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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

RADA MĚSTA PŘELOUČE
V pořadí 16. schůze rady města proběhla 6. 6. 2011. Radní na ni mimo jiné vzali na vědomí oznámení Domova
U fontány o ukončení dodávky hotových
jídel Pečovatelské službě města Přelouče
ke dni 30. 6. 2011. Radní dále schválili
smlouvu o dílo na osazení termoregulačních ventilů a termostatických hlavic
v budově ZŠ Smetanova s firmou Jan Barvínek. Rada rovněž jmenovala do funkce ředitelky Školní jídelny Přelouč paní
Evu Hrdou, s účinností od 1. 9. 2011. Svůj
nesouhlas vyjádřili radní s připojením
p. p. č. 48/4 ve vlastnictví firmy Elektropráce, s.r.o. k místní komunikaci na
p. p. č. 49 ve vlastnictví města Přelouče

vzhledem ke způsobu jejího využití jako
parkoviště.
17. schůze rady města proběhla
20. 6. 2011. Radní na ni mimo jiné doporučili zastupitelstvu města zrušit Základní školu praktickou Přelouč od 1. 7.
2012. Ještě ve školním roce 2005/2006
navštěvovalo ZŠ praktickou 48 žáků.
V dalších letech se počet žáků postupně snižoval a ve šk. roce 2010/2011
dochází do této školy již pouze 23 žáků.
Ve školním roce 2011/2012 bude navíc
z deváté třídy vycházet nejsilnější ročník,
který má nyní 8 žáků a celkový počet
žáků tak opět výrazně klesne. Vzhledem
k nákladům na provoz školy, které v le-
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tošním rozpočtu města přesahují částku
800 tis. korun a klesajícímu počtu žáků
se jeví jako nevyhnutelné zrušení této
školy ke konci šk. roku 2011/2012. Zastupitelstvu bylo rovněž doporučeno schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku
města k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné
zeleně a čistoty veřejných prostranství.
Radní dále schválili dohodu o provedení I. fáze záchranného archeologického
výzkumu před výstavbou komunikace
a inženýrských sítí pro rodinné domy v lokalitě ulic Jahnova, Pražská v Přelouči
s Východočeským muzeem v Pardubicích.
Rada města rovněž vyhlašuje záměr na
výpůjčku budovy č.p. 845 v ulici Kladenská v Přelouči organizaci Junák - svaz
skautů a skautek ČR, středisko Přelouč.
mh

Oslavy 750. let založení města
V sobotu 4. června se na Masarykově náměstí v Přelouči
uskutečnila velkolepá historicko-společenská akce, kterou vyvrcholily oslavy výročí 750. let povýšení Přelouče na město.
Ve 13.30 byl celý program zahájen koncertem Marka Ztraceného. Poté se v 15.00 vydal z Václavského náměstí směrem
na Masarykovo náměstí průvod družiny krále Přemysla Otakara. Tam také proběhla slavnostní zahajovací ceremonie na
počest 750. let města spojená se zdravicí měšdanům. Celý program oslav byl jakýmsi retrospektivním poohlédnutím po klíčových událostech v historii města. Účinkující charakterem svých
představení provedli v komponovaných etudách, či vyprávěním
heroldů a vypravěčů návštěvníky historickými etapami, kterými
město od jeho počátku prošlo. Poté po celé odpoledne probíhal
komponovaný historický program, ve kterém si diváci a posluchači mohli mimo jiné vyslechnout historickou muziku a písničky dob minulých, půtky měšdanské šermířské, divadelní akční
představení, povídání z katovny města, prohlédnout si historickou střelnici, shlédnout tance gotických krčem a veselic, kejklíře a komedianty. Prohlédnout si bylo možné i výstavku chlad-
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ných zbraní a zbrojí a „rytířské hry pro dospělé i děti“. Nechyběl ani stylový jarmark - řemeslníci a prodejci tradičních lidových i uměleckých výrobků a stylová občerstvení. K dostání bylo samozřejmě i dobře chlazené pivo.
V odpoledních a večerních hodinách dále na Masarykově
náměstí program pokračoval vystoupením Kamila Emanuela
Gotta a od 20.00 si přišli na své příznivci skupiny Laura a její tygři.
Současně celé odpoledne probíhal program i na druhém
přeloučském pódiu - v parku za školou, kde od 14.00 vyvrcholil festival Polanského Přelouč vystoupením dechového orchestru Základní umělecké školy Přelouč a poté se až do pozdních
večerních hodin na pódiu střídaly dechové orchestry tak zvučných jmen jako Moravanka, Keramička, či dechová hudba Bojané z Dolních Bojanovic.
Na závěr nezbývá, než popřát městu i jeho obyvatelům k tomuto významnému jubileu vše nejlepší a ad do budoucna oslaví ještě minimálně jednou dalších 750. let.
mh
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Trh práce
na Přeloučsku
Na Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště v Přelouči, bylo
k 31. 5. 2011 evidováno celkem 1112 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti v měsíci květnu tedy činila
v této oblasti 7,79 %. K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.: Holotín 41,67 %, Vápno 22,81 %, Litošice 18,75 %, Tetov 16,67 %, Sovolusky 14,93 %,
Hlavečník 14,55 %, Semín 12,88 %. Dále uvádím míru nezaměstnanosti: Chvaletice 8,16 %, Choltice 8,46 %, Břehy 8,75 %,
Řečany n/L 5,46 %. V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 6,63 %.
Na Přeloučsku bylo k 31. 5. 2011 hlášeno celkem 171 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem 6,5 uchazeče.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
5,75 %, s celkovým počtem 5645 evidovaných uchazečů. Krajská pobočka v Pardubicích evidovala v okrese k 31. 5. 2011
celkem 1293 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní
místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 4,4 uchazeče.
www.portal.mpsv.cz - volná pracovní místa - informace z ÚP - agentury práce - životopisy - databáze škol - státní sociální
podpora - sociální služby - elektronické formuláře apod.
Michaela Hývlová
Vedoucí referátu zaměstnanosti KoP Přelouč
Kontakt:
Úřad práce ČR, KrP Pardubice
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
Ředitelka paní Martina Malinská: 950 144 407
Referát zaměstnanosti: 950 144 401-405
Referát SSP:
950 144 501, 503, 504, 520, 521
Fax:
466 955 432
Datová schránka:
4p2zpna

750 let města Přelouče
8. září roku 1261 král Přemysl Otakar II. obdařil Přelouč listinou zaručující
jí městská práva. Listina připravila podmínky rozvoje a umožnila z tehdejší vsi
vybudovat město. Pokud by tento „legislativní“ akt nebyl uskutečněn, Přelouč by
se dál s největší pravděpodobností rozvíjela pouze jako okolní obce.
A jak se Přelouč rozvíjela za posledních dvacet let? Určitě pozitivně. Pokud
ale hledáme „nepřehlédnutelné a historické“ mezníky rozvoje, jak k tomu svádí
letošní výročí, co můžeme do této kategorie zařadit? Čerpací stanici za hřbitovem, klidovou zónu v centru města,
sportovní a kuželkářskou halu? To by šlo
při vší úctě ke zmíněným úspěchům stěží. U budované administrativní budovy
MěÚ si na hodnocení musíme počkat.
Významné události se nedějí pochopitelně zas tak často a každý pokrok správným směrem je dobré uznat.
Přelouč se od osady u brodu přes řeku Labe rozšiřovala na jih. A vždy byli
čas od času obyvatelé postaveni před
potřebu zvětšit pro zajištění dalšího rozvoje svoje teritorium. A jistě si vždy v dobré víře mysleli, že nové území bude „konečně“ stačit. Ale jak čas plynul, vždy
nastala doba, kdy se hranice města musely dále rozšířit. Je tento rozvoj u konce?
Taková predikce by byla stejně úspěšná
jako odhad, čím se bude za dvacet let
jezdit, komunikovat, léčit, atd. Objektiv-
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ně se dá předpokládat, že taková předpověo je nemožná. Rozvoj technologií
a společenské požadavky jsou na takový odhad příliš dynamické. Zůstává
tedy osvědčené řešení - ponechat vývoji dostatečný prostor.
Dlouho se hledá trasa obchvatu Přelouče, která svými důsledky ovlivní město na mnoho následujících desetiletí.
Zastupitelé města k obchvatu zaujímají,
každý podle svého přesvědčení, individuální postoje. Před rokem se ale většinově přiklonili k závěrům odborné studie, že obchvat města, tak jak je zanesen
v územním plánu Pardubického kraje,
nesplňuje „životně důležité“ podmínky
budoucího rozvoje města. Trasa obchvatu podle územního plánu uzavře město
na rozvojové jižní straně a navíc přivede
dopravu silnice I/33 do sousedství obytných zón. Proto zastupitelé přijali usnesení o severní variantě, která tyto negativní vlastnosti odstraňuje.
Důsledné prosazování usnesení zastupitelstva, na které jsme v Přelouči v jiných záležitostech zvyklí, má v případě
obchvatu velké rezervy. Názor, proč to
řešit dnes, když je realizace v nedohlednu a investor stejně bude prosazovat
nejekonomičtější variantu, je sice nejschůdnější, ale stěží může zajistit změnu v územním plánu. Jednání má mnoho
úskalí a ani při aktivně vedeném postupu není jednoznačně zaručen úspěch.
Ale neúspěch můžeme přijmout jen v pří-

padě, pokud se prokáže, že odborná studie vyústila v nesprávné závěry.
Historické mezníky jsou jistě dobrým
důvodem k oslavám. Mají být ale i připomenutím - tentokráte z dávného 13. století, jak důležité je připravovat podmínky
dalšího rozvoje. Díky prozíravosti panovníka, který obdařil Přelouč požadovanými právy, mohlo vzniknout město s mnoha funkčními a architektonicky cennými
objekty. Zakládací listina také umožnila
umístit v Přelouči mnohé státní instituce
jak v minulosti, tak v současné době. Neměli bychom na to zapomínat, a tak pro
další generace omezovat prostor pro
jejich rozvoj.
Jan Bezdíček
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„I v Přelouči je divadlo, nevěříte?“
Ani slunečné nedělní odpoledne neodradilo obecenstvo od tradičního divadelního představení Literárně dramatického
oddělení přeloučské Základní umělecké školy, které nastudovalo pod režijním vedením svého učitele a herce VČD
Mgr. Zdeňka Rumpíka roztomilé Hrátky
s čertem českého klasika Jana Drdy.
V pohádkovém příběhu pro všechny
věkové kategorie excelovala na hraně
profesionálního výkonu zejména Pavlína Macounová jako princezna Dišperanda, která skvěle vyhrávala i pauzy.
S chlapáckou rolí Martina Kabáta se
úspěšně a překvapivě popral Vojtěch
Krátký. Hereckým příslibem byl i neodolatelný Sarka Farka v nastudování talentovaného Jana Čapka. Naprosto zra-

lý herecký výkon předvedl Aleš Doležal
v poustevníku Školastikovi. Obecenstvo
rozesmály i čertice s úžasnou hereckou
invencí, Eliška Třasáková v nesnadné roli koktavého Omnimora a Nikola Švejdová jako čert Karborund. Ve dvojroli Lucia
se úspěšně střídali Markéta Špicová a Tereza Marešová. Vynikl i začínající „herec“
Radek Dočkal v roli Belzebuba. Pochvalu si zaslouží i ostatní účinkující - Karel
Kočí, Tereza Vejskalová, Lenka Petržílková, Michaela Jonášová, Eliška Dlasková,
Markéta Luňáková, Kateřina Minaříková,
Tereza Válková, Matěj Hofinger, Denisa
Schvachová a Veronika Krajová.
Představení mělo účelnou a děj dotvářející scénu a krásné kostýmy, obojí
navržené režisérem a dotvořené účin-

FEJETON
ŠMastnou cestu!
Pryč jsou doby, kdy jsme v raném věku vedli zápas o místo
u okénka, abychom se nechali unášet krajinou a v zatáčce
mohli dohlédnout na bufající lokomotivu s jejím občasným
zasyčením a pískotem před příjezdem do stanice. Při průjezdu
tunelem nás fascinovaly zlaté jiskry, které se zakrátko proměnily v nevzhledné černé saze, aby nám ty nejšikovnější z nich
uvízly v oku. Zatímco rytmický klapot kol nás dokázal ukolébat
k spánku, nejednoho hudebního skladatele inspiroval ke kompozici hudebního díla. Dvořákova Humoreska es moll je toho
dokladem. Dnes ty „stroje“, jak je nazývali ti, co je obsluhovali, s obdivem sledujeme v muzeích, či na nádražích, pokud
nás slavnostně navštíví.
Století páry vystřídalo století aut. Tratě byly elektrifikovány,
parní lokomotivy s účinností menší než 11 % vyřazeny z provozu, ale někteří z nás jezdí rádi vlakem dodnes. Zbaveni stresu
za volantem mohou relaxovat, sledovat ubíhající ekosystémy, které jindy nestíhají vnímat, mohou si číst nebo třídit myšlenky.
Ranní slunce za oknem slibovalo počasí ideální na výlet.
S využitím dvojité slevy na dráze - dané věkem a zakoupením
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kujícími a jejich rodiči. K úžasnému úspěchu představení přispěla i perfektní hudební složka a dokonalé sladění zvuků
a světel v provedení profesionála VČD Dušana Szabó.
Za zajímavost stojí, že z tohoto souboru vzešlo za 20 let existence pod vedením Z. Rumpíka nejméně 20 profesionálů, kteří vystudovali různé umělecké
obory a setkáváme se s nimi nejen na
jevištích, ale i v televizi a rozhlasech kupříkladu jako s moderátory či organizátory
kulturních akcí. V souboru jsou pravidelně i vysokoškoláci jiných oborů, a co je
nejzajímavější, třetinu tvoří pardubičtí
studenti, kterým není překážkou ani nesnadné dojíždění. LDO má ovšem i nadějné mladší žáky, kteří pro přeloučskou
veřejnost připravují na 26. 6. pohádku Samuila Maršaka Dům kočky Modroočky.
Všichni jste zváni v 15 hodin do Záložny.
H. K.

