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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

RADA MĚSTA PŘELOUČE
V pořadí 10. schůze rady města proběhla 4. 4.2011. Radní na ni mimo jiné
projednali a schválili žádost na Krajský
úřad Pardubického kraje, odboru školství,
kultury a tělovýchovy o udělení výjimky
ohledně zvýšení kapacity MŠ Přelouč, Kladenská, aby od 1. 9.2011 stanovil nejvyšší povolený počet dětí na 200, tj. 8 tříd
v MŠ, z důvodu zvýšeného zájmu. Důležitým bodem jednání bylo i dopravní řešení v ulici ČSA. Schválen byl jednosměrný provoz v horní části ul. ČSA (v úseku
od č. p. 1500 po Masarykovo nám.) s požadavkem na vytvoření optimálního počtu parkovacích míst a osázení zelení.
Schválen byl rovněž jednosměrný provoz v ul. Zborovská (v úseku od budovy
školy po ul. Opatovická) s podmínkou
dořešení stavebních úprav pro zachování bezpečného vstupu žáků do základní školy, zachování obousměrného provozu v ul. Tůmy Přeloučského v úseku od
ul. ČSA po ul. Riegrova a placené parkování v ul. ČSA (v úseku od budovy pošty po Masarykovo nám.), na Masarykově nám., v ul. Pražská a Hradecká a na
Pernštýnském a Václavském nám. s tím,
že první hodina bude od poplatku osvobozena. Schválen byl také provozní řád
venkovní fontány na Pernštýnském nám.
v Přelouči s tím, že provozní doba fontány v období duben až říjen bude od 7.00
do 22.30 a nasvícení fontány od 20.30 do
22.30. Radou města byla rovněž schválena smlouva o zajištění provozování služby Cyklopůjčovny ČD v železniční stanici Přelouč. Radní rovněž zamítli žádost
p. Lukáše Slabého o zápůjčku pozemku
města (hráz mezi písníky Lohenice-Mělice) na konání akcí Maddox open air 2011
ve dnech 24. 6. - 26. 6. 2011 a 5. 8. - 7. 8.
2011 z důvodu nesouhlasného stanoviska osadního výboru Lohenice. Nesouhlasné stanovisko radní zaujali rovněž k plánovanému splynutí Gymnázia Přelouč
a Středního odborného učiliště technického Přelouč a s administrativním snižováním počtu žáků na Středním odborném učilišti technickém Přelouč i s omezováním nabídky učebních a studijních
oborů v Přelouči. Rada města rovněž vyhlásila konkurz na funkci ředitele/ředitelky Školní jídelny Přelouč. Na vědomí
radní vzali zápisy ze schůzí osadních výborů Mělice, Klenovka a Lohenice a ze
schůze komise místní samosprávy Štěpánov.
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Na další schůzi městské rady, která
proběhla 18. 4. 2011, vzali radní mimo
jiné na vědomí žádost HC Jestřábi Přelouč o vyřešení neuspokojivé situace využívání šaten a konstatovali, že na základě provedeného šetření není možné
problém řešit způsobem přestavby zázemí správce sportovního areálu. Schválen byl rovněž dodatek č. 1 smlouvy o dílo na opravu fasády objektu Občanské
záložny s firmou Obnova památek s.r.o.
Jedná se o opravu arkýře a části fasády
na jižní straně věže, soklu na jižní straně věže, soklu na celé západní straně
objektu, balkonu věže, hlavního vstupu
do objektu a části fasády u zadní brány. Schválena byla rovněž smlouva na
statické zabezpečení objektu - Kladenská 845. Tento objekt je v současnosti
vyklizený z důvodu závad na nosné konstrukci, po provedení statického zabezpečení je plánováno jeho využití pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Rada
města vzala na vědomí rovněž informa-

!

ci o vydaném společném vyjádření odboru životního prostředí a odboru stavebního, vodoprávního a dopravy k žádosti
krajského úřadu o vydání integrovaného povolení pro zařízení společnosti Excalibur Army, spol. s.r.o. - Biodegradační plocha Štěpánov. Plocha by měla být
umístěna do dvou nevyužívaných silážních žlabů a předpokládaná roční kapacita zařízení bude 12 000 tun odpadů.
Navrhované zařízení bude sloužit k biodegradaci odpadů znečištěných ropnými
látkami biodegradační technologií. Proces je dle záměru ekologicky nezávadná a bezpečná technologie, založená na
využití vhodných kmenů aerobních mikroorganismů. K předmětnému záměru
bylo v roce 2010 provedeno i posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí s kladným závěrem.
Radní rovněž souhlasili s návrhem dopravního řešení a parkování v centru
města ing. arch. Milana Košaře s tím,
že požaduje navrhnout průběžný bezbariérový chodník v ul. ČSA za předpokladu, že bude zachován stávající stav.
mh

Inzerce

3

Zprávy z radnice

!

Upozornění
Vážení nájemci
a pronajímatelé bytů,
Institut regionálních informací, s.r.o.
(dále IRI) zpracovává pro Ministerstvo pro
místní rozvoj (dále MMR) Mapu nájemného. K tomu je nutné shromáždit a statisticky vyhodnotit dostupné údaje o výši
skutečně sjednaného nájemného v nájemních smlouvách za období od 1. 3.
2009 doposud.

Inzerce

Prosíme Vás tímto o spolupráci při
sběru údajů pro zpracování mapy nájemného. Dotazníky pro pronajímatele
i nájemníky a pokyny pro jejich vyplnění a odeslání budou zveřejněny na internetových stránkách: www.mmr.cz/mapanajemneho.
Případné dotazy Vám zodpoví koordinátorka pro sběr dat IRI: Ing. Hana Pal-

Inzerce

buchtová, na tel. čísle +420 542 212 597,
nebo +420 542 523 213 (PO-PÁ 9-16 hodin).
Děkujeme za spolupráci.

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

Večer s videokronikou
města Přelouče
dne 24. 5. 2011 od 18.00 hodin
ve velkém sále Občanské záložny Přelouč
Vstup zdarma

II. FOTOGRAFICKOU SOUTÌ
vyhlaují pro obèany
Mìsto Pøelouè
a fotoateliér Sviridov

Město Přelouč a
Kulturní služby města Přelouče
srdečně zvou občany na

(dùm Kasi - bývalá Agra)

Téma:

PØELOUÈSKO

(Pøelouè a okolí objektivem obyvatel)

s autorem nově vydané brožury

Uzávìrka soutìe: 1. kolo 31. 5. 2011
2. kolo 30. 9. 2011

STŘEDOVĚKÁ PŘELOUČ

Fotografie (min. rozmìr 10 x 15 cm) mùete zasílat
v papírové, nebo odpovídající digitální podobì
na adresu:
rost@mestoprelouc.cz

p. PETREM VORLEM

Vítìzné snímky budou souèástí stolního kalendáøe
mìsta Pøelouèe pro rok 2012.
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BESEDU

dne 17. května 2011 od 19.00 hodin
(OBŘADNÍ SÍŇ OBČANSKÉ ZÁLOŽNY)

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

Od 1. 4. 2011 vznikl

Úřad práce České republiky
Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2, 128 01.
Generální ředitelka Úřadu práce ČR
— PhDr. Kateřina Sadílková
Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Pardubicích
— ředitel Ing. Petr Klimpl
Od 1. 4. 2011 v Přelouči vzniklo kontaktní pracoviště
krajské pobočky v Pardubicích.
Celý název:

Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště v Přelouči
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

Ředitelkou kontaktního pracoviště v Přelouči byla jmenována paní Martina Novotná.
Na kontaktním pracovišti (dále KoP) vznikly dva referáty: referát zaměstnanosti — vedoucí paní Michaela Hývlová
a referát SSP — vedoucí paní Marie Pěkná.
Kontakty:
Ředitelka KoP
Tel.: 950 144 407
Referát zaměstnanosti
Tel.: 950 144 401 — 405
Referát SSP
Tel.: 950 144 501, 503, 504, 520, 521

!

