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Zprávy z radnice

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
24. 2. 2011 proběhlo IV. zasedání Zastupitelstva města
Přelouče. Zastupitelé na něm mimo jiné vzali na vědomí zprávu o činnosti rady města v období mezi III. a IV. zasedáním
Zastupitelstva města Přelouče a zprávu vedoucího Obvodního
oddělení Policie ČR Přelouč o bezpečnostní situaci v teritoriu
Obvodního oddělení Policie ČR Přelouč za rok 2010.
Schválena byla rovněž zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Přelouče a směrnice pro odměňování jejích členů, vedoucím této organizační složky zastupitelstvo
jmenovalo p. Martina Macháčka. Schváleno bylo rovněž znění záměru na odprodej bývalého CO krytu v bytovém domě
č.p. 1009, Smetanova ul, Přelouč a současně vyhlášen záměr
na odprodej tohoto krytu. S přihlédnutím k umístění v suterénních prostorách a omezenému budoucímu využití prodávaného prostoru stanovuje zastupitelstvo minimální prodejní cenu
bývalého CO krytu na 20.000,- Kč.

!

Na základě výsledků voleb do osadních výborů, zvolilo
zastupitelstvo členy jednotlivých osadních výborů: Lohenice p. Z. Štolpu, R. Hutlu, RNDr. H. Schvacha, Ph.D., R. Koubka,
K. Cápayovou, L. Cápaye a M. Doležala. Mělice - p. A. Koubu,
M. Vokála, L. Šedivou, P. Šedivého, J. Pejřilovou, Z. Brabce
a A. Koženou. Klenovka - p. Ing. L. Skalu, L. Vachkovou, P. Veselého, M. Vachka, L. Zemana, J. Kašpara a P. Bažanta. Na základě návrhů členů osadních výborů byl předsedou osadního
výboru Lohenice zvolen p. Z. Štolpa, předsedou osadního výboru Mělice p. Aleš Kouba a předsedou osadního výboru Klenovka ing. Libor Skala.
Zastupitelstvo města rovněž souhlasilo s rozšířením kapacity MŠ Přelouč, Kladenská, z důvodu zvyšujícího se počtu předškolních dětí s trvalým pobytem v Přelouči. Tento problém je
možné řešit využitím části budovy ZŠ praktické, kde výrazně
klesl počet žáků a je předpoklad, tento pokles bude i nadále
pokračovat.
Zástupcem města do představenstva spol. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. byl zastupiteli navržen p. Jaroslav Kocourek.
mh
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3. 3. 2011 se uskutečnila 8. schůze
rady města. Radní na ní mimo jiné schválili smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akce „Pavilon základní školy praktické - změna užívání,
Kladenská 1384, Přelouč“ s Ing. Vítězslavem Vomočilem. V souvislosti s podanými žádostmi o umístění dětí do mateřské
školy bylo rozhodnuto upravit jeden nevyužívaný pavilón ZŠ praktické na třídu
mateřské školy a za tímto účelem bude
odborným projektantem vypracována projektová dokumentace. Schválena byla rovněž smlouva o dílo na opravu fasády objektu Občanské záložny s firmou Obnova
památek s.r.o. Z důvodu havarijního stavu fasády památkově chráněného objektu Občanské záložny a nebezpečím úrazu vlivem odpadávajících částí fasády
a vzhledem k blížícímu se termínu oslav
výročí založení města a požadavku zastupitelů na provedení a dokončení opravy před tímto termínem je s ohledem na
technologický postup prací nezbytné zahájení v první polovině měsíce března.
K provedení lokálních oprav fasády památkově chráněného objektu Občanské
záložny byla vybrána specializovaná firma, práce budou provedeny odpovídající
technologií zaručující zachování vzhledu
budovy.
Dále byla schválena smlouva o dílo
na zpracování projektové dokumentace
pro vybavení interiéru nové budovy MěÚ

Přelouč s Ing. Arch. Jiřím Musilem, podnikajícím pod obchodním jménem Atelier K.i.M.
Rada města rovněž souhlasila se záměrem společnosti Revenge, a.s. umístit
zdarma na vytipovaná stanoviště tříděného odpadu kontejnery na sběr použitého textilu, hraček a bot. Na základě této
nabídky město vytipuje vhodná stanoviště určená na tříděný sběr, poskytne zdarma místo pro kontejnery a společnost Revenge, a.s. zdarma tyto kontejnery dodá,
umístí a zajistí jejich pravidelný svoz.
Rada města také jmenovala do funkce vedoucí finančního odboru Ing. Zdeňku Volfovou a to s účinností k 1. 4. 2011.
Funkci vedoucí finančního odboru do
31. 3. 2011 vykonává Ing. Ivana Lejhancová, která byla s účinností od 1. 4. 2011
jmenována tajemnicí městského úřadu.
V pořadí 9. schůze Rady města Přelouče proběhla v pondělí 21. 3. 2011. Radní na ni mimo jiné schválili finanční příspěvky ze sportovního fondu: 20.000,- Kč
Fotbalovému klubu Přelouč na zimní přípravu, činnost mládežnických mužstev,
dopravu na zápasy, 20.000,- Kč HC Jestřábi Přelouč na přípravu a průběh mistrovských utkání žáků, 20.000,- Kč Sokolu
Přelouč na sportovní činnost oddílu, nákup vybavení na badminton, 20.000,- Kč
Rugby club Přelouč na zimní soustředění
oddílu, činnost mládežnických družstev,
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20.000,- Kč Fbc Orel Přelouč na činnost
a účast družstev na mistrovských utkáních, 20.000,- Kč Basketbalovému klubu Přelouč, o.s. na činnost a účast družstev na mistrovských utkáních, 5.000,- Kč
NK Klenovka - nohejbalový klub na spor-
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tovní činnost klubu a pronájem haly,
5.000,- Kč Stolnímu tenisu Přelouč na
činnost a nákup sportovního vybavení,
3.000,- Kč Malé jezdecké společnosti
Přelouč na ceny na parkurové skákání
koní v Lohenicích a činnost společnosti,

2.000,- Kč Klubu Radost Přelouč na sportovní vybavení pro činnost klubu. Rada
též jmenovala do funkce vedoucího odboru životního prostředí Mgr. Jana Ferance s účinností k 1. 6. 2011.
mh

Koncert k zahájení přeloučských oslav

17. března 2011 byly v přeloučské Občanské záložně oficiálně zahájeny oslavy k 750. letům založení města Přelouče.
Slavnostní koncert v podání pražského komorního orchestru
CONSORTIUM PRAGENSE, který přednesl Korunovační mši
W. A. Mozarta byl prvním z řady plánovaných kulturních a společenských akcí, na které se v letošním roce mohou občané
města v rámci oslav těšit.
Diváci a posluchači mohli v příjemné a sváteční atmosféře vyslechnout nejen jednotlivé části Korunovační mše - Kyrie,
Gloria, Credo, Sanctus, Benediktus, Agnus Dei, ale připraveny
pro ně byly i další Mozartovy skladby - Mše e-moll - arie LAUDAMUS TE, LAUDATE DOMINUM a AVE VERUM i dalších význačných skladatelů jako např. M. A. Charpentiera - PRELUDE
K TE DEUM - dur, C.Saint Saense - Ave verum, nebo G. F. Händela - HALLELUJA.
Společně s komorním orchestrem se divákům představil
i Břevnovský chrámový sbor se sólisty - soprán Štěpánka Heřmánková, mezzosoprán Tereza Roglová, tenor Jiří Hruška a bas
David Nykl. V dirigentské pozici se divákům představil Adolf
Melichar. Večerem provázela Renata Klečková.
Koncert byl důstojným zahájením těchto významných přeloučských oslav.

Novinka
na webových
stránkách města
Magazín Zkraje týdne
Od 4. března 2011 je pro Vás na webových stránkách města Přelouče připravena novinka v podobě zpravodajsko-publicistického pořadu o dění v Pardubickém kraji Zkraje týdne.
Herečky Východočeského divadla v Pardubicích - Petra Janečková a Martina Sikorová se představí jako moderátorky
a průvodkyně tohoto publicistického magazínu o dění v Pardubickém kraji.
V deseti minutách nabídnou divákům zprávy a ústřední reportáž, pohled do obcí, nebo na zajímavé lidské příběhy a každý týden také aktuální tip na výlet. Součástí pořadu je i rubrika
Na rovinu, ve které představitelé kraje odpovídají na konkrétní otázky diváků.
Magazín Zkraje týdne má premiéru v regionálním vysílání
RTA na Primě každé úterý v 17.45 a nově je také na Facebooku,
kde se můžete stát jeho fanouškem.
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Sčítání lidu, domů
a bytů 2011
— možnost odeslání formulářů přes internet
Upozorňujeme občany na možnost odeslání formulářů pro
sčítání lidu, domů a bytů 2011 přes internet. Jedná se o nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak tyto formuláře odeslat.
Od rozhodného okamžiku, tedy od 26. března 2011, bude možné na www. scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line
a to až do 14. dubna 2011.
K účelu diskrétního vyplnění sčítacích formulářů bude
možné ve dnech 26. března 2011 - 14. dubna 2011 bezplatně využít veřejně přístupného internetu v Městské knihovně v Přelouči, na Masarykově náměstí a to v rámci běžné otevírací doby knihovny, tj.
Pondělí a Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 hod.
Úterý a Čtvrtek 12.00 - 16.00. hod.
K vyplnění sčítacích formulářů na internetu potřebujete
papírové formuláře, které jste obdrželi od sčítacího komisaře.
Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte.
Po vyplnění kliknete na tlačítko odeslat a obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly v pořádku doručeny.
V případě dotazů je možné bezplatně využít informační
telefonní linku projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011 (v provozu denně 8.00 - 22.00 hod. od 26. února do 20. dubna 2011) - telefon 800 87 97 02.

Pozvánka
Vyvrcholení oslav výročí 750. let
povýšení Přelouče na město
Dne 4. června 2011 se na Masarykově náLET městí v Přelouči uskuteční historicko-společenská akce, kterou vyvrcholí oslavy výročí 750. let
povýšení Přelouče na město.
Od 14.00 hodin bude na Masarykově náměstí probíhat koncert Marka Ztraceného, posluchači se mohou těšit i na skupinu
Laura a její tygři. Na své si přijdou ale i příznivci dechové hudby. Na druhém pódiu - v parku za školou bude též od 14.00
vrcholit festival Polanského Přelouč. Těšit se tu můžete na Moravanku, Keramičku, Křídlovanku či Dechový orchestr ZUŠ.
Odpoledne bude dále pokračovat v 15.00 průvodem družiny krále Přemysla Otakara městem, zahajovací ceremonií na
počest 750. let města a zdravicí měšwanům. Celý program oslav
bude jakýmsi retrospektivním poohlédnutím po klíčových událostech v historii města. Účinkující charakterem svých představení provedou v komponovaných etudách, či vyprávěním heroldů a vypravěčů návštěvníky historickými etapami, kterými
město od jeho počátku prošlo.
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Trh práce
na Přeloučsku
Na ÚP v Přelouči bylo k 28. 2. 2011 evidováno celkem
1354 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci únoru tedy činila v této oblasti 9,76 %. K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.:
Holotín 33,33 %, Litošice 31,25 %, Tetov 30 %, Vápno 28,07 %,
Labské Chrčice 22,22 %, Strašov 20 %, Chýšw 18,02 %, Trnávka 15,53 %, Hlavečník 15,45 %. Dále uvádím míru nezaměstnanosti: Chvaletice 8,64 %, Choltice 10,47 %, Břehy 11,46 %,
Řečany n/L 7,78 %. V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 8,08 %.
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
6,88 %, s celkovým počtem 6671 evidovaných uchazečů.
Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 28. 2. 2011 celkem 1244 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo
připadlo v okrese Pardubice v průměru 5,4 uchazeče. Na Přeloučsku bylo k 28. 2. 2011 hlášeno na ÚP celkem 185 volných
pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem
6,9 uchazeče.
Michaela Hývlová
Vedoucí pobočky
Úřad práce v Přelouči
K. H. Máchy 908, 535 01
Oddělení zprostředkování Přelouč
950 144 401-405
Oddělení státní sociální podpory
- kontaktní místo Přelouč
950 144 501-504

Poté bude po celé odpoledne na Masarykově náměstí probíhat komponovaný historický program, ve kterém se diváci
a posluchači mohou mimo jiné těšit na historickou muziku a písničky dob minulých, půtky měšwanské šermířské, divadelní akční
představení, povídání z katovny města Přelouče, střelnice z historických luků a kuší, tance gotických krčem a veselic, kejklíře
a komedianty. Prohlédnout si bude možné i výstavku chladných
zbraní a zbrojí a „rytířské hry pro dospělé i děti“. Chybět na
náměstí nebude samozřejmě ani stylový jarmark - řemeslníci
a prodejci tradičních lidových i uměleckých výrobků a stylové
občerstvení v historické taverně. K dostání budou speciality na
rožních, špízy, guláše a samozřejmě i dobré chlazené pivo.
Všichni jste srdečně zváni.

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

Veèer s videokronikou mìsta Pøelouèe
dne 12. 4. 2011 od 18.00 hodin
ve velkém sále Občanské záložny Přelouč
Vstup zdarma
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Svoz větví
Upozorňujeme občany města, že jarní svoz větví ze zahrad
proběhne v místních částech v pondělí 4. dubna a v Přelouči v pondělí 11. dubna. Žádáme občany, kteří se chystají využít této služby, aby před dům připravili pouze větve. Jiný rostlinný materiál, jako je suchá tráva a části rostlin, by znemožnily
následné štěpkování větví. Z tohoto důvodu budou odváženy
pouze větve. Suchá tráva a části rostlin je možné odložit ve sběrném dvoře do velkoobjemového kontejneru. Pravidelný svoz
hnědých nádob na bioodpad začne v 17. týdnu, tedy v týdnu od 25. dubna. Další informace se týká sběrného dvora.
25. dubna, na Velikonoční pondělí, bude sběrný dvůr uzavřen, náhradní termín je v úterý 26. dubna v době od 13
- 17 hodin. Děkujeme občanům za pochopení a spolupráci.

Město Přelouč, Český svaz bojovníků za svobodu,
TJ Sokol Přelouč, Junák Přelouč, Klub Dr. M. Horákové
a Klub rodáků a přátel Přelouče
za účasti pěveckého sboru J. B. Foerster

8. května 2011 v 10.00 hod.
vzpomenou u památníku bojovníků
proti fašismu a rasismu

66. výročí ukončení 2. světové války
a uctí památku umučených a popravených
přeloučských občanů německými okupanty
položením kytic k památníku v parku u sokolovny.
V programu vystoupí pěvecký sbor J. B. Foerster.
Zveme občany k účasti na této slavnosti.

Divadelní kroužek ESO při DDM v Přelouči prosí
o zapůjčení pro divadelní hru „Ze vsi do města“
fajfku s dlouhou troubelí a krátký tzv. „čibuk“.
Kontaktujte bu@ DDM v Přelouči, nebo volejte na
tel. číslo 723 583 458.
Děkujeme.

Eva Jančíková

20. výročí zřízení Městské policie
135. výročí založení Jednotky sboru dobrovolných hasičů

POZVÁNKA
Srdečně zveme děti i rodiče na výjimečnou akci
s bohatým programem.
Akci pořádá Městská policie Přelouč,
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Přelouč a HS ČHJ Přelouč
pod záštitou Města Přelouče

v sobotu 7. 5. 2011 od 14.00 hod.
na Masarykově náměstí
Ve 14.00 hod. od Gymnázia projde městem průvod dětí
s rodiči, dechovou hudbou a vozidly MP a hasičů
- děti oblečené do masek hasičů nebo strážníků dostanou dárek.