zpáteční jízdenky - nabita euforigeny jsem přistoupila k pokladně.. Úřednice za sklem na mně připraveně pohlédla.
„Poloviční zpáteční Přelouč“, nahlásila jsem.
Z očí vyslala signál svědčící o vytržení z nudy. Nehnutě mě
sledovala a přidala úsměv. Nic na ní se nepohnulo.
Opětovala jsem úsměv a povzbudivě na ni zamrkala na
znamení, že dnes nás čeká hezký den. Nezabralo to. K tisku
jízdenky se neměla. Zopakovala jsem předchozí mimiku.
„A kam jedete?“, přerušila pantomimu.
Otázka mě, pravda, zaskočila.
„Do Pardubic“.
Posunula čas a pod sklem mi podsunula jízdenku.
Skutečně, ten den bylo horko.
D. Jiroutová
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Červencová a srpnová výročí
a významné události na Přeloučsku
1. 7. 1919 byl zvolen starostou města Přelouče berní správce František Horáček
1. 7. 1949 vznikl národní podnik Manganorudné a kyzové
závody Chvaletice (MKZ)
1. 7. 1957 byla v Přelouči zrušena čokoládovna EGO. Objekty a zaměstnance po ní převzala Tesla II. Přelouč. Čokoládovna EGO byla v Přelouči založena v r. 1923, po roce 1945
byla přejmenována na VÝVOJ.
1. 7. 1978 si obyvatelé obce Raškovice mohli poprvé natočit vodu ve svých domácnostech z vodovodu.
1. 7. 1997 zemřel v Praze přeloučský rodák (nar. 13. 12.
1914) Ing. Karel Ptáček, potomek přeloučské muzikantské
rodiny, ve 30. a 40. letech byl známý jako aranžér džezové
hudby. Jako tenorsaxofonista působil v předních orchestrech
té doby (Ladislava Habarta, Karla Vlacha, Gramo-Klub Jana
Šímy aj.)
2. 7. 1959 zemřel v Praze přeloučský rodák akademik
MUDr. Jiří Diviš, bývalý přednosta 2. chirurg. kliniky v Praze,
vynikající hrudní chirurg, v r. 1923 provedl první transfusi
krve v ČSR, narodil se 4. 5.1886 v rodině inženýra Jana Diviše, ředitele cukrovaru v Přelouči a v letech 1914 - 1919
úspěšného starosty města Přelouče. Měl čtyři sourozence,
bratra a tři sestry.
2. 7. 2003 zemřela soběslavská rodačka Klára Zurynková-Svobodová, klavíristka a učitelka hudby. Za svého působení v Přelouči vyučovala hudbě a řídila pěvecký sbor
J. B. Foerstera. Byla doprovázečkou četných umělců ve východních Čechách. (Narozena v Soběslavi dne 7. 3. 1910).
3. 7. 1842 zničil požár ve Zdechovicích za silného větru
22 domků.
4. 7. 1776 se konala v Přelouči slavnost u příležitosti dokončení stavební rekonstrukce Svatopolského areálu
5. 7. 1837 se konal v Přelouči první týdenní trh na obilí, prodalo se přes 300 korců obilí, mnoho drůbeže a jiných věcí.
5. 7. 1866 vtrhlo do Přelouče pruské vojsko, které zde po
bitvě u Hradce Králové pátralo po zbytcích rakouských armád.
6. 7. 1921 se v Přelouči narodil Miloslav Bervíd, bývalý šéfdirigent Západočeského symfonického orchestru v Mariánských
Lázních. Zemřel 8. 9. 1980 v Praze, pochován v Přelouči.
6. 7. 1930 byla otevřena nová školní budova ve Chvaleticích, postavená podle návrhu akad. arch. Karla Řepy st.
7. 7. 1861 sehráli přeloučští divadelní ochotníci hru „Paličova dcera“.
10. 7. 1752 vyhořel lovecký zámeček kladrubského hřebčína. Po opravě v něm zřídila dvorská komora „císařskou
fabriku na sukna“.
10. 7. 1817 se v Bohdanči narodil Václav Pour, právník, později mlynář ve Valech, přítel Karla Havlíčka Borovského,
účastník revolučního dění r. 1848. Byl jedním z českých
81 poslanců, kteří podepsali v srpnu 1868 Deklaraci českou (požadavek federace v rámci Rakouska-Uherska).
10. 7. 1997 zaplavil vysoký stav vody v Labi po vytrvalých
deštích prameniště pitné vody u Semína.
11. 7. 1870 se narodil v Bohdanči Jan Hroch, hudební pedagog a skladatel, v letech 1907-1922 působil v Přelouči.
Vedle učitelské praxe byl sbormistrem pěveckého spolku a di-
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rigentem smyčcového orchestru. V r. 1922 se stal ředitelem
měšdanské školy v Pardubicích.
13. 7. 1930 byla v Přelouči slavnostně otevřena nová sokolovna, postavena nákladem 470 tis. tehdejších korun.
13. 7. 1947 se konal na letišti v Přelouči (bylo zrušeno v roce 1955) první letecký den.
14. 7. 1875 se narodil v Přelouči Bohuslav Jelínek, hudebník
a cestovatel, absolvent pražské konzervatoře. Byl kapelníkem
18. východosibiřského pluku v Manžursku, a to v hodnosti
kapitána. Muzeu v Přelouči věnoval sbírku zbraní.
15. 7. 1863 se narodil v Cholticích PhDr. Jindřich Barvíř,
český petrograf a mineralog, původně středoškolský profesor, později profesor petrografie na UK v Praze. Jako regionální archeolog provedl řadu průzkumů.
15. 7. 1867 žilo v Přelouči 2 345 obyvatel.
15. 7. 1919 se narodil v Přelouči Jindřich Mahelka, akademický malíř, grafik, ilustrátor, profesor na střední průmyslové škole grafické u profesora Vladimíra Silovského. Náměty
pro krajinomalby čerpal hlavně z Polabí v okolí Přelouče.
Čestný občan města Přelouče. Zemřel 3. 3. 1990 v Praze
na Zbraslavi.
15. 7. 1922 byl v Cholticích zřízen a uveden do provozu chudobinec.
15. 7. 1963 zemřel přeloučský rodák (nar. 17. 9. 1872) Gustav Heřman, školský a osvětový pracovník, ředitel měšdanské školy v Přelouči. Působil jako správce konzulátu ve
Splitu, později působil jako ředitel měšdanských škol na
Slovensku. Byl zakládajícím členem městského muzea, důvěrný přítel Dr. Emila Holuba.
16. 7. 1921 byla v Kojicích založena Tělocvičná jednota Sokol. V roce 1945 se spojila s místním fotbalovým klubem pod
společným názvem Sokol Kojice.
17. 7. 1864 se v Přelouči narodil Rudolf Brunner - Dvořák,
momentní fotograf, byl dvorním fotografem arcivévody Ferdinanda d’Este. Zemřel v Praze dne 7. 6. 1927.
17. 7. 1937 zemřel v Pardubicích Jan Hroch, hudební pedagog a skladatel, bývalý ředitel měšdanské školy v Pardubicích. V letech 1907-1922 působil v Přelouči. Autor několika instrumentálních skladeb. Místem jeho narození dne
11. 7. 1870 byla Bohdaneč.
17. 7. 1941 zemřel v Plzni přeloučský rodák Karel Seidl,
český operní tenorista. Zpěv studoval v Praze a v Drážoanech, na angažmá odešel do Essenu, Kolína nad Rýnem
a Düsseldorfu. Po 1. světové válce působil jako operní pěvec
v Plzni, Českých Budějovicích a v Olomouci. Úspěšný interpret postav Smetanových oper. Datum narození v Přelouči
bylo 22. 12. 1889.
17. 7. 1989 zemřel v Rychnově nad Kněžnou přeloučský rodák (26. 6. 1916) Jan Horyna, bývalý důstojník čsl. armády,
v mládí talentovaný místní sportovec, reprezentant armádního tenisu, zakládající člen přeloučského hokeje, úspěšný
hráč kopané a stolního tenisu.
17. 7. 1998 se konala kolaudace plynovodu do obcí Choltice, Chrtníky, Jedousov, Svinčany a Bezděkov.
18. 7. 1920 se ustavil v Přelouči studentský spolek „Ladislav
Quis“.
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Výročí a významné události
18. 7. 1927 byla dokončena stavba zdymadla a hydroelektrárny na Labi v Přelouči.
21. 7. 1774 se narodil v Kvasinách Alois Budislav Rettig,
zkoušený magistrátní rada, advokát, spisovatel a dramatik,
na přeloučské radnici působil v letech 1813- 1818 jako magistrátní rada. Manžel M. D. Rettigové.
21. 7. 1937 se narodil v Přelouči ing. Miroslav Hrnčíř, CSc.,
ekonomicko-finanční expert, bývalý poradce guvernéra centrální banky v Praze, v r. 1996 jmenován prezidentem republiky členem bankovní rady České národní banky.
22. 7. 1638 povolil císař Ferdinand III. Městu Přelouči právo
pořádat Třetí jarmark v úterý po neděli Provodní.
23. 7. 1893 byla v Přelouči zahájena Národopisná výstava,
u jejíhož zrodu stál Dr. Ladislav Quis, místní advokát a básník.
23. 7. 1913 se narodil Václav Kytka, profesor Střední odborné školy výtvarné v Praze. Školní prázdniny trávil u prarodičů
v Přelouči, kde se stýkal s místními akademickými malíři
Emlerem, Brotánkem a Mahelkou.
24. 7. 1879 byl položen základní kámen ke stavbě staré
choltické školy.
24. 7. 1913 se narodil v České Třebové Vladimír Zourek,
akademický malíř a portrétista, žil a pracoval v Přelouči.
Studoval v letech 1934 -1939 a též 1945 na AVU v Praze
u prof. Willi Nowaka. Místními spoluobčany byl označován
za „posledního přeloučského bohéma“. Zemřel za tragických
okolností v Přelouči dne 19. 4. 1969.
25. 7. 1867 byla na okresním úřadě v Přelouči zřízena „poptavárna po práci“.
25. 7. 1910 byl na mlýnských pozemcích u Výrova nalezen
poklad zlatých a stříbrných mincí, pocházejících většinou
ze 17. století.
25. 7. 1921 byla v Přelouči ustavena Federativní dělnická
tělovýchovná jednota (FDTJ).
26. 7. 1844 zemřel v Litomyšli Alois Budislav Rettig, bývalý
magistrátní rada na přeloučské radnici, manžel M. D. Rettigové.
26. 7. 1849 se narodil v Sezemicích Josef Ledr st., pedagog,
původně učitel, ředitel školy v Nových Dvorech a v Uhlířských Janovicích, od r. 1915 žil v Přelouči. Sepsal Dějiny
města Přelouče n. L., Dějiny panství a města Nových Dvorů,
Dějiny Malína, Dějiny města Uhlířských Janovic. Zemřel dne
18. 6. 1934 v Přelouči.
26. 7. 1912 se narodil v Přelouči František Emler, akademický malíř, čestný občan města Přelouče, náměty pro krajinomalby čerpal z rodného Polabí, Českomoravské vrchoviny
a při svých studijních cestách v cizině. Zemřel v Praze dne
24. 5. 1992.
27. 7. 1864 se narodil v Přelouči František Flos, okresní školní inspektor v Pardubicích, autor dobrodružné a naučné literatury pro mládež. Zemřel 8. 1. 1961 v Praze.
28. 7. 1872 se konalo svěcení praporu „Krejčovské jednoty
v Přelouči“.
31. 7. 1785 byl vysvěcen evangelický kostel v Bukovce. První bohoslužby se v Bukovce konaly před výstavbou kostela
již 3. 8. 1783.
31. 7. 1938 byly při odstraňování zdiva na zbořeništi Krejzlova domu v Přelouči nalezeny zazděny v jedné místnosti dva
plátěné pytlíky stříbrných mincí o váze 4,8 kg, pocházejících
z let 1740-1800 a do úkrytu byly zazděny v bouřlivém roce 1848.
31. 7. 1997 zemřel v Praze Ing. Josef Zeman, významný projektant, autor řady projektů sportovních hal u nás i v cizině.
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Byl rovněž autorem unikátního Žoákovského mostu u Orlické přehrady. Mládí prožil v Přelouči, kde je také na Svatém
poli pochován. Jeho rodným místem dne 19. 3. 1922 byla
Běloves u Náchoda.
31. 7. 1999 převzala obec Sopřeč z rukou senátorky Jaroslavy Moserové a přednosty Okresního úřadu v Pardubicích
Michala Rabase obecní znak a prapor.
1. 8. 1934 došlo ke spojení Městské spořitelny v Přelouči
s Městskou spořitelnou v Pardubicích.
2. 8. 1906 zemřel v Praze Jan Slavík, matematik a filozof,
organizátor středního školství na Moravě. Od roku 1891 byl
zemským školním inspektorem na Moravě. Tento přeloučský
rodák byl čestným občanem sedmi moravských měst.
2. 8. 1975 zemřel v Přelouči ing. Dr. Zdeněk Kadlus st. Profesor a později ředitel Zemědělské školy v Přelouči, byl autorem četných odborných publikací a příspěvků.
3. 8. 1620 byl královskou komisí Fridricha Falckého sestaven soupis majetku zdechovického statku. Kromě zámku,
kostela a panského dvora mu patřily mlýn a pivovar i příslušný úsek Labe. Ve Chvaleticích obecní lázeň a vinice, z vesnic pak Trnávka, Řečany s kostelem, Labětín a Spytovice.
3. 8. 1783 se konaly první evangelické bohoslužby v Bukovce. Evangelický kostel zde byl vysvěcen 31. 7. 1785.
3. 8. 1882 byla slavnostně zprovozněna nová školní budova v Přelouči na nynějším Masarykově náměstí.
3. 8. 1935 byl v Přelouči ustaven „Sbor skautů DTJ“.
4. 8. 1831 se narodil v Libenicích u Kolína Josef Dobiáš,
evangelický duchovní, přítel Karla Havlíčka Borovského,
autor řady článků historického obsahu. Zemřel 20. 3. 1907
v Bukovce.
4. 8. 1861 sehráli přeloučští divadelní ochotníci hru „Paní
Mariánka, matka pluku“.
5. 8. 1845 zemřela v Litomyšli Magdalena Dobromila Rettigová, populární spisovatelka, v Přelouči pobývala po boku
manžela-magistrátního rady na přeloučské radnici.
7. 8. 1887 se narodil v Lipolticích Augustin Deršák, hudební pedagog a sbormistr, absolvent varhanního oddělení pražské konzervatoře, ředitel kůru, zakladatel a sbormistr Pěveckého sdružení slovenských učitelů.
10. 8. 1925 se v Přelouči narodil Ing. Stanislav Brebera, bývalý výzkumný pracovník Voj. techn. ústavu, v r. 1952 vyvinul
plastickou trhavinu s názvem SEMTEX pro použití v průmyslu.
10. 8. 1884 byl v Cholticích založen Sbor dobrovolných hasičů.
12. 8. 1934 byl v Přelouči otevřen spolkový dům DTJ s tělocvičnou.
13. 8. 1933 byl v Přelouči otevřen hasičský dům. Základní
kámen byl k němu položen již v roce 1926.
14. 8. 1904 a 15. 8. 1904 uspořádali vídeňští Češi manifestační výlet do Čech. Navštívili i město Přelouč.
15. 8. 1785 bylo v Přelouči zrušeno Bratrstvo Sv. Barbory.
16. 8. 1922 se narodil v Chlumci nad Cidlinou prof. PhDr. Zdeněk Matějček, Dr.Sc., své mládí prožil v Kladrubech n. L., kde
byl jeho otec ředitelem Národního hřebčína. Jako známý dětský psycholog byl autorem a spoluautorem řady odborných
knih o psychických deprivacích v dětství. Vykonal řadu přednášek doma i v cizině (Kanada, USA, Austrálie). Zemřel 26. 10.
2004 v Praze. Byl členem Klubu rodáků a přátel města Přelouče v Praze.
16. 8. 1932 se v Přelouči narodil prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc., od 6. 4. 1994 rektor Univerzity Pardubice, autor
četných odborných publikací, učebnic a skript.
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16. 8. 1976 byla v Přelouči otevřena nová pošta v nynější
Pardubické ulici.
20. 8. 1984 zemřel v Praze přeloučský rodák ing. Jiří Rydlo,
specialista v oboru elektrotechnického zabezpečení železnic.
Publikoval v odborných časopisech.
22. 8. 1917 se v Přelouči narodil Zdeněk Václavík, účastník
2. zahraničního odboje ze Západu. Po 2. světové válce napsal několik autentických knih o cestách a osudech našich
vojáků v zahraniční armádě. Po únoru 1948 byl vyloučen ze
svazu novinářů a byl nucen emigrovat podruhé. Žil v Americe ve státě Wiskonsin, kde také dne 4. 4. 2008 zemřel.
22. 8. 1995 došlo v Cholticích k přepadení pošty. Maskovaný lupič si odnesl 36 tis. Kč.
24. 8. 1919 se usnesla obecní rada v Kojicích zavést do obce el. proud. Elektrifikaci provedla v r. 1921 fa Ing. Křižík,
Praha.
25. 8. 1944 zemřel v Přelouči místní rodák (nar. 4. 11. 1883)
Karel František Ludvík, sazeč a polygraf, malíř, fotograf, cestovatel. V letech 1924-1934 působil v Addis Abebě v Etiopii,

kde měl tiskárnu. Část jeho sbírek je uložena v Městském
muzeu v Přelouči.
27. 8. 1918 se městská rada v Přelouči veřejně přihlásila
k právu českého národa na státoprávní uspořádání.
29. 8. 1998 se konaly ve Valech oslavy 600. výročí první písemné zmínky o této obci. Při této příležitosti byly předány
starostovi symboly obce - prapor a znak.
29. 8. 2005 zemřel v Pardubicích přeloučský rodák (nar. 18. 5.
1935) Ing. Arch. Lubomír Driml, autor projektů významných
budov ve východočeském kraji. Byl autorem poválečného
územního plánu města Přelouče (školní práce na ČVUT v Praze za vedení doc. Ing. Krásného).
31. 8. 1963 se v Přelouči narodil Alois Balán, učitel na umělecko-průmyslové škole ve Vídni a ve Valašském Meziříčí.
Působil též v Paříži a Mnichově.
31. 8. 1918 byla v Přelouči ustavena Hospodářská rada.
F. H.
Prameny: Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo (2003)
Aktualizovaný záznamník autora

Kulinářské okénko
Vážení čtenáři, přeji dobrý den. Máme před sebou čas sladkého odpočinku,
povalování se na plážích...
Zkrátka prázdniny jsou tady. Dnes
Vám nabídnu jídla lehká s dostatkem zeleniny. Ono když je teplo, ani nemáme
hlad. Budou to dva recepty na polévky
a dva na hotová jídla.
První polévka nemá jméno. Každý si
ji může pojmenovat, jak sám uzná za
vhodné. Já jsem si ji nazval Červená
bramboračka s těstovinou. V receptu
nebudu používat gramáže. Budete muset improvizovat. Také hodně záleží na
počtu strávníků. Budeme potřebovat uzenou slaninu, brambory, těstoviny (mušličky), vývar z bujonové kostky, cibuli,
zelenou papriku, rajčata, mletou sladkou papriku, tuk na smažení, sůl, mletý pepř.
Postup: slaninu nakrájejte na malé
kostičky a na pánvi společně s jemně
nakrájenou cibulí osmažte. Zasypte mletou paprikou a podlijte vývarem. Dál přidejte nakrájené brambory, rajčata a papriku. Vše vařte doměkka. Těstoviny, které
se uvařily zvlášd, přidejte do vývaru. Dle
chuti osolte a opepřete.
Polévka z drůbků
Budete potřebovat: kuřecí drůbky,
malou petržel, mrkev, kousek celeru,
žampiony, sterilovaný hrášek, máslo,
sladkou mletou papriku, rajčata (oloupaná), sůl, pepř, těstoviny.
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Postup: drůbky pokrájejte na menší
kousky a osmažte na másle. Podlijte vodou, osolte a krátce povařte. Pak přidejte
na kousky pokrájenou zeleninu, na plátky nakrájené žampiony a hrášek, na kolečka pokrájené rajče a červenou mletou
papriku. Na zahuštění použijte hotovou
jíšku a nechte ještě 15 minut vařit. Pak
dochudte a přidejte těstoviny, které se
musí uvařit zvlášd.
Jdeme na hotovky. Budeme si připravovat vepřový guláš na nakládaných
okurkách.
Co budeme potřebovat? Vepřové
plecko, uzenou slaninu, šunku (nemusí být), cibuli, česnek, rajčata, nakládané okurky, sůl, sádlo, mletý pepř,
mletou sladkou papriku.
Postup: slaninu s pokrájenou cibulí
zpěníte. Přidá se maso nakrájené na kostičky, sůl, rozetřený česnek (dle chuti),
mletá paprika, pepř. Pod pokličkou za
občasného míchání pomalu duste. Podlévejte vodou nebo pivem. Až bude maso poloměkké, přidají se na kolečka pokrájená rajčata a okurky. Je-li šdáva příliš
řídká, zahustěte ji jemným bramborovým
škrobem. Chvíli povařte a je hotovo. Na
zlepšení chuti můžete použít trochu sojové omáčky. Jako přílohu použijte vařený brambor.

papriku, rýži, čerstvé houby nebo žampiony, zelené papriky, rajčata (oloupaná), česnek dle chuti, sádlo (olej), sůl,
pepř.
Postup: na tuku zpěníte cibulku, zasypte paprikou, mírně podlijte a přidejte
na malé kousky pokrájené maso, česnek,
sůl. Na mírném ohni duste. Je-li maso poloměkké, přidáte rýži, kterou jste uvařili
zvlášd, houby, rajčata, zelené i červené
papriky (pokrájené). Vše promíchejte, dochudte. Ještě alespoň 20 minut na mírném ohni duste. Je-li rizoto suché, můžete ho mírně podlít.
Dobrou chud a krásnou dovolenou
Vám přeje
Pavel Culek

Inzerce

Pikantní rizoto
Co budete potřebovat: vepřové plecko, cibuli, sladkou mletou červenou
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Fotografická soutěž
31. 5. 2011 bylo ukončeno 1. kolo fotografické soutěže
„PŘELOUČSKO“. V letním vydání Přeloučského Roštu vám přinášíme ukázky fotografií a upozorňujeme všechny, kteří by
se rádi této soutěže zúčastnili, že do 30. 9. 2011 mohou své
příspěvky zasílat. Tyto fotografie budou zařazeny do 2. kola
soutěže.
Oznámení o výsledcích 1. kola bude zveřejněno v příštím
vydání Přeloučského Roštu.
Zdeněk Vamberský

Jiří Danielka

Bohumil Čejka

Bohumil Čejka

Jana Hellingerová
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Ohlédnutí sboru „J. B. Foerster“ za festivaly 2011
Po slavnostním koncertu k 90. výročí založení sboru čekala jeho členy koncem května a začátkem června účast na
festivalech.
V Heřmanově Městci proběhlo 28. května X. setkání pěveckých sborů královéhradeckého regionu. Tato akce má tradici už od roku 1992. Přehlídku, která nemá soutěžní charakter
a koná se vždy jednou za dva roky, organizuje sbor „Vlastislav“

Koncert v Synagoze v Heřmanově Městci

ve spolupráci s městem Heřmanův Městec. Sbor J. B. Foerster,
který je pravidelným účastníkem tohoto setkání, vystoupil v dopoledním koncertě sborů v Synagoze a odpoledne na nádvoří
zámku v přehlídce sborů. Stálou součástí festivalu je závěrečné
společné vystoupení sborů s orchestrem (letos s Chrudimskou
komorní filharmonií pod vedením Martina Profouse) s uvedením kantáty Bedřicha Smetany „Česká píseň“ a sboru „Proč
bychom se netěšili“ z opery Prodaná nevěsta.
2. června vystoupil náš sbor v Chrámu Tůmy Přeloučského
na zahajovacím koncertu VII. ročníku festivalu Polanského, který každoročně pořádá ZUŠ Přelouč.
Od roku 2001 se vždy první sobotu v červnu scházejí pěvecké sbory UČPS z Východočeského a Středočeského kraje
a Prahy v Osenicích na festivalu „Foersterovy Osenice“. Myšlenka uspořádat festival a vybudovat Památník Foersterova rodu

v bývalé osenické škole vznikla na podkladě uctění památky
50. výročí úmrtí Josefa Bohuslava Foerstra. Festival je organizován Pěveckým sdružením pražských učitelů v čele s předsedou Mgr. Františkem Zumrem, který je zároveň ředitelem
festivalu, obcí Dětenice - ústřední obcí svazku Dětenice, Osenice, Brodek („mikroregion Rozhraní“) a Dobrovolným sdružením rodáků a přátel Dětenic, Osenic a Brodku za podpory Ministerstva kultury a žijících příbuzných skladatele.
Letos 4. června se zúčastnil XI. ročníku tohoto festivalu
i náš sbor (poslední účast byla na VIII ročníku v roce 2008).
Kromě 9 pěveckých sborů byl tradičně zahraničním hostem
pěvecký sbor ze Slovinska. V jeho repertoáru zazněla skladba
Antonína Foerstra, strýce J. B. Foerstra, který po studiích odešel
do Chorvatska a později působil ve slovinské Lublani jako hudební pedagog. V roce 2005 byla na okraji amfiteátru vysazena symbolická Lípa přátelství českého a slovinského lidu.
Festivalový den byl tradičně zahájen dopolední slavnostní
mší a hudebním matiné v kostele Narození P. Marie v Osenicích.
Odpoledne program pokračoval přehlídkou pěveckých sborů
v amfiteátru před Památníkem Foerstrova rodu. Náš sbor, vzhledem k svému významnému jubileu a názvu, který nese, vystoupil jako první. Od roku 2003 se stalo zvyklostí zakončit přehlídku ve volném prostranství lidovou písní „Veru si ty šohajíčku“
v úpravě Oldřicha Halmy společným provedením všech účastníků festivalu. Program festivalu dával i časový prostor k prohlídce Památníku Foersterova rodu včetně Pamětní síně.
Po hudební slavnosti v přírodním amfiteátru se sbory rozjely
k podvečerním koncertům do nedalekých měst a obcí. Náš sbor
vystupoval spolu s Dvořákovým komorním sborem z Kralup nad
Vltavou v kostele Nanebevzetí P. Marie v Bystřici u Libáně.
Smíšený pěvecký sbor J. B. Foerster děkuje všem pořadatelům za přípravu a pohostinnost, nejen v podobě tradičního osenického přivítání domácími „Dětenickými koláčky“. Při účasti na
festivalech oceňujeme i možnost seznámit se s prací ostatních
sborů případně navázat kontakt ke spolupráci.
Mgr. Drahoslava Jiroutová