Cyklopůjčovny
České dráhy v Pardubickém kraji zahájily 1. dubna 2011
již druhou sezónu fungování cyklopůjčoven. Služba je i nadále provozována ve spolupráci s vybranými městy a za podpory Pardubického kraje. Letošní novinkou je zapojení dalších
měst, takže občan i návštěvník regionu má k dispozici celkem
16 míst, kam si je možné objednat připravení jízdního kola
na daný termín. Objednávka výpůjčky kola musí proběhnout
alespoň den předem, a to na telefonu 972 322 066 anebo
e-mailem na adrese PCEpujkol@kcod.cd.cz. Bez předchozího
objednání lze navštívit cyklopůjčovny na nádražích v Chrudimi, Pardubicích, Letohradu a České Třebové, ale po zkušenostech z loňské sezóny, kdy bylo zaznamenáno na 250 výpůjček,
i sem doporučujeme rezervaci. Povinná rezervace platí pro cyklopůjčovny Přelouč, Slatiňany, Žvárec u Skutče, Hlinsko v Čechách, Polička, Svitavy, Lanškroun, Králíky, Jablonné nad Orlicí, Žamberk, Ústí nad Orlicí a Choceň. Příprava kola do těchto
stanic na smluvený termín je bezplatná. Pro zákazníky je také příznivou zprávou, že ceny půjčovného zůstávají nezměněny: 99 Kč / kolo a den, nebo
199 Kč / den u rodinné zápůjčky (max. 4 kola, z čehož nejméně 1 je dětské). Při výpůjčce se hradí i kauce, která činí
1.000 Kč pro jednotlivé kolo
a 2.500 Kč u rodinné zápůjčky. Tato kauce bude při nepoškození kola při návratu navrácena. Služby cyklopůjčoven je
možno využívat i letos až do
31. října.