Inzerce

Program na Masarykově nám.: vyhodnocení masek dětí, hudba, ukázky zajímavých zásahů s historickou i nejnovější technikou hasičů, zásahy a ukázky městské policie, výstava techniky
hasičů a městských policií, atrakce a soutěže o ceny pro děti.
Všichni jste srdečně zváni.
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Dubnová výročí a významné události na Přeloučsku
1. 4. 1867 byl jmenován čestným občanem Přelouče řídící
učitel Jan Červinka
1. 4. 1933 byl přeložen přeloučský jezdecký vojenský útvar
do Hodonína a do Přelouče přišel oddíl obrněných automobilů
1. 4. 1934 povýšil královéhradecký biskup Msgre dr. Mořic
Pícha děkanský chrám sv. Bartoloměje v Pardubicích na arciděkanský a jmenoval prvním arciděkanem P. Vincence
Šetinu, rodáka ze Břehů u Přelouče
1. 4. 1999 zahájilo v Přelouči činnost informační a turistické centrum
2. 4. 1874 se narodil v Bukovce evangelický duchovní Jaroslav Dobiáš, který působil řadu let v USA, kde vydával
časopis „Český svět“. Zemřel 9. 3. 1943 v Uhříněvsi.
3. 4. 1909 se narodil ve Valech u Přelouče Jaroslav Štork - Žofka, bývalý reprezentant a olympionik v atletice. V roce
1932 byl čtyřnásobným mistrem republiky v běhu a chůzi,
na OH v r. 1936 v Berlíně dosáhl 4. místa v chůzi na 50 km.
Zemřel 12. 11. 1980 v Brně. Startoval střídavě za AFK Přelouč a pražskou Spartu.
4. 4. 1851 se v Přelouči narodil Josef Pirko, přírodovědec,
působil jako profesor v Kolíně. Publikoval práce z oboru vodárenství. Zemřel 21. 9. 1917 v Kolíně.
4. 4. 1909 se v Přelouči narodil Karel Jiří Brotánek, později pracovník Ústavu fyziky pevných látek při ČSAV
5. 4. 1827 se narodil v Cholticích Ing. Čeněk Jan Daněk,
strojní inženýr a vynálezce v oboru cukrovarských strojů.
V roce 1854 založil Karlínskou strojírnu Daněk a spol., později a.s. ČKD Praha. Zemřel v r. 1890 v Chlumci n. C.
5. 4. 1848 se narodil v Pardubicích Ing. Jan Vincenc Diviš,
ředitel cukrovaru v Přelouči, autor mnoha odborných děl,
v letech 1914 - 1919 úspěšný starosta města Přelouče. Byl
zakládajícím členem městského muzea. Zemřel 13. 10. 1923
v Praze, pochován na Svatém poli v Přelouči.
5. 4. 1887 se narodil v Horušicích Jaroslav Boháč, středoškolský profesor, botanik a cestovatel. Autor cestopisné knihy „ V tropické Asii“ z r. 1922
5. 4. 1996 byl na trati Přelouč - Prachovice zaveden v osobní přepravě samoobslužný provoz
6. 4. 1994 se konala inaugurace prvního rektora Univerzity Pardubice, kterým se stal dosavadní rektor VŠCHT Pardubice prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc., přeloučský rodák.
Zemřel 20. 12. 1999 v Pardubicích
7. 4. 1783 byl položen základní kámen evangelicko-augšpurské modlitebny v Trnávce, vysvěcena byla 29. 5. 1783
jako první v Čechách
7. 4. 2003 zemřel přeloučský rodák (nar. 18. 3.1938) Stanislav Polanský, hudebník, dirigent a sbormistr pěveckého
sboru J. B. Foerster, bývalý ředitel ZUŠ v Přelouči a úspěšný
skladatel
8. 4. 1976 bylo v Cholticích dáno do provozu nové veřejné
osvětlení (91 výbojkových světel a 39 parkových)
8. 4. 1999 zemřel v Praze Ivan Diviš, významný básník a esejista, potomek přeloučské Divišovy rodiny, nositel ceny Jaroslava Seiferta. Pražský rodák (nar. 18. 9. 1924).
9. 4. 1923 se narodil v Brně Karel Vodák, grafik a ilustátor,
absolvent vysoké školy uměleckoprůmyslové, mládí prožil
s rodiči v Přelouči
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10. 4. 1932 byl v Přelouči poprvé promítán zvukový film
11. 4. 1878 se narodil v Lohenicích Rudolf Šetina, katecheta, hudební skladatel chrámové hudby, představitel cyrilického směru. Zemřel 29. 12. 1929 v Praze
15. 4. 1809 shořelo v Přelouči 42 domů, radnice, kostel, fara a pražská brána, pardubická byla zbourána téhož roku
16. 4. 1926 se ve Svojšicích narodila Julie Havlíčková-Sýkorová, dcera hajného ze svojšické hájovny, dne 4. 3. 1848 se
provdala za Karla Havlíčka Borovského, zemřela ve 29 letech 16. 4. 1855 v Praze. Její životní příběh zpracoval Karel
Novotný v knize „Co jsem poznal srdce Tvé...“
16. 4. 1861 se stali čestnými občany města Přelouče František Palacký a Dr. František Ladislav Rieger pro zásluhy
o vlast a národ.
17. 4. 1807 se v Cholticích narodil Josef Vojtěch Hellich, malíř historických výjevů (církevních a vlasteneckých). Známé
jsou jeho portréty Boženy Němcové a Františka Palackého.
Zemřel 23. 1. 1880 v Praze.
17. 4. 1996 byl ve Chvaleticích slavnostně zahájen provoz
železničního výklopníku uhlí za účasti ředitelů elektrárny
a polského dodavatele.
18. 4. 1914 se narodil v Holicích v Č. Karel Schejbal, hudební pedagog, klavírista, sbormistr, působil jako hudební pedagog v Přelouči
19. 4. 1734 bylo listinou papeže Klementa XII. založeno
v Přelouči Bratrstvo sv. Barbory
19. 4. 1969 zemřel v Přelouči za tragických okolností rodák
z 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.
V okruhu svých přátel byl označován za „posledního přeloučského bohéma“. Rodák z České Třebové se narodil 24. 7.
1913
22. 4. 1681 potvrdil císař Leopold I. městu Přelouči všechna
dřívější privilegia
22. 4. 1956 zemřel v Heřmanově Městci přeloučský rodák
Bohuslav Jelínek, hudebník a cestovatel, absolvent pražské
konzervatoře. Byl kapelníkem 18. východosibiřského pluku
v Manžursku, přeloučskému muzeu věnoval sbírku zbraní
23. 4. 2005 zemřel v Pardubicích doc. Ing. Miroslav Matrka DrSc., rodák z Josefova (nar. 13. 3.1923). Významný vědecký pracovník - publikoval cca 450 prací z oboru analytické, organické a farmaceutické chemie. Mládí prožil s rodiči
v Přelouči.
24. 4. 1579 povýšil císař Rudolf II. Kladruby na dvorní hřebčín
24. 4. 1964 zemřel v Praze Josef Hais - Týnecký, spisovatel,
původně katolický kněz, autor řady románů a divadelních
her. Býval častým hostem na statku Lidických v Brlohu, odkud čerpal látku k románu „Bílý dvůr“ a k povídce „Mrtva“
o předčasně zesnulé nadané žačce pěvecké školy Marušce
Lidické. Josef Hais - Týnecký byl klatovským rodákem (nar. 2. 3.
1885).
F. H.
Prameny:
Miroslav Klimpl: Co se kdy na Pardubicku šustlo (r. 2003)
Aktualizovaný záznamník autora
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Naše ulička - František Flos

7. část

(Staré album - dosud netištěné vzpomínky z časného mládí)
Nad Kondrádovými stála dřevěná chalupa s vysokým štítem. Účinky povětrnosti všecka zčernala, ba i ta čtvercová okénka byla černá, protože v prostorné světnici
bylo stále šero. Bydlel tam vysoký, hubený a stále sehnutý pan Vosláček, zámečník. Nosíval jsem k němu někdy tatínkovu
pušku perkusku s kohoutky a na měděné kapsle. Pan Vosláček byl také puškař.
Pod okénkem byl dlouhý stůl přeplněný
kladívky, pilníky, dlátky, kleštěmi, šroubky, pilkami a pilinami, které chřestily také
pod nohama. Zamračený mistr byl nemluva. Brával mně z rukou pušku, potřásal
hlavou a zavrčev „zejtra“, propouštěl mne
v nemilosti. Jeho žena byla také nevrlá,
obcházela kamna s ohromnou pecí, na
kterou se lezlo po čtyřech schůdcích. Na
peci se mohlo jen sedět, nebo ležet a kdo
vstal, narazil hlavou na černý strop.
Za Vosláčkovými bydleli Mráčkovic.
Ty jsem neznal, protože nebyl žádný pan
Mráček, jen dvě staré ženy a dvě černé
rozcuchané holky, které se mně nelíbily.
Za Mráčkovými ústila do naší uličky ulička ještě užší. Zřídka jsem do ní vběhl, ale
pamatuji si na výborný pravopis krejčovského mistra Čepičky, jenž dával na odiv
své znalosti vlastnoručním nápisem. Patrně byl také básník:
Kabáti, kalhoti
Vesti a špenzličky
Pro mužsky i dětičky
Od Matěje čepičky.

Mistr Čepička byl velmi hezký chlapík. Kdykoliv jsem ho viděl, vzpomněl
jsem si na žida s ovázanou hlavou z křížové cesty v našem kostele. Měl ryšavé
vousy, na bradě pěkně rozdělené a šilhal. Naproti bydlel švec Hajšínek. Toho
jsem dobře znal, byl malý, „podsaditý“,
jak říkávala maminka a věřila na jeho
dobré výtvory, proto pro nás od něho kupovala na jarmarce zimní i letní botky.
Paní Hajšinkovou, malou, velmi potočitou ženskou, jsme u nás vídali, když přicházela pro „podmetky“ z oulů. Mívali
jsme vždycky včely, a když je tatínek na
jaře podmetal, schovával drobty vosku
pro Hajšinkovou. „Lidičky, věřte tomu,
nebo ne“, vykládala Hajšinková, „když
nakouřím boty před jarmarkem, jen se
vítr po nich zatočí, tak jdou na prodej
a o nenakouřené ani cikán nezavadí.“
Tow se ví, že veselá Nepokojka navrhovala Hajšinkové, aby podkouřila také svou
Marjánku, snad prý by ji na jarmarce také někdo koupil.
Hajšinková ovšem nemlčela a náš
tatínek jim rychle ukazoval dveře.
Ústící ulička měnila se v úzký vydlážděný stezník, který stoupal mezi ploty
zahrad do vršku, na němž trůnila v rozsáhlé zahradě plné stromoví velká bílá
chalupa s černou přečnívající střechou.
Kdykoliv mne naši poslali ke Komárkovým a já klusal po stezníku, buchalo
mně v prsa srdce jako kladivo na kovad-

FEJETON
Tloustneme se ZUMBOU
Poprvé jsem nastoupila do už rozjetého vlaku někdy v listopadu. Asi po deseti minutách mě zalil pocit beznaděje. Uznávám,
nejsem zvlášw pohybově nadaná, sladit ruce s nohama je v mém
případě kolikrát prvek do crazy komedie. Ale zatvrdila jsem
se. Toho bohdá nebude, abych ze zumby zbaběle utíkala.
Zakoupila jsem pořádné boty… a dala se chytit. Sem tam
nespokojená sama se sebou, odvázaná z hudby a tance.
Já ti dám, skákat jak divá, bouří se palec levé nohy. Pamatuješ - o prázdninách - jaks našlápla a zvrátila mě o devadesát stupňů? Chtěl jsem ti to odpustit. Ale ty si nedáš říct.
Palec brunátní vzteky a bolestí.
Ale mozek zaplavený endorfiny velí pokračovat a zářit.
Obličej barvy rajčatového protlaku se usmívá, plew prokrvená
a zvlhlá. Drahého krému netřeba.
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linu. U Komárků měli takovou hezkou
Terynku a já jsem ji měl k smrti rád. Byla sice asi o čtyři či pět let starší než já
a myslela si na bratra Karla, ale já jsem
ji tajně miloval. Když mne pohladila, ztratil jsem dech i řeč. Tenkrát mně už bylo
deset let.
Když jsem se po letech vrátil domů ze
studií, zašel jsem na svaté pole, po několika krocích, spatřil jsem pomník a na
něm podobiznu Terynčinu! Postál jsem
chvíli, nemoha se hnouti. I po padesáti
letech se tam zastavím a vzpomínám,
jak měla Terynka bílý plný krk a drsné
malé ruce.
Dole u kasárenských stájí bydlel „Menčík z Uličky“. Musel se tak jmenovat, protože můj dědeček, maminčin tatínek se
jmenoval Menčík Zahrádecký, u silnice
bydlel Menčík - Provazník a kdesi pod
náměstím Menčík z Roztrhané chalupy.
U těch Menčíku z Uličky jsme my kluci a kamarádky holky hráli první divadlo.
Z prostěradel a zástěr vyrobili jsme jeviště a divadelní hru, ovšem rytířsko-loupežnickou jsme si sami vymyslili a přidávali jsme scény podle okamžitých inspirací.
Druhé představení skončilo neslavně,
když na nás znenadání přišla paní Menčíková a spatřila tu spoušw, kterou jsme
v čisté domácnosti způsobili. Obecenstvo
uprchlo, ale herci dostali svůj zasloužený honorář.
Pokračování příště

Kdyby tu byla zrcadla, možná bych se tak neradovala, ale
že mám před očima půvabnou a šikovnou cvičitelku, dovolím
si nechat se zaplavit radostí.
První dvě doby stačím i vrtět zadkem, při osmém taktu se
už tolik neobdivuju, detaily jdou stranou, ale rytmus držím…
Joooo!!! Ruce nad hlavou. Tleskám.
Auuu. Zakolísání. Šlápla jsem si na tkaničku. Divně mrskám
nohou, aby mi tkanička nehupsla pod druhou botu, přece nepřestanu… ještě by si někdo myslel, že už nemůžu… nikdo na
mě samozřejmě nekouká, každý má co dělat sám se sebou.
Páni, nádhera, tohle mi jde. Jen si to pomyslím, mrsknu rukama někam jinam.
„Kolik jste zhubly, holky“, volá naše cvičitelka. Jen za ty
HOLKY bych sem chodila.
Zhubly, jooo? Od tý doby, co sem chodím, jsem přibrala
asi dvě kila. Že by to byly svaly?
Mám radost ze života a chuw k jídlu…
P.S.: Na palec si na noc dávám tvaroh.

VM
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NA VESELÍ BYLO VESELO
Tradiční veselý maškarní průvod se ve Veselí konal 12. března 2011. Začal u hostince MASH v 10hod. a zamířil k domu
zdejšího starosty Oldřicha Valenty, kterého představitel průvodu Josef Dvořák požádal o svolení této bujaré akce. Starosta
jim dal ne jenom povolení a rady pro průběh, ale také i medvěda. Průvod se zastavil u každého stavení, kde jeho obyvatelé
připravili male pohoštění, nechybělo ani něco ostřejšího a u každého domu se hrálo, tancovalo. V průvodu nechybělo pojízdné
občerstvení, udírna, kolo štěstí, různé maškarní zdravotní oše-
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tření, různá řemesela včetně pojízdného bordelu. Ve velkém
množství masek, které nebylo možno přesně spočítat (více jak
sto) vynikali skupinové kroje jako zdravotníci včetně postelí,
indiáni včetně pojízdného indiánského stanu Týpí taženého
houpacím pružínovým koněm a také občas i medvědem, skupina exotických děvčat s Danem Nekonečným v nádherných
krojích, tajemná studánka, cikáni z Volče, medvěd s vodičem,
technické služby Veselí, šaškové atd. a nad vším dohlížela policie zrůzných historických období. Po skončení maškarního
reje u ulicích obce v pozdních odpoledních hodinách byla vylosována bohatá tombola a za své prohřešky odsouzen kominík. Maškarní průvod byl opravdu velmi pestrý, účastníci veselského veselí se na tuto akci dobře připravili.
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PŘELOUČ MÁ ZPÁTKY „SVŮJ“ HOTEL FONTÁNA
„Historie se opakuje“, tak by se dalo
nazvat znovuotevření hotelu Fontána
v Přelouči. I když časová přímka se od
té doby prodloužila o 24 let, najdou se
některé společné znaky. Jedním z nich
je podoba hotelu, která zůstala praktic-

vými fotografiemi, z kterých je patrné, že
barva oken nebyla vždy modrá. Novou
dominantní barvou hotelu se stane opět
červená, a to v odstínu bordó.
Změnami projde také hotelová restaurace, která bude otevřena 7 dní v týd-

ky nezměněna a není ani záměrem nového majitele tento zažitý vzhled měnit.
Na hotelu se plánují zásahy většího rozsahu, jako kompletní výměna oken a nezbytná oprava střechy. Tyto změny by
měly hotelu dodat na atraktivnosti a především zkvalitnit poskytované služby.
S novým majitelem se hotelu vrací
nejen staronový název Fontána, ale také jeho původní podoba. Architekt Maléř se nechal při vytváření vizualizace
nového vzhledu hotelu inspirovat dobo-

nu a nabídne ve svém jídelním lístku
zejména pokrmy české tradiční kuchyně. Můžete se těšit na zprovoznění fontánky, která jenom doladí příjemnou atmosféru restaurace. Rádi bychom Vás
touto cestou informovali o jedné důležité a podstatné skutečnosti, a sice „k nám
nemusíte v obleku“. V naší restauraci se
bude vařit česká tradiční kuchyně a bude dostupná komukoliv.
Dobré jméno hotelu jde v ruku v ruce s výtečnou kuchyní a s pohodlným

a kvalitním ubytováním. Toho se pokusíme docílit opravou celého druhého patra, kde se klasické dvoulůžkové pokoje
změní na pokoje s přívlastkem „superior“,
což znamená lepší kvalitu. Pomůže nejen nová podlahová krytina, ale především nový vzhled koupelny, kde vanu
nahradí sprchový kout, čímž se koupelna stane prostornější. Celková kapacita
hotelu, která činí 95 lůžek, se měnit nebude. V tomto počtu je zahrnuto 19 dvoulůžkových pokojů „superior“, 20 dvoulůžkových pokojů a 3 apartmány.
Hotel je místo nejen pro ubytování
a stravování, ale také pro různá setkání, aw už jde o setkání obchodní či posezení s přáteli. Pro tyto účely vám hotel Fontána nabízí 4 místnosti: Lovecký
salonek (kapacita 15 osob), Salonek Františka Filipovského (kapacita 50 osob),
Seminární salonek (kapacita 60 osob)
a Restauraci Fontána, jejíž kapacita se
pohybuje mezi 80 a 100 místy. V letních
měsících bude sloužit letní zahrádka
s kapacitou 50 míst, kde najdete možnost příjemného posezení.
Předpokládaný termín otevření je
15. 4. 2011.
Věříme, že se hotel Fontána stane
opět určitým symbolem města Přelouče.