Pamìtní deska
vysazení lípy pøátelství

Koncert v Bystøici u Libánì

U busty J. B. Foerstra
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Pamìtní síò v osenické kole

Podìkování øediteli festivalu
v Osenicích Mgr. F. Zumrovi
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Pozdravy z ciziny

Opět v Peru…
Věta: Dnes je tomu přesně týden, co
jsem přicestovala do Ayacucha je minulostí… V našem vyprávění se tam teprve
dostaneme.
Na odpoledne jsem měla s Peruáncem Pablem domluvenou schůzku na
nově zrekonstruovaném náměstí se spoustou vodotrysků Plaza San Martin. Přivedl s sebou sestru a přítelkyni. Poučena
z předchozího dne jsem se na prohlídku
města nachystala jako na horskou túru.
Centrum zářilo barvami karnevalu San
Antonio, proud tanečníků začínal před
budovou Kongresu a valil se na náměstí i do přilehlých uliček. To byla podívaná!
Tolik barev, zpěvu, tance.
Pablo oproti mému očekávání zvolil
jinou strategii než můj včerejší průvodce.
Rozhodl se, že musím ochutnat všechno,
co neznám, což byla pochopitelně většina pokrmů. Nesměla chybět ani vyhlášená Inca Cola. Nechtěla jsem to přehánět,
protože jsem už na večer měla koupenou jízdenku na autobus do Ayacucha
a strávit v něm 9 hodin, zároveň se poprat s výškovou nemocí a mít navrch zažívací problémy by nebylo úplně ideální.
Naštěstí tadkova slivovice funguje spolehlivě a žádná místní lahůdka mě dosud neprohnala.
Připravovala jsem si, jak budu vykládat o České republice, jak budu vysvětlovat, kde se přibližně nachází, načež se
Pablo rozvyprávěl o Olomouci, Šumperku,
Českých Budějovicích, také se ptal, zdali náhodou nemám s sebou to dobré pití
v zelené lahvičce se žlutou etiketou. Zalitovala jsem, nebod váha mého zavazadla z povolených 20 kg dosahovala pouze
19,5 kg, býval by se mi tam půllitřík Becherovky ještě vešel. Óóó, jak jsem se styděla, když jsem mu pak předávala cestováním napadrd rozdrobené tatranky.
Pablo se rozloučil a spěchal do práce.
S děvčaty jsme vyrazily do Muzea inkvizice na Plaza Bolivar. Po všech těch
dobrůtkách, co ani nechci vědět, z čeho se
připravovaly, to nebyl moc dobrý nápad.
Ve sklepeních jsme zhlédly kobky a mučírny, figuríny v životní velikosti, které
k mému štěstí působily veskrze úsměvně.
Nakonec jsme vyrazily do Čínské čtvrti. Znaly jsme se sotva dvě hodiny, ale
nad kávou a smaženými kroužky picarones, obklopeny miliony všemožných hadříků a jakýchsi šperků, jsme si my holky
výborně rozuměly.
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Lidé jsou tady všeobecně moc milí
a ochotní pomoci, až je to někdy dojemné. Člověk často zblblý jejich laskavostí a dobrotou dává „diško“ za beztak už
předražený taxík. Na nádraží mě vezl
údajně nejstarší taxikář v této profesi
v Limě. Držela jsem se zuby nehty pevně
zavrtaná v sedačce, oči vytřeštěné, přemýšlejíc, jak asi řídí ostatní, když tenhle
se ani nesnaží předstírat dodržování dopravních předpisů. Přesto jsme si krásně
popovídali, nakonec mi popřál vše dobré a pomohl s krosnou až do autobusu.
Jízdenka zakoupená pochopitelně
u té nejlevnější společnosti platila na
osmou večer.
Zjištění, že po silných deštích došlo
k sesuvům půdy a někde voda dokonce sebrala mosty, mě nepřivedlo zrovna
k euforii. Neměla jsem jet raději přes den?
Ale nedalo se už nic dělat, seděla jsem
v autobuse a doufala ve šdastný konec.
Spolucestující, pro něž jsem byla atrakcí,
se na mě sesypali s netajeným zájmem.
Co prý tu dělám, kam jedu a proč, jak
dlouho tam budu… Neustále jsem zdůrazňovala, že jedu studovat, ale babičky
nakonec usoudily, že vůbec ze všeho
nejlepší by bylo najít si tu ženicha. Ale
nesmí to být černoch. Poděkovala jsem

!

za instruktáž, přislíbila, že černocha si
nevezmu, a snažila se na chvíli usnout.
Nakonec jsem byla vděčná za tu noční
jízdu, protože jsem díky tomu neviděla
spád do údolí ani tu podmáčenou cestu,
která zavinila dvouhodinové zpoždění.
Když nad ránem začalo svítat, sjížděli jsme serpentinami do Ayacucha.
Nebylo mi nejlíp - možná kvůli výškové
nemoci soroche (ačkoli jsem si proti ní
vzala gravol). Nechtěla jsem nic podcenit, protože v průvodci se píše, že ta nemoc může i zabíjet. Taky je tam varování, že často dochází k přepadení lupiči,
tzv. škrtiči. Útočník se snaží přiškrcením zbavit svou oběd smyslů, aby ji mohl
okrást. Tento počin bych zlodějům usnadnila, nebod na krku nosím přehozenou
šálu od kamarádky…
Že mi bylo úzko, přičítám však spíš
než soroche okolí, které mě znenadání
obklopovalo. Noc v autobuse mě oddělila od civilizace a vyplivla rovnou do neznámého světa. Malinké hliněné domečky
s miniaturním políčkem, často bez vody,
elektřiny… octla jsem se v jiném světě.
Chudí, ale jak jsem cítila, o to šdastnější
lidé, mávali na projíždějící autobusy. Ptám
se, jak takhle mohou žít, ale oni jsou tady doma.
Ráno jsem tedy dorazila do cíle. Na
nádraží mě čekala kamarádka. Tak zase
šdastně někde doma.
Mgr. Alena Rudolfová, VM

Angliètina pro nejmení
1. V záhoncích je schovaná zelenina. Najdi v bluditi ze záhonù správný anglický název
a obrázek.

2. Pøipi k èeským slovíèkùm
anglické pojmenování zeleniny.
Mrkev ________________ Cibule ________________
Okurka _______________ Rajèe _________________
Øedkvièka ____________ Paprika _______________
3. Názvy zeleniny se spojily do dlouhého písmenkového záhonu. Oddìl jednotlivá slovíèka od
sebe a kadé si oznaè jinou barevnou pastelkou. (Pouij barvu pastelky podle barvy zeleniny).
CARROTONIONCUCUMBERRADISHPEPPERTOMATO
Sandra Jadrná
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Pěší hlídky fungují...

Milí čtenáři naší rubriky,
přeji všem pohodové letní dny a dětem krásné a bezpečné
prázdniny!
Každé roční období s sebou pro nás přináší své specifické
situace, na kterých se podílíme při plnění našich úkolů. V letním období to bývají nejčastěji úkony v oblasti ochrany veřejného pořádku (rušení nočního klidu, důsledky konzumace
alkoholických nápojů apod.), řešení situace na lohenicko-mělických písníkách (nedovolené táboření, vjíždění na lesní pozemky, zranění při skocích do vody), zvýšený dohled na sportovištích a dětských hřištích a v neposlední řadě také často
pomoc seniorům v horkých letních dnech. Ve všech těchto případech nám býváte nenahraditelně nápomocni vy, občané, kterým není lhostejné ničení hezkých částí města ani pomoc lidem
v nouzi. Proto bych byl rád, aby vás nenechávalo lhostejnými
jednání některých výtržníků a abyste kdykoliv využili našich telefonních čísel.

Z našich posledních případů:
Mladíci posilněni alkoholem...

Před 2. hodinou ranní při pěší kontrole města si strážníci povšimli hlučící skupinky osob. Když hlídka zamířila ke skupince,

spatřila muže, který pěstí rozbil skleněnou výplň u informační
tabule mapy města. Hlídka požádala muže o prokázání totožnosti a vyzvala ho k podrobení se dechové zkoušce. Po ní byla zjištěna hladina alkoholu v dechu ve výši 1,71 promile. Byla pořízena fotodokumentace a věc dořeší
MÌSTSKÁ
z důvodu náhrady škody přestupková komise.
POLICIE

P

Kolem druhé hodiny ranní se na služebnu MP
dostavil občan se stížností, že asi před hodinou zahlédl z okna svého bytu partu mladíků, kteří dělali
Rojící se včely...
hluk, a jeden z nich ukopl zpětné zrcátko na jeho
Roj včel obtěžoval majitele zahrady. Vzhledem
automobilu. Popsal mladíkovo oblečení a hlídka MP
k tomu, že dobrovolní hasiči již vlastní vysavač na
vyjela na místo, aby se pokusila partu mladíků vyØE
zneškodnění hmyzu, byla záležitost rychle a ke spohledat. Mezitím volala na služebnu paní, která zaLOUÈ
kojenosti vyřešena.
hlédla z okna svého bytu partu mladíků, jak se pokoušejí vylézt na balkon protějšího domu. Po příjezdu na mísPořezaný Vietnamec...
to již mladíci byli pryč, údajně utekli. Hlídka však měla další
popis mladíků a po několika minutách tyto mladé výtržníky
Zdravotnická záchranná služba nám oznámila, že vyjíždí na
objevila.
ošetření pořezaného Vietnamce. V jedné firmě došlo k vzáMladíci hlídce přiznali, že to trochu přehnali s alkoholem na
jemné rozepři dvou Vietnamců, která vyvrcholila pořezáním
srazu třídy. Doznali se, že převrátili nějaké kontejnery, ale nejednoho z nich. Pořezanému se dostalo řádného ošetření a věc
vědí kde přesně. Když se strážníci zeptali, kdo ukopl zrcátko
byla následně předána PČR, která se dostavila na místo.
u auta, jeden z nich se přiznal.
Následně pod dohledem strážníků všichni urovnali převráNakonec bych na tomto místě rád uveřejnil poděkovácené kontejnery a vyházené koše, vyvrácený stromek v ulici
ní občanky, které jsme pomohli najít její babičku, a které
Račanská budou muset uhradit ze svých finančních zdrojů.
vždy nejvíc potěší.
Celou záležitost s udělením pokuty a stanovením výše náDobrý den,
hrady škody dořeší přestupková komise.
mockrát vám všem děkuji za ochotu a pomoc při hledání
babičky, hlavně členu hlídky MP, který se mnou trpělivě objížAlkohol za volantem...
děl všechna místa a nakonec nás odvezl domů. Bohužel nePřibližně v půlnoci bylo při hlídkové činnosti v ulici 28.října
vím jeho jméno. Dopídila jsem se, že mne babička šla hledat
spatřeno vozidlo, ve kterém seděli dva muži. Řidič vozidla hodk Labi, když se nasnídala, kousek vždy ušla a odpočinula si.
lal zaparkovat v jednosměrné ulici v protisměru a při tomto
S přáním hezkého dne.
manévru najel na chodník. Tou dobou již toto vozidlo bylo pod
E.V.
dohledem kamerového systému. Při kontrole posádky vozidJeště připomínám naše telefonní čísla:
la bylo zjevně jasné, že řidič slovenské národnosti požil před
tísňová linka:
156 - ne z mobilních telefonů
jízdou alkohol. Přiznal sám, že vypil 3 piva. Dechovou zkouštel.: 466 959 660,
fax: 466 094 104
kou však bylo zjištěno, že alkoholu bylo zřejmě o něco více,
mobilní telefon:
736 641 952
nebod alkoholový analyzátor ukázal hodnotu 2,67 promile
e-mail:
mp@mestoprelouc.cz
alkoholu.
Na místo byla přivolána hlídka policie ČR a celá věc jí byla
Za městskou policii Mgr. Martin Karabec, velitel MP Přelouč
předána.
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE

VZPOMÍNKA

Matyáš Forst
Mája Křemenáková
Tereza Dršmanová
Pavlína Holečková
Špaček František

Dne 31. 7. 2011
vzpomeneme
nedožitých 90. narozenin
paní
Marty Rokytové.

JUBILANTI
Jaroslav Kasal
Jaroslav Špaček
Zdislava Mrštíková
Ludmila Hudková
Jaroslav Pleskot
Miluše Charvátová
Dobromila Kopecká
Drahomila Frodeová

85
80
80
75
75
75
75
75

let
let
let
let
let
let
let
let

Dne 4. 8. 2011
by se dožil
její manžel
František Rokyta
97 let.
Dne 2. 8. 2011
vzpomeneme 15. výročí
od tragické smrti jejich vnuka
Tomáše Lazara.
Vzpomíná rodina

PŘELOUČSKÁ ZASTAVENÍ 26. 5. 2011
Městská knihovna v Přelouči také přispěla svou troškou do
mlýna při červnových oslavách.
Nabídli jsme našim čtenářům i případným dalším zájemcům
historicko-kulturní procházku Přeloučí.
O akci byl mimořádný zájem, ale počet míst byl bohužel
pevně stanoven. Důvodem bylo prostorové omezení na některých plánovaných zastávkách. Proto se ještě jednou omlouváme všem, které jsme museli odmítnout a slibujeme, že podobnou akci někdy v budoucnosti zopakujeme.
Průvodcem nám při našich Zastaveních byl Mgr. Jan Tetřev
a byla to rozhodně správná volba. Trasa procházky vedla od
prvního zastavení v Občanské záložně ke kostelu Sv. Jakuba,
pak před Emlerův pivovar, do evangelického kostela, dále do
jednoho ze středověkých sklepů u Masarykova náměstí, kolem Sokolovny a kina až do bývalé Divišovy vily, kde jsme své
putování po čtyřech hodinách zakončili.
V Záložně nás jako kulturní osvěžení po historické přednášce o dějinách této stavby čekala ukázka z chystaného divadelního představení dětí z dramatického oboru ZUŠ Přelouč,
v kostele Sv. Jakuba zase krátký varhanní koncert, jinde jsme si
připomněli životní dílo malíře Františka Emlera. Nechyběl ani
sborový zpěv a zamyšlení nad jeho tradicí v našem městě a pochopitelně na samém závěru v Divišově vile literární ochutnávka z díla básníka Ivana Diviše. To vše prokládal pan Tetřev povídáním o Přelouči.
Účastníci akce měli možnost navštívit například půdu Záložny, depozitář muzea a možná pro ně byla velkým překvapením i zastávka v kině, kde vznikl po rekonstrukci velmi krásný výstavní prostor.
Naše putování trvalo celkem čtyři hodiny, ale uteklo to jako
voda. Závěrečnou třešinkou byla bývalá Divišova vila, kde jsme
byli přijati velmi přátelsky. Majitelé nejen vpustili všech více než
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40 zvědavců dovnitř a umožnili
nám prohlídku zrekonstruovaných prostor, ale ještě nás pohostili a občerstvili. Jeden z nabízených moučníků byl tak báječný, že jsme vyzvěděli recept
a máme povolení ho zveřejnit
pro všechny mlsné jazýčky v Přelouči.
Závěrem nám dovolte poděkovat všem, kteří se na naší akci podíleli, nezavřeli před námi
dveře, nebo předvedli kus svého umění. Naše Zastavení by
mohla mít název Přeloučáci Přeloučákům. Během příprav byli všichni, jednotlivci i organizace, maximálně vstřícní a za to jim patří náš velký dík.

Tajemství Divišovy vily
(olízni si prsty)
Těsto: 5 žloutků, 15 dkg cukru krupice, 5 lžic studené vody,
16 dkg polohrubé mouky, 1/2 prášku do pečiva, 1 lžíce kakaa,
sníh z 5 bílků.
Pečeme ve vymazaném a vysypaném plechu.
Náplň: 1/2 litru mléka, 4 lžíce vanilkového pudinku, 5 žloutků
uvaříme jako pudink.
1 máslo, trochu rumu a 1 vanilkový cukr ušleháme, zašleháme
vychladlý pudink a natřeme na upečené vychladlé těsto.
Sníh: 5 bílků, 25 dkg cukru uvaříme/ušleháme v páře a namažeme na krém.
Posypeme strouhanou čokoládou.
L. Hývlová
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MY VŠICHNI JSME VÝCHODOČEŠI 2011
aneb Přelouč je nejlepší
Knihovny z Pardubického a Královéhradeckého kraje pořádají jednou za dva roky pro své dětské čtenáře znalostní soutěž,
jejíž tématické okruhy jsou vždy zaměřeny na dějiny, osobnosti
a přírodní zajímavosti z obou těchto krajů.
Tříčlenná družstva dětí z 2. stupně ZŠ letos měla k dispozici celkem 66 textů, ve kterých se skrývaly odpovědi na soutěžní otázky.
A od pátku 27. 5. do soboty 28. 5. 2011 se do Orlických hor
sjela ta nejlepší družstva, aby vzájemně poměřila své síly.
Za Přelouč reprezentovala Městskou knihovnu družstva
dvě. Jedno ze ZŠ Smetanova ulice ve složení Jana a Iva Neubauerovy a Magda Trojanová. Za ZŠ Masarykovo náměstí soutěžili Dan Rychter, Ria Vadinová a Tereza Schletterová.

Orlické hory nás přivítaly deštěm a počasí se ne a ne umoudřit. Ale děti ze všech deseti měst si nedaly zkazit radost ze soutěže a vzájemného poznávání. Bylo navázáno mnoho přátelství,
protože všechny soutěžící spojovala láska ke knihám. Konkurence byla veliká a úkoly náročné, ale Přelouč sbírala body už
od samého začátku. Naše knihovnická bábovka, originální trička, vtipná scénka o tahání vola na věž a především znalosti
v hlavní etapové soutěži, to všechno bylo po zásluze na konci odměněno získáním prvního místa a krásného putovního
poháru.
Takže jsme sice všichni Východočeši, ale děti z Přelouče jsou
široko daleko nejšikovnější.
L. Hývlová

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
psychologie, sociologie
MCLUHAN, Marshall
Jak rozumět médiím: extenze člověka.
Praha: Mladá fronta, 2011.
astronomie, vesmír
CHOWN, Marcus
Musíme si promluvit o Kelvinovi: vesmír
a co o něm prozrazují všední věci.
Zlín: Kniha Zlín, 2010.
doprava, železnice
ENCYKLOPEDIE lokomotiv a vlaků: chronologický přehled více než tisíce parních,
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Pracovnice Městské knihovny
v Přelouči

Přeloučský ROŠT

Vzpomínka

!