Trh práce
na Přeloučsku
Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 3. 2011 evidováno celkem
1312 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti v měsíci březnu tedy činila v této oblasti 9,18 %. K obcím
s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu
např.: Holotín 33,33 %, Tetov 28,33 %, Vápno 28,07 %, Litošice 27,08 %, Labské Chrčice 19,44 %, Strašov 19,29 %, Hlavečník 18,18 %. Dále uvádím míru nezaměstnanosti: Chvaletice
8,4 %, Choltice 9,58 %, Břehy 10,21 %, Řečany n/L 6,55 %.
V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 7,72 %.
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
6,56 %, s celkovým počtem 6412 evidovaných uchazečů.
Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 3. 2011 celkem 1363 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 4,7 uchazeče. Na
Přeloučsku bylo k 31. 3. 2011 hlášeno celkem 202 volných
pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem
6,5 uchazeče.
Michaela Hývlová
Vedoucí referátu zaměstnanosti
KoP Přelouč
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Výročí a významné události
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Květnová výročí a významné události na Přeloučsku
1. 5. 1913 byl dán do provozu v Lázních Bohdaneč moderní pavilon „Gočár“, pojmenovaný podle projektanta pavilonu arch. Gočára, rodáka ze Semína u Přelouče (nar. 13. 3.
1880, zemřel 10. 9. 1943 v Jičíně).
1. 5. 1926 byl v Dašicích odhalen památník padlým v první světové válce. Památník je dílem sochaře a kameníka
Vávry z Přelouče.
2. 5. 1940 se narodil ve Břehách PhDr. Petr Jakeš, CSc., přírodovědec, geolog - geochemik. Působil jako vědecký pracovník na univerzitách v Austrálii, Japonsku, v americkém
Houstonu, v r. 1974 obdržel ocenění NASA za práci na programu Apollo. Zemřel 29. 11. 2005.
2. 5. 1997 byla ve chvaletických loděnicích pokřtěna námořní lov pro německého zákazníka jménem „Pardubice“.
4. 5. 1886 se narodil v Přelouči akademik MUDr. Jiří Diviš, vynikající hrudní chirurg. V r. 1923 provedl první transfuzi krve v ČSR. Zemřel 2. 7. 1959 v Praze.
4. 5. 1947 byl v Přelouči položen základní kámen k Památníku I. a II. odboje. Symbolický kámen tvořila kostka z lomu
v Ležákách. K dokončení Památníku došlo až později.
5. 5. 1864 se narodil ve Valech Ing. Arch. Boža Dvořák. Studoval architekturu v Praze, ve Vídni a Paříži. Od r. 1898 působil v Pardubicích, kde 17. 3. 1954 zemřel.
6. 5. 1876 se narodil v obci Břehy u Přelouče Vincenc Šetina, katolický duchovní, v letech 1934-1951 působil jako
arciděkan v Pardubicích. V 50. letech byl internován v Želivě. Zemřel 3. 11. 1961 v Pardubicích.
7. 5. 1867 shořelo při požáru v Labětíně 16 chalup
10. 5. 1968 zemřel v Pardubicích František Voves, rodák
z Jankovic (nar. 27. 6. 1906), hudební pedagog, dirigent
orchestru Východočeského divadla v Pardubicích.
11. 5. 1913 se narodil v Krasnodaru Adolf A. Lebeda, publicista, překladatel, sportovec - zakladatel džuda v ČSR, nositel VII. Danu, v r. 1933 - 1944 mistr ČSR v těžké váze. Mládí
prožil s rodiči v Přelouči. Zemřel 29. 5. 1997 v Praze - Modřanech.
12. 5. 1919 se narodil v Přelouči Miloš Hudlický, český chemik. Pedagog na VŠCHT v Praze, profesor na univerzitě
v Blackburgu (Virginia, USA), zakladatel českého výzkumu
organických sloučenin fluoru. Autor a spoluautor řady monografií o chemickém fluoru.
12. 5. 1958 byla zahájena stavba přeloučského koupaliště
na Slavíkových ostrovech. Dokončena v létě 1960.
12. 5. 1978 obdržel čestné občanství Přelouče Sergej Sukasjanov, sovětský voják, kterého zastihl konec války v Lohenicích.
13. 5. 1995 zemřel v Torontu přeloučský rodák (nar. 18. 6.
1917) Karel Černík, bývalý důstojník čsl. armády, účastník
zahraničního odboje. Působil jako major na Vysoké škole
válečné v Praze, po vyloučení v r. 1948 následoval svoji rodinu do Anglie.
16. 5. 1905 byly v Přelouči zahájeny bohoslužby v dokončeném evangelickém chrámu dle projektu pražského architekta Ing. Rudolfa Kříženeckého.
16. 5. 1926 byl otevřen nový most přes Labe u hydroelektrárny v Přelouči.
17. 5. 1905 byl jmenován čestným občanem Přelouče kníže Jiří z Lobkovic, zemský maršálek.
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17. 5. 1909 se narodil přeloučský rodák JUDr. Jaroslav Sluga, právní publicista, pracovník Právnického ústavu min.
spravedlnosti. Zemřel v Praze dne 8. 10. 1958.
17. 5. 1930 koncertovala v Přelouči Česká filharmonie za
řízení Václava Talicha. (m. j. předvedla Smetanovu „Mou
vlast“).
18. 5. 1935 se narodil v Přelouči Ing. Arch. Lubomír Driml,
autor projektů významných budov ve Východočeském kraji. Rovněž byl autorem poválečného územního plánu města Přelouče za vedení doc. Ing. Krásného, významného urbanisty na ČVUT v Praze. Svoji úspěšnou podnikatelskou
činnost ukončil po krátké nemoci 29. 8. 2005 v Pardubicích.
19. 5. 1939 byla knihovna v Přelouči pojmenována na „Městskou knihovnu Dr. Ladislava Quise“.
19. 5. 1977 byla v Týnci n. L. otevřena plavební komora pro
otevření „Labské vodní cesty do Chvaletic“. Tím dnem byla
zahájena doprava uhlí do chvaletické elektrárny.
20. 5. 1899 byl v Kojicích založen Svaz dobrovolných hasičů, jehož prvním starostou se stal Josef Malý.
20. 5. 1931 zemřel v Praze přeloučský rodák JUDr. Rudolf
Politzer (nar. 1. 11. 1879). Právník - školský pracovník, víceprezident zemské školní rady. Zasloužil se o rozvoj českého
školství.
21. 5. 1870 se narodila v Mitavě (Lotyšsko) Marta Raphaelová, akademická malířka, cestovala po celé Evropě, později
se usadila v Kladrubech n. L., kde 24. 12. 1954 zemřela.
Věnovala se hlavně portrétní malbě.
21. 5. 1934 se konal v Přelouči koncert České filharmonie
za řízení Václava Talicha. (50. výročí úmrtí B. Smetany).
23. 5. 1941 při výkopu městské kanalizace v Přelouči objevili dělníci zachovalé dřevěné roury, zbytky někdejšího přeloučského vodovodního potrubí z 16. století.
24. 5. 1785 potvrdil císař František II. městu Přelouči všechna jeho dosavadní privilegia.
24. 5. 1992 zemřel v Praze přeloučský rodák (26. 7. 1912) - čestný občan města Přelouče František Emler, akademický malíř. Svá díla tvořil vedle rodného Polabí při studijních
cestách v cizině a později hlavně na Vysočině (letní pobyt
v Kuklíku).
25. 5. 1928 koncertovala v Přelouči Česká filharmonie pod
taktovkou Václava Talicha.
25. 5. 1930 byl odhalen pomník padlým v první světové válce ve Štěpánově na Přeloučsku.
26. 5. 1952 zemřel v Praze choltický rodák PhDr. Jindřich
Barvíř, český petrograf a mineralog, středoškolský profesor,
později profesor petrografie na UK v Praze. Jako regionální
archeolog provedl řadu průzkumů.
27. 5. 1932 zemřel na Novém Zélandě přeloučský rodák
(nar. 30. 3. 1848), starší z bratrů Topičových Josef. Studoval na Vysoké škole technické - obor chemie. Podnikl řadu
cest do zámoří (Austrálie, Severní a Jižní Amerika), usadil
se na Novém Zélandě, kde také zemřel.
28. 5. 1903 se narodil v Horušicích Josef Bok, malíř, umělecko-průmyslový výtvarník a restaurátor. Řadu kreseb z Přelouče a Zdechovic uveřejnil v časopise „Krajem Pernštýnův“.
29. 5. 1783 byla v Trnávce na Přeloučsku vysvěcena první
evangelickoaugšpurská modlitebna u nás. Základní kámen
byl k ní položen 7. 4. 1783.

Přeloučský ROŠT

Kultura
30. 5. 1818 se narodil v Přelouči Jan Dítě, městský správce - čestný občan města Přelouče. Zasloužil se o zvelebení
města a oživení kulturního života v Přelouči. Zemřel 2. 6.
1892 v Přelouči.
31. 5. 1929 se narodil v Přelouči Ing. Jiří Rydlo, specialista v oboru elektrotechnického zabezpečení železnic. Zemřel 20. 8. 1984 v Praze. Publikoval v odborných časopisech.
F. H.

Pozvánka do divadla

!

Prameny:
Miroslav Klimpl - Co se na Pardubicku šustlo (r. 2003)
Aktualizovaný záznamník autora
Errata: Omlouváme se našim čtenářům za překlep v dubnovém příspěvku „Dubnová výročí a významné události na Přeloučsku“ na str. 7 u století narození dcery hajného ze Svojšic
Julie Havlíčkové-Sýkorové, které je 1826, což vyplývá i z dalšího správného textu.
Za redakci F. H.

Více informací získáte v předprodeji divadla, na tel. č. 466 616 432
či na www.vcd.cz.
Radek Smetana

Představení na Kunětické hoře jsou již v prodeji
Zatím pravděpodobně ještě nikdo nepomýšlí na večerní posezení venku pod hvězdami, ale příjemné letní noci opět přijdou a s nimi i oblíbená víkendová představení Východočeského divadla na Kunětické hoře. Letos bude mít na vyhlídce
hradu premiéru inscenace Tajemný hrad v Karpatech, dále
zde odehrajeme Čachtickou paní a rozloučíme se s hudební
baladou Cikáni jdou do nebe. Rovněž upozorňujeme na koncert Dana Bárty a Robert Balzar Tria, který se na Kunětické
hoře uskuteční v úterý 14. června.
Pokud máte plenérová představení rádi, neváhejte a zastavte se v předprodeji divadla, protože vstupenky na Kunětickou horu jsme již začali prodávat! Více na www.vcd.cz.
Termíny představení na Kunětické hoře
3., 4. a 5. června
Tajemný hrad v Karpatech
(veřejná generální zkouška a premiéry)
10., 11. a 12. června
Tajemný hrad v Karpatech
17., 18. a 19. června
Tajemný hrad v Karpatech
24., 25. a 26. června
Čachtická paní
1., 2. a 3. července Cikáni jdou do nebe (derniéry)
Radek Smetana