Josef Bohuslav Foerster
(30. 12. 1859 - 29. 5. 1951)
Zhruba v polovině cesty mezi Mladou
Boleslaví a Jičínem leží obec Osenice. Tam
byl v roce 1877 v nově vybudované škole, kam chodily děti i z nedalekých Dětenic a Brodku (tyto obce byly v roce 1981
sloučeny s Osenicemi), jmenován řídícím
učitelem Josef Foerster, dědeček Josefa
Bohuslava Foerstra. Protože škola úzce
souvisela s farou, působil řídící učitel
v osenickém kostele i jako regenschori.
K dědečkovi do Osenic jezdil vnuk Josef Bohuslav od sedmi let na prázdniny.
Přestože se narodil v Praze, kde jeho otec
byl profesorem na konzervatoři a varhaníkem u sv. Vojtěcha a sv. Víta, prožité dny
u dědečka a babičky v Osenicích v něm
zanechaly trvalé vzpomínky. Vyznává se
z nich nejen v jedné ze svých knih „Poutník“, ale i ve skladbách pro pěvecké sbory,
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Josef Bohuslav Foerster (1898)
které většinou byly zhudebněním básní
Josefa Václava Sládka. Svému otci věnoval čtyřdílnou lyrickou skladbu pro sólo-

vý klavír „Osenická svita“, která je vrcholným dílem jeho klavírní tvorby.
Josef Bohuslav Foerster se po studiích
na technice a varhanní škole věnoval
jen skládání. V roce 1919 po pětadvacetiletém pobytu v Hamburku a ve Vídni,
kde se věnoval pedagogické a hudební
činnosti, přesídlil do Prahy. Jako profesor
mistrovské školy pražské konzervatoře
vychoval řadu českých skladatelů. K jeho přátelům patřili Josef Václav Sládek,
Fráňa Šrámek, Jaroslav Vrchlický, Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich a ze světových umělců Gustav Mahler, Petr Iljič Čajkovskij a Edvard Grieg. Byl prezidentem
České akademie věd a umění a členem
Svazu československých spisovatelů. Za
životní zásluhy byl jmenován národním
umělcem a čestným doktorem Karlovy

Přeloučský ROŠT

Napsali nám
univerzity. Dne 31. října 1949 byl jmenován Čestným občanem obce Osenice.
Zemřel ve Vestci u Staré Boleslavi. Je
pochován v Praze na Olšanech. Letos od
jeho úmrtí uplyne 60 let.
Foerstrovo dílo je rozsáhlé, převážně
lyricky zbarvené, se smyslem pro hudební dramatický výraz. Jeho hudba je jemná, oplývající hlubokým citem. Přes vlivy
novoromantismu a impresionismu dospěl v osobnost samostatného výrazu.
Složil šest oper (Debora, Eva, Jessika, Nepřemožení, Srdce, Bloud), pět symfonií,
řadu orchestrálních a komorních děl. Těžiště jeho díla je ve vokální hudbě. Pro
housle napsal koncert c moll, věnovaný
Janu Kubelíkovi. Jeho literární činnost je
klíčem k poznání jeho vnitřního života.

Zahrnuje díla Stůl života, Poutník, Stopy v písku času, Zápisník hudebníkův,
Co život dal. Kromě hudební a literární
činnosti se věnoval i malířství. V prostorách osenické školy, kde je vybudovaná
Pamětní síň rodu Foersterů, je v přízemí
budovy zřízena stálá výstava obrazů ze
skladatelova malířského díla.
V Osenicích se na počest tohoto umělce od roku 2001 každoročně (v červnu)
koná festival „Foerstrovy Osenice“, který pořádá Unie českých pěveckých sborů. Přeloučský pěvecký sbor J. B. Foerster
se jako člen UČPS této přehlídky pěveckých sborů letos opět zúčastní.
Náš sbor měl tu čest, že mu J. B. Foerster věnoval dvě skladby. V roce 1921
pro sbor složil krátkou skladbu „Heslo“,
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kterou sbor zařazuje tradičně na úvod
svých vystoupení. Nemalou hodnotu má
skladba s biblickým námětem „Legenda“,
která byla sboru věnována v roce 1909.
V ní jsou zakotveny dojmy ze skladatelova dětství, kdy v Osenicích trávil velikonoční prázdniny a v kostele o Svatém týdnu zpíval pašije. „Už nikdy jsem nepocítil
takové kouzlo Velkého pátku a svátku
Vzkříšení Páně, jako tehdy pod střechou
osenické školy“.
Svůj život zasvětil kompozici krásy
a umění ve smyslu svých slov: „Pravé štěstí v životě je v práci pro jiné.“
Mgr. D. Jiroutová
(Zdroj: foto - Wikipedie - otevřená encyklopedie)

K nedožitým jednasedmdesátinám
vědeckého pracovníka Petra Jakeše,
promovaného geologa, PhDr. CSc. - rodáka ze Břehů u Přelouče
Někdo snad může namítnout, že se
v daném případě nejedná o významné
životní jubileum, ale pro mne byla jeho
poslední vědecká kniha „Vlny hrůzy“ - (zemětřesení, sopky a tsunami) velkou
zkušeností z oblasti přírodních katastrof.
Kniha vyšla počátkem roku 2005 a byla
doplněna Janem Kozákem vyobrazením
dynamických projevů Země, tj. zemětřesením, sopečnou činností a tsunami. O zemětřesení a sopečné činnosti jsem měl
určité vědomosti, ale představu o tsunami jsem měl minimální, třebaže toto slovo bylo na konci prosince roku 2004 a na
začátku roku 2005 nejužívanějším slovem ve všech sdělovacích prostředcích.
V současné době dává o sobě vědět v Japonsku.
Tsunami jsou dlouhé a ničivé mořské vlny, na volném moři téměř nepozorovatelné, charakteristické velkou rychlostí (až 950 km/hod.) a v pobřežních
oblastech mají značnou výšku (až 30 m).
V zálivech se zvedají a zaplavují přímoří. Vznikají poruchou mořského dna (zemětřesením, podmořskými sesuvy a sopečnou činností). Vyskytují se v Tichém
a Indickém oceánu.
Třebaže jsem o Petrovi Jakešovi psal
v radničním tisku „Významné osobnosti Přeloučska“ a po jeho úmrtí též v Přeloučském Roštu č. 1/2006, nebude od
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věci zopakovat si ve stručnosti studijní
a pracovní pochody tohoto vědeckého
pracovníka:
Narodil se 2. května 1940 ve Břehách
u Přelouče, je promovaným geologem,
PhDr,CSc., absolvoval obor ložiskové geologie na Přírodovědecké fakultě UK Praha (1962), postgraduálně studoval na
Australské národní univerzitě (geologii
a geochemii - PhD., 1970). Pracoval jako geolog v Geologickém ústavu ČSAV,
poté v tehdejším Ústředním ústavu geologickém (1973 - 1990). Jako hostující
profesor v Kjótu (1984 - 1985), Houstonu (1970 - 1972), Paříži (1995), Houstonu (1970 - 1972, 1990 - 1992). Od roku
1993 do roku 2004 byl vědeckým pracovníkem Přírodovědecké fakulty UK Praha. Zemřel 29. 11. 2005 po krátké nemoci v Praze.
Moje poslední setkání s Petrem Jakešem bylo již po jeho šedesátce ve známé přeloučské cukrárně DUO, kam zavítal autem o jedné neděli společně se
svojí matkou, kterou pravidelně navštěvoval v přeloučském Domově důchodců.
V cukrárně si mohli v klidu popovídat při
vůni dobré kávy s čerstvými zákusky. Totéž jsem činil i já s manželkou po nedělním dobrém obědě, a protože jsme se
s Petrem znali z pražského klubu rodáků a přátel města Přelouče, kde jsem byl

za předsednictví prof. V. Pleskota a později Ing. Vl. Hrubeše prostředníkem mezi radnicí a pražským klubem, srdečně
jsme se pozdravili. Během této zdravice
nebyla opomenuta jeho nová kniha „Vlny hrůzy“ z roku 2005, kterou jsem si později koupil.
Jeho náhlé úmrtí po krátké nemoci
koncem listopadu r. 2005 zarmoutilo nejen vědeckou společnost, ale i jeho četné přátele.
Z obsahu jeho knihy mne zaujalo mj.
statistické porovnání úmrtí obyvatel v důsledku přírodních katastrof a v důsledku
politických či národnostních důvodů: za
posledních 100 let zahynulo při přírodních katastrofách (zemětřesení, sopečné
katastrofy a tsunami) 2.000.000 lidí, ve
dvou světových válkách, v koncentračních a vyhlazovacích táborech, v politických věznicích a etnických čístkách zahynulo 200.000.0000 lidí.
Při televizní anketě o řešení problému v Libyi bych se proto postavil za stanovisko prezidenta Klause, tj. pro řešení
diplomatickou cestou. V opačném případě by opět utrpěli nejvíce vojáci a civilní
obyvatelé.
František Hollmann
Prameny: kniha Petra Jakeše a Jana Kozáka: „Vlny hrůzy“ z roku 2005
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Aktuální informace
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Přechod
- nepřechod...

Udržujme čistotu...

P

Dozorčí služby zjistil při monitorování skupinky mladíků
kamerovým systémem na dětském hřišti za Benzinou odhozeNa křižovatce ulic
ní plechovky na zem jedním z nich. Toto jeho jednání vyrazila
Pardubická a Riegrova
na místo vyřešit hlídka. Jelikož bylo zjištěno, že se jedná o prvjsme byli zvyklí na pření prohřešek tohoto mladíka, byla s ním věc po uklizení plechovchod pro chodce, který
ky do odpadkového koše vyřešena domluvou.
byl později rozhodnutím krajského úřadu
Tragická nehoda...
zrušen. Důvodem zrušení je jeho nebezpečVe velmi časných ranních hodinách došlo na výjezdu z Přené umístění v zatáčce.
louče směrem na Prahu k tragické dopravní nehodě. Důvodem
Nedaleko jsou v kažbyla nepřiměřená rychlost a následné nezvládnutí vozidla. Nedém směru navíc další
hoda se stala nedaleko hlídky MP, která společně s hlídkou popřechody. Na silnici ješlicie ČR byla ihned na místě. Řidiči už bohužel pomoci nemohtě zbyly pozůstatky stali a lékař, který přijel na místo, konstatoval smrt. Na nehodě se
rého přechodu a tak se
museli podílet i hasiči, aby vyprostili řidiče z vozidla.
zde někteří z nás možná ještě chovají jako na běžném přechodu. Vzhledem k tomu,
Poctivý nálezce...
že tento přechod je opravdu zrušený a není ani
Poctivý občan nám donesl nalezenou peněženoznačen svislými dopravními značkami, nemohou
ku, která obsahovala hotovost ve výši 1.482 Kč.
MÌSTSKÁ
řidiči vozidel tento přechod registrovat. Proto zde
POLICIE
Vzhledem k tomu, že v ní nebyly vůbec žádné dopřecházejte jako na jiném místě, kde NENÍ přechod
klady ani další informace, které by nás přivedly
pro chodce. Zmiňuji zde tento problém, protože
k jejímu majiteli, zdálo se, že hotovost skončí na
několik občanů se na nás obracelo se stížnostmi
ztrátách a nálezech a někdo tak o tuto částku přina řádné označení tohoto místa jako přechodu pro
jde. Následující den se dostavil na služebnu MP
chodce.
pán, který podrobně popsal peněženku, kterou ztraØ

Pozor na podvodníky!

ELOUÈ

Při řešení přestupku proti veřejnému pořádku na parkovišti u Penny Marketu oslovil hlídku MP mladík, který sdělil, že na
toto parkoviště přivezl kurýr zásilku jeho kamarádovi. Mělo se
jednat o mobilní telefon v hodnotě cca 6000 Kč, který si objednal přes internet. Jednání kurýra se mu zdá podezřelé a už jednou se mu stalo, že si přebral a zaplatil balíček, ve kterém nic
nebylo. Hlídka MP s ním odešla na místo, kde stál kurýr s mladíkem. Celá věc byla monitorována na městský kamerový systém.
Muž označený za kurýra neměl u sebe žádné doklady a tvrdil, že je zde ještě s kolegou, který rozváží další balíčky. Dále
hlídce nadiktoval své nacionály a tvrdil, že pracuje pro firmu
Expres Kurýr. Jelikož nemohl hodnověrně prokázat svoji totožnost, byl vyzván, aby jel s hlídkou MP k prokázání totožnosti
na služebnu policie ČR. Během jízdy vyndal z kapsy kalhot peněženku, kde měl také svůj občanský průkaz. Tyto údaje se ani
v nejmenším neshodovaly s tím, co nahlásil hlídce MP. Dále
přiznal, že je zde sám a přijel vozidlem, které stojí na parkovišti u Penny. Na služebně policie ČR bylo zjištěno, že se jedná
o muže s velmi bohatou kriminální minulostí. Již si odpykává
za své jednání trest.
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til i její obsah. Jeho popis přesně odpovídal a nalezená peněženka s hotovostí tak našla svého majitele.

Vyhozený „nejlepší přítel“...
Na několik dní jsme měli v kotci umístěného psa, kterého
bezohlední majitelé vyhodili z auta u vrakoviště směrem na Valy. Vzhledem k tomu, že se jeho majitel nepřihlásil, putoval pejsek do útulku v Pardubicích. Zde se snad dočká lepšího páníčka.

Resuscitace na čerpací stanici...
Z objektu, který máme napojený na pult centralizované
ochrany, přišel poplach (tíseň obsluhy). Hlídka na místě zjistila, že zde zkolabovala žena. Muž, který byl na místě, poskytoval
postižené nepřímou masáž srdce. Na místo byla již přivolána
záchranná služba a do jejího příjezdu se strážníci pokoušeli
ženu oživit. Po příjezdu záchranné služby a předání postižené
do jejich péče, došlo po defibrilaci k obnově životních funkcí
a žena byla stabilizována a následně převezena do nemocnice v Pardubicích.
Mnoho městských policií je dnes vybavena AED přístrojem (defibrilátor), který je schopen určit, zda je zapotřebí k obnově srdeční činnosti elektrický výboj. Tento přístroj vede krok za krokem k záchraně života, a kdyby se
díky němu podařilo zachránit jen jeden lidský život, stálo by to za to. Rozhodně budeme zvažovat pořízení tohoto přístroje, neboj jsme často první na místě nehody a každá minuta je velmi důležitá. Podle statistik zvyšuje správně poskytnutá laická první pomoc naději na přežití až 3x

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

!

a použití AED přístroje zvyšuje přežití na 49 - 75 % ! Každá minuta bez poskytnuté pomoci a resuscitace znamená
snížení šance na přežití o 10 % ! Moc času tedy opravdu nikdy není...

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

Pozdravy z ciziny

Na jaře 2007 se moje rodina odstěhovala do Francie, hlavně proto aby se děti naučili francouzky, ale taky za lepším počasím, které je tady „typicky anglické“, což s trochou nadsázky
znamená že jestli právě neprší, tak za chvíli určitě bude. Přemýšlela jsem, zda si najít další rodinu, nebo jestli zkusit nějakou normální práci (při vzpomínkách na hrůzostrašné vyprávění ostaních aupair jsem zvolila to druhé). Začala jsem pracovat
pro jednu velkou pojišwovací společnost a zatím se mi tam pořád líbí. Nové bydlení bylo na ,,sharehousu“ - několik kamarádů žije v jednom domě a každý přispívá na nájem. Je to trochu
jako v seriálu Přátelé, vždycky se najde nějaký Joey který ujídá

Dobrý den, zdravím čtenáře Přeloučského Roštu z Bristolu, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Z Přelouče jsem odešla v roce 2003 do Pardubic pracovat
v telemarketingové firmě a na podzim roku 2005, když jsem hledala něco jiného, nového, mi moje kamarádky poradily abych
zkusila dělat aupair v cizině. Přes agenturu jsem si našla rodinu a vyrazila za nepoznaným.

Bristol je město 200 km západně od Londýna, které má asi
půl milionu obyvatel a dlouhou historii, která se pojí s námořním přístavem, stavbou lodí a zámořským obchodem. Ve městě vznikla řada vývojových společností v čele s Hawlett-Packard
a několik úspěšných továren na výrobu civilních letadel, z nichž
nejznámější BAC, která vyráběla kromě jiného motory Olympus
pro Concorde. V současnosti se v místní továrně vyrábějí součástky pro A 380, největší osobní letadlo světa.
První rodina, ve které jsem byla nebyla, to pravé, a tak mi
agentura našla jinou, kde jsem spokojeně strávila víc než rok.
Mojí povinností bylo odvést a přivést do školy dvě děti a občas
uvařit jednoduchou večeři. S rodinou jsem také jezdila na výlety, kempovat a jednou za čas jsem jezdili lodí podél pobřeží.
Nikdy ale nesbírali houby a na mě koukali jako na blázna.
Když jsem měla volno, scházela jsem se s několika dalšími
aupair a kamarády, pořádali pikniky v parku a poznávali okolí města na kolech. Já poslouchala jejich historky o malých nevychovaných angličanech, kteří si z domluvy, nebo autority starších vůbec nic nedělají.

z vaší ledničky. Na sharehousu žijí lidé z celého světa a člověk toho dost vidí a pozná. Já jsem tam poznala svého přítele,
se kterým jsem se časem přestěhovala do společného bytu,
kde zatím stále bydlíme.
Zajímavosti - státní svátky: Kromě Vánoc a Nového roku se
všechny svátky slaví v pondělí, i když připadají na jiný den v týdnu, tím se zamezí tomu, že by země přestala v půlce týdne pracovat jako se tomu děje v ČR.
Sunday roast - v doslovném překladu to znamená nedělní
pečeně a tak to taky je. Kus pečeného masa (většinou hovězí
nebo vepřové, ale může být i ovce, nebo krocan) opečené brambory a trochu vařené, nebo dušené zeleniny. A samozřejmě
Yorkšírský puding, kterému jsem zatím nepřišla na chuw.
Do Přelouče jezdím zhruba jednou za rok, vidět se s rodinou a popovídat s kamarády.
Zatím ještě nevím kdy se vrátím do rodné vlasti na trvalo,
ale jednoho dne to určitě bude.
S pozdravy Iveta Holá

Inzerce

4 / 2011

13

Žijí mezi námi

!