MILOŠ STANTEJSKÝ (1920-1942)
- jeden z neznámých ležáckých hrdinů
Heydrichiáda je v povědomí starší veřejnosti stále ještě v živé paměti, třebaže
čas ty největší rány postupně již zacelil.
Vedle hlavních hrdinů kolem příslušníků
paraskupiny „Silver A“ s velitelem Alfrédem Bartošem nelze nevzpomenout ani
těch méně známých, kteří si naši pozornost také právem zaslouží. A právě
jedním z nich je i náš bývalý přeloučský
spoluobčan - přítel a kamarád Miloš
Stantejský, který zůstane pro naši generaci symbolem opravdového hrdinství.
Miloš se narodil na Nový rok 1920
ve Vrdech, okres Kutná Hora, kde byl jeho otec poštmistrem. Byl nejmladším ze
tří sourozenců - měl staršího bratra a sestru, později provdanou za majitele lomů
v Morašicích u Přelouče a v Ležákách na
Chrudimsku, pana Černíka. Do Přelouče
se Milošovi rodiče přestěhovali ještě v době jeho školní docházky do obecné školy, kdy zde zakoupili rodinný domek v Žižkově ulici čp. 557 na křižovatce s ulicí
Havlíčkovou. Milošův otec nebyl v naší
rodině osobou neznámou, nebod se znal
s mým otcem - čáslavským rodákem ještě z doby „svobody“ a proto bylo zcela
přirozené, že k nám často přicházel na
návštěvu za otcem zavzpomínat si na
léta mladosti. „Pan poštmistr“ byl velmi
bystrý a inteligentní člověk, kterého jsem
jako kluk moc rád poslouchal. Byl také
velkým filatelistou, což asi souviselo s jeho bývalou profesí.
Do obecné školy chodil Miloš s mým
o 1 a 1/2 roku starším bratrem Jaromírem. Po absolvování 4. třídy měšdanské
školy v Přelouči v roce 1935 pokračoval
ve studiu na Vyšší hospodářské škole
v Čáslavi. Stejnou školu navštěvoval později i můj bratr a tak bylo zcela logické,
že při návštěvě rodičů v Přelouči vedla
první cesta Milošova vždy k nám, aby
s bratrem „naplánovali“ společný program.
Od mládí byl velkým romantikem, daleko více ho bavil pobyt v přírodě, než
někde ve společnosti. A právě to ho brzy
přivedlo mezi její ochranáře. Jeho vrozená mrštnost, rychlost a síla ho předurčila
pro práci ornitologa. Vyhledával hnízda
ptáků, sledoval jejich život a ve vhodné
chvíli je okroužkovával. Rád cvičil v Sokole, kde rovněž uplatňoval svoji mrštnost a rychlost.
Miloš ukončil svá středoškolská studia v Čáslavi v r. 1939, tedy záhy po oku-
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paci naší vlasti německou armádou. Pracovních příležitostí nebylo však v té době
nazbyt a tak nastoupil místo účetního na
dislokovaném pracovišti u svého švagra
p. Černíka v kamenolomu v Ležákách.
Ubytován byl u mlynáře Jindřicha Švandy
ve mlýně v Dachově - Ležákách čp. 26.
Když se hledalo vhodné místo pro
umístění vysílačky „Libuše“ z paraskupiny „Silver A“, padla volba na strojovnu
v lomu „Hluboká“ v Dachově nedaleko
Ležáků, jehož majitelem byl František

Vaško z Pardubic a správcem jeho bratr
Jindřich, bývalý poručík čsl. armády. Kromě majitele a správce lomu byl do věci
zasvěcen strojník lomu „Hluboká“ Karel
Svoboda z Miřetic a dále účetní z Černíkova lomu Miloš Stantejský. Stanice
byla do lomu „Hluboká“ přivezena autem
p. Vaško dne 7. 1. 1942, spojení s Londýnem se podařilo navázat až 15. 1. 1942.
O tehdejší situaci ve mlýně vypověděl
v Pochodni ze dne 21. 6. 1975 redaktoru Vladimíru Čechlovskému jediný žijící
svědek z Ležáků - bývalý učeň ve Švandově mlýně Jan Pavliš mj. toto: „Ve mlejně jsem se nejvíce skamarádil s Milošem Stantejským, účetním z Černíkova
lomu, který u nás bydlel. Právě od něho
jsem se hodně dozvěděl o vysílačce.
V knize Františka Schildbergera „Ležáky 24. června 1942“ (vydané nakladatelstvím Kruh Hradec Králové v roce 1982) uvádí autor (na str. 50) tuto
Milošovu charakteristiku: „Mezi popravenými dne 24. června 1942 byl i podnájemník ve mlýně, 22-letý účetní z lo-

mu Černík Miloš Stantejský. Jeho rodiče,
příbuzní majitele lomu, se domnívali, že
jejich nejmladší syn se v Ležákách uchrání před možností totálního nasazení v říši... Proto mu vymysleli funkci účetního.
Miloš byl v osadě velmi oblíben, byl přátelský, veselý, živě se zajímal o ornitologii, kroužkoval ptáky, doma měl ochočenou kavku...“.
Ze vzpomínek bývalého mlynářského učně Jana Pavliše uvádí Dr. Miroslav
Ivanov v knize „A hořel snad i kámen“
(na str. 132): „... kdy jsem se dozvěděl
o tom, že v lomu Hluboká funguje vysílačka, už přesně nevím. Pamatuji se,
jak ještě v době, kdy ležel sníh, byli u nás
ve mlýně jak Potůček, tak Valčík, hovořili s panem Stantejským a on jim slíbil
pomoc. Sháněl pro vysílačku nové lampy
až v Přelouči. On totiž odtamtud pocházel a někdy na neděli jezdíval domů, jinak bydlel u nás ve mlýně a byl tu taky
na stravu... Pracoval jako účetní v Černíkově lomu, co se nalézal hned za mlýnem.“
Po Čurdově zradě dne 16. června
1942 dostaly události i v Ležákách rychlý spád. Připomeňme si alespoň ve stručnosti časový sled těch nejdůležitějších
událostí v roce 1942:
10. 6. přemístění vysílačky z lomu „Hluboká“ přímo do Švandova mlýna, odkud
se začalo opět vysílat (důvod - zvýšený
zájem Gestapa o okolí lomu Hluboká.)
14. 6. (neděle) do mlýna přijel sám velitel
pardubického Gestapa Clages - údajně za účelem vyhledání vhodného místa pro rekreační účely. Tato návštěva
nevěstila nic dobrého...
17. 6. (středa) zatčení spolupracovníků
velitele „Silver A“ kpt. Bartoše, manželů Krupkových, a to v Polici n. Metují. Téhož dne byl vyslán odbojový spolupracovník z Pardubic Luděk Matura,
aby pomohl Potůčkovi při převozu vysílačky do Mnětic u Pardubic, odkud
byla dále přemístěna do Bohdašína
u Červeného Kostelce (20. 6. 1942).
19. 6. (pátek) Gestapo provedlo u starosty obce Dachov kontrolu policejních přihlášek občanů.
20. 6. (sobota) první zásah v Ležákách
- zatčení majitele lomu Hluboká Františka Vaško i jeho bratra Jindřicha,
správce lomu. Účetní lomu Černík Miloš Stantejský odjel domů do Přelouče - údajně se jel podívat na rodiče.
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21. 6. (neděle) při honičce v ulicích Pardubic spáchal sebevraždu velitel „Silver A“ Alfréd Bartoš. Téhož dne večer
přijelo do mlýna Gestapo a odvezlo
mlynáře Švandu a strojníka Svobodu.
22. 6 (pondělí) po 3. hodině ráno přivezlo Gestapo Švandu naposled do mlýna.
K nepoznání zmučený mlynář musel
gestapákům ukázat, kde byla vysílačka. Gestapáci rabovali v pokoji, kde
bydlel Stantejský.
Téhož dne ráno spáchal sebevraždu
četnický strážmistr Karel Kněz - velitel četnické stanice ve Vrbatově Kostelci. V pondělí večer přijelo Gestapo
do mlýna znovu a začalo vyslýchat
učně Pavliše a krmiče Pilaře.
O posledních dvou dnech v Ležákách,
kdy Gestapo provádělo výslech ve mlýně, cituje Miroslav Ivanov vzpomínky
Jana Pavliše (na str. 140-143): „.... ve
mlýně se zatím objevil Stantejský, který právě přijel od rodičů z Přelouče.
Přivedli ho tedy nahoru do pokoje, kde
zatím vyslýchali mne. I Stantejského
se ptali na stejné věci: jestli zná parašutisty, kde byla vysílačka schována, kdo chodil do mlýna... Zapíral jako já, nic jiného nám nezbývalo. Po
Stantejským přišel na řadu krmič Pilař. Zůstali jsme tři: Stantejský, Pilař
a já. Jinak všude prázdno, mrtvo. Pozítří budou i oni dva nebožtíky, jen já
to náhodou všechno přežiji. Byli jsme
rozčileni a báli se dalších dnů. Kdo
bude na řadě?... Účetní, krmič, učedník. To bylo osazenstvo mlýna... snad
už nikoho nezatknou, říkal s nadějí
v hlase Stantejský... Pomůžeš mi? Kdesi ve mlýně byly schovány cyklostylované letáky: Výzva k českému
národu nebo tak se to nějak jmeno-

valo - Stantejský to pálil a já mu pomáhal, ještě že to nenašli při té noční
prohlídce z neděle na pondělí... Ale
ono by to asi dopadlo stejně.
23. 6. (úterý) Účetní povídá, čert ví, co
bude dál, schováme raději všechny
mlynářovy zásoby mimo budovu. Vynesli jsme tedy pytel krystalového cukru, naložené maso atd. Všechno jsme
ukryli mezi olše...
24. 6. (začala už středa) Říkám tetě
Kouřílkové (z Rosic n.L.) že pojedu do
Pardubic do školy. Tak brzo? Zeptal se
Stantejský. Stejně bych už neusnul,
vždyd to ani nestojí za to... Účetní řekl:
ona je to vlastně pravda, za chvíli bude svítat. Rozloučil jsem se s tetou, Pilařem a Stantejským, vzal jsem kolo,
účetní ještě povídá: „Koukej, tu máš
kravatu“. Podal mi svou. - Proč? - „Třeba na památku... třeba jen na dnešní
den ve škole. Copak víme, co bude?“
A to byla poslední chvíle, kdy se všichni tři viděli naposled. Pro Miloše byla asi nejtěžší chvíle v jeho mladém
životě ta poslední návštěva doma (byl
se rozloučit s rodiči), kdy stál před rozhodnutím, zda se má do mlýna vrátit
či nikoliv. Cestou od vlaku (sobota odpoledne dne 20. 6.) se zastavil na Švorcově plovárně v Přelouči nad jezem,
aby si domluvil schůzku s mým bratrem Jaromírem. Při rozmluvě s ním
jsem si všiml jeho neobvyklého vzrušení. Celý večer pak strávil společně
s mým bratrem a ještě po půlnoci jsem
jim z okna slovy ne příliš lichotivými
domlouval, aby si to nechali na příští den, že chci spát. Seděli totiž na plotové podezdívce pod mým oknem a závažnost rozmluvy nedávala naději na
brzké ukončení. Miloš se netajil oba-

vou, že Ležáky stihne stejný osud jako
Lidice. Třebaže na něho bratr naléhal, aby se do mlýna již nevracel, jeho závěr byl jednoznačný: „Já se tam
vrátit musím, byla by to ode mne zbabělost...“. A v pondělí se do mlýna
skutečně vrátil, třebaže jen pro svou
smrt.
Na jeho poslední cestu do Ležáků,
to pondělí dopoledne, doprovodil Miloše k vlaku jen jeho otec a ten také
dobře věděl, co bude následovat...
O velkém hrdinství Milošově se zmiňuje ve své knize Dr. František Schildberger: Adolf Sýkora, František Sýkora
a Miloš Stantejský, poslední popravovaní, volali před tím, než padly výstřely: „Ad
žijí legionáři!“ - měli na mysli výsadkáře...
A my, příslušníci té nešdastné válečné
generace, dosud marně - usilujeme o to,
aby i přeloučské veřejnosti se dostalo do
povědomí, že v Žižkově ulici čp. 557 žil
skromný, ale „velký“ člověk - ležácký hrdina - Miloš Stantejský. Jeho přátelé a kamarádi na něho jistě nikdy nezapomenou.
František Hollmann
Prameny:
- osobní vzpomínky autora, zveřejněno
ve Zprávách č. 9-10/1989 Klubu přátel
Pardubicka
- František Schildberger: „Ležáky 24. června 1942“, vydal Kruh Hradec Králové
v roce 1982.
- Pochodeň ze dne 21. 6. 1975 - článek
Vladimíra Čechlovského: „Jediný žijící
svědek z Ležáků“
- Brožura „Zámeček“ - k 30. výročí heydrichiády v Pardubicích
Dotatek:
- v místě jeho bývalého bydliště byla přilehlá ulice označena jeho jménem

Potřebujete si půjčit rehabilitační či kompenzační pomůcku pro osobu se zdravotním postižením?
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje jich nabízí širokou škálu
Půjčovna je určena všem těm, kteří pomůcku potřebují
k zařazení do aktivního života nebo k jeho zkvalitnění. Jedná se především o lidi se zdravotním postižením, po úrazu,
seniory nebo jejich rodinné příslušníky či pečující osoby. Mezi sortiment, který Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje nabízí, patří například různé typy chodítek, mechanické vozíky, schodolezy, nástavce na WC, sedačky na
vanu a do sprchy, dále polohovací lůžka, antidekubitní matrace, rehabilitační šlapadla, atd.
Pracovníci Centra uživateli či jeho rodině zapůjčí pomůcku za poplatek na dobu časově neomezenou. Klient si může
pomůcku také jen bezplatně vyzkoušet.
Mezi další služby Centra pro zdravotně postižené patří sociálně právní poradenství, internetová učebna, prodej pomů-
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cek pro sluchově postižené, kurz anglického jazyka a výtvarná činnost.
Pokud si chcete zapůjčit pomůcky, nebo vás zaujaly nabízené služby, přijote do Centra, které je otevřené od pondělí do pátku mezi 8:00 - 16:00 hodinou a sídlí v Bělehradské
ulici č. 389 v Pardubicích - Polabinách. Můžete také zavolat
na tel. 466 335 630.
Autor textu: Andrea Dubcová, DiS. (sociální pracovník)
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Naše škola v přírodě
Jelo nás 27 s paní učitelkou Jitkou Capaliniovou a Věrou
Melicharovou. Abychom ve zdraví přežili, pečovala o nás zdravotnice Petra Písařová. (…a pak jsme se šli projít a já jsem si
utrhla trávu a řízla jsem se a mamka mně to zalepila a paní
učitelka říkala, af se nedivím, že se ta tráva jmenuje Srha říznačka… Eliška)
Byli jsme dobrá parta, nikomu z nás se nic nestalo a zažili
jsme spoustu legrace (Jednou při návratu Jirka řekl, že si zkrá-

!

tíme cestu. A tak jsme šli za ním, ale byla tam voda, a tak jsme
se vrátili. Já jsem šlápla jinam a tam byl dolík s kopřivami a já
jsem do nich spadla. Měla jsem celou levou nohu popálenou
a kluci se mi smáli. Píchalo to jako hřebíky… Eva)
Štíří Důl se pro nás stal na 5 dní rájem samostatnosti…
(První den jsme přijeli a vybalili a povlékli jsme postele… Pavel)
Taky o přírodě víme mnohem víc. (Jak jsem viděl ropuchu.
Šli jsme na procházku k vodě a tam jsme házeli žabky. A taky
velké kameny. A tam byl jeden obří kámen, a tak jsme ho zkusili odvalit a povedlo se nám to. A stálo to za to, protože tam
byla schovaná ropucha. No tak jsme si ji chvilku prohlíželi,
ale ona pak odskákala a paní učitelka nám o té ropuše četla.
A když jsme odcházeli, já jsem si představoval, že z vody vyleze její máma a ta bude teprve obří… David)
Učili jsme se něco ze zdravovědy. (A ještě jsme si dávali
s paní Petrou první pomoc… Pavel)
Odnesli jsme si spoustu zážitků (Hráli jsme šipkovanou,
rozdělili jsme se do tří skupin, naše vedoucí byla Kristýna. Když
jsme se vrátili do chaty, lepili jsme si bobříky a druhý den jsme
dostali diplom a měli jsme nejvíc bodů… Diana), vzpomínek
(A ve čtvrtek jsme byli ve sklárně a koupil jsem mamince růži… Pavel) a také jsme o něco dospělejší.
Tak někdy nashledanou, náš Štíří dole! Bylo nám s Tebou
hezky!
kolektiv žáčků 3. A, ZŠ Smetanova, Přelouč

Nesmrtelné myšlenky a známá přísloví
pro pobavení i k zamyšlení o prázdninách či dovolené
S. J. Lec: Kdo čeká na setkání s ideálem,
stráví život v čekárně.
S. J. Lec: Pravý nepřítel Tě nikdy neopustí.
Marcel Achard: Chytrá žena se svého muže neptá, kde včera byl, chytrá žena to ví.
Marcel Prévost: Krásné ženy ponechejme
mužům bez fantazie.
Rochefoucauld: Je příjemné mít žárlivou
ženu. Potom slyšíme o té, kterou milujeme.
Roman Rolland: Ten, koho milujeme, má
na nás všechna práva, i právo nemilovat.
La Bruyere: Nečekej se smíchem, až budeš šdasten, třeba by ses v životě nezasmál.
X. Y.: Mladí lidé chtějí být věrni a nejsou.
Staří chtějí být nevěrni a nemohou.
Dobra Král: Nejrychlejší způsob k navázání kontaktu dvou lidí je vzájemný úsměv.
Stanislav Komenda: S poctivostí nejdál
dojdeš, ale zloději Tě budou předjíždět
v drahých autech.
W. Churchil: Jen hlupák nemění svoje názory.

7-8 / 2011

Oscar Wilde: Nic z toho, o čem jsme naprosto přesvědčeni, není nikdy pravda. To
je neštěstí víry a lekce lásek.
Henri Jeanson: (po 22. hodině): Ženy někdy odpustí tomu, kdo zneužije příležitosti, ale nikdy tomu, kdo ji nevyužije.
W. Churchil: (v dávné minulosti): Kdo není ve dvaceti alespoň trochu komunista,
nemá srdce, koho to ještě ve třiceti nepřešlo, nemá mozek.
Przekroj: Nikdo není tak pověrčivý, aby
odmítl třináctý plat.
Dikobraz: Běda mužům, kterým žena
mládne!

„Neber si ošklivou ženu, jinak zůstaneš
na vše sám!!“
Prof. Josef Charvát: Nikdo z nás si jistě
nepřeje, aby náš život byl jen taneční zábavou, ale nutno si též přiznat, že to je
dar, který nám byl dán jen jednou, ale také jen na krátko.
Prof. MUDr. Vladimír Vondráček, CSc: Je
ustáleným zvykem přáti si k narozeninám zdraví. Lepší je však být mírně churav a šdasten, než být zdráv a nešdasten.
Známá přísloví:

John Lennon: Až Ti bude v životě nejhůř,
otoč se ke slunci a všechny stíny padnou
za Tebe.

Gruzínské:
" Chceš být šdasten jeden den? Nechoo
do práce.
" Chceš být šdasten 2-3 měsíce? Najdi si
milenku.
" Chceš být šdasten 10-20 let? Ožeň se.
" Chceš být šdasten celý život? Buo zdráv!

Z. Ortová: Nezáviote nikomu, kdo je momentálně „na koni“ - třeba zrovna najíždí na „Taxis“.

Čečenské:
" Zbohatne-li moudrý, opraví si dům. Zbohatne-li hlupák, opatří si druhou ženu.

Josef Punčochář: Kamarád si stěžuje na
sexuální náročnost své manželky, avšak
přítel mu připomněl nerespektování rady:

Perské:
" Když žebrák zbohatne, nechá kamna
hořet i v létě.
F. H.

Konfucius: Zařiote, aby se poctivost vyplácela víc než krádež - a přestane se krást.
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Klíčování
Loni byli žáci pasováni Paní Knížkou na
čtenáře a letos - ve druhé třídě, po splnění všech úkolů, dostali symbolický klíč ke
všem knížkám. Z této návštěvy si neodnesli pouze tento klíč, ale i Knihu písmenek, kterou si sami společně vytvořili.

Knihovně moc děkujeme za krásně připravené besedy a těšíme se zase na další.
Mgr. V. Šorfová

Pasování na čtenáře
V úterý 31. 5. 2011 nastal pro žáky ze
třídy 1. B ZŠ Masarykovo náměstí dlouho
očekávaný slavnostní den. Byli v čítárně
Městské knihovny v Přelouči „pasováni na
čtenáře“. Žáky přivítala knihovnice paní Hývlová společně s „rytířem všech písmenek“.
Každý žák přečetl kousek připravené pohádky a rytíř byl velice spokojen s úrovní

dosažených čtenářských dovedností. Rytíř
pak požádal Paní Knížku - vládkyni země
Fantazie, kde bydlí všechny pohádky, příběhy a sny, aby pasovala žáky na čtenáře.
Paní Knížka se zhostila svěřeného úkolu
a potvrdila, že se každý žák stává jejím šlechetným rytířem a má povolen vstup do jejího království. Dětem se toto povýšení do
„stavu čtenářského“ moc líbilo. Stejný zážitek si odnesly děti z 1. A již 24. května.
Děkujeme pracovnicím knihovny za krásně připravený program.
Mgr. D. Cyroňová

Soutěž Procházka Přeloučí
Při procházení ulicemi bylo vidět, že se
město chystá k velkým oslavám. Vždyd
750 let jeho existence už vede k zamyšle-
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ní a někoho k intenzivnějšímu vnímání. Na
pozorování architektury byla založena soutěž pro žáky naší školy. Z šedesáti vyfotografovaných detailů přesně určila 54 ob-

ty 36 sekund. V kategorii dívek pak zaujaly
v běhu na 600 metrů J. Tichá z 6. A a H. Šetinová ze 7. B stejným výkonem 2 minuty
15 sekund.
Bc. M. Bulušek

Škola v přírodě očima dětí
3. třídy

rázků dvojice O. Plíva - L. Štěpina z 8. B.
48 míst poznali J. Linhart - M. Otradovská
z 9. B a o něco méně dívky S. Kučerová
a K. Moravcová ze 7. A. V konfrontaci s dospělými účastníky se ukázalo, že mladší
generace má větší postřeh a je rychlejší.
Druhá skupina žáků se vydala do města
s fotoaparátem v ruce, aby zachytila jeho
kouzlo. Ve fotografické soutěži se nejlépe
umístily Stela Šaravcová z 6. A, Denisa Havránková z 5. B a Michaela Hajnová z 6. A.
Blahopřejeme vítězům.
Mgr. J. Müllerová

Sportovní den
V pondělí 6. června se konal na naší škole sportovní den. Žáci soutěžili místo vyučování v několika atletických disciplínách. Na
programu byl sprint, skok daleký, hod míčkem, vrh koulí a vytrvalostní běh. Závody
probíhaly ve dvou kategoriích, za mladší
žáky bojovali chlapci a dívky 6. a 7. tříd, za
starší 8. a 9. tříd. Výsledky dvou nejlepších
z družstva se převáděly dle lehkoatletických
tabulek na body a započítávaly se do celkového pořadí. V kategorii mladších žáků
zvítězila třída 7. A před 7. B a 6. B, mezi staršími pak překvapivě 8. B před 9. B a 8. A.