Abonentní skupiny G a D
do Východočeského divadla na rok 2011

Inzerce

Východočeské divadlo i v letošním roce otevírá abonentní
skupinu G, která vám během roku 2011 nabídne čtyři divácky
nejoblíbenější inscenace VČD, navíc bez front v předprodeji a za
velmi výhodnou cenu! Představení tohoto předplatitelského cyklu budou odehrána v pátek nebo v sobotu vždy od 18.00 hodin.
Rok 2011 přináší i jednu novinku v předplatném, zcela novou abonentní skupinu D, která je určena především pro seniory, protože představení tohoto cyklu budou začínat v 10.00 hodin dopoledne ve všední dny. Tato mimořádná skupina bude
obsahovat stejné tituly jako skupina G - tedy divácky nejúspěšnější představení Východočeského divadla! A cena abonmá skupiny D je rovněž velmi zajímavá! Přijvte se přesvědčit…
A jaké tituly vás čekají?
- činoherní adaptace slavné operety Pomsta a la Netopýr
- strhující drama Amadeus
- tajemstvím opředená legenda Čachtická paní (pro skupinu G
na Kunětické hoře)
- klasika světového dramatu v tragikomickém žánru Višňový
sad
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Povídka
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Naše ulička - František Flos

8. část

(Staré album - dosud netištěné vzpomínky z časného mládí)
Vás, moji nejmilejší, nechal jsem si
nakonec. Naše ulička končila vlevo zeleným plotem a v plotě byla pěkná dvířka s mosaznou klikou. Plot uzavíral velkou zahradu, plnou květin a uprostřed
zahrady stál domek jako klícka. Převislá
tašková střecha seděla na bílých zdech,
porostlých popínavými růžemi, a k domku běžela cestička posypaná žlutým pískem. Kolikrát jsem po této cestičce běžel
a vždycky rád! V domku bydleli Krouzovi, staří a bílí jako dva holoubci. Tenkrát
jsem ještě neslyšel, že takový párek na
světě, nebo ve fantazii básníkově už žil
a že se jmenoval Filemon a Baucis. Moji drazí přátelé se jmenovali Ondřej a Veronika. Nebyli zdejší, přistěhovali se do
městečka v době, kdy jsem se narodil.
Pan Ondřej býval za mlada tkadlec, ale
protože byl příliš velký (tatínek mu hádal
plný sáh), nesloužilo mu sezení za stavem, a proto se stal pláteníkem. „Narodil jsem se jako Verunka v Orlických horách“, vypravoval mně kdysi „a protože
jsem z našich kopců viděl hodně daleko do kraje, lákalo mne všechno, abych
se podíval, jaký je jinde svět, můj hošku, kdybys viděl a slyšel, kolik tisíc loktů
pláten, grádlu, kanafasu, polovičníku, zástěr a kapesníků jsme s Verunkou roznesli, ani bys to nespočítal. Za třicet pět
let prošli jsme s těžkými ranci na zádech
nejen Čechy a Moravu křížem krážem,
nýbrž i Rakousy, Štýrsko, Korutany, Uhry
a Halič, ba i do Polska a do Němec jsme
proklouzli a všude jsme byli rádi viděni. Nedívej se, že Verunka je malá, unesla ranec o málo menší mého a nikdy si
nenaříkala. Viv, Verunko, byly to krásné
časy, když jsme šli světem jako tažní ptáci“, dodal pan Ondřej a usmál se na svou
malou Verunku, bílou stařenku - holubičku, která neodolala, aby pana Ondřeje
nepohladila po hlavě a řekla tiše:“ Ondřeji, Pán Bůh nás miloval. „Ano miloval“,
souhlasil pan Ondřej, „víc než jsme zasloužili, vždy€ nám dopřál pokojného stáří a dobrého bydla, buv pochválen!“ Pan
Ondřej pracoval s paní Veronikou, jak vím,
jen v zahradě, jinak nic nedělali a přece
měli všeho hojnost.
I na to přišla řeč. Pan Ondřej a paní
Veronika měli syna Svatopluka. Vychodil
čtyři třídy gymnázia v Rychnově, ale potom zatoužil po stavu vojenském a přestoupil do kadetky a v jednadvacátém roce byl už poručíkem. Za rakouské vlády
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byli čeští důstojníci úmyslně posíláni do
vzdálených zemí říše, jednak proto, aby
se odcizili národu a po druhé proto, že
se tam německým důstojníkům nechtělo a tak se stalo, že milý Svatopluk sloužil po 5 letech v malém městě ve Slavonici. Tam se oženil s dcerou velkostatkáře
a mohl splatit rodičům dluhy. Odtud ten
jejich blahobyt. Mýlili byste se, kdybyste
se domnívali, že vzpomínám na pana
Ondřeje a na paní Veroniku proto, že by-

la pro mne vždycky přichystána miska
jablek, nebo ořechů, anebo aspoň křížal? Nikoliv proto, ale pro vzácnější dary.
„Milý Fanoušku, jsi podoben našemu Svatičkovi“, říkával pan Ondřej „a proto tě máme rádi a chceme ti něco dát. Těšilo by
mne, kdybys mně rozuměl. Všude ve světě je krásně, ale doma je nejkrásněji. Když
jsme se s Verunkou vracívali po dlouhém
toulání v cizích zemích domů, tu se nám
zdály země i obloha jiné, pole voněla, ví-

Inzerce

Přeloučský ROŠT

Fejeton
tr nás hladil a skřivánek zpíval tak, že
jsme mu rozuměli. Milý hošku, všude je
země a obloha, tu rovina, tu hory jsou,
všude tekou řeky a lesknou se jezera
a rybníky, ale nikde ti tak blaženě nebude jako doma. V knížkách se té touze
po domově a tomu blaženému pocitu říká láska k vlasti. A tak je i s lidmi. Všude jsou dobří i zlí lidé, laskaví i hrubí,
veselí i smutní, ale jen ti, kteří s tebou
stejnou řečí mluví, jsou ti blízcí. Těší tě
jejich obyčeje a mravy, těší tě, co krásného a velkého vykonali a jsi hrd na jejich vytrvalou a poctivou práci. A tomu
se říká láska k národu. Rozumíš?“ A po

nějakém čase jsem se také dověděl, že
velmi mnoho znamenitého co se stalo
dávno i nedávno, je zaznamenáno v knížkách, aby se na to nezapomnělo.
Pan Ondřej měl v jednou pokoji skříň
plnou knih, a když jsem byl hodný, směl
jsem se na ně dívat, a tu jsem z nápisů
poznal, že u některých bylo napsáno: „Dějiny“ a že na jiných jsem mohl čísti „Zeměpis, Přírodopis, Cesty po světě“ a jiné a jiné. Velmi dobře se pamatuji na dvě knížky, které mně pan Ondřej půjčil nejdříve.
První se jmenovala „Jan Švehla“ a druhá
„Ostruha krále Jana“, myslím, že jednu
napsal pan Tomsa a druhou Jan Hrdý,