O kom nevíme
Ještě k Chlebanům...
V loňském roce se na knižním trhu
objevila rozsáhlá (575 stránek) rodinná
sága přeloučské autorky Ing. Jany Klimečkové, CSc. O křtu Chlebanů, který
proběhl za účasti osobností kraje a přátel autorky v Evropském spolkovém domě v Pardubicích, jsme v Roštu informovali.
A protože kniha zaznamenala velký
ohlas mezi čtenáři, rozhodli jsme se autorku, kterou můžete v Přelouči potkávat, vyzpovídat.
Co vás inspirovalo k napsání knihy?
Důvodů bylo několik. Jeden z důležitých podnětů vyšel z mé minulé profese: vykonávala jsem funkci ředitelky Úřadu práce v Pardubicích a při jednáních
se zástupci zahraničních investorů bylo
nutné seznámit je nejen se současnou
sociálně ekonomickou strukturou obyvatelstva, ale i s historickým vývojem průmyslu našeho regionu. Původně jsem
chtěla zpracovat jen studii sociálně ekonomické struktury Polabí konce 19. století, ale další důvody můj úmysl změnily.
A mohli bychom ty důvody znát i my?
Vždycky mě zajímala historie, ale i ta
nedávná minulost venkova. Na rodinných
výletech jsme navštěvovali muzea, třeba
Muzeum českého venkova v Kačině, nebo v Přerově nad Labem a stejně jako
mnoho jiných návštěvníků i mě ovládla
nostalgie. A tak mě napadlo oživit historii, osudy skutečných lidí, ukázat, jak
se dříve žilo. Ostatně hodně jsem si pamatovala i z vyprávění babičky, matky
i ostatních příbuzných a usoudila jsem, že
by to mohlo být zajímavé i pro ostatní.
Kromě toho jsem měla jistou potřebu
vyznat se i ze své lásky k polabské krajině, ke krajině svého dětství, s romantikou
mrtvých ramen, zvaných labišwata, která
v dávné minulosti vytvořilo meandrující
Labe, loukami na jeho březích s remízky
a jezery plnými leknínů a stulíků. Polabí
není turisticky atraktivní, ani se nemůže
chlubit nějakými významnými historickými událostmi, ale má svoji romantiku
a krásu a ta vždy ovlivňovala život jeho
obyvatel. Já věřím, že i my, kteří jsme se tu
narodili a vyrostli, máme něco z té nostalgie a romantiky ve svých genech.

přímo i nepřímo spojen život některých
románových postav.

Děj rodinné ságy Chlebani je zasazen
do poslední třetiny 19. a první poloviny
20. století a odehrává se v polabských
vesnicích Pardubicka, především Přeloučska, částečně i na Nymbursku a v Minnesotě v USA. Jde o skutečné životní osudy mé prababičky - hlavní hrdinky knihy,
později jejích dcer a vnuků, jak je přinášel každodenní život, aw to byly starosti
nebo radosti, sny i zklamání.
Do života hlavních hrdinů významně
zasáhla I. světová válka, rozpad monarchie, dvacet let svobodného státu, období
protektorátu i odsun Němců z pohraničí.
Ještě mi řekněte, proč jste knize dala tak zvláštní název - Chlebani?
Chlebani jsou panáci z chlebového
těsta, které si pekly děti v Polabí. Chleba
se obvykle pekl jednou týdně a domácí
děti si směly vyškrábat zbytek těsta z neciček na zadělávání a upéct si svého chlebana. O jejich „tvůrčí činnosti“ jim rodina vyprávěla ještě v jejich dospělosti.
Pokud se děj soustřeGuje hlavně na
venkov, proč je na titulní straně kouřící lokomotiva?
To byl nápad vydavatele, ale není to
zase až tak od věci, protože v době, kdy
se začíná odvíjet příběh hlavních postav
knihy, začal se v Polabí, díky „železné
dráze olomoucko - pražské“, uplatňovat
technický rozvoj. Dráha a vše, co s ní
souviselo, měnilo postupně i životní styl
a myšlení lidí venkova. A s dráhou byl

Máte ke knize i nějaké čtenářské
ohlasy?
Těší mě, že osudy obyčejných lidí oslovily tolik čtenářů a že se na besedách ke
knize zajímají o podrobnosti k ději. Pozitivní ohlasy jsou i na webových stránkách.
Nedávno mi dokonce telefonovala jedna
čtenářka z Trnávky, že Novotnovic statek,
který v „Epilogu“ popisuji jako zpustlý
a neobydlený, už má nového majitele
a opravuje se. I na zdechovický hřbitov
prý lidé chodí hledat hrob hlavní postavy,
mé prababičky. Jména míst i mých předků jsou skutečná, ale jména ostatních aktérů jsou samozřejmě pozměněná.
Chlebani mají úspěch, a tak se nabízí otázka: co vaše plány, přemýšlíte
o další knize?
A víte, že ano? Pokouším se formou
jakéhosi volného pokračování Chlebanů,
přiblížit osudy potomků hlavní hrdinky
původní rodinné ságy, a to od šedesátých
let minulého století až do sametové revoluce. Musím přiznat, že se to píše velmi
obtížně, protože většina aktérů tohoto období dosud žije, a i když měním jména,
jejich skutky jsou všeobecně známy. Pokud se mi podaří sehnat vydavatele, bude se kniha jmenovat „Přezrálé moruše“.
Děkujeme za rozhovor a přejeme autorce i knize hodně úspěchů.
P. S. Chlebany si můžete vypůjčit
i v městské knihovně - stojí za
přečtení.
Věra Jelínková

Inzerce

Jaká místa a jakou dobu v knize zmiňujete?
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
věda
TADDEI, Mario
Leonardovy stroje: tajemství a vynálezy
z kodexů Leonarda da Vinci.
Praha: Sun, 2008.
filozofie
KOHÁK, Erazim
Kopí dona Quijota: vybrané přednášky,
studie a publicistické články.
Rychnov nad Kněžnou: Ježek, 2010.

PALÁTOVÁ, Eva
Ola lama: Jižní Amerikou od rovníku k tučňákům.
Brno: Jota, 2011.
dějiny
MONTESQUIEU, Charles L.
Sláva a úpadek říše římské.
Praha: Akropolis, 2010.

KRÁSNÁ LITERATURA

WIEDEMANN, Hans-Georg
Můj strýc Reinhard Heydrich.
Líbeznice: Víkend, 2010.

NĚMEC, Robert
Šabat šalom.
Brno: Moba, 2010.

BROŽ, Ivan
Slasti a strasti: příběhy ze života nositelů Nobelovy ceny a jejího zakladatele.
Praha: Olympia, 2010.

RYBÁŘ, Jan
Čtvrtá kostka (renesanční detektivka z rudolfínské Prahy).
Praha: Knižní klub, 2010.
AUSTEN, Jane
Pýcha a přemlouvání.
Praha: Voznice, 2010.

výchova
ŠPAŇHELOVÁ, Ilona
Dítě a rozvod rodičů.
Praha: Grada, 2010.
astronomie
KLECZEK, Josip
Život se Sluncem a ve vesmíru: nová věda - bioastronomie.
Praha: Paseka, 2011.
umění
ARNAU GUBERN, Elisa
Michelangelo.
Praha: Sun, 2007.
cestopisy
LEJSAL, Martin
Život ve stínu minaretů, aneb, Cesta k duši Persie.
Praha: Mladá fronta, 2008.

BERNLEF, J.
Vyhasínání mozku Martina Kleina.
Beroun: Za tratí, 2010.
FENBY, Jonathan
Zkáza lodi Lancastria: největší britská námořní katastrofa všech dob.
Praha: Práh, 2006.
HOWARD, David
Každý umírá sám: mrazivým severem za
svobodou.
Brno: Jota, 2011.
WALTARI, Mika
Město smutku a radosti.
Havlíčkův Brod: Hejkal, 2010.
WODEHOUSE, P. G.
Čas namlouvání.
Praha: Paseka, 2010.

ALBRIGHT, Madeleine K.
Tajná řeč broží: příběhy z mé šperkovnice.
Praha: Práh, 2010.
MELOGRANI, Piero
Mozart: životopis.
Praha: Paseka, 2010.

ROLEČKOVÁ, Eva
Já, kníže Soběslav.
Brno: Moba, 2011.

psychologie
RÖHR, Heinz-Peter
Narcismus - vnitřní žalář: vznik poruchy,
průběh a možnosti jejího překonání.
Praha: Portál, 2008.

ŽIVOTOPISY, VZPOMÍNKY

LITERATURA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
MRÁZKOVÁ, Daisy
Písně mravenčí chůvy.
Praha: Baobab, 2009.
ROŽNOVSKÁ, Lenka
František a jeho pohádky do postýlky.
Praha: Portál, 2010.
NOSOV, Igor
Neználek v Kamenném městě.
Praha: Knižní klub, 2010.
ZWEIG, Stefanie
Pes hledá člověka.
Praha: Albatros, 2009.
BAŇKOVÁ, Markéta
Straka v říši Entropie.
Praha: Petr Prchal, 2010.
ŽELEZNICE: historie, současnost,
Čestlice: Rebo, 2009.
NOVOTNÁ, Anna
Balet nás baví: první kniha o baletu pro
děti a rodiče.
Praha: Práh, 2010.

Inzerce

PALÁTOVÁ, Eva
Ata Mua: kolem světa za 800 dní.
Brno: Eva Palátová, 2008.

4 / 2011
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Mìstská knihovna Pøelouè
Vás srdeènì zve

MÌSTSKÁ KNIHOVNA PØELOUÈ

v rámci oslav 750. výroèí založení Pøelouèe na

DOPORUÈUJE

PØELOUÈSKÁ ZASTAVENÍ

www.ctenipomaha.cz

ètvrtek 26. 5. 2011
Procházka naším mìstem s øadou zastavení
a pøekvapení pro milovníky historie a kultury.

Prùvodcem bude Mgr. Jan Tetøev.
Pøi cestì po významných stavbách nás èeká
historie, divadlo, hudba, literatura i výtvarnictví.

Zaèátek v 17.00 hodin
v sále Obèanské Záložny v Pøelouèi
POZOR:

Vzhledem k omezenému poètu míst
je nutné si úèast pøedem zajistit
pøihlášením v Mìstské knihovnì Pøelouè
nebo telefonicky. 466 959 715

Akce je urèena všem dìtem
a školním kolektivùm.
Za pøeètení nìkteré z doporuèených knih
dostanou žáci základní školy
kredit 50,- Kè, ovšem ne pro sebe.
Peníze budou pomáhat potøebným
prostøednictvím vybraných
charitativních akcí,
které si dìti samy vyberou.
Celkem bude letos pomocí
malých ètenáøù rozdìleno
10 000 000,- Kè

Inzerce
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Okénko z Domova u fontány
Příprava na příchod jara
S příchodem slunečného počasí se
i naši klienti těší na jarní dny a jaro se
snaží sami přivolat přípravami na Velikonoce. V rámci ergoterapie se malují
a zdobí velikonoční kraslice, keramický
kroužek vyrábí předměty s jarní tématikou (zajíčci, housátka, kraslice apod.)
a dokonce je náš domov přihlášen do
soutěže o nejkrásnější velikonoční vajíčko vyrobené jakoukoli technikou, kterou pořádá Domov pro seniory v Krásné
Lípě. V příštím čísle Roštu Vás budeme
informovat, zda zrovna nám se podařilo vyrobit to nejhezčí nebo nejzajímavější vajíčko.
Sluníčko také láká naše obyvatele
stále více ven, k procházkám využívají
rozlehlý lesopark v areálu domova, ale

mají zájem i o dění v Přelouči, pozorují
jak město krásní, k jakým změnám kde
došlo, co jde kde nového…

Od 21. 3. jsme připravili ve vstupní
hale domova Velikonoční výstavu spojenou s Velikonočním jarmarkem. Výstava
je sestavena z výrobků našich klientů
a doplněna množstvím fotografií, které

Dobrovolnictví v Domově u fontány
Dnes bychom Vás rádi seznámili s dobrovolnictvím v Domově u fontány, jednak proto, že máme s dobrovolníky vynikající zkušenosti a jednak proto, že bychom rádi přivítali do
našeho kolektivu nové zájemce o dobrovolnictví.
Při náboru nových dobrovolníků aktivně spolupracujeme
s Charitou Přelouč, protože i pro činnost dobrovolníků v zařízeních sociálních služeb jsou stanovena pravidla a minimální
hranice kvality, které Charita Přelouč splňuje.
A co je to vlastně dobrovolnictví? To je činnost, kterou lidé
vykonávají ze svého svobodného rozhodnutí a věnují svůj čas,
své dovednosti, energii a své nadšení ve prospěch druhých, aniž
by očekávali odměnu. I když spokojenost a úsměv našich klientů jistě naše dobrovolníky hřeje u srdce a je pro ně odměnou.
Dobrovolníci jsou v našem domově jednak vítáni klienty,
ale také vedením domova a zaměstnanci. Dobrovolníci k nám
přináší nový náboj, pomáhají našim klientům překonat nějaký handicap, pomáhají nám v integraci našich klientů do většinové společnosti, protože i naši klienti chtějí a měli by žít stejným životem, jako jejich vrstevníci, pomáhají našim klientům
udržet si osobní důstojnost a hodnoty. Dobrovolník je pro náš
domov zdrojem výrazné pomoci a jeho činnost přispívá ke zvyšování kvality služeb poskytovaných naším domovem. Samotnému dobrovolníkovi může přinést nové poznatky, zkušenosti
a zážitky, které posílí jeho osobní růst.
V zařízeních sociálních služeb se nejčastěji setkáváme s dobrovolnictvím v rámci individuálních návštěv u klientů, při naslouchání a rozhovorech s klienty a při procházkách. I zde se
však nápadům a inspiracím meze nekladou. S klienty, kteří jsou
toho schopni, se může dobrovolník např. věnovat ručním pracím, předčítání tisku a knih, může s našimi klienty navštívit
např. cukrárnu, popř. kadeřníka apod. Protože i když k nám do
domova kadeřnice dochází, nejedna naše klientka by ráda navštívila kadeřníka ve městě, ale i při dobré vůli nejsou naši zaměstnanci časově schopni vyjít vstříc všem našim klientům
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zachycují naše klienty při volnočasových
aktivitách. Novinkou letošního jara je
zmíněný Velikonoční jarmark, v rámci
kterého je možnost výrobky našich klientů zakoupit. Velikonoční jarmark jsme
otevřeli proto, že jsme opakovaně slyšeli
zájem o zakoupení výrobků našich zručných obyvatel. Výstava a jarmark budou
trvat do konce měsíce dubna a výrobky
budou postupně doplňovány tak, aby
stále bylo co k vidění. Výrobky určené
k prodeji jsou umístěny v prosklených
vitrínách ve vstupní hale a zakoupit je
možné u našich sociálních pracovnic,
které mají kancelář také v hale.
Tímto Vás všechny srdečně zveme
k prohlídce výstavy, i ty, kteří u nás nemají ubytované své blízké a známé.
Martina Markovicsová, DiS.,
Martina Chládová, DiS.

a jejich požadavkům k návštěvě centra města. Dobrovolníci
nám také mohou být nápomocni při sezónních výzdobách domova, přivítáme příspěvky do časopisu Fontánka. Neméně oblíbené jsou návštěvy našeho psího dobrovolníka, který za našimi klienty dochází se svoji paničkou. Přivítali bychom větší
četnost návštěv zvířecích přátel, protože někteří naši klienti
nepoznávají své blízké, nejsou si jisti tím, kde bydlí a někteří
nevědí, zda je podané jídlo obědem či večeří. Když do jejich
dne vstoupí zvířecí kamarád, kterému je naprosto jedno, čím
klient ve svém životě byl a nebere ohledy na jejich možnou momentální mrzutost, bez rozdílu zahrne naše klienty svoji láskou a nechá se pomazlit, vrátí jim tak naději, že ne vše je ztraceno. Někteří dobrovolníci jsou např. výbornými grafiky a mohou
nám pomoci při tvorbě prezentací, letáků, jiní pro naše klienty
zajistí kulturní vystoupení nebo nám mohou pomoci při pořádání různých akcí apod. Jak vidíte, fantazii se opravdu meze nekladou a my rádi přijmeme Vaše nápady a podněty k realizaci
dobrovolnictví v Domově u fontány.
Proto se na Vás obracíme s výzvou, přijƒte mezi nás a věnujte našim klientům ze svého času byw jen hodinu týdně a zjistíte, jak hodně je těch šedesát minut přínosných a to nejen pro
naše klienty, ale také pro nás zaměstnance i pro Vás samotné.
Bc. Andrea Faltysová, DiS.