Nejhodnotnější výkon mezi staršími předvedli devádáci J. Linhart a L. Kasal v běhu na
60 m, když dosáhli shodného času 7,7 sekundy. K. Lebedová z 8. A pak zaběhla stejnou trad za 8,9 sekundy. Nejlepších výsledků
mezi mladšími chlapci dosáhli R. Horyna ve
sprintu časem 8,5 sekundy a V. Klenka v běhu na 1 000 metrů, které uběhl za 3 minu-

Hned, jak jsme přijeli, už jsem věděl, že
to bude týden zábavy. Nejenže byly zábavné hry, ale i výborně vařili. (D. Souček)
Na škole v přírodě se mi líbilo, protože
jsme si odpočinuli od školy. Byli jsme v hotelu RENOSPOND u Skutče. Vyšlo nám počasí, jenom jeden den pršelo. Hráli jsme číslovanou, postřehový závod, stavění domků,
stavění hrází, šiškovanou, hledanou, pyramidy. Koupali jsme se, opékali buřty a měli
jsme taky ve 21:40 stezku odvahy. (D. Grubr)
Byla tam zábava, vařili dobře, vařili všechno, co mi chutná. Hry byly moc krásné, ale
nejvíc se mi líbilo hledání obrázků. Hodně
se mi vtiskla do paměti stezka odvahy, bála
jsem se, ale přežila jsem to. (K. Černíková)
Odjížděli jsme s úsměvem, i když se nám
domů vůbec nechtělo.
Žáci 3. B

Slavnost
Výjimečný slavnostní den prožili žáci I. A
v úterý 24. května.
Paní učitelka Květa Pluhařová s nimi připravila překvapení pro maminky a tatínky
pod názvem „Slavnost slabikáře“ - dlouhé
pásmo básniček a říkanek, které byly pro
zpestření prokládány veselými písničkami
s doprovodem na neobvyklé hudební nástroje - vařečky, pokličky... Nechyběla hraná scénka z pohádky O Veliké řepě a nakonec přišlo krásné přáníčko pro maminky.
Děti dokázaly zvládnout trému před tak
velkým publikem. Odměnou za jejich snahu a píli byl hlasitý potlesk a rozzářené oči
rodičů. Zatímco diplom s klíčkem od pohádek bude ještě dlouho připomínat krásný
den, sladká odměna v podobě dortu zmizela v bříšku hned...
Všimla jsem si, že nejenom mně, ale
i dalším maminkám se drala slzička do
oka a nejedna babička skrývala dojetí. Je
opravdu neuvěřitelné, co všechno se žáčci
naučí za první rok ve škole. Už to nejsou
malí prvňáčci, ale velcí školáci, kteří umějí
číst a psát a taky počítat či nabídnout pomoc spolužákovi. Díky, že jsme měli možnost vidět tu neuvěřitelnou proměnu.
Děkujeme naší paní učitelce.
B. Kratochvílová a spokojení rodiče
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Základní škola
Smetanova ul.

Další super úspěch
Východočeské muzeum v Pardubicích
spolu s Kulturním domem Dubina uspořádalo již osmý ročník dějepisné soutěže
na téma „Třicetiletá válka a české země“.
Zúčastnilo se jí jednadvacet desetičlenných družstev ze základních škol a víceletých gymnázií celého Pardubického kra-

tánka Jana Neubauerová (8. A) přivedla na scénu další členy svého týmu - Ivu
Neubauerovou (8. A), Zuzanu Kopáčovou, Kláru Linhartovou (obě 8. B) a Jana Černého (9. B). A výsledek? Z celého
kraje jsme druzí nejlepší, a to velice těsně za vítězi. S diplomem za umístění si
naši úspěšní historikové přivezli ještě volné vstupenky do Východočeského muzea,
volnou vstupenku do lanového centra
v Pardubicích a dort.
Všem skvělým reprezentantům patří
moje poděkování stejně jako manažerce
týmu, kolegyni Mgr. Evě Horákové.
fj
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ly Jana Neubauerová z 8. A (5. místo)
a Daniela Mňuková ze 7. B (6. místo).

Den dětí
slavíme na prvním stupni počátkem června již tradičně. I letos jsme připravili pro
děti řadu drobných soutěží, které zorganizovali jejich starší spolužáci z devátých
tříd. Zároveň se ale kolegyně inspirovaly
750. výročím založením města a nabídly
dětem nadstavbu v podobě lidových řemesel. Děti zhlédly a samy vyzkoušely

Přírodopisná soutěž

je. V základním kole odpovídali soutěžící
písemně na dvacet otázek. Porota složená z odborníků muzea a pardubické univerzity vybrala pět nejlepších týmů do finálového kola, které se konalo 7. června
v sále Kulturního centra v Hronovické
ulici. Tam už soutěžila pouze pětičlenná
družstva, mezi nimi i naše škola. Kapi-

Vybíjená
je zvláště mezi mladšími žáky oblíbenou
kolektivní míčovou hrou. Letos se v ní
našim žákům dařilo, protože v letošních
5. třídách jsou opravdu dobří hráči. V silné konkurenci smíšených družstev devíti škol pardubického regionu nenašli
přemožitele a stali se vítězi celého turnaje, který uspořádala 20. května ZŠ Zdechovice ve Chvaleticích. Nejlepší hráčky se pak staly oporou družstva dívek

Školního kola soutěže v poznávání
rostlin a živočichů, kterou připravily paní
učitelky Jánská a Mňuková, se zúčastnilo 19 žáků 1. stupně. Dva nejlepší z každé kategorie jeli společně s dalšími pěti
zástupci 2. stupně do Pardubic, aby své
znalosti mohli ukázat v okresním kole.
Nejlépe se vedlo Adéle Kazdové a Evě
Vrchotové z 3. třídy - umístily se na krásném 2. místě a skvěle tak reprezentovaly naši školu. Z 2. stupně si dobře ved-

2. stupně, kterému se pak díky nim podařilo s přehledem projít okrskovou soutěží i okresním kolem bez jediné porážky, a právem získalo pohár pro vítěze
s logem našeho města.

Reprezentant školy
Titul reprezentant školy, který je každoročně udělován na konci školního
roku jako ocenění nadprůměrně nadaných a svědomitých dětí, získali letos tito žáci:

drátenické řemeslo, tisk na látku nebo
ruční výrobu papíru. Navíc se jako velké
překvapení objevil skákací hrad (M&M
reality), nanuk ke svačině? (DUO) či popcorn (paní Lagronová).
Kolegyně Zuzana Jánská a Iva Kalousková připravily spolu s ostatními skvělé zábavné dopoledne.
fj

Adélka Kozubková jako nejlepší prvňáček, Markéta Damborská v kategorii
1. stupeň, Klára Kolářová a Ladislav
Roušar ve směru jazykovém, Jana Neubauerová ve směru společenskovědním,
Daniela Mňuková ve směru přírodovědně technickém a Martin Pliva v oblasti sportovní. Všem oceněným gratulujeme!

Vyhodnocení sběru
pomerančové kůry
Kromě sběru starého papíru, sbírali
žáci v průběhu roku pomerančovou a citrónovou kůru. V průměru donesl každý
žák 0,78 kg usušené kůry. Nejlepšími
sběrači byli Jiří Vrabec z 3. A (8,2 kg),
Eliška Kazdová z 2. A a Adélka Kazdová z 3. A (obě 7,5 kg). Nejvíce pomerančů snědli a jejich kůru usušili žáci 4. A,
kteří přinesli dohromady 37,2 kg kůry.
Děkujeme všem, kteří se zapojili.
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Děkujeme Leondě za ceny, které věnovala na tuto akci a za
její úžasný zpěv. Též děkujeme Zastavárně Přelouč za dary
pro náš klub.

KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

DEN DĚTÍ
28. 5. Město Přelouč uspořádalo Den dětí a náš klub se
také podílel na této akci uspořádáním soutěží z říše pohádek.

PŘIPRAVUJEME:
24. 6. 2011 se účastní náš klub také pohádkové cesty k Labi,
pořádané organizací Sluníčko.
3. 7. 2011 odjíždíme na horský pobyt v Peci pod Sněžkou.
Všem dětem i rodičům přejeme nádherné, odpočinkové
prázdniny plné radosti a sluníčka.
V září ad se znovu všichni ve zdraví sejdeme.

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...)
- práce na PC
- doučování s gympláky
- muzikoterapie, karaoke,
tanec Zumba

STAŇ SE SUPERSTAR S LEONOU
V našem klubu proběhla soutěž „Staň se SuperStar s Leonou“. Účast soutěžících byla velká. Děti se opravdu snažily a porota v čele s Leonou Šenkovou hodnotila jejich výkony.
Dne 31. 5. 2011 obsadila mezi jednotlivci první místo Kateřina Vojtěchová a získala CD Leony Šenkové „Vzorná holka“,
diplom a podpisovou kartu. Na druhé místo se probojovala
Dominika Valášková, která dostala hrníček s Leonou, diplom
a fotografii. Na krásném třetím místě se umístil František
Jarolím a dostal velký plakát Leony Šenkové. V duetech první
místo obsadila děvčata Marie Lagronová a Natálie Zvárová. Druhé místo obsadila Erika Slaběňáková s Romanou Honovou.
Děvčata dostala porcelánové sošky, diplom a fotografii Leony
s jejím podpisem.
Druhé kolo SuperStar se uskutečnilo 9. 6. 2011.
Vítězové:
1. místo Soňa Slaběňáková
2. místo Martina Levaiová
3. místo Ywetta Tomíšková
Děvčata dostala diplom, DVD a plakát Leony Šenkové. Všichni přítomní dostali fotografie s věnováním od Leony a sladkou
odměnu. Nakonec Leona zazpívala 2 písně, na kterých se všichni dohodli a to Vzornou holku a Věřím andělům.
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V klubu si též můžete zahrát stolní fotbálek, kulečník, využít
PC připojeného k internetu.
Otevírací doba klubu RADOST
PO - ČT 14:30 - 17:30
Kolektiv klubu Radost
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MINEK A DÌTÍ SLUNÍÈK
A
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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.
Vážení spoluobčané,
v měsíci květnu se klub Sluníčko podílel na zajišdování soutěží na DNI DĚTÍ. Této akce se zúčastnilo mnoho dětí různých
věkových kategorií se svými rodiči. Pevně věříme, že si na své
přišly jak nejmenší robátka, tak i starší děti, pro které zajišdovaly soutěže další kluby. Počasí nám přálo a akce byla jistě
příjemným zážitkem nejen pro děti.
V době psaní tohoto příspěvku chystáme pro rodiny s dětmi
POHÁDKOVOU CESTU PO SLAVÍKOVÝCH OSTROVECH. Doufáme, že nám vyjde počasí a že se Vám a Vašim dětem budou
pohádkové postavičky líbit. Cesta na Slavíkovy ostrovy je kouzelná sama o sobě, z městské části Na Dole dýchá velký klid.
Pokud budete mít chud, zajděte si na procházku touto krásnou
cestou i sami s dětmi, jistě to ocení. A Vy budete mít možnost načerpat energii z přírody.
V tomto příspěvku mělo původně zaznít, že budeme o prázdninách pokračovat v našem setkávání, tak jak jsou maminky
i tatínkové, kteří k nám chodí, zvyklí. Avšak osud nám přichystal
změnu a to tu, že se budeme

pidla apod.), ale i kancelářské a hygienické potřeby (papíry do
kopírky, sešity, mýdla, čistící prostředky apod.).
Také by nás potěšilo, pokud byste nám mohli pomoci se stěhováním a s odvozem věcí. Spousta věcí je těžká (např. pohovka) a nošení z druhého patra bude velmi náročné. Děkujeme! Přesný zářijový termín otevření v nových prostorách se
dozvíte z letáků ve městě, z hlášení městského rozhlasu a z našich webových stránek.
Přeji Vám krásné léto!
I. Kubová, Klub Sluníčko

STĚHOVAT DO NOVÝCH PROSTOR.
V prostorách Sokolovny Přelouč nejsme nespokojené, avšak
druhé patro a další drobnosti nevyhovují tak úplně potřebám
maminek s malými dětmi v náručí. Tímto bychom chtěly Sokolu Přelouč poděkovat za možnost, že jsme zde mohly nějaký ten čas pobývat. Zejména paní Pacákové děkuji za ochotu
a vstřícnost, kterou nám projevovala.
Nové prostory pro náš klub se nachází naproti Mateřské školce Kladenská. Jedná se o velký dům se zahradou,
v němž budeme obývat přízemní prostor. Další výhody
spatřujeme také v tělocvičně, která je rovněž v přízemí,
v široké chodbě na kočárky a zejména v krásné velké zahradě, která skýtá spoustu možností vyžití. Jde o budovu
bývalé družiny (kdysi také Dům pionýrů), mnozí z Vás jistě
tyto prostory znáte.
Dlouho jsme přemýšlely, zda se opět pouštět do stěhování.
Kdo se stěhoval, ví, jak je to náročná situace. Prostory si budeme muset vymalovat, uklidit, přestěhovat a dokoupit věci, vy
zdobit, zútulnit.. To vše stojí nejen mnoho peněz, ale i času a sil.
Protože však věříme, že nové prostory jsou vzhledem k potřebám rodičů a dětí vhodnější, začaly jsme se na tuto změnu
těšit. Věříme, že Vás nezklameme a připravíme nejen bezva
místo pro děti, ale i oázu klidu a radosti pro Vás. Program pro
rodiny, který nabízíme, není jen o cvičeníčku apod., ale i o možnosti popovídat si a svěřit se, což je pro maminky po celodenní
péči o malé děti často k nezaplacení. A to je naším cílem, být tady nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče.
V měsíci červenci se budeme setkávat dle plánu, který naleznete na našich webových stránkách slunickoprelouc.webnode.cz. V měsíci srpnu proběhne stěhování. Držte nám palce.
Pokud by nám chtěl kdokoliv jakkoliv pomoci, ad již se stěhováním nebo radou či darem pro náš klub, budeme velmi
rády. Z darů uvítáme zejména odrážela pro děti (do tělocvičny
nebo na zahradu), dále výtvarné potřeby (papíry, pastelky, le-
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Nabídka kroužků, kurzů a aktivit DDM Přelouč
na školní rok 2011/2012
tel. 466 672 003, 739 633 508, e-mail.: ddm@ddmprelouc.cz
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DDM Přelouč spolupracuje také se ZŠ Semín, ZŠ Smetanova Přelouč a Gymnaziem Přelouč.
Nabídku kroužků obdrží děti a studenti v září od třídních učitelů. Aktuální informace na www.ddmprelouc.cz.

Klenoty přeloučské přírody
Čtenáři neděs se názvu. Ne každý rod
vážek má svůj český název, prostě Orthetrum je jeden z mnoha rodů vážek. Vážek
tohoto rodu se na území České republiky vyskytují 4 druhy a Přeloučsko je jeden z mála regionů, kde se vyskytují všechny čtyři.
Jedná se o vážky střední velikosti s pohlavím dimorfismem (dvojtvárnost - samečci
a samičky jsou rozdílné ve zbarvení), zadeček je podlouhle vřetenovitý, zploštělý s výraznou boční hranou. Samečci mají zadeček
modrý, samičky hnědý až okrový s černou
kresbou.

Vážka žlutoskvrnná (foto Jiří Rejl)
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Vážky rodu Orthetrum

Nejhojnějším druhem je vážka černořitná (Orthetrum cancellatum). Celý konec
zadečku je černý, podle toho také název.
S touto vážkou se nesetkáte jenom u vody,
s oblibou létá lovit na polní cesty.
Zbývající druhy jsou řazeny mezi vzácné a jejich výskyt byl na Přeloučsku zjištěn
na jednotlivých lokalitách.
Vážka s téměř shodným názvem jako
předešlá, je vážka bělořitná (O. albistylum),
která má na rozdíl od vážky černořitné zadečkové přívěsky bílé. Tato byla nalezena
až v letošním roce zatím na jediné lokalitě. Obývá různé typy stojatých vod (slepá
ramena, štěrkovny, pískovny, rybníky, jezera, ale i pomalé širší toky řek).
Vážka hnědoskvrnná (O. brunneum) má
celý zadeček modrý a na rozdíl od dvou
předchozích druhů má skvrny na křídlech
(plamky) hnědé. Zatím byla zjištěna na dvou
lokalitách v regionu. Obývá pomalu tekoucí vody potůčků, příkopů nebo kanálů, které

jsou často bez rostlinného pokryvu. S oblibou vyhledává zpevněná koryta kanálů
v okolí dálnic a rychlostních komunikací.
Posledním druhem rodu je vážka žlutoskvrnná (O. coerulescens). O nálezu tohoto
druhu na Přeloučsku jsme již v Klenotech
psali. Jenom rychlé zopakování, druhy byl
nalezen na obtokovém příkopu v prostoru
popílkoviště chvaletické elektrárny a zatím
je to jediná lokalita na Přeloučsku. Skvrna
na křídlech od předešlého druhu je žlutá
a zadeček je také celý modrý, tělo je hnědé (hnědoskvrnná má tělo modré). Tento
druh obývá tekoucí vody potůčků potoků
nebo pramenišd těchto potoků, kde jsou
bohaté porosty rostlin, a také tekoucí vody kanálů a příkopů.
Poslední uvedené druhy patří mezi
vzácné i v rámci České republiky, proto po
právu tento rod vážek patří mezi další klenoty přeloučské přírody.
Jiří Rejl
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Okénko z Domova u fontány
Náplň volných chvil
Začátkem června se v Domově u fontány tančilo. Své umění latinsko-amerických tanců nám představili manželé Kubiš-

tovi. Klientům se roztančené vystoupení velice líbilo. O týden
později si zazpívali ve stylu country s Drahomírou Vlachovou

Krásné slunečné počasí nás stále vybízí k výletům. V minulém čísle jsme Vás informovali o výletu do nedalekých Dobřenic, který se těší velkému ohlasu, a proto se na koně a do zahra-

dy místního zámku vyjeli podívat také klienti dalších oddělení.
Jiný pořádaný výlet směřoval do Habrkovic, kde měli účastníci
zájezdu možnost vidět hrocha Davídka, krásné šelmy a jiná
exotická zvířata.