FEJETON
1. máj tenkrát…
Narodila jsem se jako poválečné dítě do euforické doby plné radosti ze skončené války. První „1. máj“ si vybavuji jako
slavnostní den, kdy si maminka oblékla kostým, který jí šil tatínek, obula si boty na podpatku, na rukou držela mou roční
sestřičku a na náměstí jsme sledovali se slzami v očích průvod. Byl to jeden z těch slunečných Prvních májů. V průvodu
nás míjely alegorické vozy plné ukázkové mechanizace a papírových girland, s hesly slibujícími i nemožné. Nechyběl ani
pes v postroji, který na vozíku vlekl velký buben. Bubeník musel být zručný kynolog, nebo€ jednou rukou držel v opratích
psa a druhou udával pochodový rytmus dechové hudby.
Jako děti školou povinné jsme se pachtily s výrobou mávátek a zdobením větviček jabloňovými květy z krepového papíru a nedočkavě jsme se ráno probouzely s obavami, zda neprší, aby se nám z krepových ozdob nelinuly barevné potůčky
a z dekorace nevznikly beztvaré žvance. Za balónek bychom
šly v pionýrských šátcích světa kraj. První máje byly zárukou
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učitel. V obou se vypravovalo o hrdinských rytířích, což mne bavilo, když jsem
ale dostal z ruky páně Ondřejovy „Robinsona Grusoe“ zapomněl jsem na okolní svět a chodil jsem jako omámen a tu
říkával tatínek: „Co z toho kluka bude?“.
Celé dni by ležel v brebiářích, ale maminka se usmívala, protože tu lásku k „brebiářům“ jsem zdědil po ní a pan Ondřej
Krouz ji pěstoval a posiloval.
A proto, že mně knihy v životě přinášely největší radost, útěchu a posilu,
vzpomínám rád a vděčně na Vás, kdo
jste mne je naučili znát a milovat...
Konec

konzumace chutných párků (tenkrát bez „éček“) s hořčicí, protože maminka pochodující za Spartak s kužely a barevnými
šátky, fasovanými při nácviku spartakiády, by nestihla uvařit
oběd.
Postupem doby se pionýrské šátky odkládaly a euforie se
změnila v povinnost. Rafinované nepozorované úniky z průvodu se dařily těm nejodvážnějším jedincům, takže před tribunou stáli ti vytrvalí. Nošení transparentů a vlajek bylo neoblíbené, nebo€ se svěřené pomůcky po skončení oslav musely
odevzdávat organizátorům. Důstojnost Svátku práce jistili příslušníci Československé armády. Dostatečný počet účastníků
průvodu simulovali opakovanými pochody kolem tribuny.
Na jednom prvomájovém průvodu si pořadatelé dali obzvláš€ záležet. Tehdejší JZD představilo kromě svého agrárního strojního parku i výdobytky živočišné výroby. Mezi dětmi
pokorně pochodovalo dobře živené a vyvinuté prase. Je známo, že prase je psychicky labilní, má sklony k depresi a špatně se chytá. Došlo na nejhorší. Patrně rána do bubnu přiměla
kance vybočit z průvodu. Bezhlavě se rozpelášilo vpřed. Předběhlo procesí a namířilo si to k lesu. Odchyt zvířete se protáhl
do odpoledních hodin (tenkrát ještě bez GPS).
D. Jiroutová

Sejde z očí, sejde z mysli…
Přísloví prý v sobě skrývají moudrost
a zkušenost předků. Ale můžeme s nimi
vždy souhlasit?
Mnozí jsme zažili a další zažijí situaci, kdy odcházejí do důchodu. Míváme
při tom různorodé pocity - radost, očekávání, nejistotu, smutek. Něco však máme
většinou společného. Občas se zasteskne po bývalých spolupracovnících, se kterými jsme v minulosti denně prožívali pracovní a osobní radosti a starosti.
My učitelé někdy zatoužíme vidět
svou bývalou třídu, sborovnu, známá
místa. To dobře pochopily naše kolegyně, učitelky 1. stupně ZŠ Smetanova. Ale-

!

na Malečková, Zuzana Jánská a Ilona
Kryštofová pro nás vytvořily (již podruhé) v rámci Velikonočního jarmarku „Kavárničku.“ Tady, v jedné ze tříd družiny,
jsme se mohli sejít bývalé i současné
učitelky a učitelé, v klidu si posedět, popovídat. A nejen to - usměvavá „kavárnice“ Alena nám připravila výbornou kávu,
další kolegyně upekly koláče a cukroví.
Strávili jsme milé a příjemné odpoledne,
které přispělo k veselé náladě blížících se
Velikonoc.
Jistě, konají se i jiné společenské akce (a jsme za ně vděčni), ale ty jsou spíše oficiálního charakteru. O to víc si váží-

me „Kavárničky“, která
vznikla z nápadu našich kolegyň, z toho, že
jsme sice „sešli z očí,
ale nesešli jsme z mysli“. Víme také, že není
jednoduché zajímavý
Velikonoční jarmark
i takovou „Kavárničku“
Kavárnice Alena
zorganizovat.
Aleno, Zuzko, Ilono a všichni další,
kteří jste při tom pomáhali, DĚKUJEME!
Za spokojené návštěvnice „Kavárničky“
Jitka Myšičková
P.S. Na závěr ještě jedno „moudro“, tentokrát od R. Fulghuma: „Přestože si to ani
neuvědomujeme, vyplňujeme důležitá
místa v životech druhých lidí.“
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Kraj sjednotil poskytování pohotovosti
Pardubice (16. 3. 2011) - Rozsah poskytované péče Lékařské služby první pomoci (LSPP) v Pardubickém kraji se od
1. května sjednotí. Lékaři ve Svitavách, Chrudimi, Ústí nad
Orlicí a Litomyšli budou sloužit na pohotovosti jen o víkendu. Pouze v Pardubicích, kde není rozdíl mezi počtem pacientů ve všední a sváteční den, zůstane ordinační doba zachována v původním rozsahu, tedy po celý týden. Změny
vycházejí z dlouhodobé statistiky návštěvnosti a nijak nesnižují zajištění lékařské péče. Pacienti s akutními problémy budou ošetřeni v nemocnici, ve všední dny by měli
využívat služeb svého praktického lékaře a v případě ohrožení života volat záchrannou službu.
„Zajištění Lékařské služby první pomoci pro dospělé představuje pro Pardubický kraj nemalou finanční zátěž. Proto jsme
zpracovali přehledy, jak jsou jednotlivá pracoviště v kraji využívána,“ vysvětlila radní Tauberová, proč kraj sjednotil provozní dobu . „Docílíme tím větší efektivitu provozu LSPP. Z informací získaných od vedení nemocnic ve Svitavách a Chrudimi
jasně vyplynulo, že výrazně převažuje počet ošetřených pacientů od pátku do neděle, kdy LSPP navštíví přibližně tři čtvrtiny
z celkového počtu ošetřených pacientů.“ Údaje o návštěvnosti
potvrzují, že víkendové uspořádání LSPP v Litomyšlské nemocnici a Orlickoústecké nemocnici, kde není zajiš€ován provoz ve
všední dny, se osvědčil.