Canisterapie

Naši dobrovolníci
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE
Zeman Eliáš
Míčová Dara
Rozkošný Martin
Kocourek Jakub
Konvalina Adam
Kohoutek Tobiáš
Šmídová Sofie

JUBILANTI
Bělohlávková Františka
Skalová Josefa
Černík Zdenko
Černíková Svatava

91
91
88
86

let
let
let
let

Poděkování
Je vždy příjemné, pokud se setkáme s lidmi, kteří jsou pro
druhé velkým darem. Když se potom sejde více takových osob
na jednom místě, vznikne kolektiv, který může mít velmi dobré
výsledky.
Já jsem se s jedním takovým setkal v Domově pro seniory
U fontány v Přelouči.
Důležitou podmínkou pro každou práci jsou dobré podmínky ze strany vedení Domova seniorů, vč. sociálních pracovníků a celého zabezpečení služeb. Zde patří skutečný dík paní
ředitelce Mgr Fomiczewové, která tyto podmínky vytváří.
Já jsem se při svých víceletých návštěvách v Domově seniorů setkával s kolektivem pracovníků pod vedením staniční
sestry paní Lackové. Není obvyklé, aby poskytovali své „služby“ na tak vysoké úrovni, ale myslím, že toto je možné vidět
i na jiných místech. Já bych chtěl poukázat na „něco navíc“
nad stoprocentní práci. Slovy se to dá těžko vysvětlit, ale lépe
je toto vidět na výsledku toho „navíc“. Viděl jsem na chodbách,
pokojích a jinde potkávat se „klienty“ a ošetřující personál.
A i když to bylo potkávání mnohokrát denně, nebylo to jen potkání. Viděl jsem a cítil, že zde je něco navíc, protože není obvyklé, aby mezi sebou prohodili alespoň pár slov nebo jen úsměv...
Uvědomil jsem si, že tento kolektiv ošetřujícího personálu vede staniční sestra paní Lacková, která zde pracuje snad
30 let. Pokud kdokoli tuto práci vykonává takovou dobu, je jisté, že to pro něho není jen práce, ale snad mohu bez přehánění říci - posláním. A zde právě vidím správnou volbu „vedení“,
že paní Lacková je ve funkci staniční sestry. Když se dále takto
buduje kolektiv spolupracovníků, vznikne něco „navíc“, co působí na lidi a jejich vztahy. To ale jistě platí i o dalších kolektivech pracovníků v jiných částech Domova seniorů, se kterými
jsem neměl možnost se osobně setkávat.
Mnohokrát jsem si kladl otázku, kolik asi spokojených lidí
skutečně a doslova prošlo rukama těchto zdravotních sester
a dalších pracovníků.
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Linhartová Anna
Novák Josef
Papežová Marie
Novák Václav
Štěpánková Růžena
Špaček František
Šrámková Věra
Hrdý Josef
Jánská Helena
Knotková Marie
Prášková Hana
Čížková Květoslava
Kocurek Eduard
Machačová Libuše
Zdobnická Miloslava
Hrdá Květoslava
Jiroutková Bohuslava

86
86
86
85
85
85
85
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75

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

Říkám si - kéž bych se i já mohl jednou vykázat takovým
„pracovním skóre“.
Děkuje Miloš Kvasnička

Vzpomínka
Dne 7. března 2011 to bylo již 10 let,
co bylo zastaveno srdce
paní

Vlasty GABRIELOVÉ.
Stále vzpomínáme na ni
a její smutný osud.
Manžel s celou rodinou

Dne 17. dubna 2011 uplyne
první smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše drahá manželka, maminka,
babička a prababička
paní

Vlasta HOLLMANNOVÁ
z Přelouče

S láskou vzpomíná rodina. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Poděkování paní Anně Kulakovské
- Komplexní domácí péče, s. r. o.
Touto cestou chci poděkovat paní Anně Kulakovské, která vždy rychle vše zařídila a všem sestřičkám, které vždy byly
ochotné, milé, usměvavé a příjemné.
V Přelouči 21. 3. 2011

Kuncová Lenka
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le vlastních návrhů zhotovily postavy ježibab z pohádky O perníkové chaloupce. Když odcházely ze školy domů, měly prima
pocit, protože se prý vůbec neučily. Ve skutečnosti se prostřednictvím hry a tématu, které je jim blízké, toho naučily hodně.
Mgr. I. Kalousková, Mgr. L. Tichá

Kniha - můj kamarád
Pod tímto názvem se ve dnech 3. a 4. března uskutečnil
dvoudenní projekt na 1. stupni naší školy.
Snahou nás pedagogů je zvyšovat zájem dětí o četbu literatury, přispět ke zlepšení úrovně čtenářské gramotnosti a rozvíjet komunikační schopnosti a dovednosti žáků. V této snaze
nás velmi podpořily besedy s autorkami knih, s paní M. Marboe, J. Myšičkovou a Z. Pšeničkovou. Nedílnou součástí projektu byly i praktické činnosti zaměřené na práci s knihou vedené pracovnicemi Městské knihovny v Přelouči. Nezapomněli
jsme ani na významná literární výročí letošního roku - 100. výročí narození spisovatele V. Čtvrtka a 55. narozeniny oblíbené
postavičky Krtečka, vytvořené Z. Milerem.

Děti si také vyzkoušely tvůrčí práci, když skládaly básničky,
aby jimi naplnily „ Hrníček plný básniček“. Na chvíli se také staly spisovateli při vymýšlení krátkých příběhů, z nichž vznikla
kniha, která je uložena ve školní knihovně.
Další aktivity probíhaly ve věkově různorodých skupinách.
Děti si navzájem četly, tvořily komiksy nebo ilustrace. S velkým
ohlasem se setkalo zdobení opravdických dortů ke Krtečkovým
narozeninám. Všem moc chutnaly.
V rámci tohoto projektu proběhla také ve všech třídách naší školy malá anketa související s četbou knih. Výsledky této
ankety budou zveřejněny v dalším čísle Roštu.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu našeho projektu.
Mgr. A. Malečková, Mgr. J. Capaliniová

Recitační soutěž
Žáci 1. stupně se 23. února sešli, aby předvedli své recitační umění. Příjemné hodinky s rýmy se zúčastnilo 43 žáků.
V každé kategorii byly uděleny diplomy a zvláštní ocenění.
Nejlepší recitátorkou z 1. ročníku byla Adélka Tomanová, mezi druháky a třewáky vynikala Anička Petrová, která byla vyslána do okresního kola spolu s Danielou Myškovou (obě chodí
do 2. B). Anička zde obsadila krásné 2. místo a postupuje do
krajského kola.

Gratulujeme oceněným a chválíme všechny zúčastněné. Aničce přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Nadějní šachisté
Šachového přeboru škol, který uspořádal v únoru Dům dětí a mládeže v Přelouči, se z naší školy zúčastnilo sedm žáků.
Dosáhli nejlepších výsledků ze čtyř zúčastněných škol. Skvělé
první místo mezi dvaceti hráči ve věku 10 - 15 let obsadil Matěj Prokop ze 4. B, jeho spolužák Martin Joukl se umístil na
třetím místě.
áci a uèitelé ZŠ Smetanova Pøelouè
vás zvou na

VELIKONOÈNÍ JARMARK
s ukázkami lidových øemesel

Projekt „Z pohádky do pohádky“
Komu by se nechtělo žít si jako v pohádce? Žákům 2. A
a 2. B se to podařilo. Dva školní dny, 17. a 18. února, byly jako z pohádky. Téma pohádek a pohádkových postav prolínalo všemi činnostmi, které prováděly.
Luštili pohádkové hádanky, upravovali popletený text, skládali rozstříhané obrázky z příběhu O perníkové chaloupce, povídali si o pohádkových postavách, vyhledávali názvy pohádek
apod. Ve skupinách si děti vyrobily pohádkové leporelo a pod-

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

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
KDY:

KDE:

12. 4. úterý
14.00 - 16.30
13. 4. středa
7.30 - 8.00 a 14.00 - 16.30
14. 4. čtvrtek
7.30 - 8.00
ul. Školní, prostor mezi šk. jídelnou a ZŠ

Pokud máte možnost, papír zvažte. Nelze sbírat kartóny ani lepenku. Papír nesmí být uložený v kartónových
krabicích, prosíme pouze svázat.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJÍ.
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Plavecký výcvik
Rekonstrukce plaveckého bazénu v Pardubicích byla příčinou toho, že letošní třewáci absolvovali svůj plavecký výcvik
ve velmi příjemném prostředí chrudimských lázní. Teplá voda,

Lyžařský výcvik se všem zúčastněným velice líbil. Důkazem
toho je i to, že by spousta žáků chtěla jet příští rok znovu.
Bc. M. Bulušek

Projekt „Nejsme z Marsu“
ve ŠD na Masarykově náměstí
Již třetí měsíc tento zajímavý projekt probíhá v 1. třídách
naší školy. Děti se v lednu seznámily se životem lidí (hlavně
dětí) v dalekém Mongolsku, v únoru jsme ,,navštívili“ Bělorus-

zkušení lektoři a tobogán dokázali, že i z neplavců se stali plavci a při závěrečných závodech se bojovalo o každou vteřinu.
Z dosažených výkonů stojí určitě za zmínku 25 m prsa za 29,84,
uplavaných 20 m pod vodou, 9 vylovených předmětů na jeden
nádech a 21 sjetých tobogánů za 30 minut.
Mgr. D. Staňková

Matematické soutěže
Na Základní škole Masarykovo náměstí v Přelouči se v únoru uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.
Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Jakub Kobera a Kateřina Elipsová z 6. ročníku, Josef Gajdůšek ze 7. ročníku, Anna Dmejchalová a Hynek Schuster z 8. ročníku. Úspěšným řešitelům srdečně
gratulujeme. Věříme, že se jim podaří nás stejně dobře reprezentovat i v kole okresním, které se koná 23. 3. v Pardubicích.
Josefu Gajdůškovi náleží ještě jedna pochvala za úspěšné
řešení matematické olympiády.
V březnu nás také čeká další matematická soutěž Klokan.
Mgr. M. Holická

Lyžařský výcvik
v Jedlové v Orlických horách
Ve dnech 12. - 18. února 2011 se zúčastnili sedmáci lyžařského výcviku. Letos již podvanácté odjeli žáci naší školy do
Orlických hor. Cílem jejich cesty byla opět chata Kristýna v Deštném v Orlických horách.
Díky solidnímu počasí a slušným sněhovým podmínkám se
mohli všichni ihned po vydatném obědě představit v úplné
kráse na lyžařském svahu. Ne všem šlo vše hned hladce, rozdíly mezi jednotlivými sjezdaři byly markantní, ale s hrdostí lze
prohlásit, že všichni žáci se během výcviku na lyžích výrazně
zlepšili a zdokonalili tak, že mohli na konci úspěšně absolvovat závěrečné závody ve slalomu a běhu na lyžích!
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ko a Ukrajinu a tento měsíc je zařazeno téma ,,Romové“. Zajímavosti ze života lidí, kteří mají odlišné kulturní a jiné zvyky,
se děti dozvídají formou vyprávění pohádek, malování, při pohybových a rukodělných činnostech, didaktických hrách a také
hraním divadla. Naučily se pohybové hry např. Pastva, Boršč
nebo Moře se vzdouvá, vyrobily sérii Matrjošek (klasický upomínkový předmět Ukrajiny), namalovaly mnoho ilustračních
obrázků k národním pohádkám. Projekt je opravdu zajímavý
a vždy se těšíme na úterý, kdy k nám zavítají z Pardubic naše
paní lektorky.
J. Prokopcová Kasalová, ved. vychovatelka

S jarem přichází i jarní úklid
Máte doma starý papír?
Během měsíce dubna probíhá na naší škole tradiční sběr
starého papíru.
Zvážený a řádně svázaný papír je možno přinést do školy
a uložit jej ve vestibulu hlavní budovy.
Mladší děti papír shromažEují na školním dvoře.
Děkujeme.

Přeloučský ROŠT
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NOVINKY Z GYMNÁZIA PŘELOUČ
BŘEZEN 2011
HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
NA GYMNÁZIUM PŘELOUČ

v budoucí primě a kvintě ověřit své studijní předpoklady a seznámit se s testy společnosti Scio.
Aktuální informace na www.gymnaziumprelouc.cz.

VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ ŽÁCI,
v současné době probíhají jednání, která vedou ke splynutí Gymnázia Přelouč a SOUT Přelouč do jednoho ekonomicky
stabilního školského subjektu - Gymnázium a Střední technická škola Přelouč.
Z pohledu gymnázia jde především o hospodárnější využití celého areálu, který není po útlumu čtyřletého studia zcela
využitý. V budoucnosti by tyto volné prostory měly být využity
k výuce teorie oborů zaměřených na polygrafii. Zdůrazňuji, že
studia jak současných, tak budoucích žáků gymnázia se tato
opatření nedotknou.
Mgr. Lubor Pacák, ředitel gymnázia

LYŽOVÁNÍ V RAKOUSKU

Vzhledem ke změně charakteru přijímacích zkoušek, které budou stejné na všech SŠ Pardubického kraje (maturitní
obory), přicházíme s nabídkou přípravných kurzů. Kurzy jsou
dobrovolné, bezplatné a účast na nich nemá žádný vliv na vlastní přijímací řízení. V průběhu kurzů si mohou uchazeči o studium

Ani o jarních prázdninách přeloučské gymnázium nezahálelo a zúčastnilo se lyžařského zájezdu do Rakouska. Oblast Saalbach, Hinterglemm a Leogang, nazývaná též Skicirkus,
ležící jižně od Salzburgu, nám nabídla nezapomenutelné lyžařské zážitky.
Skicirkus je považován za jeden z nejmodernějších areálů
v Rakousku. Nabídl nám přes 200 km upravených sjezdovek,
nádhernou podívanou na Alpy a překrásné počasí. Vzhledem
k velmi vydařenému zájezdu se budeme snažit tuto akci zopakovat i příští rok.

LYŽARSKÝ KURZ 2011
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V týdnu před jarními prázdninami se třídy sekunda a kvinta zúčastnily lyžařského výcviku v Krkonoších. Všichni jsme
bydleli u skiareálu Aldrov a naším přechodným domovem se
stala chata Arnika. Centrem dění však byla sjezdovka vzdálená zhruba patnáct minut. Cesta
na ni, samozřejmě v plné lyžařské výbavě, nás mírně vysilovala, ale zážitek z lyžování nám tyto útrapy bohatě vynahradil.
Nejlepší „lyžovačka“ byla tradičně ráno a poté večer. Po pár
dnech sjížděli kopec i nelyžaři.
Za tímto úspěchem se skrývala
spousta námahy, pádů, modřin
a také kus práce instruktorů.
K dobré náladě přispělo i nádherné počasí a dobře upravený svah.
Poslední den probíhalo velké klání ve slalomu. O překvapení se postarali někteří začátečníci, kteří zajeli velmi dobrý
čas a umístili se na předních místech. Někteří spolužáci bohužel museli pro nemoc odjet již v úterý, a tak si nemohli užívat zábavy s kamarády a zimních radovánek. Příjemně prožitý
týden jsme zakončili společenským večerem, na kterém se obě
třídy prezentovaly vtipnými scénkami a soutěžními úkoly. Celý výcvik se povedl a všem se moc líbil. Velký dík za to bezpochyby patří i učitelům.
Nawa Kovářová (sekunda)

SAPERE - VĚDĚT, JAK ŽÍT
V posledním únorovém týdnu se uskutečnilo školní kolo
soutěže „SAPERE - vědět, jak žít“. Soutěže o zdravém životním
stylu se zúčastnilo celkem 35 studentů.
Do okresního kola postupují Aneta Krausová, Václav Luňák
a Jaroslava Vyčítalová ze tříd nižšího gymnázia a Magdaléna
Bartáková s Nikolou Urbanovou a Sandrou Kleinovou z vyšších
ročníků. Všem dalším žákům děkujeme za účast, postupujícím
studentům budeme držet palce v okresním kole.

KRAJSKÉ KOLO FESTIVALU
VĚDY A TECHNIKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
- AMAVET 2011
Gymnázium Přelouč se zúčastnilo s osmi projekty krajského kola festivalu, které se konalo ve dvou dnech 17. - 18. 3.
2011 ve výstavním centru Ideon. Do Pardubic se sjeli také
úspěšní řešitelé projektů z okresních kol ze Svitav a Lanškrouna. Po zahájení soutěže, kdy se o vítězství v obou soutěžních
kategoriích utkalo 75 rozličných projektů, nastal nelehký boj
o zajímavé ceny.
V kategorii Junior s atraktivní výhrou týdenní poznávací
stáže ve Francii odcházely ze stupínku úspěšných řešitelů žákyně třídy tercie, Magdalena Štochlová, Denisa Rambousková
a Veronika Hájková, s projektem z oblasti kriminalistické antropologie - „Obloučky, spirály, smyčky - nejen v geometrii“.
S psychologickým výzkumem temperamentu „Převezeme
Hippokrata?“ uspěly i žákyně kvarty Štěpánka Ptáčková a Barbora Kožená, které vyhrály účast na Letní škole mladých vědců
v Orlických horách.
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Kategorie „Středoškolák“ byla reprezentována dvěma našimi zástupci. A oba byli úspěšní. Studentky vyššího gymnázia
Monika Dobrovodová ze septimy a Ivana Smutná ze sexty se
probojovaly s ambiciózním projektem „Antropometrický výzkum
v našem regionu se zaměřením na BMI“ do národního finále
soutěže Expo Science AMAVET, které proběhne koncem dubna
na pražské Akademii věd ČR.
Druhý projekt z oblasti toxikologie s názvem „Očista“ byl řešen septimánem Davidem Hývlem a Vladimírem Kopáčem ze
4. A. Zkoumáním účinků jedů a protijedů získali 3. místo a Cenu děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a dále studijní stipendium v prvním ročníku studia této
fakulty.
Umístěné projekty byly vedeny hlavním gestorem projektů
na našem gymnáziu Mgr. Lucií Stříbrnou Ph.D.
Všem mladým řešitelům a ostatním pedagogům Mgr. Doubravce Vavrečkové a Mgr. Vendule Saláškové děkujeme a výhercům gratulujeme. Postupujícím přejeme mnoho úspěchů
v dalších kolech.

