzkoušet prolézt „jeskyni“, lézt po žebřících.. Také jsme
opekli buřtíky, povozili děti na koníčkách, cvičili, zpívali, tvořili,
hledali poklad.. Pobytu se zúčastnilo 18 dospělých a 15 dětí.
Protože jsme se všichni nevešli do jednoho penzionu, jedna rodinka obsadila i penzion sousedící ☺. Podrobnosti o pobytu naleznete již brzo na našem webu a také ve fotogalerii. Pokud
sháníte dobře vybavený penzionek, kde jsou děti vítány, vřele
doporučujeme. V nejbližších dnech přibude i venkovní bazén.

" Koncem měsíce června plánujeme společně s dalšími dětskými organizacemi uskutečnit již potřetí oblíbenou Pohádkovou cestu po Slavíkových ostrovech. Na děti i dospělé
čekají známé pohádkové bytosti, soutěže i opékání buřtíků
na ohništi pro Dvanáct měsíčků ☺. Na tuto akci sháníme
dobrovolníky. Kostýmy zajistíme nebo si můžete přinést své.
Pomoci nám můžete i s výrobou kulis, dále drobnými dárečky pro děti. Samozřejmě také velmi uvítáme sponzory na
sladkosti a suvenýry. Děkujeme za veškeré náměty k této
akci. Fotky z loňské i předloňské pohádkové cesty naleznete
na stránkách slunickoprelouc.webnode.cz. Termín a čas se
dozvíte z letáků ve městě, dále z hlášení městského rozhlasu a také na našich webových stránkách.
" Celoročně pořádáme KURZY PŘÍPRAVY K PORODU vedené porodní asistentkou a dulou N. Baliharovou. Kurz sestává ze tří 2,5 hodinových setkání přímo v našem klubu.
Další chystáme právě na červen 2011. Pro podrobné informace volejte na číslo 605 515 924.
Krásné letní dny Vám přeje I. Kubová,
Klub maminek a dětí Sluníčko ☺.

Po uzávěrce tohoto čísla se uskuteční Den dětí, který budou tentokráte zajišuovat i maminky z našeho klubu. Doufáme,
že se dětský den vydaří.

Cvičeníčko v herně Domu Alois

Pobyt pro rodiny s dětmi

Spolu je nám hezky ☺
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Radost. Nyní jako 18letá úspěšná dívka, skvělá zpěvačka si
vybrala svou studijní praxi právě v našem klubu a ve školní
družině při praktické škole. Nejednou zavzpomínáme na různé
legrácky a nezapomenutelné společné chvíle.

Připravujeme:
2. kolo soutěže „Staň se superstar s Leonou“

KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

Květnové aktivity v klubu Radost
V květnu jsme se seznamovali s májovými tradicemi a vyráběli přání nejen z lásky.
28. května se konal v parku od 15 - 18 hodin Den dětí, na
kterém jsme měli připravené soutěže z říše pohádek.

V úterý 31. května od 15 hod. jsme uspořádali hudební
soutěž „Staň se superstar s Leonou“.

Leona Šenková se vrací!
Leonka jako 8leté dítě začínala s naším klubem, kdy účinkovala ve všech našich divadelních představeních. Ztvárňovala
hlavní role a svým zpěvem vždy vzorně reprezentovala klub

Ve čtvrtek 10. června od 15 hodin proběhne 2. kolo pěvecké soutěže v našem klubu. Zároveň zde proběhne autogramiáda a prodej CD Leony Šenkové. Proto neváhejte a přijvte mezi nás.

LETNÍ HISTORICKÝ TÁBOR 2011
- POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
3. 7. - 10. 7. 2011
Nabízíme poslední volná místa na Historický tábor 2011
klubu Radost v penzionu VEPO, který se nachází v nejznámějším a největším rekreačním 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, Spálený mlýn, Sněžku a Relax park, ve kterém najdeme bobovou dráhu, skluzavky, trampolíny, lanový
park, jízdu na kladce a dětské 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)

Denní program klubu
PO - WORKSHOPY

- výtvarné techniky s nejrůznějšími materiály
- Artterapie
- PC - internet

ÚT - video klub, dramaterapie

- povídání u šálku čaje
- Preventivní programy, divadlo
- PC - internet

ST - společenské hry

- soutěže
- doučování
- práce na PC

ČT - doučování, muzikoterapie

- tělocvična (fotbal, vybíjená, trampolína, kruhy, atd.)
- 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

6 / 2011
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Akce pro děti a mládež
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Dům dětí a mládeže Přelouč
Čarodějnice 2011
Akce ve spolupráci s Kulturními službami Přelouč se konala tradičně pod parkem. Velmi nás potěšila velká účast dětí i ro-

prostředků budou pořízeny vakcíny pro přeočkování afrických dětí.

Akce na červen:

dičů v průvodu městem za doprovodu dechové hudby p. Kosiny. Po reji čarodějnic a při písničkách skupiny Zátoka jsme
společně s dětmi upálili čarodějnici. Na přípravě akce se významně podílely Technické služby města Přelouč, Hasičský
sbor ČHJ Přelouč a Městská policie Přelouč.

Divadlo ESO 1. 6. 2011
Divadlo ESO při DDM Přelouč uvede dne 1. 6. 2011 v 10 hodin veselou divadelní hříčku paní Evy Jančíkové „Ze vsi do města“. Představení v sále Záložny k výročí 750 let povýšení Přelouče na město je určeno nejen pro přeloučské základní školy,
ale i širokou veřejnost.

Připravujeme na prázdniny:

Zájmový kroužek se zapojil do akce mezinárodní organizace UNICEF: „Ušij panenku, zachráníš dítě“. Dětem se podařilo vyrobit 16 panenek, které budou vydraženy, a ze získaných

" Letní tábor Putování za jihoamerickými civilizacemi v termínu od 3. 7. do 16. 7. 2011. Hlavní vedoucí Jana Homolová
" Letní tábor Mořeplavci od 11. 7. do 23. 7. 2011. Hlavní vedoucí Blanka Leksová.
" Letní tábor Krkonoše od 8. 7. do 17. 7. 2011. Hlavní vedoucí Pavel Hrdý
" Příměstský tábor od 22. 8. do 26. 8. 2011

SKAUTING

Čarodějnický lanáč,
aneb skauti v lanovém centru

Kroužek práce s přírodními materiály

Lyžák 2011
- Velká Úpa
Po loňských zkušenostech
jsme se rozhodli, že letošní lyžařský výcvik chceme zažít opět
na chatě ve Velké Úpě. Blízkost
velkých sjezdovek, krásné místo a pěkná základna jsou jen
některé z předností tohoto místa, a tak jsme se na chatu Junák vrátili na začátku března. Letošní výcvik se oproti loňskému značně lišil, protože jsme lyže nechali doma odpočívat.
Vybaveni běžkami, sněžnicemi a dobrou náladou jsme navštívili nejvyšší vrchol České republiky, Česko-Polskou cestu i malebné údolí říčky Malé Úpy. Když jsme se utrmáceni z objevování okolí vrátili do chaty, trávili jsme společný večer u stolních
her, kytary a šachových partií. Někteří vášniví hráči vydrželi hrát
šachy pozdě do noci, jen aby vrátili soupeři předchozí porážku.
Díky všem, kteří se zúčastnili.
Petr Kalousek
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Přeloučští skauti vyrazili v sobotu 30. dubna do lanového
centra v areálu Tank Power. Po příchodu na místo určení se

první odvážlivci začali oblékat do sedáků a připravovat se na
adrenalinový zážitek. Nejdříve všechny, co překonali vlastní

Přeloučský ROŠT

Akce pro děti a mládež
strach a vyšplhali na vyhlídkovou věž, čekala jízda lanovkou
přes vodu. Před seskoky jednotlivců z věže byla ve vzduchu
cítit napjatá atmosféra a nervozita, po absolvování jízdy však
nikdo nelitoval. Když jsme se vystřídali na lanovce, následovala další aktivita; houpačka s názvem „Big Swing“. Ta vzbuzovala poněkud intenzivnější emoce, než jak tomu bylo v předchozím případě. Mnohým stoupla hladina adrenalinu v krvi ještě
na pevné zemi, když sledovali své kamarády. Ale nebylo se čeho obávat, nepříjemný pocit trvající až do začátku houpání náhle
rychle ustal. Zúčastnění se během tohoto „letu“ vzduchem uklidňovali občasnými výkřiky. Několik vteřin si pak užívali příjemné pohupování ve větru. Návštěva obří houpačky se tak stala
dalším neopakovatelným zážitkem. Každý se tedy radoval nejen z vydařeného počasí, ale i z vědomí, že překonal sám sebe.