Vyrazte s Přeloučáky na netradiční dovolenou na východ
Skupina lidí vedená Pavlem Matoušem z Přelouče založila sdružení EAST,
které se zaměřuje na poznávací cesty pro veřejnost. Vloni jsme na třech cestách vždy přibližně s deseti lidmi navštívili sedm různých zemí. Letos máme
připraveny dvě cesty. Třeba Vás zaujmou a přidáte se.
Náš styl, naše zkušenosti
Naše cesty směřují na východ. Cestujeme nejraději v pohodlných lehátkových vlacích. Už ve vlaku poznáme část
projížděné země a místní lidi. Dostupné
bývá i stravování v jídelních vozech s výhledem do krajiny.
Naše cesty jsou levné a přitom nabité zážitky. Čas i peníze šetří třeba, když
se večer po prohlídce města sbalíme, nastoupíme na nádraží v centru do vlaku
a poté se na lůžku vyspíme během jízdy. Druhý den ráno se probudíme v centru jiného města, jdeme se ubytovat do
hotelu a hned potom se můžeme vydat
za dalšími zážitky. Takto nenocujeme více dní za sebou. Noci ve vlaku střídáme
s ubytováním v hostelích, které si vybíráme v dobrých lokalitách v centrech měst.
Naši členové jsou lidé se zkušenostmi
s prací s lidmi (např. s mládeží ve školství
či ve skautu) a vlakem mnohokrát soukromě procestovali nabízené trasy. Díky
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tomu víme, co stojí za to vidět, kde nocovat a které lístky se vyplatí zakoupit v Čechách, které v cizině a na jakou slevu.
Nejkrásnější města na území bývalého SSSR - 1. 6. - 12. 7. 2011
- cena od 14 700 Kč
Nabídka je opakováním naší úspěšné loňské cesty o délce více než 5000 km.
Většinu z nich pojedeme přes noc pohodlnými bezpečnými lehátkovými vozy.
Postupně navštívíme Užhorod na Podkarpatské Rusi, Lvov, Kiev, Moskvu a na
trochu déle Petrohrad (s možností výletů k moři, do přírody nebo do paláců v okolí).
Na závěr se
zastavíme
v Pobaltí
ve Vilniusu
a přes Varšavu se vrátíme domů.

Lůžkovými vlaky do Istanbulu po trase Orient expresu. 22. 7. - 1. 8. 2011
- cena od 12 900 Kč
Cestu „Po zemi do Asie“ povede Pavel Matouš, který v tureckém Istanbulu
rok žil a pracoval. Přestože se cestou na
den nebo dva zastavíme v Budapešti, Bělehradě a Sofii, bude hlavním cílem téměř týdenní pobyt v metropoli ležící zeměpisně, kulturně, nábožensky i historicky na pomezí Evropy a Asie. Ubytováni
budeme v pěkném hostelu v klidné části centra Istanbulu. Vedle prohlídky města si můžeme užít třeba gastronomické
zážitky, turecké
lázně,
výlety na
o b a
kontinenty
k moři, do přírody nebo za památkami.
Více informací a kontakt pro dotazy
a přihlášky naleznete na stránkách
www.cesty-east.cz.

Přeloučský ROŠT
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Jubilejní
„FOERSTER“
Smíšený pěvecký sbor J. B. Foerster letos slaví své devadesátiny. K tomuto výročí pořádá slavnostní koncert v Občanské záložně v sobotu 14. května v 18.00 hodin. Od roku 1921
do roku 2011 sbor prošel generačními změnami včetně sbormistrů. Prvním sbormistrem byl JUDr. Josef Fousek, současným
sbormistrem je Petr Vacek. Na fotografii z roku l955 se nepodařilo určit jména některých členů tehdejšího sboru. Poznali
byste je? Za pomoc Vám redakce Roštu předem děkuje. DJ

Fotografie pěveckého sboru J. B. Foerster
pravděpodobně z roku 1955 pořízená na schodišti
kostela Českobratrské církve evangelické v Přelouči
V první řadě zleva:

Emilie Černohorská (alt) — Milena Kracíková (alt) — Marie Čejková (alt) — JUDr. Josef Fousek (sbormistr) — Zdenka Vokrojová (alt) — …?… Prokopová (alt) — Božena
Polanská (alt)
V druhé řadě zleva: Vítězslav Kracík (bas) — Valerie Voleská
(soprán) — Božena Všetečková (soprán) —
Emilie Suchánková (Soprán) — …?…
Chvojková (soprán) — Břetislav Ptáček
(klavír)
V třetí řadě zleva: Aloisie Macháčková (soprán) — ????? —
????? — Eva Tesařová (alt)
Ve čtvrté řadě zleva: Marie Voňková (soprán) — Zdeňka Hradecká (alt) — Libuše Culková (alt)

Inzerce

Fotografie z vánočního koncertu v Občanské záložně
20. 12. 2010. (Foto Bohumil Čejka)
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

P

Putovní pohár letos zakotvil na ZŠ Choltice díky družstvu
Vážení čtenáři,
z 9. A v tomto složení:
od posledního příspěvku v Roštu se uskutečnily 2 větší akAnna Hutlová, Lenka Antošová, Marek Myška a Jan Kadlec.
ce, které se konaly z popudu městské policie.
Toto družstvo bude dne 12. 5. 2011 reprezentovat svoji
První akce byla represivní a týkala
školu a potažmo obec na krajském kole v Hlinsku. Město Chvase kontroly provozoven, které navštěvují
letice bude reprezentovat družstvo 9. třídy ZŠ Chvaletice, které
mladiství a kde se nalévají alkoholické
v oblastním kole skončilo těsně na druhém místě. Hájit barvy
nápoje. Této akce se zúčastnili i policisté
města Přelouče bude v krajském kole družstvo 9. B ZŠ Smetaa 2 pracovnice sociálního odboru. Při konnova. Toto družstvo skončilo na pěkném třetím místě. A za obec
trole provozovny ZIP bylo zjištěno celkem
Řečany nad Labem pojede do Hlinska družstvo 8. třídy ZŠ Ře6 osob mladších 18 let, kterým byl zjištěn
čany nad Labem
alkohol v dechu. Tato skutečnost byla řeDovolte, abych touto cestou poblahopřál všem zúčastšena s obsluhou a majitelem provozovny,
něným soutěžícím a poděkoval strážníku Leoši Slavíkovi,
sociální pracovnice pak dle svých ustanovení řešily toto konákterý je preventistou městské policie Přelouč a celou akci
ní s rodiči mladistvých. Při kontrole byla dále zadržena osoba,
pravidelně připravuje.
po které bylo policií vyhlášeno pátrání. Vzhledem
k výsledkům této akce bude rozhodně kontrola proMÌSTSKÁ
Veřejné pohoršení...
vozoven opakována.
POLICIE
V ulici Pardubická ukazoval jistý mladík své
Druhou akcí, která je naopak ryze preventivníholé hýždě na projíždějící vozidla. Vrátil se z USA
ho charakteru, byl již VII. ročník oblastního kola soua s kamarády oslavovali a opili se. Byl odměněn potěže „Právo na každý den“. Konala se dne 12. 4.
kutou, ale velmi poklidně sankci přijal a dokonce
2011 v prostorách Občanské záložny. Této soutěže
strážníkům říkal, že dělají záslužnou práci. Zřejmě
ØE
LOUÈ
se zúčastnila čtyřčlenná družstva osmých a deváby v USA dopadl o něco hůře...
tých ročníků základních škol. Soutěž nepřímo navaPožár před gymnáziem...
zuje na přednášky městské policie Přelouč, které jsou mimo
jiné zaměřené na zvyšování právního vědomí naší mládeže.
Strážník, který byl tou dobou mimo službu, oznámil požár
v ulici Obránců Míru před gymnáziem. Hořela zde jedna z tují a proto byli na místo přivoláni hasiči.