HASIČI OBČANŮM
Jaro zaklepalo na vrátka a 30. duben je tu co nevidět. Je to
den, kdy se v celé republice na mnoha místech pálí čarodějnice a tak si zde opět připomeneme základní rady jak se chovat
při těchto příležitostech z hlediska požární ochrany.
Pokud pálení čarodějnic bude organizovat právnická nebo
podnikající fyzická osoba (je to taky obec nebo občanské sdružení), musí postupovat v souladu s ustanovením § 5 zákona
o požární ochraně. Musí tedy dopředu stanovit opatření k pálení a toto předem oznámit územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky nebo takovou činnost zakázat.
Pokud pálení bude organizovat fyzická osoba, pak nemusí předem stanovovat podmínky a oznamovat hasičskému záchrannému sboru kraje.
Právnická osoba, podnikající fyzická osoba i fyzická osoba
jsou povinny zabezpečit pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru a ten se nemohl dále šířit a ohrožovat občany. K pálení
ohňů se vybírají příhodná místa, která je vhodné dopředu upravit, odstranit z nejbližšího okolí hořlavé látky. Pro pálení využíváme jen dříví, pálení čarodějnic není likvidací odpadů nebo
pneumatik. Pro rozdělávání ohňů nepoužíváme hořlavé kapaliny, ale jen papír nebo tuhý podpalovač. Určitě se vyplatí i dohoda s dobrovolnými hasiči, kteří organizátorovi pomohou se
zajištěním opatření na místě pálení, případně provedou dohašení ohnišw po pálení, aby nemohlo dojít ke vzniku požáru od
žhavých jisker.
Při vlastním pálení dbáme na bezpečnost zúčastněných
osob, pořadatel by měl zajistit, aby do ohně nebyly odhazovány nebezpečné látky (spreje, barvy v plechovkách), které by vlivem vysoké teploty mohly zapříčinit rozšíření ohně a následně
i zranění přihlížejících osob.
Rodiče by si v těchto chvílích měli podstatně více všímat
svých dětí, aby nedošlo k popálení případně, aby od jejich hry
nedošlo k požáru suché trávy a křovin v okolí.
Pavel Nejtek, HZS Pardubického kraje
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MINEK A DÌTÍ SLUNÍÈK
A
M
B
U
O
KL
Budova Sokolovny, 2. patro. Vchod bez kočárků ze Žižkovy ulice,
s kočárky z Tyršovy ulice, poté velkým obloukovým vchodem. Šatna na kočárky vedle pingpongového sálu.
Vážení spoluobčané,
v měsíci březnu pořádaly maminky našeho klubu burzu
těhotenského a dětského oblečení, potřeb a hraček. Tuto
akci pro širokou veřejnost uskutečníme opět na podzim tohoto roku.
V březnu jsme též oslavily 3. narozeniny našeho Sluníčka. Děti si tento den s maminkami vesele zacvičily, zhlédly maňáskovou pohádku „O pejskovi a kočičce, jak pekli dort“ a nakonec si na výborném dortu i pochutnaly ☺. Tuto dobrotu nám
však upekla jako vždy paní Slovíková z Kozašic, za což jí ještě
jednou moc děkujeme!
Dnes bych Vás ráda pozvala do „volné herny“, která je
otevřena každý čtvrtek od 15 do 17h. pro děti od 0 do 6 let
v doprovodu rodičů. Na nejmenší robátka čekají hrazdičky,
hračky, míčky…, na větší pak hračky, balóny, cvičební pomůcky, knížky. Pro nejstarší máme k dispozici výtvarné potřeby,
puzzle, knížky, hračky a další. Maminky si tak mohou na chvíli odpočinout od každodenních starostí, popovídat si nebo jen
tak pozorovat své dítko v kolektivu podobně velkých dětí. Děti
si vyhrají s novými hračkami a zároveň si zvykají na kolektiv.
S dětmi k nám chodí i babičky i tatínkové, takže pokud si po-

třebujete například něco zařídit, vyšlete s děwátkem někoho z rodiny, určitě to zvládnou ☺.
Pokud si budete chtít se svými dětmi zacvičit nebo něco vyrobit, zveme Vás na pravidelný dopolední program od pondělí
do čtvrtka, který naleznete na našich internetových stránkách.
USKUTEČNÍ SE:
! Na měsíc duben chystáme pro všechny zájemkyně

VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
- zdobení vajec různými technikami
Kdy: V úterý 12. 4. od 16.00 h. pod vedením Pavly Vosáhlové.
Kde: V klubu Sluníčko ve 2. patře Sokolovny, nad klubem Radost.
Podrobnosti naleznete na letácích ve městě a na našich
webových stránkách slunickoprelouc.webnode.cz.
! Celoročně pořádáme KURZY PŘÍPRAVY K PORODU
vedené porodní asistentkou a dulou N. Baliharovou. Kurz
sestává ze tří 2,5 hodinových setkání přímo v našem klubu. Další chystáme na červen 2011. Pro podrobné informace volejte na číslo 605 515 924.
Na setkání s Vámi a Vašimi dětmi se těší kolektiv Klubu maminek a dětí Sluníčko ☺.

Inzerce
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KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

MASOPUSTNÍ TRADICE

mavých míst. Těšit se můžete na Vlčí jámu, Aichelburg, Zelený
potok, Spálený mlýn, Sněžku a Relax park, ve kterém najdeme
bobovou dráhu, skluzavky, trampolíny, lanový park, jízdu na
kladce a dětské hřiště. Zažijeme i akci s horskou službou a mnoho dalších překvapení.
Ubytování - samostatné 2 - 4 lůžkové pokoje s vlastním
sociálním zařízením (sprcha, WC)
Stravování - Kompletní servis zajištěn přímo v penzionu
VEPO
Termín
- od 3. 7. do 10. 7. 2011
Cena tábora: 2.500 Kč
Přihlášky obdržíte v klubu RADOST (sokolovna Přelouč)

Klubové aktivity

Masopust je veselý svátek, zdroj zábavy, výtvarného umění,
symbol štěstí a hojnosti.
Každoročně je klub Radost zván paní starostkou Volče Květou Heřmánkovou na masopustní veselí, při kterém seznamujeme nové děti s masopustem a jeho tradicemi. V sobotu 5. března
byl krásný slunný den, pro masopust jako stvořený. Oblékli jsme
se do kostýmů černošek, zvířátek a indiána s kánoí a vyrazili
do Volče. Děti si užily spoustu legrace a svezly se v cikánském
povoze. Volečtí byli opět velmi pohostinní a moc děkujeme za
hezké přijetí našeho klubu. Poděkování též patří všem, kdo nám
pomohli odvézt děti do Volče.

Denní program klubu

LETNÍ HISTORICKÝ TÁBOR 2011
3. 7. - 10. 7. 2011
Klub Radost pořádá pro děti letní Historický tábor 2011
v penzionu VEPO, který se nachází v nejznámějším a největším rekreačním středisku v Krkonoších - v Peci pod Sněžkou.
Celá oblast města je umístěna v Krkonošském národním parku. Zde vládne pán a vládce hor, sám velký Krakonoš, který
nás bude po svém panství provázet. Navštívíme mnoho zají-
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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

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

Přeloučský ROŠT
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ
V OBORU HRA NA KLAVÍR
Základní umělecká škola Vysoké Mýto hostila ve čtvrtek
10. března nejlepší mladé klavíristy z celého kraje. I naše škola
měla v pomyslném ohni dvě želízka. Barborka Doležálková
ze třídy Mgr. M. Váňové, která byla přirozeně muzikální a porotu oslovila spontánním hudebním projevem, si vybojovala
ve velké konkurenci bronz. Soutěžní výkon Terezky Luňákové ze třídy Mgr. J. Baborákové, v jejíž hře se snoubí precizní
technika, hluboká citovost a inteligence, ohodnotila porota
stříbrem. O náročnosti soutěže a nesmlouvavém verdiktu poroty jistě svědčí i fakt, že zlato nebylo v této kategorii uděleno.
Gratulujeme oběma klavíristkám i jejich vyučujícím ke
skvělému umístění a jejich rodičům děkujeme za velkou pomoc a podporu.
Soutěžní klání čeká i violistu Štěpána Kvocha ze třídy H. Přinesdomů. Ve čtvrtek 7. dubna bude v ZUŠ v České Třebové bojovat o umístění v krajském kole soutěže hry na smyčcové
nástroje.
Vedení školy

AKORDEONOVÁ DÍLNA
Ačkoliv soutěž ZUŠ v klavíru, kytarách i smyčcových nástrojích doslova „praskala ve švech“, mladých akordeonistů je
zřejmě jako šafránu, protože přihlášek do okresního kola se
sešlo jen pár. Proto se krajská umělecká rada rozhodla toto
postupové kolo zrušit a ušetřit tím všude potřebné finanční
prostředky. Protože by byla velká škoda, aby žáci přišli o možnost porovnat své výkony s ostatními a nasbírat tak další zkušenosti, uspořádala naše škola „Akordeonovou dílnu“, na které
si žáci obehráli soutěžní repertoár, a pozvaní lektoři (profesoři
Pardubické konzervatoře), MgA. Irena Holomková a MgA. M. Pil-

ný, každému poskytli řadu praktických rad. Doufáme, že přátelská a tvůrčí atmosféra, která během celého dopoledne panovala, pomůže všem soutěžícím na krajském kole v Chrudimi,
které se koná v úterý 22. března.
Petra Lojínová

Základní umìlecká škola Pøelouè
spolu se Sdruením rodièù a pøátel školy poøádají

Vítání j a r a
14 / 04

4 / 2011

17:00 v sále Mìstské zálony

vystoupení ákù základní umìlecké školy

Klenoty přeloučské přírody
Výr velký je největší evropskou sovou. Jeho charakteristickým znakem je
samozřejmě jeho velikost, ale také jeho
nápadná „ouška“, která jsou tvořená
z peříček. Rozpětí jeho křídel dosahuje
170 cm a váha se pohybuje mezi 2 až
3 kg. Ano, i tuto sovu můžete spatřit na
Přeloučsku, kde pravidelně hnízdí v přeloučských Železných horách. Během prosince až února si výr označuje své teritorium výrazným hú-hú. Výři mají stabilní
páry s velkou věrností k hnízdišti. Na
konci března a začátkem dubna samice snáší 2 - 5 vajec, která jsou téměř
kulatá, čistě bíle zbarvená. Hnízda bývají většinou ve výklencích skal, ale mohou být i mezi kameny ve stráni, pod vy-

od

vrácenými stromy, dokonce v dravčích
hnízdech na stromech. Doba sezení na
vejcích trvá 31 až 36 dní. Mláƒata se
líhnou asi po 35 dnech. Postupem času mláƒata opoušwejí hnízdo a rozlézají
se po okolí, po 6 týdnech se už v hnízdě
moc nezdržují. Dobrými letci se stávají
ve věku přibližně 100 dní. Jeho potravu
tvoří hlodavci (na hnízdech lze nalézt
zbytky potkanů, křečků), hmyzožravci,
(jeho oblíbenou kořistí jsou ježci), uloví
samozřejmě i zajíce, v potravě jsou také ptáci.
Přestože je výr velký chráněný, dochází ze strany člověka často k likvidaci jeho hnízd. Na Přeloučsku je tzv. vzácným hnízdičem, ornitologové pravidelně

#

Výr velký
kroužkují mláƒata na dvou hnízdech.
Výskyt dalších hnízd předpokládají.
Vzhledem ke své majestátnosti a také relativní vzácnosti po právu výra řadíme mezi další klenoty přeloučské přírody.
Jiří Rejl
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Dobývání svojšické tvrze
Jak název výletu napovídá, čeká nás výlet do Svojšic, obce
které leží v jižní části regionu Přeloučska, v lesnaté krajině na
úpatí Železných hor.
Svojšice jsou známé především svými pozůstatky tvrze,
která stojí nad mlýnem poblíž potoka zvaného Strouha uprostřed vsi. Čtyřhranná věž s polosesutými zdmi, zachovaným
sklepem, který již každou zimu navštěvují chiropterologové
(pozorný čtenář Roštu již ví, že je to člověk zabývající se netopýry). Dosud se zde podařilo nalézt tři druhy: netopýra velkého, černého a ušatého. Necháme se překvapit další zimou,
zda se objeví nějaký nový druh. Určitě netopýři budou mít svou
letní kolonii někde v okolí, třeba na některé z půd, dutém stromě, nebo okenicí chaty apod.

dické r. 1382 Čeňkovi z Veselí a jinak z Vartmberka, dědictví
svého syna Ojíře, který jako nedospělý nemohl proti prodeji
protestovat, tak se dostává mrdické panství do cizích rukou.
Do roku asi 1400 se majitelé mrdického panství rychle střídali. Posledním byl Henslín z Hostinného a z Turgova, on byl příčinou, že nenadešla opět vláda Mrdických. Ojíř z Mrdic, který
když dospěl, se hlásil v roce 1398 o svůj majetek, ale Henslín
z Hostinného ho dal zabít najatým vrahem, svým purkrabím
Vidlákem, tak mu nezákoně nabité zboží mrdické zůstalo. Anna ze Svojšic se podruhé vdala za Václava Rudharda z Malešova, kterému zapsala r. 1405 své věno 400 kop na svojšickém
zboží a tvrzi ve Svojšicích, tímto zápisem je poprvé doložena
v písemných dokladech i svojšická tvrz. Když Anna ze Svojšic

Netopýr velký na svojšické tvrzi
Svojšická tvrz je jedinou památkou svého druhu v pardubickém kraji. Vzácná památka zůstala zachována proto, že záchranné práce na tvrzi provedl v letech 1940-41 Klub českých
turistů spolu s Volným sdružením přátel svojšické tvrze. Další
úpravy byly uskutečněny r. 1948, 1960. Největší údržby se dočkala gotická stavba v roce 1995, tehdy byla opravena nákladem
1 milionu Kč. Před tvrzí je pomník Julie Havlíčkové, rozené Sýkorové, manželky Karla Havlíčka Borovského, která se ve Svojšicích narodila.
Svojšice bývaly sídlem vladyků ze Svojšic, jméno vladyky
Mikšíka ze Svojšic je uváděno v Zemských deskách r. 1365. Po
jeho smrti na počátku 15. století zdědila majetek jeho dcera
Anna ze Svojšic, vdova po Heřmanovi z Mrdic. Majetek vladyky Mikšíka ze Svojšic sestával z kamenné tvze, dvora s dvojím
poplužím a dvorů ve Stojicích, Svojšicích, Holotíně a Rašovech.
Bude zajímavé se zmínit o Anně ze Svojšic provdané za Heřmana z Mrdic z významné rodiny vladyků, kteří založili město
Heřmanův Městec (první zmínka o městě je r. 1325), jejich
mohutná tvrz Mrdice velikosti hradu stávala mezi Klešicemi
a Heřmanovým Městcem patřilo k ní i několik okolních vesnic, příbuznost s bohatými pány s Cimburka a podíl na hradě
Rýchmburku, celkem v ceně 5200 kop gr.č., to vše svědčí o tom,
že vladykové Mrdičtí z Mrdic byli bohatí a mocní. Po smrti Heřmana z Mrdic město připadlo Anně ze Svojšic a z Mrdic, která
s poručníkem svých nezletilých dětí, příbuzným ze strany vladyků z Mrdic, Jindřichem Lacembokem ze Strádova, známým
svými čachry, prodává město Heřmanův Městec a celé zboží mr-
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(foto Jiří Rejl)

před r. 1407 podruhé ovdověla, zapsala svým dětem z druhého
manželství r. 1413 dluh 1300 gr. Anna ze Svojšic r. 1415 zemřela a jejím synům Petrovi a Mikuláši z Malešova nezbývalo,
než svým sestrám Markétě a Benigně vyplatit věno a uvázat se
na svojšické tvrzi, odtud se zvali vladyky Svojšickými. Jméno
syna Anny ze Svojšic, Petra je uváděno r. 1463 v zápisu král.
dvorského soudu v Praze o Mrdice u Heřmanova Městce, zřejmě jako svědka ve sporu o zboží po Ojířovi z Mrdic. Od roku
1440 držel Svojšice Jan ze Svojšic, který zemřel v roce 1497.
Po jeho smrti přešla tvrz na jeho sestru Kateřinu ze Svojšic,
provdanou za Benedu z Nečtin a podruhé provdanou v roce
1542 za podkomořího Jiřího z Gerštorfu, a tak byl svojšický ma-

Tvrz Svojšice
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jetek spojen s choltickým panstvím. V roce 1558 byl po smrti
Jiřího z Gerštorfu majetek rozdělen na tři díly. Jeden díl, tvrz
Svojšice a k ní náležející vesnice dostal jeho syn Jiří starší z Gerštorfu. Po jeho smrti v roce 1559 zdědila tvrz jeho manželka Johanka z Rokyc a majetek držela až do své smrti v roce 1613.
Dalším dědicem tvrze Svojšické byl její syn Štěpán z Gerštorfu,
kterého stihl krutý osud české šlechty po bitvě na Bílé hoře v roce 1620. Byl přinucen opustit svou vlast. Všechen majetek mimo jiné do něj patřila tvrz se dvorem poplužným, ovčín, mlýn,
pivovar, vinice rybníky, ves Svojšice, Stojice, Holotín, Ledeč, Vícemilice byl Štěpánovi z Gerštorfu odňat, konfiskován a prodán
roku 1623 hraběti Kryštofovi Šimonovi Thun - Hohenstejnovi
z Choltic. Svojšická tvrz byla v r. 1634 císařským vojskem vypálena a pobořena. V majetku rodu Thun-Hohensteinů byla až do
roku 1945, kteří po druhé světové válce opustili naši republiku a jejich majetek převzal stát.
Na počátku 20. století měla obec Svojšice 57 obytných domů a 400 obyvatel. Nyní v obci žije asi ve 100 domech přes
200 obyvatel. Od roku 1920 jsou dodnes Svojšice samostatnou
obcí. Patří k ní osada Cihelna a chatová oblast Okrouhlík.
Svojšicemi protékají dva potoky, větší z nich je Struha, která pod tvrzí zleva přijímá Malou Struhu. Struha napájí větší rybník, který se jmenuje Okrouhlík, a Malá Struha Svojšický rybník,
který se nachází při silnici na jižním okraji obce. Přestože Svojšický rybník je menší než Okrouhlík, po ornitologické stránce
je zajímavější díky svým rákosovým porostům. Pravidelně zde

můžeme pozorovat majestátné labutě, lysky černé, kachny divoké. Zdatný ornitolog postřehne zpěv rákosníka obecného, případně si všimne na stéble rákosu krásně vybarveného samečka strnada rákosního. Oba dva toky jsou navíc přirozenými
biokoridory, kterými proletuje ledňáček lovit na rybníky, velmi
vzácně lze pozorovat skorce vodního, který má svá hnízdiště
na některých tocích v Železných horách. Běžně je možné pozorovat žlutě zbarveného ptáčka s černou náprsenkou, kterým
je konipas horský. Překvapením bude jistě výskyt vydry říční,
která loví ryby nejen v potocích, ale navštíví také rybníky.
V obci Svojšice je vybudována moderní kompletní infrastruktura, a svojšická krajina je vhodná k rekreaci, kultuře a cykloturistice.
Výlet do Svojšic doporučujeme především cyklistům, protože cíl naší cesty je téměř stále do kopce.
Mgr. Jiří Rejl - přírodní věda
Marcela Danihelková - regionální dějiny
K volnému zpracování regionálních dějin
byla použita literatura:
Kronika obce Svojšic a jiné archivní prameny
Hrady, zámky a tvrze České-Chrudimsko,
díl I: August Sedláček
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku - východní Čechy: Tomáš Šimek a kol.