Velikonoční vandr v Českém středohoří

!

My, Haluzáci, jsme si vybrali stavbu oplocenky v CHKO Moravský kras v lokalitě Holštejn. Po splnění práce následovalo příjemné překvapení v podobě prohlídky Macochy a Punkevní jeskyně.
V sobotu dopoledne nás čekaly dva bloky VaPra - přednášky
či workshopy na rozmanitá témata. Během Obroku jsme se zúčastnili i velké strategické hry a noční hry Boj o ježka, navštívili lanové centrum, tančírnu, poseděli v čajovně či krčmě a fandili českému národnímu týmu. Akce v takovém počtu je úžasná,
proto se těšíme, že za dva roky bude OBROK znovu.
Jitka Onderková

Úspěch na skautských závodech
Okresní kolo nových Svojsikových závodů se uskutečnilo
druhý víkend v květnu. Do Holic vyrazila družina Bobrů, Rošuáků a holky z Anikroku. V disciplínách jako zdravověda, orien-

Ve dnech 21. - 24. 4. 2011 jsme se my, roveři z Přelouče,
vydali poznávat krásy Českého středohoří. Před námi se rozprostírala tzv. Porta Bohemica (Brána Čech). Nejprve jsme zamířili ke zřícenině hradu Střekov a později navštívili i Opárno
a Ostrý. Velkou výzvou bylo zdolání Milešovky (837 m n. m.),
nejvyššího vrcholu Českého středohoří a zároveň největrnějšího místa České republiky. Pohled na překrásnou krajinu však
stál za tu námahu! Romantické duše ohromilo několik překrásných výhledů do krajiny. České středohoří je opravdu krásný
kraj. Překvapí svojí malebností, ale i drsnými suuovými poli či
zámkem plným anglických autobusů double decker.

Celostátní skautské setkání ObRok11
I letos se opět po dvou letech konalo ve dnech 4. - 8. 5. 2011
celostátní setkání roverů a rangers, tentokrát v Blansku - Češ-

tace s GPS, lanové překážky, hledání informací, ale i táboření
se nejlépe zorientovaly holky z Anikroku. Obsadily celkové první místo a díky tomu, jako nejlepší družina na okresu, postupují s cílem opět vyhrát do krajského kola.

Co nás čeká?
Tábor 2011
Každým rokem vyrážíme na letní tábor. Ani letos tomu nebude jinak. Na 40 skautů se již tev těší malebné tábořiště v údolí řeky Ploučnice na Českolipsku. Tábor připravený v duchu westernového městečka prožijeme během 16 červencových dní.

kovicích. Zúčastnilo se ho na tisícovku skautů z nejrůznějších
koutů republiky, mezi nimi také roverský kmen Haluz z Přelouče. Po příchodu na místo, rozlehlou louku plnou stanů, jsme
se u hlavní brány zaregistrovali a obdrželi mimo jiné tzv. stripy (identifikační pásky). Večer akce oficiálně začala Zahajovacím ceremoniálem a po něm, jako každý večer, následovaly
koncerty hudebních skupin. Po čtvrtečním ranním nástupu proběhly dva bloky Inspir - aktivit, které každý kmen připravil pro
ostatní. Naše Inspiro mělo kupodivu značný ohlas, i když se
jednalo o „Zimní triatlon“. Počasí bylo chladnější, soutěžícím
týmům však zima rozhodně nebyla. Všichni se zahřáli při slalomu na lyžích, tvorbě sněhuláka a jízdě na sáňkách. Celý
pátek se nesl ve znamení „pomoci“ - tam, kde bylo potřeba.
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Humanitární akce Kapka
O co jde? „KAPKA probíhá formou sbírky na čerpacích stanicích - dobrovolníci z řad skautů a skautek umývají přední
skla projíždějících automobilů, podávají řidičům informace
o činnosti Nadace a možnostech pomoci a zároveň od nich
přijímají příspěvky do zapečetěných kasiček.“ Cílem nadace
je pomoci lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby. Přeloučští roveři pořádají sbírku o víkendu 10. 6. - 12. 6.
na čerpací stanici PAP OIL. Více na www.skaut.cz/kapka
Lanové odpoledne „Cesta na vrchol“
Na začátku září pro Vás postavíme Lanové centrum. Třetí
ročník akce se uskuteční v sobotu 10.9.2011. Těšit se můžete
na soutěž s názvem „Cesta na vrchol“, mnoho lanových překážek a aktivit. Více informací v příštím čísle Roštu nebo na
www.junakprelouc.cz
Martin Pittner
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Okénko z Domova u fontány
RADA KLIENTŮ

OSLAVA ČARODĚJNIC V DUF

Dne 3. 5. 2011 byla v našem domově na svém prvním setkání založena Rada klientů. Zástupci jednotlivých oddělení se
sešli s vedením domova a mohli zde projevit své návrhy, připomínky, ale i pochvaly atd. Ze strany vedení byli informováni
o chodu zařízení, o realizaci oprav a úprav Domova u fontány
a zejména o aktuální výměně oken a zateplování budovy. Rada klientů se bude scházet pravidelně jednou za měsíc, termín
setkání bude vyhlášen vždy v dostatečném předstihu. Tímto bychom rádi pozvali rodinné příslušníky našich klientů, aby se
v případě zájmu setkávání Rady klientů také zúčastnili.

V pátek 29. dubna 2011 bylo v zahradě a lesoparku našeho domova pěkně veselo, když se sešlo 120 našich klientů
a na 140 dětí z mateřské školy v Kladenské ulici v Přelouči.
Volnočasové a sociální pracovnice připravily dopoledne plné

STAVEBNÍ ÚPRAVY
V rámci realizace projektu Úspora energie Domova u fontány a zlepšení kvality prostředí jsme v průběhu měsíce května
přistoupili k již avizované výměně oken v celé budově a k zateplení vnějšího pláště budovy. Při plánování stavebních prací
byl s nejvyšší měrou brán ohled na klid a soukromí našich klientů. Přesto prosíme naše klienty a jejich rodiny o pochopení, jelikož stavební práce v takto velkém rozsahu jisté omezení a vyrušení přinesou. Předpokládané dokončení stavby je v říjnu 2011.
Zároveň se obracíme na návštěvníky domova a areálu, aby dbali zvýšené opatrnosti a dodržovali zákaz vstupu na staveniště.
Součástí těchto stavebních úprav je i výměna balkonových
dveří a zpřístupnění evakuačních teras, které se tak budou dát
využít i k poklidnému trávení volného času všech našich klientů, tedy i klientů upoutaných na lůžko, ale také návštěv přicházejících do domova za svými blízkými. V této souvislosti

her a soutěží, kterých využily především děti, když si mohly
zahrát velké Člověče, nezlob se, kuželky, zaskákat v pytlích, vybarvit si veselou čarodějnici nebo ulovit rybku. Za snahu pak
obdržely výhru v podobě cukrátek. Klienti domova se zájmem
sledovali rušné dopoledne, skotačící děti a pochutnali si na prvních letošních opečených vuřtech. Spousta dětí byla přestrojena
do masek čarodějnice nebo vybavena alespoň čarodějnickým
kloboukem. Jako poděkování za příjemně strávené čarodějnické dopoledne vyrobily děti společně se svými učitelkami krásné tablo, které je vystavené v hlavní hale domova. Všichni si tak
můžeme připomenout vydařený den.