Při pátrání po příčině požáru bylo zjištěno, že se na uvedeném místě zdržovali dva neznámí mladíci, kteří hodili na zem
zapalovač, a ten explodoval. Od něho začala hořet tuje a oni
utekli pryč.

Letošního ročníku se zúčastnilo deset družstev ze základních škol v Přelouči, Cholticích, Chvaleticích a Řečanech nad
Labem.
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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

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

!

FRANCIE - země lyžařů
Francie a lyžování jsou dva neoddělitelné pojmy, stejně jako Francie - víno
a sýry.
Lyžovat zde umí téměř každý již od
útlého dětství a na téma lyžování si tu
můžete prakticky s každým popovídat
(se znalostí jazyka to jde ještě lépe).

Sjezdovka

Sedačková lanovka
Pro partu lyžařů z Přelouče představuje Francie nespornou alpskou jedničku. Jedním z hlavních důvodů jsou překrásné lyžařské terény. Nevýhodná je
však velká vzdálenost (1.300 km), která
dělí české lyžaře od alpských francouzských středisek.
Všechny přednosti týkající se lyžování
ve francouzských Alpách objevíte v turistických oblastech Francie v té nejlepší
podobě. Dostatek přírodního sněhu, péči
o sjezdové tratě, úžasné sjezdovky, možnost lyžování ve volném terénu a v neposlední řadě všechno potřebné zázemí,
včetně nabídky relaxace a kulturního vyžití přímo ve středisku.
Sjezdové tratě ocení jak nároční lyžaři, tak i méně zdatní včetně dětí, jimž
v těchto podmínkách stoupne sebevědomí a zájem o lyžování, včetně citu pro
sníh a skluz. Na denně upravených sjezdovkách se cítí dobře začátečníci, pokročilí i zdatní lyžaři.
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Dokonalost francouzských lyžařských
středisek spočívá v rozsahu lyžařské oblasti, ve sjezdových tratích všech stupňů
náročnosti (dle vlastního výběru), které
jsou vzájemně propojeny lanovkami a vleky, což umožňuje větší možnost výběru
(severní a jižní svahy) a lepší možnost lyžování. Díky vysoké přepravní kapacitě
zařízení se nečeká ve frontách.
A z těchto uvedených důvodů se asi
před deseti lety několik kamarádů z Přelouče rozhodlo vyzkoušet lyžařské oblasti Francie. Parta lyžařů se postupně rozrostla až na cca 75 účastníků, z čehož
menší část odjela na lyžování o jarních
prázdninách, a další parta (59 lyžařů)
v již tradičním termínu v půlce března.
V průběhu let se jezdilo převážně do různých středisek pro nová poznání. Postupně bylo navštíveno 10 různých lyžařských
středisek.
V letošním roce jsme si vybrali jednu
ze 4 oblastí francouzských Alp a to oblast Isere. Správním sídlem oblasti je město Grenoble. Je také výchozím místem do
lyžařské oblasti, která se pro rozvoj lyžování otevřela až po zimních olympijských
hrách v roce 1968. Zde je možné hledat
i začátky lyžařské historie ve Francii.
A právě v námi vybraném středisku
Alpe d’Huez - Oz en Oisans, přezdívaném
„Ostrov slunce“, s až 300 slunečními dny,
byl již v roce 1936 postaven vůbec první lyžařský vlek ve Francii. Geografická
poloha a značná nadmořská výška (1.350
až 3.330 m nad mořem) zaručují v tomto středisku výjimečně dobré klimatické
podmínky. Letos to však tak úplně neplatilo.
Autobus v Lux provedení přijel pro
účastníky zájezdu až do Přelouče na autobusové nádraží. Cesta do Francie trvala 20 hodin, včetně pravidelných přestávek.
Počasí bylo střídavé, po slunečných
i polojasných dnech přišla mlha, vítr, dole déš€ a výše sněžení. Zvýšené denní
teploty měly za následek téměř po celou dobu pobytu vlhký a těžký sníh. Poslední den lyžování bylo slunce a sníh
tak, jak to známe z předcházejících let.
Počasí si bohužel nemůžeme objednat.
V den odjezdu opět pršelo. Cesta zpět
trvala včetně zastávky u supermarketu
a přestávek 19,5 hodiny. Důležité bylo
zjištění, že jsme se všichni vraceli bez
úrazu.

Ubytování bylo dobré, v jedné ze 4 rezidencí postavených v tradičním savojském stylu ve středisku Oz en Oisans,
v jednotlivých apartmánech dle počtu ubytovaných.
Vlastní středisko se vyznačuje sjezdovkami všech kategorií, kde si každý

Rezidence - ubytování

Středisko Alpe d’Huez
určitě vybere, včetně dvou těžkých černých sjezdovek, z nichž sjezdovka La Sarenne je dlouhá 16 km a vyžaduje spolu
s druhou černou sjezdovkou Le Tunnel
značnou lyžařskou zkušenost a odvahu.
Středisko Alpe d’Huez je i cílem jedné z horských etap známého cyklistického závodu Tour de France.
Ostatní důležité podrobnosti k pobytu včetně cen lze zjistit v katalogu cestovní kanceláře INTERTRANS Plzeň, se
kterou dobrá parta lyžařů jezdí, a také
v Přelouči u skvělé organizátorky těchto
lyžařských zájezdů paní Mirky Junkové.
Zážitky z lyžařských pobytů ve Francii jsou nezapomenutelné, klima, přírodní krásy a většinou stálá kvalita sněhu
při možnosti lyžování i na ledovcích určitě stojí za to. Příklad toho, že zájem o lyžování s dobrou partou se stal více jak
desetiletou tradicí.
Foto i text Hana a Ludvík Železný
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O kom nevíme
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Secret Art - umění na špičkách nehtů
Není pochyb, že dnešní ženy mají proti svým matkám nebo babičkám spoustu
možností, jak o sebe pečovat - fitcentra,
kadeřnictví, kosmetická a nehtová studia… Určitě víte, kde v Přelouči tato zařízení jsou. Víte ale, že v jednom z nich
vám své služby nabízí několikanásobná
mistryně České republiky? Představujeme
vám paní Valentinu Rozínkovou, na jejíž
vizitce můžete číst: mistryně ČR v Nail
design a Nail art.
Jak jste začínala?
Už od roku 2002 jsem začala nabízet profesionální design pro nehty v Řečanech nad Labem, letos v únoru jsem
v „Agře“ otevřela studio Secret Art. Ale
už od začátku jsem navštěvovala kosmetické veletrhy v Praze a zúčastňovala se i soutěží.