Kulinářské okénko
Dobrý den vážení čtenáři. Na duben
jsem si pro Vás připravil tři recepty na
jídla ne příliš náročná na přípravu. Na
závěr ještě připojím návrh na smažení
řízků. Začneme polévkou. Bude to gulášová polévka, Rostbíf s opečeným
bramborem a pečené vepřové maso
v zelí.
Co budeme potřebovat na gulášovou polévku (2 porce):
40 dkg přední hovězí, 2 velké cibule,
2 velké brambory, 2 zelené papriky,
2 rajčata, 1-2 stroužky česneku (dle
Vaší chuti), 1 polévková lžíce sladké
mleté papriky, špetka pálivé papriky,
sádlo (olej) na smažení, malý rajský
protlak, sojová omáčka, drcený kmín.
Postup: na tuku zpěníme cibulku, do
které vložíme na malé kousky nakrájené
maso, mírně podlijeme vodou, zasypeme
paprikou, přidáme prolisovaný česnek,
kmín a sůl. Dusíme pod pokličkou, občas
promícháme a podlijeme vodou. Když je
maso téměř měkké, přidáme na kostičky
nakrájené brambory, rajčata, zelené papriky a rajský protlak. Dolijeme vodu na
požadované množství a na mírném ohni
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dovaříme. Sojovou omáčku si přidejte dle
Vaší chuti. A ještě poznámka. Místo masa můžete použít mleté. Zdá-li se Vám,
že polévka nemá správnou chuw, přidejte do ní kostku masoxu.
Rostbíf s opečeným bramborem
(2 porce)
Potřebujeme: 0,5 kg kvalitního zadního hovězího, sádlo (olej) na smažení, 0,5 kg brambor, sůl, mletý pepř, tatarská omáčka.
Příprava: maso nasolíme a opepříme.
Na rozpáleném tuku ho zprudka ze všech
stran opečeme. Snížíme teplotu a pečeme nejméně 40-50 minut. Během pečení nepíchejte do masa - vytekla by vám
šwáva. Než je maso hotové, opečte si dozlatova na plátky nakrájené brambory.
Hotové maso krájejte na tenké plátky.
Správně upečené by mělo být uvnitř krvavé. Záleží na Vás, co kromě brambor si
chcete k jídlu dát.
Tew přijde „ňamka“. Pečené vepřové
maso v zelí. (2 porce)
Potřebujeme: 2 pěkné plátky krkovice (kotlety), sádlo (olej) na smažení,

sůl, mletý pepř, kmín, 2 cibule, 1 malá nebo 1/2 hlávky bílého zelí, 1,5 dcl
bílého vína, 1dcl smetany, 100 g uzené slaniny
Příprava: maso naklepeme, nasolíme, okořeníme a opečeme. Hotové maso z pánve vyndáme a necháme je na
teple. Ve výpeku zpěníme jemně pokrájenou cibuli. Na nudličky pokrájené a povařené zelí vložíme do remosky, zalijeme
výpekem s cibulkou, vínem a smetanou.
K zelí se přidá na kostičky nakrájená
slanina. Vše se promíchá a navrch položíme plátky masa. Vše se nechá 15 - 20 minut zapéct.
Podáváme s bramborem. Může být
i knedlík.
Na závěr návrh na přípravu smaženého řízku. Já mu říkám smažený
řízek ala Jindra. Jak při přípravě řízků
postupovat?
Do misky nalijeme bílý jogurt. V něm
rozmícháme vajíčka, špetku soli, lžíci plnotučné hořčice. Naklepané a nasolené
plátky masa do této „marinády“ ponoříme
a necháme několik hodin odležet. Takto
upravené maso se rovnou obalí ve strouhance a usmaží.
Ke všem jídlům Vám přeji dobrou chuw.
Pavel Culek
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

Nový KLUB AKTIVNÍ SENIOR
Pokud hledáte nové lidi, se kterými
si můžete popovídat a prožít něco zajímavého a hezkého, zveme vás do našeho nového Klubu Aktivní senior, který
povede Hanka Kubátová. Schůzky budou probíhat vždy první týden v měsíci a to ÚTERÝ 9.30 nebo 17.00 v Jakub
klubu v Orlovně. Začínáme 5. 4. 2011,
první setkání bude v 17.00 a pak se
společně domluvíme, jaký čas bude vyhovovat většině.
Návrh programu: duben - Velikonoční floristika, květen - Pernštejnská
procházka Pardubicemi, červen - Výlet lodí po Labi, září - Dny kulturního
dědictví Heřmanův Městec.
Těšíme se na váš zájem a na prvním
setkání se dovíte ještě více. Tak přijƒte!
Zdenka Kumstýřová

začali od 25.3.2011 v Jakub klubu v Orlovně. Tyto schůzky jsou určeny pro širokou veřejnost, můžete se přijít podívat.
Začínáme vždy každý pátek od 9.00 hod.
Pokud máte o tuto službu zájem, zavolejte na tel. 731 593 916 a domluvíme
se. Služba je zdarma.
Lýdie Pavelková

Březen v Jakub klubu
V březnu jsme se s dětmi věnovali tématu „Lidé a svět“. Ve stručnosti jsme se
seznámili s planetou Zemí a všemi světadíly, které se na ní rozprostírají. U každého kontinentu jsme se na chvíli zastavili a popovídali si o lidech, kteří tam žijí
a zejména jakým způsobem žijí. Děti se
seznámily s poměry, ve kterých vyrůstají
děti z nejrůznějších koutů světa. Pobavili jsme se také o zvířátkách a přírodních
podmínkách, se kterými se v jednotlivých

Nová služba trénování paměti
se úspěšně rozbíhá
S potěšením konstatujeme, že trénink paměti není věc neznámá. Mnoho
seniorů o situaci s prodlužujícím se věkem a problémem se soběstačností mnoho slyšela. Čím déle udržíme mozek v aktivitě, tím máme větší šanci mít svoje
kognitivní funkce v pořádku. Je důležité také budovat rezervní mozkovou kapacitu.
Apelujeme na rodinné příslušníky
seniorů, aby se o tuto problematiku zajímali. Podpořte a informujte své rodiče
o všem, co se zkvalitnění seniorského
života týká.
Kromě doporučení změny životního
stylu, výživy a funkcí mozku pracujeme
také se cviky na koordinaci pohybu, cílenými cvičeními na posílení kognitivních funkcí-pozornost, smyslové vnímání,
usuzování, cvičení krátkodobé paměti,
cvičení využívající dlouhodobou paměw,
zadávání domácích úkolů v době mezi
lekcemi.
Trénování paměti v praxi vypadá u nás
následovně:
Podle zdravotního stavu a pohybových schopností seniora probíhá trénování paměti v domácím prostředí v termínu,
jak se domluvíme. Jedna lekce trvá hodinu. Jednu skupinu trénování paměti máme již v Domě s pečovatelskou službou
na Sluneční ulici a s další skupinou jsme

4 / 2011

částech světa můžeme setkat. Poslechli
jsme si tradiční hudbu různých národů
a vyrobili například africké šperky, indiánský totem a mnoho jiných výrobků.
Udělali jsme si v prostorách klubu malou
soukromou výstavu fotografií lidí a dětí z celého světa, zachycených při vykonávání každodenních aktivit. Na konci měsíce jsme se vydali na Slavíkovy ostrovy
a s dětmi jsme se pustili do jarního úklidu všech předmětů, které do přírody v žádném případě nepatří. Chtěli jsme je tak
přimět, aby se zamyslely nad tím, jak se
chovají oni i druzí k přírodě, že je důležité
mít k ní kladný vztah, vážit si jí a pečovat
o ní a nechovat se k ní jako k odpadkovému koši. Opět jsme zavítali do místní
kuželny a měsíc zakončili Světovou soutěží. V dubnu nás čeká téma Jaro, oslavíme 9. narozeniny klubu, uspořádáme
besedu s Lucií Pavelkovou z fary na té-
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ma Velikonoce a slétneme se na Čarodějnický rej!
Iva Gabrhelová

RC KUBÍČEK
- program na duben 2011
V dubnu se budeme scházet opět ve
čtvrtek 9.00 - 11.30 a neopomene velikonoční přípravy. Zveme maminky, tatínky
i babičky!
7. 4. ozdobíme vajíčka neobvyklou
technikou
14. 4. vytvoříme velikonoční stromeček

28. 4. malování čarodějnic na koštěti
5. 5. děti vyrobí domeček pro maminku
O prázdninách 28. 4. máme zavřeno.
V tělocvičně si společně zaběháme
s balónem, děti se projedou na odrážedlech, aby uvolnily nastřádanou energii.
Za pěkného počasí využijeme houpačku
a skluzavku na zahradě Orlovny.

Jak se nám vydařila oslava
3. výročí založení RC Kubíček?
Po zacinkání skleniček s nealko přípitkem jsme společně popřáli „našemu

Kubíčkovi“ do dalšího roku mnoho pohodových setkání a vylepšených akcí pro
děti a jejich rodiče a prarodiče. Na domácím čokoládovém dortu s logem Kubíčka děti nejvíce zajímalo zapalování
a sfoukávání svíček! Při ochutnávce dortu jsme plánovali náplň našich dalších
schůzek. Následovalo zabydlování v domečku a skotačení našich dětiček. Po příjemně stráveném dopoledni se nám ani
nechtělo domů.
Další informace na 731 598 913.
Jitka Salfická

Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
S vděčností
Velice mile mě překvapilo zahájení oslav 750. výročí založení města Přelouče duchovní hudbou. Možná si pomalu více
uvědomujeme důležitost duchovního rozměru pro náš život.
K poslechu korunovační mše se naplnila Záložna a bohudíky
na mši do svatého Jakuba chodí v Přelouči každou neděli lidu
také plno, modlit se. I rodina Mozartova chodila často na mše
do kostela Panny Marie Plain a i pro tento kostel Mozart složil
hudbu, mši F - dur. Korunovační mši složil Mozart u příležitoti
28. korunovační slavnosti v roce 1779 k uctění památky zázračného obrazu Panny Marie. Tato mše se hraje na mnoha
místech naší vlasti nejenom v kulturních prostorách, ale i tam,
kam patří, v kostele. Jako katolický kněz jsem prožíval tuto
hudbu, i pro mě více známé i když latinské texty, s obrovskou
radostí a vděčností. Oslovilo mně i známe Ave verum Corpus
a zde je překlad textu:

AVE VERUM
Buï pozdraveno, pravé Tìlo narozené z Marie Panny:
Vskutku trpící a umuèené na køíži pro èlovìka.
Z jehož probodeného boku vytryskla krev a voda.
Kéž je okusíme v okamžiku smrti.
Ó sladký, dobrý Ježíši, synu Mariin,
smiluj se nade mnou.
Amen.

Mesiáš musel trpět
Závěrečné „Aleluja“ z oratoria Mesiáš od G. F. Händla mi
připomíná přibližující se dobu velikonoční. Svatý Matouš ve
svém evangeliu v 16. kapitole a 16. verši (16, 16) píše: „Šimon
Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ A o velikonoční neděli při mši čteme z evangelia sv. Lukáše 24, 26: „Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy?“ Dnešní papež Benedikt nám přispěl, abychom s větší radostí zpívali o velikonocích
Aleluja, nebow nám jmenoval nového královéhradeckého biskupa, Mons. Jana Vokála. Papež také píše dopis k postní době
s tématem z listu sv. apoštola Pavla Kolosanům 2, 12: „S Kris-
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tem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých“.
V tomto dopise k postní
době nejdříve přemýšlí nad
texty evangelia postních neděl. Na začátku připomíná
že i Ježíš je pokoušen od
ƒábla, ale on se nenechal
svést a s pomocí Boží i my
můžeme překonávat zlo. Pak
následuje 2. neděle ve které zjevuje Ježíš na hoře Proměnění svou Božskou slávu, protože on není jenom
Bůh, ale v něm je spojená i lidská přirozenost. Třetí neděle
připomíná, jak Ježíš mluví se samařskou ženou u studny, a na
otázku: „Dej mi napít“ pak on sám jí nabízí pít z pramene
Božské milosti. Uzdravení slepého je příběhem 4. neděle o tom,
jak je člověk uzdraven ze slepoty, když se setkal s Ježíšem
a uvěřil, začal vidět. Text 5. neděle o vzkříšení mrtvého Lazara chce nabídnout pohled na Ježíše, který má moc vzkřísit
k životu. Poté se nám na Květnou neděli, skrze pašije od
sv. Matouše, přibližuje Ježíšův příběh utrpení, ponížení a smrti. Ve velikonočním týdnu slavení tajemství vzkříšení, který
začíná Zeleným čtvrtkem, Ježíš slaví poslední večeři a ustanovuje první mši, jako památku a naznačení oběti na kříži. Proto
se na Velký pátek u nás mše, tedy bohoslužba oběti, neslaví,
jen obřady s texty z proroka Izaijáše
o trpícím služebníku a zpívají se Janovy pašije, pak následuje uctívání
kříže a podávání sv. přijímání. V sobotu večer o vigilii slavnosti vzkříšení se věřící společně modlí a očekávají vzkříšení Páně. V tento večer
obnovujeme svůj křestní závazek
a jsou pokřtěni čekatelé křtu. Vrcholem je pak slavení Velikonoc na Boží hod velikonoční, protože Ježíš první den po sobotě vstal mrtvých (Jan
20. kapitola). Papež také připomíná,

Přeloučský ROŠT
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aby naše postní snažení bylo spojené s radostí ale i sebezapřením, pamatováním na potřebné a hlubší modlitbou.
Protože dubnový Rošt vyjde ještě v době postní dovolte mi,
abych vám popřál k přibližujícím se svátkům: Krásné a požehnané svátky Velikonoční - svátky vzkříšení Ježíše Krista. Aw vás
naplní Kristův pokoj a radost, a aw ve vašich rodinách a v našem městě usilujeme o překonávání zla dobrem.
Přeje P. Pilka Lubomír
A nezapomeňte přijít 3. dubna na koncert mládeže v kostele
v 17:00 a přijměte pozvání i na další velikonoční koncert.
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VELIKONOÈNÍ KONCERT
Øímskokatolická farnost Pøelouè vás srdeènì zve na
Velikonoèní koncert dechové hudby

HARMONIE 1872

bývalé Kolínské Kmochovky,

V kostele sv. Jakuba v Pøelouèi
Dne 24. 4. v 16.00 hodin
Vstupné dobrovolné - na opravu kostela

Výsledky sportovních rybářů za r. 2010
Místní organizace Českého rybářského svazu Přelouč (MO ČRS) je nižší organizační složka Východočeského územního
svazu (VčÚS), která zajišwuje hospodaření na sportovních rybářských revírech Labe 27 (č. 451 030 - voda mimopstruhová)
a Labe 27 P (č. 453 030 - voda pstruhová). Roční zarybňovací povinnost zabezpečuje územní svaz ve spolupráci s MO
Přelouč. Na těchto revírech mohou provádět rybářské právo (tedy lovit ryby) členové Českého rybářského svazu (ČRS)
pouze s platnou povolenkou na revíry společného rybolovu VčÚS Hradec Králové.
Naše organizace je uživatelem rybářských revírů místního významu („RMV“
nebo „malé vody“). Veškeré činnosti týkajících se hospodaření v RMV je plně
v kompetenci MO Přelouč, kterou tvoří
místní skupina Heřmanův Městec, Lázně Bohdaneč a Přelouč.
Při stanovení plánu zarybnění se
obecně vychází z několika důležitých
charakteristik, to je především z přirozené úživnosti rybářského revíru, kvality
vodního prostředí (zvláště fyzikálně - chemické vlastnosti vody), průběhu komorování v zimním období a v neposlední řadě dle četnosti návštěv sportovních
rybářů na oblíbenou „malou vodu“.
Hlavním vysazovaným rybím druhem
je kapr (zejména s ohledem na požadavky sportovních rybářů). Každoročně
se ale snažíme zvýšit druhovou diverzitu
(rozmanitost) sportovních vod zejména
dravými druhy ryb (štika obecná, candát
obecný) a jinými kaprovitými druhy.
Pro zatraktivnění jarních rybářských
závodů každoročně pořádaných naší organizací, přisazujeme vyjma kapra i pstruha duhového.
Pravidelně usilujeme zvýšit početnost
rybích druhů, které jsou v současné době
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na seznamu vzácných druhů ve volných
vodách, především mníka jednovousého
nebo úhoře říčního ve stádiu monté.
Podotýkám, že přerybnění kaprem na
rybářsky atraktivních vodách nehrozí ani
při vysoké intenzitě zarybnění, nebow lo-

vem na udici dochází k rychlému odlovení (kusové návratnosti). Kusová návratnost může dosáhnout víc než 50 %, avšak
může se blížit i 100 %.
Je nutno ale zdůraznit, že každý rok
bývá druhová diverzita ryb v našich ry-

Pozn. V roce 2010 se chytilo na udici za poslední tři rybářské sezóny početně nejvíce kaprů. Oproti roku 2009 mírně poklesla úlovkovost štiky a amura.