VÝLET DO DOBŘENIC
V májových dnech navštívili klienti jednoho z našich oddělení nedaleké Dobřenice, kde si mohli prohlédnout nádherný
barokní zámek a místní stáje. Klienti přijeli z výletu pozitivně

bychom se chtěli obrátit na širokou veřejnost se žádostí
o pomoc při financování zastínění třetího patra evakuačních teras, které je nezbytné k tomu, aby i klienti tohoto
patra mohli na terasách pobývat. Vzhledem k vysokým investicím spojeným s výměnou oken a zateplením budovy
již však není v našich silách zajistit zastínění z vlastních
prostředků. Je známo, že pobyt na čerstvém vzduchu zlepšuje kvalitu života, dodává životní elán a pro klienty upoutané na lůžko je v současné době nedosažitelným luxusem.
Proto se obracíme na Vás, kteří máte možnost pomoci nám,
abyste nás kontaktovali. Odměnou Vám bude nejen naše
vděčnost, ale především úsměvy klientů, kteří již i několik
let nepoznali, co je to cítit vánek na tvářích a sledovat jiný výhled než pouze svůj pokoj.
Mgr. Danuše Fomiczewová
ředitelka Domova u fontány
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naladěni, nebou výlet se jim velmi líbil a koně a pobyt v rozkvetlé přírodě, jak je známo, má úžasné terapeutické účinky na lidskou psychiku. Vzhledem k dobrému ohlasu se na stejný výlet chystají i klienti ostatních oddělení.
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LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Náš klient, pan Antonín Štěpánek se zapojil do soutěže
Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. s názvem Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení.
Pan Štěpánek se přihlásil do kategorie literární práce na téma
Den, na který nikdy nezapomenu. Protože se rád literárně vyjadřuje, nelenil a napsal dvě vyprávění, která jsme zaslali do
výše jmenované soutěže. Jeho literární práce budou prezentovány na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci celorepublikové
výstavy Senior - Handicap: aktivní život 2011, která se uskuteční ve dnech
16.-19. června
2011. Soutěžní literární
práce budou
zhodnoceny
odbornou porotou v čele se
spisovatelem
Janem Řehounkem,
která vyhlásí
vítěze soutěže, jimž budou uděleny ceny. Panu Štěpánkovi přejeme hodně úspěchů
v soutěži a radost při psaní dalších textů.
Martina Chládová, DiS.
sociální pracovnice

Tradice
Železnohorského regionu
Dne

25. června 2011

V

16 hod.

Místo konání:

Svinčany, Horní Raškovice
(přírodní areál rozhledny Barborka)

Program:
16:00
16:10
16:45
17:10
17:40
18:00
18:20
19:00
19:20
20:00
20:40
21:00
22:10
22:20

-

16:05
16:40
17:05
17:35
17:55
18:15
18:50
19:15
19:50
20:30
20:50
22:00
22:20
24:00

Trubači - ZUŠ Přelouč
FS Radost Pardubice
Řemesla
Rošuák - ZUŠ Přelouč
Piráti - vystoupení pro děti
Rošuák - ZUŠ Přelouč
Inkvizitor - dramatické vystoupení
Zapálení svatojánského ohně
Ukázky kaskadérského umění
Colaps - Country kapela
Fire Show - ohňová show
Colaps - Country kapela
Ohňostroj
Colaps - Country kapela

Inzerce

Informace na tel. 466 972 389 nebo na www.svincany.cz

6 / 2011

25

Společenská kronika

!

PŘELOUČÁCI
NARODILI SE

Jakubíková Lidmila
Rybová Božena
Čížek Lubomír
Novotná Jaroslava

Zachař Tobiáš
Zmítko Jindřich
Němec Jakub
Jurášek Mathias

80
80
75
75

let
let
let
let

DIAMANTOVÁ SVATBA
Lidmila a Václav Jakubíkovi

JUBILANTI
Kasalová Anna
Vlasák Václav
Skalecký Ladislav
Balon Václav
Dostálová Věra
Procházka Jaroslav
Korbelová Miloslava
Vančurová Marie
Broučková Marie
Pechman Eduard
Boudyš František
Novák Zdeněk
Husák Jiří
Honsová Libuše

93
91
90
89
89
87
86
86
86
86
85
85
85
80

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Poděkování
studiu SONIA Přelouč
ČHJ Přelouč družstvo žen a mužů děkují sportovnímu
a relaxačnímu studiu SONIA pod vedením
Soni Skálové za kondiční přípravu na sezonu 2011.
Hasiči Přelouč

VZPOMÍNKA
21. června 2011 uplyne 15 let od úmrtí našeho táty,
dlouholetého pracovníka Tesly a zapáleného zahrádkáře
BOHUSLAVA ŠTVERÁKA.
Děkujeme za vzpomínku! Rodina.
Před 3 roky, dne 29. června 2008 nás opustil
pan JIŘÍ HEŘMÁNEK.
Stálou vzpomínku mu věnují kamarádi z hasičského sboru
ČHJ Přelouč.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte na něj s námi.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat p. A. Kulakovské
a jejímu kolektivu za péči v mém poúrazovém období.
Zvláštní dík patří p. Štarmanové za ochotu a pomoc,
kterou projevila i nad rámec jejích povinností.

Klenoty přeloučské přírody
Letní kolonie netopýrů
Životní cyklus netopýrů je rozdělen
během roku na jarní přelety, letní kolonie, podzimní přelety a zimní spánek. Velmi důležité je především období letních
neboli mateřských kolonií. Je to doba, kdy
se shromažvují samice do kolonií a rodí mlávata. V tuto dobu samci obvykle
obývají jiné úkryty.
Úkryty letních kolonií se liší podle
nároků jednotlivých druhů netopýrů. Původní typy úkrytů byly stromové dutiny,
skalní štěrbiny a jeskyně. Člověk ale vybudoval stavby, které mají často podobné vlastnosti jako původní úkryty, a tak
v současné době některé druhy netopý-
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23. 4.

Děkuji.

Jana Jelínková

videlně sledujeme letní kolonii vrápence malého (Rhinolophus hipposideros),
která je největší známou v pardubickém
okrese. Kromě vrápenců zde byl také
nalezen 1 ex. netopýra brvitého (Myotis

rů sídlí v budovách. Letní kolonie se mohou nacházet na půdách kostelů, far,
zámků a hradů, ale také v úzkých štěrbinách pod střešní krytinou, za dřevěným
obložením chat, chalup, stodol a seníků,
za okenicemi atd. Kolonie se nacházejí
i ve větracích šachtách nebo štěrbinách
panelových domů. Netopýry můžeme nalézt ve stromových dutinách, netopýřích
nebo ptačích budkách, pod kůrou starých
stromů, na mysliveckých posedech atd.
Na Přeloučsku existuje několik kolonií, o kterých víme a věříme, že další se
nám ještě podaří nalézt. Na choltickém
zámku na půdě kaple Sv. Romedia pra-

Přeloučský ROŠT

Kulinářské okénko
emarginatus), u tohoto druhu předpokládáme výskyt kolonie přímo v Cholticích nebo blízkém okolí. Kolonii o počtu
cca 50 ks netopýra velkého (Myotis myotis) jsme zjistili na půdě kostela v Lipolticích. I v hledání netopýrů za okenicemi
jsme byli úspěšní. Nález dvou kolonií netopýra Brandtova (Myotis brandtii) je oje-

dinělý na území České republiky. Z Přeloučska jsou známy kolonie i dalších
druhů, např. netopýra večerního (Eptesicus serotinus), netopýra hvízdavého
(Pipistrellus pipistrellus), netopýra rezavého (Nyctalus noctula).
Všechny druhy netopýrů jsou chráněnými druhy a jsou tak našimi dalšími

Kulinářské okénko
Dobrý den, vážení čtenáři, jak jsem
slíbil, budeme pokračovat v grilování. Začneme mletým masem, pak přejdeme na
drůbež a zakončíme vše uzeninou.
U mletého masa nemusíme používat jenom vepřové. Můžeme přidat maso hovězí či skopové. Příprava masa je
poměrně jednoduchá. Zde bude záležet
na Vás, jakou máte fantazii. Převážně
z masa tvarujeme placičky, kuličky, šištičky. Můžeme je též napichovat na kovové jehly. V následujících receptech si
všimněte, že neuvádím česnek. Jeho používání také nechám na Vás. Kdo si ho
chce přidat - samozřejmě může.
Pikantní masové placičky
Maso dáme do misky. Přidáme jemně
nasekanou cibuli, celé vajíčko, plnotučnou hořčici, mletou nepálivou papriku,
dle chuti přisolíme. Vše pečlivě promícháme (nejlépe rukama). Masovou směs
nechte 2-3 hodiny v chladničce odležet.
Bude-li se vám zdát, že směs je řídká, zahusute ji strouhankou. Vytvarujte placičky,
potřete je olejem a grilujte z obou stran.
Raději zvolna.
Grilované šištičky se smetanou a sýrem
Do mletého masa přidejte trochu
smetany, vajíčko, grilovací koření, jemně nastrouhaný sýr, sůl, pepř, špetku kari koření. Směs nechte 1-2 hodiny v chladničce odležet. Vytvarujte šištičky, potřete
olejem a můžete začít.
Kuřecí křídla v paprikové marinádě
V oleji rozmícháme citronovou šuávu, sůl, sladkou a pálivou papriku. Touto směsí zalijte křídla a nechte do druhého dne v chladničce odležet. Grilujeme
je z obou stran.
Pikantní kuřecí paličky
V oleji rozmíchejte polévkovou lžíci
francouzské hořčice a lžíci sojové omáčky. Tímto ochuceným olejem přelijte paličky a nechte v chladničce do druhého
dne odležet. Dobré je, když paličky v ole-
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ji několikráte obrátíte. Grilujte dozlatova
a potírejte ochuceným olejem.
Kuřecí maso na jehle
Kuřecí řízky nakrájíme na kostičky.
Promícháme je se sojovou omáčkou a necháme v chladničce dvě hodiny odležet.
Kvůli pestrosti pokrájejte žlutý, červený
a zelený paprikový lusk na kousky. Nezapomeňte na uzený špek. To vše postupně napichujte na jehly. Na rozpáleném
grilu ze všech stran opékáme.
Špekáčky v pivní marinádě
Ve světlém pivu rozšleháme lžíci plnotučné hořčice, lžíci ostrého kečupu
a dle chuti opepříme. Špekáčky podélně
rozřízněte na hřbetní straně, několikrát