Poděkování
Je nám ctí na žádost manželky našeho klienta uveřejnit následující poděkování:
Paní Eva Václavková nás požádala, abychom touto cestou poděkovali obětavému personálu Domova
u fontány za péči o jejího manžela Vladimíra Václavka,
kterého v domově navštěvovala každý den až do jeho
posledních dnů. Paní Václavková byla spokojena s poskytovanou péčí a vstřícností personálu domova.
a Janem Víznerem. Dne 11. června se představil komorní smíšený sbor zrakově postižených a jejich příznivců AVE. Klienti
Martina Chládová, DiS.
sociální pracovnice

Informace
o poskytovaných službách

a jejich blízcí se zaposlouchali do drobných sborových, sólových a instrumentálních skladeb. Nechybělo ani mluvené slovo
v podobě recitace básní.
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Co si představit pod pojmem Domov u fontány? Možná by
mnohé odpovědi zněly ve stylu „je to velký důchooák v našem
městě“. Ale za těmi třemi slovy se skrývá daleko víc.
Domov u fontány je zařízením sociálních služeb, které provozuje svoji činnosti již od roku 1964. Původní kapacita zařízení byla 314 klientů. V posledních letech byla snížena v rámci
humanizace na současných 272 klientů. A co že to znamená?
Zjednodušeně řečeno se jedná o polidštění podmínek a trochu
odborněji řečeno je to proces, v jehož rámci dochází ke změnám
v prostředí a přístupu k péči o klienty tak, aby byla naplňována
práva a potřeby uživatelů.
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Domov u fontány poskytuje dvě sociální služby, a sice služby v rámci domova pro seniory a v rámci domova se zvláštním
režimem. Na odděleních domova pro seniory pečujeme o klienty, kteří se o sebe nedokáží v plné míře postarat z důvodu věku
nebo zdravotních komplikací a potřebují vysokou míru pomoci
od jiné osoby. Na odděleních domova se zvláštním režimem
pečujeme o osoby, které také vyžadují vysokou míru podpory
a péče především z důvodu onemocnění různými typy demence, zejména však z důvodu onemocnění Alzheimerovou chorobou. V současné době máme v rámci domova pro seniory
128 klientů a na odděleních domova se zvláštním režimem
pečujeme o 144 klientů.
Jelikož je péče o klienty s demencí velmi náročná a má svá
výrazná specifika, zajišdujeme v tomto směru vzdělávání všech
zaměstnanců na vysoké odborné úrovni. V letošním roce pro
nás byly velkým přínosem přednášky s možností konzultace
vedené Doc. MUDr. Ivou Holmerovu, Ph.D., která je považována za jednoho z největších odborníků v péči o klienty s Alzheimerovou demencí.
Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu osob, které jsou touto nemocí postiženy, se zvyšuje i počet domácností, ve kterých
takto nemocná osoba žije. Proto bychom Vám rádi poskytli několik rad a zkušeností, které jsme získali v rámci péče o naše
klienty anebo které jsme se mohli naučit právě v rámci odborných školení. Pro začátek několik drobných, ale důležitých
informací ohledně prostředí, ve kterém lidé s Alzheimerovou
demencí žijí a poté několik zásad ke komunikaci s takto nemocnými osobami.
Vědecké výzkumy prokázaly, že prostředí, ve kterém lidé
s Alzheimerovou demencí žijí, musí být vizuálně jednoduché
a výrazně oddělené a to zejména plochy, které na sebe navazují. Tito lidé totiž některé barvy vnímají nejednoznačně,
např. některé odstíny modré vnímají jako šedé, a proto se může stát, že máte-li doma v chodbě šedý koberec a na schodišti jakýkoli povrch modré barvy, pro ně tyto povrchy splývají
a může tak lehce dojít k pádu osoby s následným úrazem. Výraznost barevného oddělení by však neměla být provázena
výraznými vzory povrchu, protože takové vzory mohou osoby
s demencí mást a vzbuzovat v nich nejistotu.
Při komunikaci je nezbytné, abychom se i k lidem postiženým demencí chovali s náležitou úctou a volili vhodné oslovení. Tj. nepoužívat zdrobněliny, pokud jsme
takto osobu neoslovovali celý život, vykat,
oslovovat dle situace paní/pane a příjmením nebo křestním jménem, pokud s tím
osoba souhlasí nebo o to požádala. Při
hovoru si ověřte, jestli vás osoba dobře vidí a slyší, nepoužívejte dlouhá souvětí ani
cizí slova, nesdělujte mnoho informací najednou, v malých krocích vysvětlujte, co požadujete nebo co se bude dít a vše, co je
možné, názorně ukažte. Pokud po nich
něco požadujete, podpořte je v tom, aby
činnost zvládli sami, v takovém případě
je dostatek času a trpělivosti důležitý, aby
se osoba mohla soustředit. Průběžně si ověřujte, zda vám osoba rozumí. Při rozhodování respektujte jejich přání a volbu, ale
seznamte je s riziky volby. Pokud již nedokáží adekvátně vyhodnotit větší rozhodnutí, ponechejte jim právo volby alespoň
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Inzerce

v oblasti např. výběru jídla a oblečení, trávení volného času
(kde, s kým, jak) apod.
Věříme, že pro Vás bylo těchto několik rad zajímavých, a pro
osoby pečující o rodinné příslušníky a jiné osoby s demencí, také prospěšných.
Do budoucna chystáme v našem zařízení zřídit poradnu pro
rodiny a jejich blízké, kteří se o člověka s demencí či Alzheimerovou chorobou starají v jeho přirozeném prostředí, abychom
pomáhali nejen potřebným klientům u nás v domově, ale také
těm, kteří poskytují péči svým blízkým doma. Moc dobře víme
jak je péče o tyto osoby náročná a mnohými bohužel často
nedoceněná. Vznik a příprava poradny je dalším krokem vedení domova ke zkvalitňování poskytované péče.
Mgr. Danuše Fomiczewová a Bc. Andrea Faltysová

Inzerce
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Do Choltic za historií ale i přírodou - díl II.
GERŠTORFOVÉ NA CHOLTICKU
V předešlém článku o Cholticích jsme
se dozvěděli, že Jaroslav a Petr Choltičtí
z Újezda přestavěli tvrz na zámek. Byli

to bratři, každý majitel poloviny Choltic.
Jaroslav Choltický z Újezda obnovil roku
1490 starší nadaci choltického statku,
z níž měl být vybírán jeden student z řad
poddaných, který mohl studovat na pražské univerzitě. Z bratrů byl Pavel průbojnější. Zasedal jako člen komorního soudu
v Praze a také u horního soudu v Kutné
Hoře. Svých známostí využil, aby povýšil
Choltice na městečko. Vedl četné spory
o některé části panství, mezi nimi se jednalo i o část Choltic, která byla neprávem
prodávána různým majitelům. Když dovolil soud dědictví prodat, koupil ho roku
1542 rytíř Jiřík Gerštorf z Gerštorfu a tak
připojil další část Choltic ke svému majetku, nebod již v roce 1541 získal od Diviše
Choltického z Újezda jeho polovinu Choltic a od Diviše Slavaty z Chlumu a Košumberka podhořanský statek, od města
Chrudimi v ten samý rok část Svinčan.
Jiřík Gerštorf se brzy po té oženil s podruhé ovdovělou Kateřinou ze Svojšic, dříve
provdanou za Diviše z Choltic, pak Benedu z Nectin. V roce 1546 po smrti své matky Kateřiny prodali její synové, Albrecht
a Beneda z Nectin Jiřímu Gerštorfovi svému nevlastnímu otci i svojšický statek.
Roku 1547 čeští stavové
odmítli pomoc králi Ferdinandovi I.
Když čeští páni odmítli pomoc svému
králi Ferdinandovi I. (1526-1564), kterou
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chtěl poskytnout svému bratru, německému císaři Karlu V., potrestal král Ferdinand I. města i stavy. V našem kraji a oko-

lí postihla Václava Žehušického z Nestajova konfiskace Lipoltic, které od krále
koupil rytíř Jiřík Gerštorf.
Gerštorfům patřilo jedno
z největších panství v Čechách
Roku 1556 koupil Jiřík Gerštorf od Viléma Trčky z Lípy vsi Turkovice s podacím kostelním a Bukovinu. Statky choltický, svinčanský, svojšický, podhořanský,
Lipoltice a Turkovice, celkem 16. vesnic
našeho kraje bylo spojeno v jedno zboží
a tím vzniklo jedno z největších rytířských
panství v Čechách.
Jiřík Gerštorf
majitel raškovických lomů
Na rozcestí Svinčan a Stojic stojí kaplička sv. Antonína, je to památka na raškovické lomy. Pochází z doby, kdy byl
majitelem raškovických lomů Jiřík Gerštorf. Podle zprávy Jana Kakrdy z roku
1542, který v lomech 12 let pracoval, se
vyrobilo každý rok 150 mlýnských kamenů z raškovických dolů. Proto městečko
Choltice dostalo do znaku mlýnský kámen se zkříženými hornickými kladivy.
Jiřík Gerštorf
- podkomoří království českého
Stal se podkomořím království českého a spolu s královnou Annou (Jagellonskou) příležitostně zastupoval krále Fer-

dinanda I. Jiřík Gerštorf. Ještě před svou
smrtí roku 1558 svůj majetek rozdělil
mezi své syny Bernarta a Jana. Bernart
dostal díl choltický a Jan svojšický. Protože Jan zemřel, odkázal Jiřík tento díl dvěma jeho synům a svým vnukům, Jiřímu
a Hendrychovi, kteří se měli peněžitě vyrovnat se setrou Ludmilou.
Bernart zdědil zámek
a městečko Choltice
Bernart, syn Jiříka Gerštorfa dostal roku 1559 zámek Choltice s předhradím,
k tomu také mlýn, který byl při zámku.
Městečko Choltice, mlýn pod Cholticemi, Chrtíky, Svinčany, Poběžovice, Tupesy
s mlýnem, Loděnice, Urbance, Lipoltice,
Vícemilice, Veselí a 26 rybníků. Bernard
se stal několikrát hejtmanem chrudimského kraje, když zemřel roku 1574, byl
pochován do hrobky, kterou dal zřídit ve
svinčanském kostele.
Choltickým panstvím poté vládla až
do své smrti v roce 1577 Anna z Ronovce manželka Bernartova. Rodové jmění
odkázala svým synům Jiřímu Gerštorfovi
mladšímu a Václavovi.
Jiří Gerštorf mladší a jeho žena Johanka z Rokyc ještě přikoupili ke svému
choltickému panství roku 1601 také Řeztoky a městečko Chroustovice i s tvrzí, vsi
Lhotku, Městec, Opočno, Stradouň, Radhošd, Týništko.
Jiřík mladší z Gerštorfu
v čele českých rytířských rodů
Svou rozšafností, rozvahou, moudrostí, ale i bohatstvím stál v čele českých
rytířských rodů. Často zastával úřad chrudimského krajského hejtmana, byl zemským soudcem a císařským radou. Díky
jeho moudrosti byla v Cholticích roku
1606 založena škola, která byla umístěna v panské budově. Roku 1609 byl zvolen defenzorem České konfese. Česká
konfese byla vlastně společné vyznání
víry dohodnuté mezi kališnickou a bratrskou šlechtou, kterou uznal až císař
Rudolf svým Majestátem roku 1609. Rudolfův Majestát zajišdoval náboženskou
svobodu - od roku 1609 byli k ochraně
Rudolfova Majestátu voleni nejvýznamnější šlechtici českých nekatolických stavů - defenzoři. Jiřík mladší z Gerštorfu
zemřel 1612 a byl jako poslední z mužských členů rodu pochován ve svinčanském kostele.
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Svůj majetek rozdělil mezi své děti - Bernarta, Mikuláše, Štěpána, Jindřicha
a Alenu.
Choltice zdědil roku 1620
Jindřich Gerštorf
Protože byl nezletilý a studoval v pražské koleji, spravoval za něj Choltice jeho bratr Štěpán.
Oba bratři Bernart i Štěpán byli po
otci dobrými hospodáři a také vyznavači
České konfese. Štěpán byl zvolen jejím
defenzorem. Tehdy náboženské spory vyplňovaly cele veřejný český život. Hlavním důvodem těchto sporů byla snaha
po vládnutí v zemi. Čeští stavové se scházeli na zemských sněmech a byli zvyklí

ní jejich pravé odhadní ceny 90 000 kop.
Z milosti mu byla pouze třetina majetku
ponechána. To však již žádal ze Saska,
kam odešel, předvídaje, jaký bude rozsudek. Podle pověsti ukryl před odchodem jeden poklad do gerštorfského náhrobku ve svinčanském kostele, druhý
ve svojšické tvrzi. Bernart byl odsouzen
ke ztrátě jedné třetiny jmění a také vypovězen ze země.
Předešlé řádky byli o lidských obyvatelích v minulosti trvale žijících na choltickém zámku. V dnešní době je situace
ale trochu jiná. Zámek dnes není lidmi
trvale obydlen, ale přesto má své trvalé
obyvatele. Málokdo ví, že choltický zá-
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jsou netopýr velký a netopýr ušatý. Při
poslední kontrole (leden 2011) byl nalezen netopýr brvitý, v tomto případě se
jednalo o vůbec první nález druhu v zimním období na území okresu Pardubice
(viz Klenoty přeloučské přírody). Co nového nám asi přinese příští zima?
Unaveni historií a poznáváním současných obyvatel choltického zámku jsme
nuceni načerpat síly v zámecké restauraci, protože nás čeká ještě výlet do obory, kde nás cesta povede kolem rybníků
Zrcadla, Červeného a Chrtnického, projdeme údolím Struhy a také lesními porosty, kde se budeme kochat nejen obrovitými duby.
Mgr. Jiří Rejl (přírodní věda)
Marcela Danihelková (regionální dějiny)
Volně zpracováno podle choltické kroniky a jiných archivních materiálů.

rozhodovat o událostech v zemi. Habsburkové se snažili moc stavů omezit a spory vyvrcholily usnesením sněmu nepřijmout Ferdinanda II. (vládl 1620-1657)
za krále českého, protože byl nepřítelem
evangelické víry. Sněm zrušil úřad krajských hejtmanů a nahradil je vojenskými komisary.
Štěpán Gerštorf
se stal v chrudimském kraji
vojenským komisarem
To vše bylo v začátku doby, kdy se
s přestávkami vedly války po třicet let
nejen v Čechách. Vítězství na Bílé hoře
císař krutě využil. Převzal veškerá politická práva a ohromnými konfiskacemi
majetků se zbavil protivníků. Uchvátil
moc, o kterou se dříve dělil se stavy.
Bratři Gerštorfové byli vypovězeni
ze země a byl jim zabaven majetek
Štěpán se odvolal a žádal o navrácení svého majetku Choltic, nebo vyplace-
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mek patří mezi významné netopýří lokality. Na půdě kaple sv. Romedia je vhodné
prostředí pro tzv. letní kolonie netopýrů
(viz Klenoty přeloučské přírody). Na půdě je zde pravidelně kontrolována mateřská kolonie kriticky ohroženého vrápence malého, která je nejpočetnější
v pardubickém okrese. Milým překvapením pro netopýráře (chiropterology) byl
nález netopýra brvitého, v tu dobu šlo
o první nález v regionu Přeloučska. Letošní kontrola, která teprve proběhne, třeba přinese nález nového druhu pro tuto lokalitu.
To byla půda, ale co sklepy a umělá
jeskyně? Do těchto míst kroky chiropterologů míří v zimním období, kdy je čeká
kontrola zimujících netopýrů (viz Klenoty přeloučské přírody). Podzemní prostory choltického zámku jsou druhově nejpočetnější na Přeloučsku. Pravidelně zde
zimuje již zmiňovaný vápenec malý, dalším pravidelným zimním obyvatelem je
netopýr černý. Dalšími zjištěnými druhy
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Akce pro děti a mládež
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SKAUTING
Dětský den
Poslední květnovou sobotu se v našem městě konal Den
dětí, kterého jsme se také zúčastnili. Pro děti skauti připravili
hned několik disciplín. Ti nejmenší mohli vyzkoušet své střelecké umění a nakrmit tak našeho Balua. Nechyběla střelba

z luku, či horizontální bungee jumping, starší účastníci si mohli
vyzkoušet dvě lanové překážky. Jedna z těchto překážek byla
připravena pro dvojice, aby si každý mohl vyzkoušet týmovou
spolupráci. Letošní novinkou byla atrakce pro skupinu - Padák,
který prověří vzájemnou spolupráci těch nejmenších, ale třeba
i rodičů. Děkujeme všem našim členům, kteří našli čas a přišli
pomoci.

Kapka

ti. Velký dík patří městu Přelouč, našim sponzorům - Exculibur
Army, Tank power, Pekárna Jenta, Elmet a v neposlední řadě
všem lidem, kteří jakoukoliv formou podporují skautskou myšlenku v Přelouči. Věřím, že s mnohými z Vás se setkám na zářijových narozeninových oslavách českého skautingu, kde si společně užijeme sté výročí.
S přátelským pozdravem
Lukáš Spurný - Lucky

Svojsíkův závod
Skautky z 1. oddílu Anikrok se v sobotu 4. 6. zúčastnily krajského kola Svojsíkova závodu v Ráji u Letohradu. Z devíti družstev obsadily krásné šesté místo. Soutěž měla charakter orientačního závodu a jednotlivé týmy vybavené pouze buzolou a mapou plnily na stanovištích rozličné úkoly. Hodnotila se hlavně
schopnost spolupráce, například na nízkých lanech, organizační dovednosti, skautské znalosti botanické, zoologické, praktické, vlastní rozumové a zdravověda - zde bylo (a je) důležité
rychle a správně se rozhodnout. Pochvala
za účast, snahu
a fair play patří
Haně Chalupové, Kláře Hebké, Kátě Elisové,
Barče Hebké,
Anetě Bajerové,
Dianě Ramíkové a Zuzce Minářové.
Iva Matičková

Jako po většinu roků i letos se skauti z Přelouče o víkendu
10 - 12. června podíleli na celostátní akci KAPKA. KAPKA je
humanitární akce Nadace pro transplantace kostní dřeně a Junáka - svazu skautů a skautek ČR. Jejím cílem je pomoci lidem
postiženým leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby, a to jak
získáváním finančních prostředků, tak prezentací činnosti Nadace. 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. Doufám, že i vy jste nás potkali a měli možnost přispět. Pokud ne a chcete tak učinit, více
informací o sbírce najdete na www.skaut.cz/kapka.
Martin Pittner

Slova vedoucího
Skautský rok se blíží do svého finále. Končí rok plný práce
mnoha přeloučských dobrovolníků, mladých lidí, kteří investují svůj volný čas možná i do Vašich dětí. Ačkoliv ne všechno
a ne vždy (natož v neziskové sféře) je ideální, za uplynulé období se nemáme za co stydět. Podruhé za sebou se členská
základna rozrostla a činnost nejen díky nově postavené horolezecké stěně nabrala na atraktivitě. Uspořádali jsme více než
20 jednodenních víkendových akcí a 150 schůzek. V jejich rámci jsme se snažili aktivní a zajímavou formou u dětí rozvíjet dovednosti potřebné pro život - jako je práce v týmu, samostatnost,
komunikativnost a další. Mnoho z našich aktivit je směřováno
k pomoci ostatním a vytváření kladného vztahu k nim. I proto
si velmi ceníme veškeré pomoci, jejímiž příjemci jsme my - skau-
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

Klub Aktivní senior
V červnu se uskutečnil plánovaný výlet lodí a počasí nám
přálo. Další setkání bude v 6. 9. 2011 v 9.30 v Jakub klubu.
Hlavním tématem budou Dny kulturního dědictví, které v té
době pravidelně probíhají v Heřmanově Městci, a domluvíme
se na návštěvě této akce.
Srdečně jste všichni zváni, pokud máte problém se na setkání dostat, zavolejte nám a odvoz vám zajistíme. Prostory jsou
bezbariérově přístupné.

Den pro rodinu
pod záštitou senátorky Mgr. M. Horské
Z důvodu nepříznivého počasí jsme akci přesunuli na konec léta, a to přesně na sobotu 3. 9. 2011. Začátek bude
v 15 hodin a tradiční malování na asfalt začne v 15.30.
Akci připravujeme v spolupráci s Orlem Přelouč.

Pomoc pečujícím rodinám v čase dovolené
nebo nemoci
V rámci našich odlehčovacích služeb nabízíme rodinám,
které pečují o své blízké seniory, pomoc v době jejich dovolené nebo i v době nemoci. Naše pečovatelky zajišdují dohled, pomoc při podávání jídla, při osobní hygieně, zajistí nákup a jsou
s rodinou v kontaktu v případě potřeby.
Taky nabízíme zapůjčení kompenzačních pomůcek, které
pravidelně doplňujeme z výtěžku Tříkrálové sbírky.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 731 953 916.

Prezentace kompenzačních pomůcek
firmy APOS Brno
Z organizačních důvodů jsme prezentaci přesunuli na září,
podrobnější informace připravíme do příštího čísla Roštu. Děkujeme za pochopení.