Pozn. Hodnoty v tabulce za revír Labe 27 - č. 451 030 je zpracován pouze z odevzdaných sumářů úlovků členů MO ČRS Přelouč včetně místních skupin.
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bářských revírech stále více narušována
predačním tlakem rybožravých predátorů (zejména kormoránem velkým, ale i volavkou popelavou). Za současných legislativních předpisů je „obrana“ před tímto
živlem pro rybářské hospodáře (rybníkáře) stále více komplikovaná. Problém rybožravých predátorů je natolik obsáhlý
a na výsledky jak sportovního rybolovu,
tak hospodaření celé organizace má tak
výrazný vliv, že bychom se mu chtěli věnovat samostatně snad v některém z příštích čísel.
V souvislosti s každoročně prováděnou administrativou výsledků sportovního rybolovu našich členů bych na závěr
rád poděkoval panu Petru Novotnému

Pozn. Hodnoty v tabulce za revír Labe 27 - č. 451 030 je zpracován pouze z odevzdaných sumářů úlovků členů MO ČRS Přelouč včetně místních skupin.
a Jiřímu Spannbauerovi za velkou pomoc při tomto zpracovávání celkových
sumářů úlovků a statistických údajů nezbytných jak pro kvalitní řízení naší hospodářsko-sportovní činnosti, tak i informování členské základny..
Hodnoty v tabulkách, které vám jako
část výsledků tohoto zpracování předklá-

dáme, jsou sumárně uvedeny za místní
skupiny Heřmanův Městec, Lázně Bohdaneč a Přelouč.
Další podrobné výsledky a statistiky
úlovků naleznete na webových stránkách
organizace tj. www.rybariprelouc.cz.
Ing. Karel Němec,
hospodář MO

Cinkot švýcarského zvonce v Kolesách
Slavnostní zahájení dostihových soutěží se uskutečnilo 29. ledna 2011 ve vícesportovním dostihovém areálu pana Sůry.
V salónku penzionu paní Sůrové se sešli osobnosti českého koňského a motoristického světa. Vyzvaní hosté zvonili na
švýcarský zvonec. První jej rozezvučel pan Štěpánek z Dopravního podniku města Pardubic, a.s., koordinátor kyvadlové dopravy pro veřejnost při Velké pardubické. Spolu s ním držela
zvonec paní Hanušová s manželem - TOP favoritem Velké pardubické 1990 s koněm DYNAMIT. Tito jmenovaní odstartovali
dostihovou Anketu Sympawáků ČR 2011 - 16. ročník.
Cenu Swiss turf, Aarau 2011 zahájili opravdové osobnosti
mezinárodního sportu, žokej Jaroslav Myška (loni 3. místo v jarních dostizích v Aarau) a Bohumír Čáp, několikanásobný mistr
Evropy v truck trialu (kamiony na překážkách). Jmenovaní poctivě „zatřepali“ švýcarským zvoncem a Swiss turf, Aarau vstoupila do 8. ročníku.
10. ročník bodovaného Koleského překážkového „šampionátu“ zvoncem (CH) zahájila domácí trenérka sportovních/dostihových koní Pavlína Sůrová (indisponována operací ruky)
a veterinární lékař Jiří Rajman. Letos obhajují loňská koleská
bodovaná místa jezdec Libor Šimůnek, žokej Josef Váňa ml.,
jezdkyně-amazonka Barbora Málková. Čeká je celkem čtyřkolový „šampionát“ ve dnech 25. dubna, 17. července - hlavní mí-
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tink roku v Kolesách, 13. srpna, 4. září 2011. Poté se „šampionát“
bodování/výsledky v Kolesách uzavřou. Vyhodnocení soutěží
bude v Pardubicích 22. října 2011.
Slavnostní zahájení bylo vedeno v rámci překážkového
sportu v Kolesách, České republice a zahraničním závodišti
Aarau (CH). Byl přítomen hlavní pořadatel koleských dostihů
pan Václav Sůra, předseda České asociace steeplechase Ing. Luboš Hrubý.
Zúčastnila se také paní Gothardová, která na žádost nynějšího ředitele Hipologického muzea ve Slatiňanech, převzala portrét Lucie Baluchové, jenž bude umístěn do Síně slávy
Ankety o nejsympatičtějšího jezdce, žokeje, amazonku překážkových dostihů ČR po boku Martiny Růžičkové, Štěpánky Sedláčkové, Josefa Váni st. (všichni jmenovaní mají 5 vítězství v této anketě).
V Kolesách také byly předány ceny žokejovi J. Myškovi a Štěpánce Sedláčkové, protože v loňském roce se pro klubové povinnosti nemohli zúčastnit vyhlášení vítězů v Pardubicích. Cenu
jim předal žokej Michal Köhl a MVDr. František Horák, ředitel
učiliště/školy jezdec, chovatel v Kladrubech nad Labem.
Poděkování k 29. lednu 2011 v Kolesách patří prvním třem
hlavním partnerům a paní Sůrové.
Josef Vaníček Jun.

Přeloučský ROŠT
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HOKEJBALOVÁ LIGA
1. PŘELOUČSKÁ
HOKEJBALOVÁ LIGA
2010—2011
Už pětadvacátý ročník se odehrál
na hokejbalovém stadionu „Pod parkem“ prestižní soutěže, která v letité tradici, by v republice našla málo podobných klání. Za ta léta, se v soutěži od
Střelnice, přes školu, až po „hokejbalák“
vystřídalo nespočet amatérských hráčů,
kteří šli a jdou do zápasů bok po boku
s hráči, kteří hokejbal hrají na nejvyšší
úrovni, a jsou i oceněni titulem mistrů
světa v reprezentačním dresu ČR.
Do letošního ročníku nastoupilo devět týmů (CEPY, KENYA, RIO, MOTOR, DEVILS, ROCKETS, BŘEHY, CHLUPATEJ BOBR A ČUNÍCI), aby odehrály mezi s sebou
základní část každý s každým. Ta se nejlépe povedla Motoru, jenž ji vyhrál před
Riem, Devils a Cepy.
V individuálních soutěžích se nejlepšími střelci stali David Štefanský z Motoru, Jakub Horák z Ria, Radek Kopecký
z Devilsu, Stanislav Korel z Cepů a Tomáš Hackenberg z Čuníků, kteří nastříleli shodně 5 gólů. V kanadském bodování byli na tom nejlépe David Štefanský
a Jakub Horák, když k pěti brankám přidali ještě 2 asistence. Nejlepším gólmanem dle procentuální úspěšnosti obdržených střel a gólů se stal Aleš Danihelka
z Devilsu z 96,77 %.
Dál pokračovala nadstavba. Po nadstavbové části vypadala tabulka takto:
1. Motor
2. Rio
6. Čuníci
3. Cepy
7. Kenya
4. Devils
8. Břehy
5. Rockets
9. Chlupatej Bobr
Po nadstavbě začaly vrcholit vyřazovací boje. Motor a Rio měly zajištěn přímý postup do semifinále.
Ve čtvrtfinále svedly boj Cepy s Čuníky a po výhrách 3:1 a 5:1 postoupily Cepy.
Ve druhém čtvrtfinále vyhrál Rockets
s Devils 3:2 v prodloužení a 3:0.
V semifinále si poradily Motor s Rockets
po výsledkách 1:0 a 3:2, a Cepy s Riem
1:0 a 2:1 na samostatné nájezdy.
O bronzovou medaily byl úspěšnější
Rockets, když porazil Rio 2:1 a 1:0.
V galapředstavení finálových duelů byly lepší obhájce putovního poháru Cepy,
když si poradily s Motorem 2x 2:0 a vystoupily už popáté v historii na samotný vrchol.
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V soutěžích jednotlivců v play-off ve
střelcích se zadařilo Marcelu Slaninovi
z Rockets se třemi vstřelenými brankami, a to mu stačilo i na výhru v kanadském bodování. V gólmanech byl nejúspěšnější Petr Menc z vítězného celku
(98,08 %).
V soutěži slušnosti o pohár Vlastimila Sojky in memoriam vyhrál Devils ze
17 trestnými minutami.
Týmy na 7 - 9 místě sehráli mezi s sebou zápasy o umístění.
Konečné pořadí 25.ročníku má tedy
tuto podobu:
KONEČNÉ POŘADÍ
1. HT CEPY
2. BC MOTOR STARS JIH
3. ROCKETS
4. BC RIO
5. HC DEVILS
6. ČUNÍCI
7. BEER STARS BŘEHY
8. HC KENYA
9. CHLUPATEJ BOBR
A ještě soupiska vítězného celku, která bude navždy vyryta na ceněný pohár:
Libor Komůrka, Radek Balán, Martin
Beránek, Milan Beránek, Štěpán Poříz,
Stanislav Korel, Petr Šatara, Marek Smolík, Miroslav Stránský, Radovan Pišta, Michal Drenko, Jiří Švihlík, Ondřej Waber,
Michal Jeřáb, Tomáš Hora, Martin Veselý,
Tomáš Matrka, Jan Novotný, Petr Menc,
Petr Novotný, Marcel Filip, Daniel Jarolím
vedoucí týmu: Libor Komůrka

2. PŘELOUČSKÁ
HOKEJBALOVÁ LIGA
2010—2011
Bok po boku se vedle 1. ligy hraje liga druhá. V tomto ročníku pořadatelé
omezili počet přihlášek, takže se zúčastnilo 7 mužstev (PAPOUŠCI, TPS AMIPA,
FIRE HORSES, ČMELÁCI, FAN CLUB JESTŘÁBI a nové týmy KENYA B a DOBRODRUZI).
Základní část se hrála dvoukolově
každý s každým, a v té nasbírali nejvíce
bodů Papoušci a Fire Horses. Tím si zajistili přímý postup do semifinále.
Kanonýrem se stal Luděk Kosina ze
Čmeláků s 11 zásahy, v kanadském bodování kraloval Michal Veselík z Fire Horses, když nasbíral 10 gólů a k tomu 5 přihrávek, brankáře ovládl Petr Špaček z Fire
Horses s procentem 93,04.

Po základní části bylo umístění týmů
následující:
1. Papoušci
2. Fire Horses
5. Čmeláci
3. TPS Amipa
6. Dobrodruzi
4. Kenya B
7. Fan club Jestřábi
Týmy na 3 a 4 místě se musely prokousat do semifinále přes čtvrtfinále, ale
oba dva roli favorita zvládly. TPS Amipa
porazila ve dvou zápasech Dobrodruhy
shodně 6:1, Čmeláci se nadřeli proti rezervě Kenyi více, a to ve třech zápasech
1:0 na samostatné nájezdy, 1:2 v prodloužení a 2:1.
Čmeláci a Kenya B se poté utkala
s jestřábovským fan clubem o umístění
na 5 až 7 místě, a nejlépe z nich dopadl
překvapivě Fan club.
V semifinále byla u TPS a Čmeláků
naopak role favoritů na straně nejlepších
celků po základní části. A dopadlo to také dle papírových předpokladů. Papoušci zvítězili nad Čmeláky 3:2 na samostatné nájezdy a 2:1. V druhém duelu Fire
Horses pokořil TPS Amipa dvakrát 1:0.
V zápasech o 3. místo si jednoznačně
TPS Amipa poradila se Čmeláky 7:1 a 3:0.
Ve finálových bojích potvrdili své umístění po „základu“ Papoušci, když zdolali
Fire Horses 2:1 a 3:0.
Statistiky jednotlivců v play-off ovládl
tým TPS Amipa. Nejlépe to střílelo Radimu Hrubešovi, když se trefil 6x, to mu
zajistilo i výhru v kanadském bodování,
v bráně „začapal“ mladičký Michal Veselý (96,15 %).
Fire Horses prošel sezónou z nejmenším množstvím trestných minut (13) a to
ho nárokovalo, podobně jako v 1. lize, na
pohár Vlastimila Sojky in memoriam.
Konečná tabulka 2. ligy:
KONEČNÉ POŘADÍ
1. PAPOUŠCI
2. KC FIRE HORSES
3. TPS AMIPA PŘELOUČ
4. ČMELÁCI
5. FAN CLUB JESTŘÁBI PŘELOUČ
6. HC KENYA B
7. DOBRODRUZI
Vyhlášení výsledků obou lig, už má
zažitou tradici, že udělování cen neprobíhá na hřišti, ale na banketu, které se
uskutečnilo v přeloučské Sokolovně.
Slavnostní defilé s dekorováním těch
nejlepších má každý rok zvuk mezi příznivci tohoto sportu.
Program z videoprojekcí, za účasti novinářské medializace, si letos zavzpomínal na pětadvacetiletou historii těchto
prestižních bojů.
- fáda -
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Halové turnaje ročníků 2002 a mladších v kopané
FK Přelouč uspořádal v 20. 2. 2011
ve sportovní hale ve Chvaleticích turnaj
mladších přípravek, kterého se zúčastnilo šest mužstev. Tento turnaje byl neobyčejně bohatý na góly, jichž padlo v patnácti utkáních 104, což znamená, že diváci
mohli vidět průměrně 7 branek za zápas.
Nejproduktivnějším týmem v tomto směru byl celek FK Kolín, který nastřílel 48 branek. Nejvíce branek obdržel tým Přelovic
a to 41, nutno však podotknout, že v tomto mužstvu hrála řada hráčů ročníku 2004
a souboje s kluky o dva roky staršími pro
ně přece jen byly těžkým oříškem. Vzhledem k malému počtu startujících mužstev
se tentokrát hrálo jednokolově systémem
každý s každým s hrací dobou 2x10 minut. Od začátku se do svých soupeřů pus-

tilo zhurta mužstvo Kolína, které ve svých
dvou prvních zápasech vstřelilo 25 branek,
ve třetím zápase sice ztratilo body remízou
s Tempem Praha, ale v posledních dvou
zápasech opět potvrdilo svou suverenitu
a v turnaji zvítězilo. Druhé skončilo Tempo, které kromě remízy s Kolínem ztratilo
body i za remízu s Čáslaví. O třetí místo
si to v posledním kole rozdaly mezi sebou
celky Čáslavi a Přelouče. Po vyrovnaném
průběhu utkání se v závěru třikrát prosadila Čáslav a získala třetí místo pro sebe.
Páté skončily Lipoltice a na posledním
šestém místě Přelovice. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Vojtěch Rokyta z Lipoltic, nejlepším hráčem a zároveň
i nejlepším střelcem s 22 brankami se stal
Michal Exner z FK Kolín.
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Závěrem chceme vyslovit uznání všem
mužstvům za vzorné vystupování, dík patří sponzorům turnaje, kterými byly firmy
Elektrárna Chvaletice a.s., Pekařství Kaska, Papírnictví Jiří Švec, Sorpom, Cukrárna Duo, Pamep a Zelenina Vitera.
Výsledky mužstva FK Přelouč
Přelovice - Přelouč
Branky:
Přelouč- Tempo
Lipoltice - Přelouč
Branky: Vašíček 5
Přelouč - Kolín
Čáslav - Přelouč
Branka: Čapek
Konečné pořadí
1. FK Kolín
2. Tempo Praha
3. Zenit Čáslav
4. FK Přelouč
5. Lipoltice
6. Přelovice

0:6
0:5
1:8
0:5
4:1

13
11
10
6
3
0
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Halové turnaje ročníků 2000 a mladších v kopané
Týden před turnajem mladších přípravek se ve Chvaleticích konal i turnaj přípravek starších. Na poslední chvíli se z tohoto turnaje odhlásilo mužstvo Ostřešan
a tak zbylých devět účastníků hrálo jednokolově systémem každý s každým. V turnaji zvítězil celek Chrudimi, který ztratil
pouze čtyři body za remízy s Přeloučí A
a Kolínem a obdržel za 96 odehraných
minut pouze jednu branku. Se ztrátou
jednoho bodu za ním skončil FK Kolín,
který odsunula na druhé místo nečekaná prohra s Kutnou Horou. Na třetím místě se umístilo mužstvo FK Přelouč A, jemuž toto umístnění zajistila až branka
50 s před koncem posledního utkání s Lipolticemi. Druhé mužstvo Přelouče, které
tvořili převážně hráči mladší přípravky, se
v turnaji také neztratilo a skončilo šesté
před Živanicemi, Cholticemi a Lipolticemi.
Nejlepším brankářem turnaje byla vyhlášena brankářka FK Přelouč B Kateřina Soukupová, nejlepším střelcem se stal
se 7 brankami Samuel Dotter z FK Kolín.
Závěrem chceme poděkovat sponzorům tohoto turnaje, kterými byli: MěÚ Přelouč, Pekařství Kaska a Amipa.

Výsledky mužstev FK Přelouč
Přelouč A - Živanice
3:0
Branky: Voženílek, Klusák, Pliva
Přelouč B - Lipoltice
2:0
Branky: Čapek 2
Přelouč A - Kolín
0:1
Přelouč B - Živanice
1:0
Branka: Čapek
Přelouč B - Kolín
0:4
Přelouč A - Přelouč B
3:0
Branky: Hrečín, Voženílek, Klusák
Přelouč A - Choltice
2:1
Branky: Voženílek 2
Přelouč B - Choltice
0:0
Přelouč A - Čáslav
0:1
Přelouč B - Čáslav
0:3
Přelouč A - Chrudim
0:0

Přelouč B - Chrudim
Přelouč A - Kutná Hora
Branky: Pliva, Klusák
Přelouč B - Kutná Hora
Přelouč A - Lipoltice
Branka: Voženílek
Konečné pořadí
1. AFK Chrudim
2. FK Kolín
3. FK Přelouč A
4. Zenit Čáslav
5. Kutná Hora
6. FK Přelouč B
7. Živanice
8. Choltice
9. Lipoltice

0:2
2:1
0:2
1:0

20
19
16
15
15
7
7
2
2

Rugby club Přelouč pořádá
v sobotu 28. 5. 2011 od 9.45 hod.
Celostátní rugby turnaj mladších žáků
k 750. výročí města Přelouče
Hrát se bude ve čtyřech kategoriích - U13, U11, U9, U7.
Srdečně zveme všechny příznivce sportu k příjemně strávenému
sportovnímu dni.
Za RC Přelouč Oczadlý Zdeněk

Tenisový klub Přelouč uskuteční
ve dnech 20. 4. 2011 a 21. 4. 2011
vždy od 16.00 hod do 17.00 hod.
nábor dětí ročníku narození 2003
a starší. Výuku základů tenisového
umění zahájíme v prvním týdnu měsíce května. Termíny tréninků stanovíme dle možností většiny dětí. Poplatek 500 Kč za měsíce květen, červen,
září, říjen - 2x týdně.
Více informací při náboru.
Za TC Přelouč Výborný Miloslav
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