!

klenoty přeloučské přírody. Nálezy kolonií jsou velmi vzácné a mnohdy bez informací od všímavých lidí bychom se o nich
ani nedozvěděli. Jestli o nějaké kolonii
víte nebo ji naleznete, informujte, prosím, redakci Přeloučského Roštu, která
nám vaše sdělení předá.
Jiří Rejl

nařízněte, zalijte marinádou a do druhého dne nechte proležet. Na mírném grilu
pečeme z obou stran.
Špekáčky v alobalu s oblohou
Nakrájejte syrový brambor na tenčí
plátky (0,5 cm). Rozložte je na předem
vymaštěný alobal. Na brambory naklavte na kolečka nakrájený špekáček (bez
slupky), mírně posypte grilovacím kořením. Vše pokryjte na kolečka nakrájenou cibulí a proužky červeného paprikového lusku. Vše pečlivě zabalte do
alobalu a položte na mírně sálající gril.
V případě, že se alobal začne nafukovat, udělejte v horní části několik dírek.
Pára tak může snadno uniknout. Doba
přípravy 20 minut.
Ke všem grilovačkám Vám přeji dobrou chuu.
Pavel Culek

Angličtina pro nejmenší
1. Prohlédni si obrázky ovoce a do řádků vedle nich si zkus přepsat slovíčka
správně.
2. V prvním koši domaluj obrázky. Ve druhém koši dopiš zbývající písmenka,
odhalíš jaké slovíčko se tam skrývá. Až budeš hotov, spoj obrázky z prvního koše se správnými slovíčky z koše druhého.

Sandra Jadrná
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

POTŘEBUJETE SI ODPOČINOUT?
ODJÍŽDÍTE NA DOVOLENOU?
CHARITA PŘELOUČ NABÍZÍ VŠEM, KTEŘÍ DOMA PEČUJÍ O SVÉ BLÍZKÉ, POMOC V DOBĚ NADCHÁZEJÍCÍCH LETNÍCH
PRÁZDNIN.
POTŘEBNÉ INFORMACE VÁM RÁDI POSKYTNEME NA TEL. 731 593 916 u vedoucí Moniky Krejčíkové.
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY!
TÝM CHARITY PŘELOUČ

PŘEDVEDENÍ
POLOHOVACÍCH POMŮCEK
FIRMY APOS BRNO
Srdečně zveme pečující rodiny na
předvedení různých kompenzačních pomůcek, které ulehčují každodenní péči
o vaše blízké. Pracovníci firmy APOS Brna přijedou k nám do Přelouče ve středu 15. 6. 2011 a přinesou i další novinky v této oblasti včetně omyvatelných
lůžkovin, nepropustných potahů například na křesla, bezpečnostních podložek
a podobně. Přijvte se podívat i poradit,
vstup je volný. Akce začne v 10 hodin
v Jakub klubu.

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
Klub Aktivní senior pořádá v sobotu
11. 6. 2011 výlet do Pardubic
Program: lodí Arnošt z Pardubic do
Kunětic, odtud pěšky na Kunětickou horu (cca 2,5 km), zpět autobusem.
Lov odjíždí z přístaviště u zimního
stadionu v 11.00 hodin, doba jízdy 1 hod.
40 minut, cena - senior 110 Kč. Odjezd
z Přelouče vlakem 10.07 hod.
Další setkání budou opět od září vždy
první úterý v měsíci. Více informací vám
přineseme v prázdninovém čísle Roštu.

DEN PRO RODINU 2011
- ZMĚNA TERMÍNU
Omlouváme se všem, kdo jste se těšili na tradiční akci na Masarykově náměstí. Z důvodu nepříznivého a chladného
počasí jsme akci přesunuli na jiný termín koncem léta. Vše upřesníme v prázdninovém čísle Roštu. Děkujeme vám za
pochopení.

bovně, v tělocvičně i na zahradě. Tvoříme
malá dílka-trénink jemné motoriky.
2. 6. malování spirály- vodové barvy
16. 6. přáníčka pro tatínky
23. 6. zvířátková lepenice
30. 6. letní obrázky

AKCE:
7. 6. vycházka do lesoparku
Domova u fontány
Sejdeme se v 9.30 hod. u fontánky na
Pernštýnském nám. v Přelouči a společně půjdeme k Domovu u fontány. Cestou budou děti plnit několik úkolů, za
které budou odměněny.
Tato procházka si klade za cíl objevování příjemných míst v našem městě
a podporu pohybu našich dětí. Při velmi
nepříznivém počasí se tato akce přesune na jiný červnový termín.
9. 6. od 9.00 do 11.30 hod.
PIKNIK na zahradě Orlovny
Prosím, přineste vaši oblíbenou lahůdku a deku na sezení (budou připraveny i lavičky, ale není to ono). Využijeme
houpačku, skluzavku, pískoviště, míče,
domeček,…
Bonus - malování na obličej! Vstup
bude z parkoviště u Billy.
O prázdninách se budeme setkávat od 15. 7. (včetně) každý pátek od
10.00 do 11.30 hod. na zahradě Orlovny. Vstup z parkoviště u Billy.
Další informace na tel.: 731 598 913
u Jitky Salfické.

RODINNÉ PASY - využívejte slevy
pro celou rodinu nejen při prázdninových
toulkách!
www.rodinnepasy.cz
!SOUTĚŽ! - ČENDA HLEDÁ SUPERTALENT - pro děti ve věku 5 až 17 let.
Podrobné informace o soutěži, pravidla
i přihlášku naleznete na www.cendahledasupertalent.cz.
Uzávěrka přihlášek 12. 6. 2011.
Krajské kolo Pardubického kraje se
bude konat 24. 6. 2011- AFI Palace
Pardubice. Celostátní SuperFinále se
uskuteční 20. 8. 2011 v Šiklově mlýně.
Ohledně Rodinných pasů Vám rádi
poradíme u nás v RC Kubíček!

RC KUBÍČEK

KVĚTEN V JAKUB KLUBU

Program na červen 2011
RC Kubíček (Orlovna, klubovna Jakub klubu) je otevřeno každý čtvrtek od
9.00 do 11.30 hodin. Hrajeme si v klu-

Duben v klubu byl nabitý různými
akcemi a aktivitami, a tak jsme květnem
propluli poněkud poklidněji. Tématem byl
Život ve společnosti. Zaměřili jsme se
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na tu naši, českou, ve které žijeme. Uspořádali jsme na toto téma několik diskuzí a párkrát jsme vyrazili do města a věnovali se nácviku různých dovedností,
potřebných k životu mezi lidmi. Věnovali jsme se výtvarným a rukodělným činnostem s jarní tématikou. V měsíci červnu
se bude konat v ZŠ MN výstava při příležitosti výročí 750let města Přelouče
a i my jsme byli vyzváni, abychom se výstavy ve škole zúčastnili. S dětmi jsme si
o městě, ve kterém žijí, trochu popovídali a zhotovili jsme pár výrobků určených
k prezentaci na již zmiňované výstavě.
Počátkem měsíce jsme ukončili výtvarnou a rukodělnou soutěž Jaro, kte-