Jakub klub v červnu
Poslední měsíc školního roku jsme se s dětmi věnovali různým sportovním, výtvarným a rukodělným aktivitám a povídali jsme si o různých tématech, která se týkají běžného života.
Kluci si v pracovní dílně vyrobili například dřevěnou krabičku
a ti nejmenší s malou pomocí dali dohromady mašinku. Nejenom kluci, ale i holky nám pomáhali při drobných opravách
a úpravách prostor klubu. Vyzdobili jsme okna letními motivy,
pokračovali jsme ve fotografické soutěži město Přelouč. Zajeli jsme na výlet do lanového centra do Pardubic. Děti se vyřádily na překážkové dráze a cestou zpět si prohlédly stálou
expozici hraček vystavenou na zámku.
Na počátku měsíce, kdy se konaly oslavy k 750. výročí založení města Přelouč, jsme měli možnost prezentovat práci
našich klientů na výstavě pořádané ZŠ MN. Během měsíce června měli rodiče a blízcí možnost zhlédnout v městské knihovně díla účastníků a výherců výtvarné a rukodělné soutěže na
téma Jaro.
Již uplynulý školní rok byl plný změn, překvapení, radostí,
ale také menších i velkých starostí, které k životu prostě patří.
Uspořádali jsme řadu akcí ad už pro klienty či pro veřejnost.
Zrealizovali jsme mnoho zajímavých besed a diskuzí. Po celý
školní rok jsme se snažili svědomitě naplňovat poslání a cíle
námi poskytované služby, dbali jsme na to, aby v naší přítomnosti strávily děti volný čas kvalitně a přínosně, nabízeli a poskytovali jsme jim podporu, pomoc, pochopení, zájem, péči, bezpečí a zázemí, které všechny děti bez rozdílu v životě někdy
potřebují. S koncem školního roku jsme se rozloučili letní oslavou, kterou si děti uspořádaly na zahradě Jakub klubu. Na nový školní rok máme přichystaných plno nápadů a už teo se se
všemi těšíme na viděnou v září!
Tým Jakub klubu

Připravujeme sběr ošacení
S Diakonii Broumov jsme domluvili termín sběru ošacení na
nádraží v Přelouči a to v pátek 23. září 2011 v čase od 7.00
do 16.00 nebo do naplnění vagónu. Můžete přivézt čisté oblečení, obuv, hračky. Zaměstnanci Diakonie Broumov zásilky
třídí a pak poskytují dál potřebným lidem v celé Evropě.
Zdenka Kumstýřová

RC KUBÍČEK
Program na červenec a srpen 2011
Rodinné centrum Kubíček je tu pro děti od 0 do 6-ti let
a jejich rodiče (prarodiče). O prázdninách se budeme setkávat
od 15. 7. do 2. 9. (včetně) každý pátek od 10.00 do 11.30 hod.
na zahradě Orlovny. Vstup z parkoviště u Billy.
A co nás čeká? Hraní na pískovišti a v domečku s příslušenstvím, houpačka, skluzavka, velký prostor pro společné hry s balónem, létajícím talířem, osvěžení v bazénku a jiné letní radovánky.
Za deštivého počasí bude zavřeno.
Další informace na tel. 731 598 913 u Jitky Salfické.

HRAVÉ PRÁZDNINY VÁM PŘEJE RC KUBÍČEK!
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
VY JSTE NADĚJE CÍRKVE A SVĚTA
VY JSTE MOJE NADĚJE
Toto řekl papež Jan Pavel II., dne 22. 10. 1978 při setkání
s mladými lidmi v Římě. Při opětovném setkání v roce 1984
v Římě v něm začala dozrávat myšlenka na celosvětové setkání mládeže. Když byl rok 1985 v OSN vyhlášen Rokem mládeže, papež opět pozval mládež již na historicky první světové
setkání mladých do Říma. Pak následoval Řím - 1986, Buenos
Aires - 1987, Santiago de Compostela - 1989 a Čenstochová
v Polsku - 1991. Již dvakrát se těchto setkání, a to v roce 2005
v Kolíně nad Rýnem a v roce 2008 v australském Sydney, účastnila i naše varhanice a pastorační asistentka Lucie Pavelková.
DÁL, DÁL, VÝŠ A VÝŠ! BŮH NÁM POMÁHEJ!
Ultreia, ultreia! Et sus eia, Deus adjuva nos!
Každé ráno se dáváme na cestu,
každé ráno jdeme dál.
Den za dnem nás volá naše pou;,
jdem za hlasem Compostely.
Dál, dál, výš a výš! Bůh nám pomáhej!
Pou; po této zemi je cestou víry,
je cestou milénia Evropy.
Tu cestu nám dal Karel Velký.
Patří všem, bez rozdílu stavů a ras.

A ti, kteří putovali k ostatkům svatého Jakuba, se nazývali „peregrinos“ a jejich symbolem byla mušle.

„SVATOJAKUBSKÁ MUŠLE“
Svatojakubská mušle hřebenatka je pradávným
symbolem poutníků putujících do Santiaga de Compostela. Původ pochází z příběhu,
kde je ústředním tématem
zázračné zachránění člověka. Tento skutek bývá připisován právě svatému Jakubu. Legend existuje mnoho,
ale ústřední téma je vždy totéž. Jeden příběh se vztahuje na portugalského rytíře, který stál v blízkosti přístaviště, kam
doplula loo s Jakubovými ostatky. Ve chvíli, kdy jeho kůň spatřil podivuhodný světelný třpyt, dopadající z hvězd na apoštola, vyděsil se a skočil do vody a spolu s jeho pánem zmizel
v hlubinách. Naštěstí byl rytíř zachráněn a vytažen na palubu. Zachránci plní úžasu hleděli na Svatojakubské mušle, kterými bylo pokryto rytířovo tělo, a spojovali to s pomocí svatého
Jakuba.
Od dávných dob tak poutníci vydávající se za hrobem svatého Jakuba nosili svatojakubskou mušli, aby je uchránila před
nebezpečenstvím na dlouhé cestě.

Dál, dál, výš a výš! Bůh nám pomáhej!
Pospěšme všichni napříč kontinentem,
svatý Jakub nás očekává,
svým úsměvem nás zve až na Konec světa,
tam, kde slunce zapadá.
Milí přeloučští, text od Jean-Claude Benazeta je hymnou - písní francouzských poutníků do Santiaga de Compostella ke
svatému Jakubovi. Španělsko není jenom zemí posledních mistrů světa ve fotbale. Je i zemí, kterou i letos v srpnu navštíví spousta mladých lidí, věřících v Krista. Koná se zde již 15-té světové setkání mládeže s papežem Benediktem XVI. v Madridu,
a bohudíky se jí od nás z Přeloučské farnosti účastní 5 mladých
lidí. Jsou prázdniny a vy se též vydáte na své dovolené, výlety
a snad i poutě. Přeji vám krásné zážitky, Boží ochranu na cestách a šdastný návrat.
P. Pilka Lubomír

POUTNÍ CESTY
Křesdanství, jak víme, má tři hlavní poutní cesty. Každá z nich
má svůj symbol a podle nich byli poutníci nazýváni. Ti, kdo putovali k Božímu hrobu do Jeruzaléma, byli nazýváni „palmeros“, protože jejich symbolem byly palmové listy, kterými byl
Kristus přivítán při příchodu do Jeruzaléma. Ti, kteří šli do Říma
k hrobu Sv. Petra, měli symbol kříže a jmenovali se „romeros“
(lat. romaeus někdy bylo označením pro poutníky všeobecně).
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Římskokatolická farnost Přelouč
Vás srdečně zve na

SVATOJAKUBSKÝ KONCERT
BAROKNÍ VARHANÍ HUDBY
Který se uskuteční

v neděli 24. července 2011
od 18.00 hodin
v kostele sv. Jakuba v Přelouči
Hraje:

MGA. KAREL HINER
Skladby od autorů:
John Stanley, Jan Podbielski,
Hans Leo Hassler a další…
+ varhaní improvizace
Zazní čtení z listu sv. apoštola Jakuba
v podání

MGR. ROMANY HINEROVÉ
Vstupné dobrovolné

Přeloučský ROŠT
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I CESTA MŮŽE BÝT CÍL…
(Antoine de Saint-Exupéry)
Přestože základy evropského křesdanství byly položeny právě na území našeho státu, ke křesdanství se dnes hlásí stále
menší počet lidí. Ve školách se učí o středověké inkvizici a křižáckých výpravách, v novinách si můžeme přečíst o kněžích,
kteří se dopustili pedofilie. Mnoho lidí sice připouští, že v „něco“ věří - a možná by to mohl být i Bůh - s církví ale nechtějí
mít nic společného. Rozumím jejich přístupu, ještě před pár lety jsem měla podobný názor.
Pocházím z téměř nevěřící rodiny, do kostela chodila jen
babička a k víře k Bohu mě nikdo nikdy nevedl. Přesto jsem
už od dětství vnímala, že existuje něco víc, co přesahuje náš
svět. Později jsem začala Boha hledat sama. Křesdanství jsem
ale dlouho spíše odsuzovala. Kromě toho, co jsem napsala
v úvodu, jsem měla tu „čest“ potkat v životě pár „zapálených“
katolíků, kteří se sice o nedělích vroucně modlili v kostele, jejich chování v běžném životě však často postrádalo i základy
slušného chování.
Má cesta k Bohu vedla oklikou přes tzv. esoterické nauky,
které jsou v dnešní době hodně oblíbené. Účastnila jsem se
spousty kurzů, zajímala se o astrologii, numerologii, reiki, nechala si vykládat karty, četla různé knížky… Postupně jsem si
ale začala uvědomovat, že tato cesta nikam nevede. Přes množství času a peněz, které jsem investovala, se mé problémy nezmenšovaly. Až později jsem zjistila, že se takto člověk může
vystavit velkým vnitřním závislostem a zraněním.
Říká se, že když je žák připraven, učitel se dostaví. V jednom z těžkých okamžiků v životě jsem poznala svou (dnes už)

!

kmotru, která o Bohu umí nejen poutavě vyprávět, ale především s vírou v Boha žije. Přestože je postižena nevyléčitelnou
nemocí - roztroušenou sklerózou, opustil ji manžel a sama se
stará o dvě děti, pomáhá ostatním pacientům a rozdává lidem
kolem sebe lásku a naději. Díky ní jsem si uvědomila, že jako
mnoho věcí v životě i církev je hlavně o lidech. Církev nejsou
pouze kněží v kostelech (a i ti jsou „jen“ lidé), je to společenství lidí. A stejně jako potkává člověk v životě učitele nebo lékaře rozdílných kvalit -a neznamená to, že by se mělo přestat
chodit do školy nebo zavrhnout zdravotní péči, může potkat
i různé kněze nebo věřící křesdany.
Od té doby se můj život změnil. Nechala jsem se pokřtít
a pochopila, že křesdanství je především o tom, snažit se zjistit
Boží vůli a naučit se ji přijímat, i když to mnohdy není snadné
a nerozumíme jí. Jedině tak lze dosáhnout opravdové svobody
a získat skutečný pokoj, po kterém každý vědomě či nevědomě touží. Právě tím se křesdanství liší od zmiňovaných esoterických nauk, které sice poskytují zaručené návody, jak dosáhnout
snadno a rychle všechno, co si člověk přeje, ale z dlouhodobého pohledu nic neřeší.
Když se dnes ohlédnu zpět, děkuji Bohu za všechny události ve svém životě, za okamžiky šdastné i ty bolestné. Díky nim
jsem na své cestě po esoterických naukách i po světě došla
k poznání toho, co je opravdové a na co se dá spolehnout.
Pavla Rita

HASIČI OBČANŮM
Požáry v letním období
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Snad nejnebezpečnějším obdobím pro zemědělce i pro hasiče je období senoseče a žní. Během nich se k ohrožení úrody
požáry spojují negativní lidské vlastnosti a jednání se zvýšeným nasazením techniky, která ne vždy odpovídá svým stavem
požadavkům na požární bezpečnost. Přičtěme k tomu ještě sluncem vysušené lány i ostatní porosty a máme pohromadě všechny faktory, působící nárůst počtu požárů v tomto období. Co můžeme dělat pro to, abychom nevídali záběry v televizi, které nám
ukazují velké požáry v rámci celé naší republiky, jejichž škody
jdou do milionů?
Základním předpokladem je dodržování všech pravidel požární prevence a přizpůsobení jednání vnějším podmínkám. Jestliže v lese je kouření a rozdělávání ohňů jednoznačně zakázáno,
zvláště za suchého a teplého počasí, platí tento požadavek
i v polích, na loukách a všude tam, kde by mohlo takové počínání skončit požárem. Odhozený nedopalek cigarety je spolehlivým iniciátorem požáru, za mimořádně suchého počasí však
postačí k zapálení vyschlého porostu i výfuk osobního automobilu, který vyschlou trávou projížděl.
Samostatnou kapitolou - jednou z nejsmutnějších - jsou děti. Během prázdnin mají dostatek volného času pro vymýšlení
nejrůznějších her, k nimž občas potřebují také zápalky. První
kuřácké pokusy a hry se velmi často odehrávají několik kroků
za vesnicí - tam stojí pěkný stoh, kde si budeme hrát, nebo ten
seník je zajímavý, můžeme ho prozkoumat - poté se stane, že
z nevinné hry se stane požár, který napáchá velké materiální
škody, ale někdy i tato nevinná hra může skončit tragédií, když
se děti nedostanou včas z dosahu ničivých plamenů.
Pavel Nejtek, HZS Pardubického kraje
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Historie výrovského mlýna II.
Prosperující výrovský mlýn
- největší podnik v okolí
Výrovský mlýn patřil mezi největší podniky tohoto typu v okolí a bohaté rolnické grunty v okolních vesnicích pro něj
představovaly trvalou klientelu. Přeloučští mohli tedy nájem prosperujícího mlýna postupně zvyšovat. Pro srovnání: v roce 1618 platili vrchnosti rentu ve výši
14 kop 2 groše míšeňské, sami však vybírali od mlynáře roční nájem 215 kop
grošů míšeňských, tedy více než patnáctinásobek. Z této částky snadno pokryli
náklady na běžnou údržbu (v témže roce 22 kop 4 groše a 1 denár míšeňský)
a vzniklé aktivum představovalo v oné
době zdaleka nejvyšší položku příjmů
v městské pokladně.

Hospodářský inventář
výrovského mlýna
sepsaný r. 1574
Při prodeji výrovského mlýna roku
1574 byl sepsán inventář, který mlýnu
náležel. Důležité náhradní díly jako vodní kola, a paleční kola, kameny mlýnské,
koše, do kterých se sype násypka, zděř
na hřídeli, čepy železné v hřídeli 6 kusů,
zděře na kladnici 12 kusů, oškrty 3 kusy,
špice 3 kusy, truhly, do kterých se mouka
sype 2 kusy, pytle žíněné 3 kusy, stoupa
6 kusů, útek ke stoupám 1 kus, sochor
nový železný 1 kus, řečice 2 kusy stůl
a díže, kolečko obedněné, lopata kovaná,
sekera, židle železné, žebřík ke stavení.
K přídavkům při prodeji mlýna ve Výrově
patřilo ještě i obilí na poli na ozim seté
a ve stodole sklizené, žito po dvou korcích a také píce. Zapsány jsou také tři
dojné krávy, husy, slepice.

opatřit sami, toto nařízení o zbroji vydal
zemský sněm. Po roce 1652 byly zbraně
vrchností odebrány a v pardubickém zámku uskladněny. Měly se vydávat jen, když
byla zem v ohrožení, tak tomu bylo v celých Čechách i na Moravě. Zbrojní výbava všech větších venkovských usedlostí
sloužila zejména jako prostředek domácí obrany. Od bitvy u Moháče roku 1526,
kdy hrozila expanze Osmanských Turků
do Evropy, byl postupující mocný islámský stát vnímán jako hrozba pro křesdanstvo v Evropě.

Mlynář půjčil
přeloučským konšelům
Z bližšího pohledu příjmů a výdajů
přeloučské městské pokladny je možné
si vytvořit představu o mlynářích, kterým byl výrovský mlýn pronajímán. Roku 1585 byl nájemcem mlýna Václav
Sladomel, od r. 1594-1612 mlynář Diviš, od roku 1612 mlynář Václav Rokos.
Za císaře Ferdinanda II. - v roce 1629
se město Přelouč ocitlo ve finanční tísni
následkem neúrody a průchodů vojska.
Potřebovalo nutně peníze na doložení
a potvrzení městských privilegií. Městská pokladna byla prázdná, proto se konšelé a purkmistr obrátili právě na výrovského mlynáře Rokose se žádostí o půjčku. Mlynář jejich žádosti vyhověl a půjčil
jim 100 kop míšeňských grošů. Purkmistr a konšelé slíbili tento dluh splatit při
sv. Havlovi roku 1631. Do tohoto roku
měl mlynář Rokos přeloučský mlýn naja-

tý. Kdyby jej po této době dále provozoval, tak se mu půjčené peníze strhnou
z nájmu. Zda došlo u mlynáře Rokosa
k prodloužení nájemného období, není
známé, protože mezitím byl mlýn ve stále trvající třicetileté válce zpustošen.
Naštěstí byl znovu vybudován a od roku 1650 opětně pronajímán.
Pokračování článku o historii výrovského
mlýna v příštím vydání Roštu.
Pro volné zpracování článku byla použita
kronika Břehů a jiné archivní materiály.
Dějiny města Přelouče - Petr Vorel díl I. II.
Marcela Danihelková

Mlýn Výrov zezadu - časopis Rošt

Válečná zbroj na mlýně
Součástí inventáře byla také válečná zbroj: přední a zadní pancíř na prsa
a na záda, obě části se v bocích a na ramenou spojovaly řemínky, přilba, obojek
chránící krk, ručnice - jezdecká puška.
Jak nasvědčuje soupis zbroje, byl výrovský mlynář povinen vypravit v čase pohotovosti jednoho jezdce. Do roku 1652
trvala takzvaná zemská pohotovost, kdy
každý usedlý byl povinen v případě potřeby postavit jednoho muže, brance, pěšáka nebo ozbrojeného jezdce na vlastním koni. Výzbroj si musili všichni usedlí
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55. celostátní žákovský turnaj v kopané - Přelouč
Polovina června patří v Přelouči vždy mládežnické kopané.
Ač to zní neuvěřitelně, fotbalová mládež se zde schází již padesát pět let. Tento turnaj si postupem let získal řadu svých příznivců a vydobyl si své místo na slunci. I přes nemalé potíže s termíny a obsazením turnaje, se mnohé týmy do Přelouče často vrací.
Ani letos tomu nebylo jinak. Opět jsme přivítali účastníky, trenéry, rodinné příslušníky a přátele ze všech koutů naší vlasti a zapomenout nesmíme ani na naše zahraniční hosty ze Slovenska.
Letos k nám přijely týmy ze Staré Šubovni a Banské Bystrice.
Stejně jako v loňském roce, byl i letos turnaj třídenní. 12 týmů bylo rozlosováno do dvou skupin, ve kterých se střetl každý
s každým. Pořadí v obou skupinách poté určilo program finálového dne a vítězové skupin se spolu utkali v nedělním finále.
Domácí tým - FK Přelouč nám představil kapitán Jan Linhart:
„Hráli jsme krajský přebor, začátek nám docela vyšel, dále to
pak bylo jako na houpačce - výhry střídaly prohry. Určitě jsme
se chtěli umístit co nejlépe. Přeloučský turnaj je prestižní záležitostí a všichni jsme se na něj těšili. Je to pěkné zakončení sezóny. Hrajeme v tomto složení: Matěj Vašíček, Štěpán Bolek, Matěj Provazník, Daniel Ruprecht, Lukáš Mach, Jan Pokorný, Radek
Moravec, Lukáš Chaloupský, Marek Molnár, Jan Linhart, Michal
Vašíček, Marcel Fencl, Jan Urbánek, Filip Doležálek, Michal Ptáček, Vojtěch Novotný, Lukáš Heblík, Petr Václavek. Trenér Karel
Chaloupský, Ladislav Vašíček, vedoucí Mgr. Tomáš Bolek.
Nově se letos představil tým MFK Přeloučsko. Jeho trenér,
Stanislav Habiger nám řekl:“Tým je složen z chlapců z Choltic,
Řečan nad Labem, Rosic nad Labem a Přelouče. Hrají spolu poprvé, bojují a podávají srdnaté výkony. S týmem Budějovic jsme
odehráli vyrovnanou partii, kdy Budějovice vyrovnávaly z penalty. Rozhodně za bojovnost a výkon zasluhují pochvalu. Je to pro

ně odměna za celou sezonu, kdy někteří hráli i za krajské výběry. Sestava týmu byla následující: Tomáš Blažek, Pavel Březina, Daniel Bureš, Pavel Dostálek, Jaroslav Hutla, Zdeněk Kadlec, Richard Klouda, Lukáš Liška, Tomáš Mihovský, Ondřej Mňuk,
Pavel Novák, Michal Ptáček, Vojtěch Šebek, Ondřej Šlais, Adam
Šprync, Adam Tichý, Petr Václavek.
A kdo se tedy letos stal vítězem? Na prvním místě se umístil FC Baumit Jablonec, druhou příčku obsadil loňský vítěz SK Dynamo České Budějovice a pohár za třetí místo si odvezl FK Baník Most. MFK Přeloučsko se umístil na 11. místě a FK Přelouč
obsadil dvanáctou příčku.
Do příštího roku nezbývá opět než všem účastníkům a organizátorům popřát hodně zdaru a za jejich dobrou práci jim poděkovat. Snad nejlépe to vyjadřují slova funkcionáře FK Baumit
Jablonec Miroslava Pelty v dopise adresovaném předsedovi organizačního výboru Františku Křivkovi: „Na celostátní žákovský
turnaj v Přelouči mám jen ty nejhezčí vzpomínky a vlastně i můj
další fotbalový život výrazně ovlivnil. V roce 1979 jsem jako
ještě ne patnáctiletý fotbalista přijel se Slovanem Varnsdorf do
tohoto sympatického východočeského městečka. Hájil jsem barvy klubu v brance, měli jsme výborné mužstvo, v jehož dresu
nastupovali např. pozdější výborní hráči Michal Doležal nebo
Láoa Šerák. Vítězný pohár nad našimi hlavami je v mé fotbalové kariéře okamžikem, na který nikdy nezapomenu. To že se mi
v Přelouči dařilo, se stalo vlastně i odrazem pro mou další kariéru fotbalisty. Prostě žákovský turnaj má zvuk a pro řadu bývalých či současných prvoligových hráčů i reprezentantů ČR se
stal při jejich cestě na fotbalový Olymp důležitým a nezapomenutelným mezníkem. Organizátorům turnaje pak chci poděkovat za to, jak skvěle dovedou všechno zorganizovat a připravit.“