rou jsme vyhlásili pro žáky všech přeloučských základních škol. Zúčastnilo
se 90 umělců a všechna díla byla moc
krásná. Bylo velmi zajímavé dozvědět
se, jaké pocity a představy napadají děti, když se řekne Jaro. A fantazii mají
vskutku bohatou. Bylo velmi náročné
určit vítěze všech kategorií, a tak jsme
se rozhodli připojit ještě cenu za kreativitu. Všechna díla budou k vidění v městské knihovně zhruba od druhé poloviny měsíce.
Červen bude posledním měsícem, kdy
se budeme s dětmi před začátkem nového školního roku setkávat, a tak bychom
si ho rádi pěkně užili. Budeme vyrážet
co nejvíce do okolní přírody a chystáme
se zajet na výlet do lanového centra.
Uspořádáme oslavu konce školního roku a věnovat se budeme samozřejmě
klasicky všem ostatním aktivitám sportovním, výtvarným, rukodělným, doučování, povídání a mnohým jiným.
Iva Gabrhelová
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
České sklo v bazilice sv. Petra v Římě
Věřte, nebo nevěřte, v bazilice svatého Petra v Římě se nad „Oltářem katedry“
krásně třpytí okno se symbolem Svatého
Ducha, tedy přesněji s holubicí, a toto ok-

nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne
a pro evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí
i polí a v přicházejícím věku život věčný.“
Po vysvěcení na kněze působí krátce
v Americe a pak léta v Itálii. Zde získal
novou rodinu i přátele. Téměř po třiceti
letech se vrací zpátky jako biskup, protože jej Benedikt XVI. pověřil pastýřským
úkolem ve své rodné vlasti i diecézi.
Intronizace
Událostí roku v naší diecézi bude
určitě intronizace, uvedení pana biskupa
do úřadu. Stalo se tak v sobotu 14. května 2011 v 15:00 hodin, kdy odevzdáním
berly od předchůdce, biskupa Dominika,
a posazením se na biskupský trůn bis-

no je zaskleno českým sklem. Ale nejenom tohle nás těší. V sobotu 7. května 2011 byl u tohoto oltáře posvěcen
nový biskup Královéhradecké diecéze,
Mons. Jan Vokál, rodák z Hlinska. Tuto
událost naší diecéze jsme si nenechali
ujít. Bylo vypraveno zvláštní letadlo z pardubického letiště do Říma s našimi poutníky v čele s arcibiskupem Dominikem
Dukou, biskupem Josefem Kajnekem, dočasně pověřeným vedením diecéze, kněžími a věřícími. Já jsem bohužel nemohl
letět z důvodu Farní poutě do Prahy. Arcibiskup Duka nebyl pochopitelně doma,
ale my jsme jeho palác navštívili ☺.
Uprchlík se vrací jako biskup
Jan Vokál nejdříve studoval kybernetiku, ale během studia v něm zrála myšlenka stát se knězem. Zdá se, že mu byli
vzorem dobří kněží z Hlinska nebo diecéze, ale také musel dát odpověv Kristu
na Boží volání. Studium dokončil, ale připravoval se na útěk z vlasti, což se povedlo přes Jugoslávii. Musel se rozhodnout opustit pro Krista všechno, i svou
rodinu. Jaké měl asi pocity v té době, za
totality? V evangeliu sv. Marka čteme
Mk 10,29-30: „Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům
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kup Jan převzal diecézi. Bude se muset
opět „naučit česky“, oprášit řeč, ale nejenom mluvit, ale i poznávat poměry ve
vlasti, církvi i v novém působišti. Doufáme, že mu zbude nějaký čas i na sport,
protože v Římě pravidelně běhal, rád měl
i lyžování a byl instruktorem pro turistické potápění! Práce pro biskupa je dost,
naše diecéze čítá 265 farností. Úkolem
biskupa je za 5 let navštívit všechny farnosti, takže toho má hodně. Věřím, že navštíví postupem času i Přelouč. Zatím mu
dáme prostor, aby se rozkoukal, bude mu
to nějaký čas trvat. Jeho programové heslo na biskupském znaku zní „Pod ochranu tvou“. Je to modlitba, při které prosíme
o přímluvu Marii, matku Boha a člověka

Krista a často se ji modlíme, když sedáme za volant auta a jedeme na nějakou
cestu. A v Hlinsku mají kostel zasvěcený Narození Panny Marie.
POD OCHRANU TVOU
Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodièko.
Neodmítej naše prosby
v našich potøebách,
ale ode všeho nebezpeèí
vysvoboï nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše, prostøednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuè,
k Synu svému nás doprovoï.
Šuastnou cestu
Na závěr přeji dětem
a mládeži, všem studujícím i učitelům a pedagogům šuastné dokončení
školního roku a všem řidičům šuastnou cestu. Zvu
také na koncert mládeže 26. 6. 2011 v 16:00 do
kostela Sv. Jakuba a přeji
vám Boží pomoc a ochranu Panny Marie. Svatý
Krištofe, patrone řidičů,
oroduj za nás.
PŘELOUČSKÁ
- MARIÁNSKÁ POUŤ
Srdečně Vás zveme
na Přeloučskou Mariánskou pouu, která se koná v neděli 3. července 2011 v kostele
Navštívení Panny Marie na Svatém Poli.
K soukromé modlitbě a ke svátosti smíření bude otevřen kostel od 8:30, v 9:30
se společně pomodlíme Růženec. Mše
svatá bude sloužena v 10:00 hodin
s doprovodem chrámového sboru Ad Libitum, kde hlavním celebrantem bude
P. PhDr. Radek Martinek, pardubický kaplan. Na závěr mše svaté zazpíváme Litanie k Panně Marii a vyslechneme si mládežnické písně. Po mši bude
možnost k zakoupení náboženské literatury a upomínkových předmětů Karmelitánského nakladatelství.
Na shledanou se těší
P. Lubomír Pilka

Přeloučský ROŠT
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51. TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA ČSCH V PŘELOUČI
Ve dnech 23. a 24. dubna 2011 proběhla v chovatelském
areálu ZO ČSCH Přelouč tradiční velikonoční výstava drobného
zvířectva a okrasného ptactva. Letos se návštěvníkům v nově
upraveném areálu předvedlo 765 kusů králíků, holubů a drůbeže od 134 chovatelů, z nichž 22 patřilo do kategorie „mladý chovatel“. Krásné počasí, zájem veřejnosti a množství předvedených zvířat vytvořilo důstojnou kulisu přátelského setkání
všech milovníků zvířat. K vidění bylo 157 plemen a barevných
rázů králíků, holubů a drůbeže. Dále třeba bažant diamantový,
prase, kůzlata, andulky, papoušci a další okrasné ptactvo.
Pořadatele v Přelouči potěšil zájem návštěvníků a chovatelů o jejich výstavu. Jejich snahou je přivést k chovatelství další nadšence, především z řad mládeže a proto letos vyhlásili
soutěže ve více kategoriích (například nejlepší mladý chova-

tel, pohár pro nejlepšího kohouta, pohár pro nejlepší slepici,
pohár pro nejlepší kolekci holubů, králíků, drůbeže atd). Celkem
bylo uděleno 50 pohárů a čestných cen. Z pořádající organizace ČSCH Přelouč se vítězi stali a pohár získali: Luňák Václav- nejlepší kolekce drůbeže, Šec Martin - nejlepší kolekce holubů a Šplíchal Jindřich - nejlepší králík. Čestnou cenu obdrželi: Kobera Tomáš, Kosek Jiří, Kukla Vlastimil, Pilař David a Šec
Martin.
Chovatelství je velice krásný, ale náročný koníček. Chovatelé z Přelouče děkují všem návštěvníkům a přátelům za přízeň a podporu, které se jim každoročně dostává. Všichni se
těšíme na další, v pořadí již 52. výstavu drobného zvířectva
v Přelouči, která se uskuteční ve dnech 7. - 8. 4. 2012.
Text a foto Jiří Kosek

HASIČI OBČANŮM

leko od zdrojů tepla, mimo dosah dětí a tak, aby nedošlo k rozlití, dodáváme jen pro úplnost - rozumný člověk to udělá bez
váhání. Víte, že v bytě nesmíme mít více jak 10 litrů hořlavých
kapalin. V obytných a dalších místnostech s provozem naftových topidel je dovoleno skladovat nejvýše 40 litrů v přenosných nádobách s nesmyvatelným nápisem „Topná nafta“.
V této chvíli vám vidíme na tváři, že se vás problémy s hořlavými kapalinami netýkají. Auto nemáte, naftou netopíte a jediné barvy ve vaší domácnosti jsou vodovky vašich dětí. Omyl - moderní domácnost je přesto hořlavými kapalinami vybavena
dostatečně, okna myjete Ironem či Okenou, jistě u vás nechybí odstraňovač skvrn. V domácím baru přechováváte lahodné
hořlavé kapaliny také a konec konců i něžné pohlaví přechovává spousty hořlavin v podobě laků na vlasy, laků na nehty,
odlakovačů a dalších kosmetických výrobků.
Zkrátka, bez chemie se dnes už těžko obejdeme v jakékoliv oblasti našeho života. Nejde tu však o to, zbavit se jejích
výhod a schopností. Je jen třeba mít na zřeteli, jak málo stačí
k tomu, aby se z ochotného pomocníka změnila v úhlavního
nepřítele. A proto stále platí, že za vším je nutno vidět člověka, jeho stín padá i na požáry, při nichž svou roli sehrály hořlavé kapaliny. Hlavně však lidská nedbalost a neopatrnost.
Pavel Nejtek,
HZS Pardubického kraje

Hořlavé kapaliny
Pod pojmem „hořlavá kapalina“ si každý z nás představí
nejspíše tu, s níž nejčastěji zachází. Pro motoristu zavoní opojná vůně benzínu a dálek, lakýrník si vybaví aceton či toluen
a šéfkuchař třeba některou z flambovaných specialit.
V každém případě byl indiánský název „ohnivá voda“ velice případný, i když hasiče spíše zajímají jiné následky než
spálené patro po požití silné lihoviny. Nebude jistě na škodu se na všechny ty ohnivé vody podívat podrobněji, protože
v nich lze utopit nejen žal, ale také miliónové hodnoty a lidské životy.
Nejnebezpečnější jsou samozřejmě hořlavé kapaliny I. třídy: již zmíněný benzín, toluen či líh. II. třída zahrnuje petrolej,
terpentýn, některé nátěrové hmoty a další látky s bodem vzplanutí od 21 °C do 55 °C a reprezentantem III. třídy je například
motorová nafta, mazut a další kapaliny s bodem vzplanutí 55 °C
až 100 °C. Pozor, pokud jsou hořlavé kapaliny II. a III. třídy zahřívány, je nutno jejich nebezpečnost posuzovat tak, jako by
patřily do I. třídy. Nádoby by měly být výrazně označeny a nikdy
je nezapomeneme pečlivě uzavřít. Že je budeme skladovat da-
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Žákovský turnaj 2011
Do letošních oslav 750. let povýšení Přelouče na město můžeme zařadit i tradiční celostátní žákovský turnaj v kopané.
V pořadí již 55. ročník se uskuteční v termínu od 17. června
do 19. června 2011.
Loňské prvenství na turnaji bude obhajovat žákovský celek
SK Dynamo České Budějovice. Dále v našem městě přivítáme
následující žákovská družstva: Baník Most, Baumit Jablonec n. N.,
FK Pardubice, Motorlet Praha, Tescoma Zlín, FC Vítkovice, Viktoria Žižkov, FK Tábor, Dukla Bánská Bystrica, Junošport Stará
Lubovňa a domácí FK Přelouč.
Hrát se bude na dvou hřištích v Přelouči, v pátek má první zápas výkop v 8.50 hodin, poslední páteční zápas začíná
v 16.10 hodin. V pátek se rovněž uskuteční slavnostní zahájení turnaje na náměstí TGM v 19.30 hodin za doprovodné
účasti ZUŠ Chlumec nad Cidlinou.
V sobotu začínají zápasy od 7,45 hodin a poslední zápas
začíná v 17.25 hodin.
V neděli jsou na pořadu zápasy o konečné umístnění
s tím, že první zápas začne v 9.00 hodin a vrcholem letošního
ročníku bude finálové utkání, které má stanoveno začátek na
15.15 hodin. Ihned po skončení finálového utkání bude provedeno slavnostní zakončení 55. ročníku žákovského turnaje.
Letošní ročník bude zpestřen nedělním odpoledním seskokem parašutistů na stadion.
Fotbalový klub Přelouč si dovoluje na tento nejstarší mládežnický turnaj v České republice pozvat všechny fotbalové
příznivce nejen z Přelouče, ale i širokého okolí.

Sokol Přelouč - oddíl gymnastiky
Dne 16. 4. se šest členek oddílu gymnastiky zúčastnilo župního přeboru sokolské všestrannosti v Pardubicích. Sportovní gymnastika je sice pro A. Mrkvičkovou,
N. Novotnou, Š. Jindřiškovou, K. Elisovou,
K. Hubáčkovou a N. Fofoňkovou hlavní
disciplínou, ale všestrannost znamená
pěstovat i lehkou atletiku, šplh a plavá-

ní. Naše závodnice nechyběly v žádné ze
čtyř kategorií a vedlo se jim výborně. V jednotlivých disciplínách získaly dívky celkem
deset ocenění za umístění na prvních
třech místech. Tři nejúspěšnější v celkovém hodnocení se probojovaly na celostátní závody. Adélka Mrkvičková za mladší žákyně I a Natálka Novotná za mladší

žákyně II, které obsadily ve svých kategoriích 2. místa, pojedou do Brna a Kristýna Hubáčková, která byla první mezi
staršími žákyněmi, bude závodit v Praze. Budou reprezentovat nejen přeloučský Sokol, ale celou Východočeskou župu Pippichovu. Všem svým svěřenkyním
přeje hodně sportovního štěstí a úspěchů
sestra cvičitelka Ilona Entová

POZVÁNKA NA 14. ROČNÍK HOKEJBALOVÉHO TURNAJE
STARŠÍCH PÁNŮ - OLD BOYS CUP 11
V sobotu 11. 6. 2011 se na stadionu
„Pod parkem“ uskuteční již po čtrnácté
dostaveníčko starších pánů nad 35 let,
kteří mohou být doplněny jedním hráčem v týmu mladším, ale s váhou nad
100 kg a o dívky od 15 let.
Tento tradiční hokejbalový turnaj se
odehrává po většinu v pohodové atmo-
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sféře, kde se setkávají hráči, kteří začínali s bandy hokejem na přeloučských
pláccích a pokračovali až na Střelnici,
kde už organizovaně pokládali základy
již tak „slavné“ přeloučské lize.
Tímto organizátor HC Jestřábi zve fanoušky tohoto sportu, au přijdou „načichnout“ zmíněné atmosféře a při dobrém

občerstvení nahlédnout kouzlům a umu
této hry.
Je jasné, že pro hráče to s dechem
v tom předletním dni už bude horší, ale
v rukou to snad ještě je… Již druhým
rokem se turnaje zúčastní zahraniční celek z Bratislavy.
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

Přeloučský ROŠT
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Dětské rybářské závody
tí, z toho byly 4 dívky. Přestože se závody
konaly následný den po závodech dospělých, nalovilo se celkem 685 ks ryb a protože v rybářských závodech se měří délka
ulovené ryby, představuje toto množství
téměř 115 m.

Tuto pozvánku, kterou jak věříme, využije řada dětí a mladých rybářů a dnes
možno říci i rybářek, chceme doplnit ještě krátkou informací o dětských závodech, které se uskutečnily na začátku
května a jejichž výsledky s ohledem na
uzávěrku minulého čísla již nebylo možno do Roštu zařadit.
Krásné počasí prvního květnového víkendu přilákalo na Komoru celkem 57 dě-

Na prvních třech místech se umístili Pepa Laurin se 44 ks což mu vyneslo

!