60. výročí kopané v Baníku Chvaletice
Zelená je tráva, fotbal to je hra... tuhle
písničku si zpívají už kluci v mateřské
školce a chud hrát si chlapům zůstává
po celý život. Běh za kulatým nesmyslem
jsme my, manželky fotbalistů, tolerovaly
někdy jen s velkým přemáháním a skří-
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pěním zubů. Každá dovolená začínala až
v pondělí a musela končit už v sobotu,
protože v neděli byl důležitý mistrák, k tomu 2x týdně trénink, nějaké to soustředění, brigáda... Vážná zranění mého muže a pobyty v nemocnici bych na jedné

ruce nespočítala. Ale kdo si hraje, nezlobí, a když ke sportu vedli i své potomky,
nezbývalo nám, než si přiznat, že existují i mnohem horší koníčky.
Naštěstí přicházeli noví vlčáci, kteří
těm starým vlkům dávali najevo, že je čas
na sportovní důchod. Dřív nebo později každý pověsil kopačky na hřebík, aby
si vzápětí našel novou náhradu - byd by
to byla jenom cyklistika! Proti kolu už
nic nenamítám a ráda šlápnu do pedálů taky.
Letos na jaře si někdo z fotbalových
veteránů vzpomněl, že oddíl kopané bude mít 60 let od svého vzniku. A doma
vypukly nenápadné přípravy. Po stole se
válely hromady starých fotek, vznikaly
seznamy hráčů a činovníků a rozjížděly
se pátrací akce a shánění kontaktů na
všechny, kteří se někdy nechali na hřišti vyfotografovat. Ani jsem si nevšimla
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a stala jsem se jedním z mravenečků,
kteří se na organizaci setkání podíleli.
11. června jste možná i vy na hřišti
viděli staré známé tváře plné úsměvů.
Čas přelil vlasy stříbrem, mnohým vlčákům vylomil nejeden zub, některým přinesl hůlku či berle, ale chud smát se a hrát
si, vzít nedokázal. Setkání po letech bylo

opravdu srdečné a na hřišti se hrálo pro radost - foto na: http://jarkapa.rajce.net/60.
_vyroci_Baniku_Chvaletice_-_11.6.2011.
Eduardu Pfeilerovi - nejstaršímu hráči - by
nikdo 75 let nehádal.
Krátce před koncem přátelského utkání zasáhl blesk z čistého nebe všechny
přítomné. Nekonečně dlouhé minuty je

SOKOL Přelouč
Jarní výlet SOKOLA Přelouč
Letos 19. května jsme uspořádali pro členy jednoty a další
zájemce tradiční jarní výlet, tentokrát na severovýchod Čech.
První zastávka byla v Náchodě, kde jsme měli objednanou prohlídku zámku. „Zámeček vršku kulatého“, postavený na základech původního hradu, který zde stával již od vlády Přemysla
Otakara II, je rozsáhlý a z vyhlídky je krásný výhled na město
a až do blízkého Polska. V interiéru zámku nás zaujaly obrovské vlámské gobelíny a vzácné středověké obrazy. Po prohlídce zámku jsme vycházkou došli k romantickému vojenskému
hřbitovu, kde jsou za tzv. bílým křížem pochováni padlí v prusko-rakouské válce v roce 1866.
Po obědě jsme se přesunuli do Police nad Metují. V centru
města, které je památkovou rezervací, jsme si prohlédli krásnou historickou radnici, starou roubenou školu s mansardovou
střechou z roku 1785 a jiné památky. Navštívili jsme zde také
Muzeum stavebnice Merkur, kde jsme si prohlédli funkční modely parních strojů, historické modely plechových vláčků na velkém kolejišti a Ocelové město inspirované románem J. Verna.
Zavzpomínali jsme přitom na své dětství, kdy jsme si se stavebnicí hráli.
Zajímavé bylo zastavení ve staré kovárně, kde jsme viděli
při práci zručné kováře, jak vyrábějí zvonečky, svícny nebo
ozdobné mříže. Dalším cílem našeho putování byla stolová hora Ostaš. Po občerstvení ve výletní restauraci jsme se vydali na
prohlídku pískovcových skalních útvarů.
Počasí nám přálo, z výletu jsme se vrátili příjemně unaveni,
ale spokojeni. Dík za bezvadnou přípravu a organizaci patří
sestře Janě Bahníkové a za bezpečnou dopravu panu Staňkovi.
Miroslav Brebera

nechal sledovat nejhorší drama na hřišti, zoufale vyhlížet sanitku a chápat význam rčení Memento mori.
Jan Čapek odehrál svůj poslední fotbalový zápas, ale boj o život na milovaném zeleném trávníku už nevyhrál. Zůstává v myslích a srdcích svých spoluhráčů...
Jaroslava Paštiková

Výlet do Zoo
Rok utekl jako voda a dospělí cvičenci ze sokolského oddílu rodičů s dětmi se domlouvali, do které zoologické zahrady se
letos vypraví. Los padl na tu pražskou. Děti dostaly jako dárek
ke Dni dětí dopravu zdarma. Nejen všem jedenadvaceti dětem, ale i sedmnácti dospělým se výlet velmi líbil. Vždyd na
lední medvědy dovádějící ve vodě by se dalo dívat třeba hodinu, stejně jako na malé gorilky v pavilónu goril. Velký úspěch
u dětí měly také žirafy, sloni a tygři. Ale nejvíc se jim líbil vláček, který je povozil po celé ZOO.
Cvičební rok v sokole zakončil tento oddíl hodinou plnou
soutěží. Maminky a děti běhaly mezi kužely a kroužky, skákaly přes potok, chytaly ryby, vozily se na žíněnkách a skákaly na
trampolíně, aby nakonec dostaly sladkou odměnu a dárek.
Přejeme všem hezké prázdniny a těšíme se na shledanou
ve cvičení v září.
Hana Pacáková

Plánované akce Sokola Přelouč
5. září
7. září

den otevřených dveří v sokolovně
tradiční podzimní výlet do Krkonoš nejen pro
členy Sokola
V září začne nácvik sletových skladeb na jubilejní XV. VŠESOKOLSKÝ SLET v Praze 2012.
Zveme zájemce z řad mládeže, dospělých
i Věrné gardy.
15. října
Posvícenská zábava
5. listopadu Setkání basketbalistů všech generací u příležitosti 65. výročí založení basketbalu v Sokole Přelouč
4. prosince Dětská mikulášská besídka

36

Přeloučský ROŠT

Sport

5. ROČNÍK
POŽÁRNÍCH ÚTOKŮ
Dne 11. 6. 2011 se na RUGBY hřišti konal 5. ročník Soutěže v požárním útoku o putovní pohár ředitele TEPOSTOP, spol.
s r.o. a Soutěže v požárním útoku o putovní pohár starostky
města Přelouče. Za krásného počasí své síly poměřilo 27 družstev. 7 družstev mladších žáků, 7 družstev starších žáků, 9 družstev mužů a 4 družstva žen. Po slavnostním nástupu a proslovu paní starostky Bc. Ireny Burešové a ředitele TEPOSTOP, spol.
s r.o. ing. Josefa Paroubka se začalo bojovat. Na start nastoupili v pořadí mladší žáci, starší žáci, ženy a muži. V průběhu
soutěží předvedlo své hasičské umění i družstvo nejmenších
a to přípravka z Volče. Po celou dobu bylo pro naše nejmenší
připraveno malování na obličej a zdarma skákací hrad. Nechybělo ani občerstvení zajištěné rugbysty a zdravotní služba zajištěná paní Kulakovskou, která naštěstí nemusela za celé odpoledne zasahovat. Touto cestou musím ještě jednou poděkovat
všem sponzorům, pořadatelům a členům HS ČHJ Přelouč, kteří se podíleli na přípravě a průběhu této akce.
Výsledky:
Mladší žáci: 1. Břehy A, 2. Semtěš, 3. Sezemice, 4. Přelouč A,
5. Voleč, 6. Břehy B, 7. Přelouč B

!

Starší žáci: 1. Přelouč, 2. Břehy, 3. Lipoltice, 4. Sezemice,
5. Semtěš, 6. Jankovice A, 7. Jankovice B
Ženy:
1. Semtěš, 2. Břehy A, 3. Přelouč, 4. Břehy B
Muži:
1. Bílé Vchýnice, 2. Choltice, 3. Přelouč, 4. Břehy A, 5. Hlavečník, 6. Břehy B, 7. Jankovice, 8. Semtěš, 9. Rosice
Macháček Martin, starosta sboru

VODNÍ LYŽOVÁNÍ
SPORTOVNÍ KLUB VODNÍHO LYŽOVÁNÍ SK SKI PŘELOUČ,
člen Českého svazu vodního lyžování pořádá ve dnech 16. - 17. července třetí ročník závodu Mělice Waterski Cup 2011.
Soutěží se v disciplínách slalom, triková jízda. Součástí závodu je vložený závod pro děti do 12 let.
Sportovní klub má v současné době 10 závodníků do 14 let,
kteří zaznamenali řadu úspěchů.
V roce 2009 získalo v Soutěži talentované mládeže ČR do
12 let 2. místo družstvo ve složení Ledvinová Tereza, Vrabcová
Kateřina a Jan Svoboda. V téže soutěži v roce 2010 zaznamenalo úspěch a 3. místo vybojovalo družstvo ve složení Barbora
Hlaváčová, Tereza Ledvinová a Kateřina Vrabcová. Na Mistrovství ČR 2010 dofenů do 14 let odjelo 6 závodníků a přivezli
5 medailí. Nejcennější zlato vybojoval Jan Svoboda v kategorii
slalom, skok, kombinace a 2. místo v kategorii triky. Anna Vlasáková získala 3. místo ve skoku.
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Orel Přelouč - oddíl florbalu
V druhé části zhodnocení sezóny přinášíme čtenářům přeloučského Roštu přehled o výsledcích družstva mužů B a družstva mladších žáků:

Orel Přelouč B - muži
Vzhledem k reorganizaci soutěží od nové sezóny 2011/12
bylo nakonec nesmírně důležité, že béčko mužů skončilo na
celkovém 6. místě, protože to bylo nakonec poslední místo, které zaručilo setrvání v této soutěži i pro příští rok. Od nové sezóny byl totiž vzhledem k stále rostoucímu počtu přihlášených
týmů vytvořen i krajský přebor, ve kterém budou startovat zbylá družstva Sokola Pardubice (více družstev jednoho oddílu
může být pohromadě pouze v nejnižší soutěži), nově přihlášené týmy a jako poslední padající z Pardubické ligy i ŽSK Třemošnice.
Pro příští sezónu 2011/12 tak má i béčko mužů zaručeny
kvalitní soupeře a čeká je vydatná porce zajímavých a florbalově hodnotných bitev, např. s našimi odvěkými soupeři z Heřmanova Městce, áčkem Chrudimi, týmy z Ústí n/O, Vysokého
Mýta, Žamberku, mladíky z Lubné, Letohradu a v neposlední
řadě velmi kvalitním družstvem Sokola Pardubice C.
Konečná tabulka soutěže:

Pardubická liga mužů
(region: Pardubický kraj)
Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TJ Sokol Pardubice G
ASPV Holice
TJ Lubná
Sklovital Sokol Pardubice D
FBC Respect Heřm. Městec
Orel Přelouč B
ŽSK Třemošnice
Sokol Pardubice B
FBC Piráti Sokol Chrudim B

Z

V

R P

24
24
24
24
24
24
24
24
24

23
15
13
12
11
10
8
8
3

1
1
2
2
0
1
1
1
1

B BV BO

0
8
9
10
13
13
15
15
20

70
46
41
38
33
31
25
25
10

Orel Přelouč - mladší žáci
U kategorie mladších žáků Česká florbalová unie (ČFbU) zásadně už několik let neeviduje žádné statistiky jednotlivců a ani
nesestavuje výsledkovou tabulku jednotlivých soutěží. Hlavním
důvodem je snaha o to, aby v této kategorii byly výsledky jednotlivých zápasů až druhotné, protože hlavním cílem je nechat zahrát soutěžní florbal co největší počet kluků příslušné věkové
kategorie a tím rozvíjet jejich osobní florbalové dovednosti.
Smyslem tak není nechat neustále hrát 6-7 nejlepších hráčů
jen proto, aby výsledky týmu byly co nejlepší.
Na druhou stranu podle čeho hodnotit uplynulou sezónu?
Zkusím to tedy na základě osobního pohledu: Rozhodně lze
říci, že se i v této věkové kategorii začíná krystalizovat skupinka velmi šikovných hráčů, která může být příslibem do budoucna. Víceméně celá první lajna družstva plus několik dalších jednotlivců bylo schopno při dobré formě přehrát jakýkoliv tým
v soutěži, což vzhledem k tomu, že Orel Přelouč zatím nemá
družstvo elévů, kde hráči získávají už od mala základní florbalové dovednosti, je rozhodně pozitivní fakt. A protože i další mladí hráči týmu jsou teprve na začátku své florbalové činnosti,
mají i oni při pilné tréninkové práci možnost rozvinout své dovednosti tak, že budou v budoucnu platnými členy družstev
vyšších věkových kategorií.
O vysoké kvalitě hry týmu svědčí nakonec i to, že rovnou tři
hráči byly vybráni do reprezentace Pardubického kraje: Milan
Koubek ml., Vašek Kmoníček a Patrik Zeman.

245:47
139:142
121:100
148:114
95:128
124:132
135:173
126:175
62:184

Statistiky hráčů - první desítka
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hráč

Záp

G

A

KB

Koubek
Pleskot
Pozler
Moravec
Blažej
Lapka
Ulm
Bureš
Jadrníček
Machek

21
26
21
10
20
14
23
18
18
22

14
15
16
16
11
9
6
5
5
5

16
14
12
3
7
6
8
6
5
5

30
29
28
19
18
15
14
11
10
10

Statistiky gólmanů
Jakub Albrecht
Daniel Jarolím
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prům. 5,31 gólů
prům. 4,45 gólů

Nová sezóna 2011/2012
V nové sezóně se oddíl florbalu Orla Přelouč rozroste o další družstva hrající mistrovské soutěže ČFbU. Kromě již stálých
družstev muži A, muži B (ročník nar. 1992 a starší), dorost (ročník nar. 1995-96), starší žáci (ročník nar. 1997-98), mladší žáci (ročník nar. 1999-2000), přibudou 2 nová družstva ženy (ročník nar. 1992 a starší + juniorky 1993-95) a junioři (ročník
nar. 1993-94). Zároveň tréninkový proces 2x týdně začne i družstvo elévů (ročník nar. 2001-2002), které bude do soutěží přihlášeno až příští sezónu, v té letošní sehraje sérii přátelských
zápasů.
Do všech, zejména dětských a mládežnických kategorií budeme od začátku září přijímat nové členy, proto zájemci o tuto
novou, dynamicky se rozvíjející hru, sledujte naše vývěsky ve
městě či pro více informací volejte na mobil sekretáře oddílu:
732 610 593.
Mirek Kumstýř

Přeloučský ROŠT
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Napsali nám

ODSTARTOVAL 4. ROČNÍK SOUTĚŽE PRIMABABČA
V neděli 15. května, symbolicky na „Den rodin“, odstartoval již IV. ročník soutěže
PRIMABABČA. Ta se snaží
ukázat, že babičky dnešní
doby jsou pohodové, rychlé, inteligentní,
milující a akční - jednoduše PRIMA.
Soutěž Primababča nechce připomínat nebo kopírovat všemožné soutěže
MISS či MISSIS. V Primababče nejde o věk
nebo vizáž soutěžích, ale o to, aby ukázaly, že jsou oporou pro svoje vnoučata
a že jim dokáží poradit, mnohdy originálně, v každé situaci, do které je mohou
vnoučata dostat. Do soutěže Primababča se mohou hlásit ženy libovolného
věku, které mají alespoň jedno vnouče.
„V letošním roce plánujeme 2 semifinálová kola v Chrudimi a Ústí nad Orlicí. Ta proběhnou na přelomu října a listopadu. Vrcholem bude velké finále, které
se uskuteční v sobotu 3. prosince v Pardubicích,“ říká k harmonogramu letošního ročníku jednatelka Klubu Primababča Helena Řehounková.
Možnost přihlásit se do soutěže
mají dámy - babičky až do 16. září
2011 prostřednictvím formuláře na
webové stránce www.primababca.cz
nebo e-mailem na adrese primababca@rozhlas.cz. Přihláška musí dle pravidel obsahovat fotografii soutěžící
a také motivační dopis, ve kterém soutěžící stručně zdůvodní, proč by se právě ony měly stát primababčou.
„Soutěžící do semifinálových kol budou vybrány na základě správně vyplněné přihlášky a především motivačního
dopisu, který přihláška musí obsahovat,“

Inzerce

říká k výběru semifinalistek výkonný producent soutěže Radim Jelínek. „Porota
složená z vybraných členek klubu a ze
zástupců partnerů soutěže oboduje jednotlivé uchazečky a jejich motivační dopisy. Ty s nejvyšším počtem bodů, budou
zařazeny do semifinálových kol,“ dodává
Radim Jelínek.

Více informací:
Helena Řehounková, jednatelka Klubu
Primababča
Radim Jelínek, výkonný producent soutěže
e-mail: tisk.primababca@seznam.cz
tel.: 724 993 043

O soutěži
Primababča

Ačkoliv je soutěž primárně zaměřena na Pardubický kraj, soutěžit mohou
ženy z celé republiky. To potvrzuje loňský ročník, jehož vítězka je z Rokytnice
v Orlických horách. V semifinálových kolech se objevily soutěžící například ze
Znojma nebo z Pražma (obec v okrese
Frýdek-Místek).

Soutěž Primababča se poprvé konala v roce 2008. U jejího zrodu stála Helena Řehounková, jednatelka Klubu Primababča a tehdejší předsedkyně klubu
Iva Špeldová. První ročník soutěže byl
spjat s Lázněmi Bohdaneč. Druhý ročník
se přesunul do Pardubic.
Velký zlom nastal v roce 2010, kdy se
soutěž rozprostřela po celém Pardubickém kraji. Konala se 3 semifinálová kola (v Pardubicích, Chrudimi a Ústí nad
Orlicí) a 3. ročník vyvrcholil při velkém
finále v Pardubicích.
Soutěž Primababča je určena všem
ženám, které mají alespoň jedno (vlastní) vnouče. Soutěž Primababča nechce
ani náhodou připomínat všemožné soutěže MISS či MISSIS. V Primababče nejde
o věk nebo vizáž. Soutěž chce ukázat, že
dnešní babičky jsou Pohodové, Rychlé,
Inteligentní, Milující a Akční - tedy podle
prvních písmen těchto přídavných jmen
PRIMA.
Soutěž Primababča je patentovaná,
ochrannou známku vlastní jednatelka
klubu Helena Řehounková.
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