1158 bodů, druhým byl Pavel Šurkala
s 961 body a třetí Filip Gamper s 881
body. Za zmínku stojí i umístění dívek,
z nichž byla nejlepší Tereza Gamperová
na 9tém místě s 23 ks a na 14tém Daniela Hladová.
Nejdelší rybou byl kapr - 56 cm, kterého ulovil vítěz závodu a nejmenší ulovenou rybou pak ježdík dlouhý pouhých
8 cm, kterého chytil Tadeáš Rozsypal.
O tom, že to rybářská mládež umí,
svědčí i skutečnost, že z uvedeného počtu
závodníků chytilo nějakou rybu 46 dětí.
Věříme, že i plánovaný závod v Bohdanči bude obsazen stejně kvalitně dětskými a mladými závodníky, které mohou
přijít podpořit i další zájemci o rybařinu,
mimo jiné i proto, že voda, na které se
závody budou konat je velice přehledná
a závody tak mohou být zajímavé i pro
diváky. Představa závodů, kde se toho
vlastně nic moc neděje, vyvrací jednoduchý výpočet - druhý v závodech na Komoře Pavel Šurkala nalovil za 210 minut - což je čistý čas vlastního závodu
54 ks tj. zhruba každé 4 minuty jedna.
Ze závodů byly natočeny dvě videoreportáže, obě můžete vidět na internetu prokliknutím z našich stránek - www.rybariprelouc.cz
Takže Petrův zdar a těšíme se na Vás.
Za výbor organizace JP

INFORMACE O DĚNÍ VE LHOTĚ POD PŘELOUČÍ A VE ŠKUDLECH
Dne 30. 4. 2011 se již v brzkých ranních hodinách sešli
všichni milovníci rybaření ve Škudlech u požární nádrže. Jako
již tradičně zde probíhaly rybářské závody. Pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení. Na vítěze čekaly hodnotné
ceny s rybářskou tématikou: prut, naviják, vlasce apod. Po celou dobu závodu vládla mezi soutěžícími přátelská atmosféra,
ale nikdo nezapomínal na soutěžní klání. Touto cestou chceme poděkovat nejenom všem účastníkům závodu za klidný průběh celé soutěže, ale také Městu Přelouč, které se podílelo na
opravdu pěkných cenách pro vítěze.
V podvečerních hodinách téhož dne proběhla na hřišti ve
Lhotě pod Přeloučí „slava čarodějnic“. Počasí nám nakonec téměř přálo, zřejmě i díky tomu se počet účastníků přiblížil stovce. Pro děti bylo připraveno občerstvení a lampiony, nechybělo však ani občerstvení pro dospělé. Povídalo se a zpívalo při
hudebním doprovodu harmonikáře pana Nováka. Proběhlo i tradiční spálení čarodějnic, které děti vlastnoručně vyrobily. Škoda
jen, že většinu účastníků večer zahnala do jejich domovů průtrž mračen. Tradice však byla dodržena a my se již nyní těšíme na čarodějnice příští.
Upozorňujeme na konání tradičního nohejbalového turnaje trojic. Ten se bude konat 18. 6. 2011 v 8.00 hodin na
hřišti ve Lhotě pod Přeloučí. Startovné za celé družstvo je
300,- Kč. Ve startovném je zahrnuto občerstvení: jeden nápoj,
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grilovaná klobása a porce domácího guláše. Zájemci se mohou
přihlásit do 13. 6. 2011 na telefonních číslech: 602 146 959,
605 259 310.
Všichni nohejbaloví nadšenci jsou srdečně zváni, občerstvení bude zajištěno samozřejmě i pro fanoušky.
Za KMS Lhota-Škudly
Šárka Junasová
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SOKOL PŘELOUČ - STOLNÍ TENIS
Výsledky a konečné umístění družstev mužů oddílu stolního tenisu Sokola Přelouč v regionálních soutěžích RS I a RS II
2010/2011 jsou uvedeny v následujících tabulkách.
RS I
Poř. Mužstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Holice D
Slovan Pce A
So. Přelouč A
Tesla Pce D
Loko Pce C
USK Pce A
So. Přelouč B
So. Ředice A
Loko Pce D
Sp. Sezemice A
Tesla Pce E
So. Ředice B
So. Rosice A
Slovan Pce B

Body
70
67
63
62
61
55
54
52
47
46
46
41
38
26

RS II
Poř. Mužstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Starý Mateřov A
Loko Pce E
H. Jelení A
Tesla Pce F
USK Pce B
Holice E
So. Přelouč C
So. Rosice B
Kostěnice A
Sp. Sezemice B
So. Ředice C
Tesla Pce G
So. Ředice D

Body
70
65
61
57
57
53
51
46
38
34
33
31
28

Základ družstva A tvořili hráči Václav Floner, Mirek Kepl,
Martin Havrda a Jan Brunclík. Střídali je Marek Dlask a Bohuslav Kasal. Družstvo bylo v první polovině na čele RS I. Zranění a nemoci některých hráčů na konci sezóny zavinily pokles
umístění družstva A na konečné 3. místo, což je proti minulému roku polepšení o jedno místo.
Za družstvo B hráli hráči ing. Petr Bukovský, Ondra Kasal,
Jan Bezděkovský, Jan Haas a Roman Zummer. Družstvo si
v tabulce oproti minulé sezóně polepšilo rovněž o jedno místo
a s přehledem uhájilo střed tabulky.
Družstvo C tvořili hráči Marek Dlask, Bohuslav Kasal, ing. Vilím Vilém, Zdeněk Hons a ing. Zbyněk Melichar. Družstvu se
v druhé polovině soutěže nevydařilo několik zápasů. To zavinilo ve vyrovnané tabulce pokles na konečné sedmé místo.
V oddíle ST bylo obnoveno družstvo žáků a žákyň. Jeho
tréninkové hodiny jsou v pondělí a středu od 17.45 hodin. Od
nového školního roku plánujeme ve spolupráci s kroužkem
stolního tenisu při Domu dětí a mládeže rozšíření družstva
o další mladé zájemce o tuto krásnou hru.
Me

Historie výrovského mlýna
Od r. 1513 na Opatovickém kanálu
Starý a vzácný, tyto přívlastky bychom mohli přidat k budově mlýna na Výrově u Opatovického kanálu. K dějinám Přelouče patří od roku 1576, kdy ho město koupilo a jako prosperující podnik přispíval nemalou částkou do městské pokladny až
do roku 1776. Tento mlýn v roce 2013 oslaví půl tisíciletí svého
trvání, proto bych chtěla připomenout prostřednictvím tohoto
článku jeho zajímavou a pro naše okolí významnou minulost.

skými vojsky r. 1421 se klášterní majetek dostal do zástavy
Jindřicha Minsterberského, který navázal na pozůstatek staršího vodního díla opatovických benediktinů svými rybníky Bohdanečským a Rosickým v r. 1480.

V roce 1513 ho nechal vybudovat Vilém z Pernštejna po
dokončení velké vodní stavby - Opatovického kanálu - v blízkosti vesnice Břehy a byl pojmenován po blízkém lese Výrově. Opatovický kanál byl vybudován pro rybniční systém, kterému dali základ benediktinští mniši. Dnes již těžko zjistíme,
jak velké základy později proslaveného rybničního systému na
Pardubicku vybudovali. Víme jen, že po zničení kláštera husit-

Výrovský mlýn ve vlastnictví města Přelouče
Rokem 1513 se též začaly psát dějiny mlýna, který patřil
pardubickému panství a od svých počátků byl pronajímán.
Z jeho prvních nájemců je známé pouze jméno mlynáře Martina z let 1548 - 1558, hned po něm bylo nájemcem mlýna
městečko Přelouč, což je zřejmé ze 7 kop a 1 groše českého,
z platby, která odcházela do panského pardubického důchodu

34

Podnikání Viléma z Pernštejna
a Kunáta mladšího z Dobřenic
Zásadní změnu do Pardubicka přinesl rok 1490, nebou od
tohoto roku patřilo panství zaniklého kláštera bohatému moravskému velmoži, výše zmíněnému Vilému z Pernštejna. Platil za vyhlášeného znalce v rybníkářském podnikání, a když
král Vladislav Jagellonský roku 1498 převedl pozemky přívodního kanálu a labský jez Vilémovi a jeho potomkům do dědičného vlastnictví, již nic nebránilo stavbě vodního díla, které
v roce 1513 dovršila stavba mohutného jezu v Opatovicích. Jako stavitel labského jezu je v témže roce doložen rytíř Kunát
mladší z Dobřenic, významný český rybníkář, který projektoval
na sklonku 15. a v první třetině 16. století řadu vodních děl
a školil v rybníkářském řemesle i známého rožmberského fišmistra Štěpánka Netolického. Trvalé usazení rytíře Kunáta ml.
z Dobřenic roku 1513 na Valech u Přelouče nesporně souviselo s Opatovickým kanálem a velkou rybniční soustavou na
Pardubicku.

Přeloučský ROŠT

Přeloučáci poznávejte Přeloučsko
až do roku 1574. Městečko Přelouč se ucházelo o koupi mlýna za vlády Maxmiliána II. (1564-1576). Jeho odprodej císař
Maxmilián II. povolil přeloučské městské radě ve jmenovaném
roce a v jednání Přelouč podporoval přeloučský rodák, hejtman
na Pardubicích - Martin
Přeloučský z Neratova. Dalšího roku 1575 prodali ještě sirotci po mlynáři Martinovi obci přeloučské kus olšiny a pozemek, který jejich otec od Jakuba Řehúčka z Lohenic přikoupil
k mlýnu za 3 kopy grošů míšeňských. Cena mlýna byla stanovena na 1000 kop, zbytek měli splácet po třiceti kopách ročně.
Za výhodných podmínek výrovský mlýn město Přelouč doplatilo již v roce 1585. Tato transakce se ukázala časem jako mimo-
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řádně prozíravá. Přelouč pak do budoucna odváděla do vrchnostenské pokladny za držení mlýna jen taxativně stanovenou
feudální rentu, která se neměnila. Sama však mohla mlýn pronajmout mlynářům za smluvní částky.
Pokračování článku o historii výrovského mlýna v příštím
čísle Roštu.
Pro volné zpracování byla použita kronika Břehů a jiné archivní materiály.
Opatovický kanál - Petr Vorel, Vladimír Lemberk
Dějiny města Přelouče - Petr Vorel díl I, II.
Marcela Danihelková

Do Choltic za historií ale i přírodou
Městys Choltice, kam nás zavede další z výletů, se nachází jihovýchodně od
Přelouče a leží na toku Struhy. Struhu
známe také pod názvy Zlatý potok, Zlatotok. S dalšími názvy tohoto toku, Vám
již nebudeme motat hlavy.

Struha je na Přeloučsku největším levostranným přítokem Labe, a kdybychom
nepočítali Opatovický kanál, tak největším vůbec. Struha v katastru městyse tvoří osu významného chráněného území,
kterým je přírodní rezervace Choltická
obora. Ale tev má přednost historie.
Bohatá a zajímavá historie počátku
Choltic, tvrze a později zámku, který stojí v krásném prostředí přírody pod Železnými horami, je velmi dlouhá a pro
přehlednost je třeba ji rozdělit na tři části. 1) Od Beneše s Choltic 2) Gerštorfové na Cholticku, 3) Thunové na Cholticku a dějiny městečka.

Od Beneše z Choltic

hajícím do velkého rybníka, uprostřed vody. Je to první písemná zmínka o Cholticích, jejichž jméno je pravděpodobně
odvozeno od osobního jména Cholata.
Jména majitelů choltického zboží se
rychle měnila,
po Benešovi z Choltic je v roce 1372 uveden Mikuláš z Choltic. Některý z dalších
majitelů rozdělil choltický statek na dvě
poloviny. Zřejmě další majitel Jindřich Lacembok ze Strádova prodal v roce 1397
jednu polovinu Janovi z Lipky. Uvést celou transakci majetku do pořádku měli
Beneš z Lipky a Václav Sekerka z Choltic,
majitel druhé poloviny panství. Zmiňuji
se o jménu Jindřicha z Chlumu a Košumberka řečeného Lacembok ze Strádova. Jeho jméno do našich regionálních
středověkých dějin patří. Neblaze proslul
svými majetkovými čachry jako poručník dětí po Heřmanovi z Mrdic z r. 1382.
(uvedeno v Roštu 4/2011, článek Dobý-

vání Svojšické tvrze) Tento vklad zdaleka
není jedinou zprávou o Jindřichu Lacembokovi. V pramenech je také zmínka, že
on byl jedním ze šlechticů, kteří v rozmezí let 1414-1415 pobývali jako průvodci
Jana Husa v Kostnici. Jméno Jindřicha
Lacemboka se nalézá také v několika
Mistrových listech psaných v jeho kostnických žalářích. Jindřich Lacembok zemřel po roce 1442.
Jan z Lipky ale svou druhou polovinu
choltického statku moc dlouho nevlastnil, majitelem jeho části se stal Aleš Stříbrný a majitele druhé poloviny Václava
Sekerku vystřídal až Jaroslav z Choltic,
po něm do roku 1409 Jaroslavova manželka Perchta.
Věno vdovy Perchty z Choltic připadlo na krále Václava IV.,
a ten jej dal svým milcům, Přibíkovi ze
Smilkova a Alšovi z Číhoště. Příbuzný
Perchty Vítek z Turova uhájil dědictví po

Inzerce

Nejstarší historii a první písemnou
zmínku nalezneme
na listině krále Václava II. z roku 1285,
kterou je Záviši z Falkenštejna připsáno
město Lanškroun a Polička i hrad Lanšperk a na listině je také podepsán Beneš z Choltic, jehož choltická tvrz stávala
v místě dnešního čp. 5, starého obecního
úřadu, stála na malém poloostrově vybí-
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Sport
Jaroslavovi z Choltic, a ten majetek předal jeho sirotkům Bětce a Vaňkovi. Roku
1440 se oba majitelé zúčastnili čáslavského sněmu, aby se obnovil klid a mír
v kraji. Ten však zajistil Jiřík z Poděbrad
až obsazením Prahy.
Král Jiří z Poděbrad se tehdy rozhodl
r. 1448 dobýt Prahu,
uvědomil si nebezpeční restaurace katolické moci, proto ji vrátil do rukou husitského arcibiskupa, hlavy kališnické církevní organizace Jana Rokycany a při tom
mu pomáhali i oba majitelé Choltic - Janek z Choltic a Václav Vaněk z Choltic
a Ostrova. Po Jankovi z Choltic vlastnili jeho polovinu Bochovcové z Bochova.
Svědčí o tom zápis z roku 1466, kde se
uvádí Kuba z Choltic, purkrabí Bochovcův
na Cholticích. V roce 1469 přežila choltická tvrz vpád uherských vojsk krále Matyáše, táhnoucích proti Jiřímu z Poděbrad,

který hájil úspěšnou bitvou u Vilémova
r. 1469 v Železných horách husitský odkaz proti Matyáši Korvínovi. Uherský král
Matyáš Korvín byl u Vilémova zajat, ale
z pasti se dostal zřejmě výměnou za slib,
že Jiřímu diplomaticky pomůže, dané slovo však nesplnil.
Choltičtí z Újezda
Dalšími majiteli Choltic byli Boubínští
z Újezda, kteří se později přejmenovali
na Choltické z Újezda. Jaroslav a Petr
byli bratry, každý majitel poloviny Choltic. Za některého ze jmenovaných byla
Uhry poškozená tvrz přestavěna na zámek (jedná se o původní zámek). Byl postaven do čtverce, v jenom rohu s věží.
Do čtvercového nádvoří se vcházelo stranou od rybníka Řeháku přes vodní příkop
po padacím mostě. Zámek měl 36 místností, kuchyň, spižírnu a 4 sklepy. K zámku patřil i pivovar. Byl chráněn 2 rybníky,

bažinou a vodním příkopem. Z bratrů byl
Pavel průbojnější. Zasedal jako člen komorního soudu v Praze, byl několikrát
zvolen krajským hejtmanem, zasedal
i v horním soudu v Kutné Hoře. Pavel
využil svých známostí a podařilo se mu
povýšit Choltice na městečko. Když kupovali Choltice Gerštorfové roku 1541,
bylo již nazváno městečkem.
Historické putování nás jistě unavilo,
takže kde jinde odpočívat než ve stylové zámecké restauraci, kde nabereme síly na cestu za další historií a samozřejmě i za krásami Choltické obory.
Mgr. Jiří Rejl (přírodní věda)
Marcela Danihelková (regionální dějiny)
Volně zpracováno podle choltické kroniky a jiných archivních materiálů.

Parkurové závody v jezdeckém areálu Vasury Kolesa
27. 4. 2011 pořádala Střední škola
chovu koní a jezdectví parkurové závody Liga zemědělských škol a Soutěž
v předvádění koní pro žáky škol v jez-

deckém areálu Vasury Kolesa. Soutěží se
účastnili žáci SŠ Chrudim, ČZA Humpolec, VOŠ a SZeŠ Benešov, SZeŠ Lanškroun
a SŠChKJ Kladruby nad Labem. V soutěži v předvádění koní soutěžilo 16 žáků
a nejlépe předvedla koně Hana Kasalová, druhý Jakub Laube, třetí Kateřina
Stránská všichni SŠChKJ Kladruby nad
Labem a čtvrtá Jana Hladká ČZA Humpolec. Parkurového skákání Liga škol
stupně Z se účastnilo 25 žáků a zvítězila Chramostová Martina s koněm Mystery Bay (SŠ Chrudim), druhá Čeledová
Nikola s koněm Neva (ČZA Humpolec),
třetí Cincibuchová Iva s koněm Bella
(SŠChKJ Kladruby nad Labem), čtvrtá
Gruberová Hana s koněm Ratusha-RA

(SŠChKJ Kladruby nad Labem). Závody
byly velmi zdařilé a žáci ukázali své
schopnosti jak v předvádění koní, tak
v parkurovém skákání.
Jana Cincibuchová

Inzerce
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