térií. Cílem je vytvořit dokonalý nehet,
který co nejvíce připomíná nehet přírodní. Modelka v tomto případě nemusí mít zdobení na rukou ani kostým.
Kostým?
No ano. V „nail art“ totiž musí všechno ladit k danému tématu: líčení, účes
modelky, její kostým (třeba i dobový), zdobení rukou. Nehty modelky mohou být
předem prodloužené, zdobení probíhá
při soutěži.
Je ještě něco zajímavého nebo neobvyklého při soutěžích?
Soutěží se také ve zvláštním oboru,
v „TIP boxech“. To je vlastně malba na deseti umělých nehtech (tipech), která vytváří ucelený obraz (kompozici). Je časově velmi náročná, proto se dělá doma
podle nápadů autora a do soutěže se
box (krabička) s nehty posílá, tam je porota hodnotí. (Paní Valentina vyndává
boxy - speciální krabičky - a ukazuje několik prací).

Mohla byste uvést alespoň některá
ocenění, která jste získala?
Moje dosažené úspěchy:
" 2006 - Bratislava - 3. místo v nail artu
" 2007 - Praha - 2. místo v mistrovství ČR
v nail artu
" 2007 - Praha - 3. místo v mistrovství ČR
v nail designu (gel)
" 2007 - Bratislava -1. místo v nail artu
" 2008 - Praha - 1. místo v mistrovství ČR
v nail artu
" 2008 - Londýn - 4. místo v nail artu
(soutěž Nail Olympic)
" 2008 - Kaliningrad 1. místo Tipbox mix
media debut (soutěž Zlaté ruce
světa), 2. místo 3D nail art debut
" 2009 - Praha - 1. místo v mistrovství ČR
v nail design

Mají nějaké názvy?
Musí mít. Tyhle jsou „Lesní nymfa“
(mix - media), „Zrození Venuše“, „Za jednu noc“ nebo „Popelka“, která má 3D
(prostorové) zdobení. Všechny mé práce jsou ke zhlédnutí na mých webových
stránkách www.rozinkova.cz, nebo na
facebooku v mém profilu.

Jaká byla vaše cesta k mistrovským
titulům?
Kromě zpevnění a prodloužení přírodních nehtů akrylovou a gelovou technologií nehty také zdobím. Právě zdobení nehtů, a€ salonní nebo soutěžní, je můj
největší koníček. Samozřejmě k soutěžím dospějete postupně, musíte získat
zručnost a jistotu.
Jak taková soutěž vypadá?
Jsou dva druhy soutěží - modelář (nail
design) a umělecké zdobení (nail art).
Je v obou disciplinách něco specifického?
Pro oba obory musíte mít na soutěž
modelku. V oboru „modeláž“ na místě
nehty prodloužím a vytvořím francouzskou manikúru. Posuzují se technické
parametry podle přísně stanovených kri-
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Musím říct, že je to nádherné. Mluvila jste o 3D zdobení...
Malba (jinak řečeno 2D zdobení) musí být plochá. V mix - media používám
akryl, gel, malbu i plastické zdobení (basreliéf).
Prostorové zdobení (3D nail art) - je
spíše uměleckou záležitostí. Je prostorově
výrazný (od 5 mm výše), křehký a pracný.
Co nabízíte potencionálním zákaznicím?
Samozřejmě individuální přístup a péči o nehty. Při úpravě nehtů, která vydrží
celý měsíc, se řídím přáním zákazníka.
Vytvářím originální designy podle vizáže, oblečení a oblíbených doplňků klienta. Pracuji pouze s profesionálními materiály nejvyšší kvality.
Snažím se dělat jen výborné nehty
pro ženy, které chtějí být výjimečné! Ženy, které chtějí zdůraznit svojí ženskost,
vyvolat údiv kamarádek i okolí a příjemně překvapit svého partnera.

" 2009 - Kaliningrad - 1. místo 2D malba
mistr (soutěž Zlaté ruce světa)
" 2009 - Praha - 1. místo vnitřní akrylový
design (soutěž Web nail show)
" 2009 - Rusko - 3. místo gelový design
šablony (soutěž Web Victory)
" 2009 - Praha - 1. místo mix media VIP
mistr (soutěž Tip box), 2. místo
2D malba (soutěž Tip box)
" 2010 - Düsseldorf - účast na mistrovství
světa, kterého se mohou zúčastnit pouze vítězové ze svých zemí
" 2010 - Praha- 1. místo free style art (soutěž Zlaté ruce Čech) - porotce
různých soutěží v nail artu i nail
designu
" 2011 - Praha - 1. místo v mistrovství ČR
v nail artu
Díky za rozhovor. Přejeme hodně dobrých nápadů a dalších úspěchů.
Věra Jelínková

Přeloučský ROŠT

Společenská kronika
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE

Langová Marie
Bálková Vlasta
Černohlávek Oldřich
Šolta František
Pilařová Jaroslava
Pokorný Vlastislav
Pták Ivo
Kysilková Drahomíra
Vítková Věra
Matička Václav

Vernerová Soňa
Černovská Tereza
Studénková Karolina
Šimáková Eliška
Kadlec Jan
Valášek Richard
Konečný Jonáš
Miláčková Karolína
Mercl Leoš
Kúr Šimon
Vysloužil Jáchym

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

ZLATÁ SVATBA
Voleský Vladislav a Miluše
Matička Václav a Věra

JUBILANTI
Vrdlovcová Jaroslava
Kubovčík Štefan
Ženíšková Emilie
Pečenková Marie
Hlubučková Zdenka
Janeček Jaroslav
Malinská Věra
Lipavský František
Krčil Jaroslav
Čapková Miluška
Matulová Jiřina
Ponešová Marie

85
85
85
80
80
80
80
80
75
75

97
97
92
91
90
90
89
89
88
88
85
85

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

1. 4.
22. 4.

STŘÍBRNÁ SVATBA
Michaleovi Jana a Ondrej

25. 4.

VZPOMÍNKA
Dne 19. 5. 2011 to bude již 10 let,
co nás navždy opustil pan Richard Zpěvák.
S láskou vzpomíná manželka
a sestra s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
psychologie
VITALE, Joe
Návod na š€astný život.
Praha: Ottovo nakl. 2011.
náboženství
JOHNSON, Paul
Ježíš: životopis pro 21. století.
Brno: Barrister Principal, 2010.
politika
SUROSZ, Mariusz
Pepíci: dramatické století Čechů polskýma očima.
Praha: Plus, 2011.
vojenství
MAREK, Vladimír
Ve stínu Hindukúše: nejen o misích českých vojáků v Afghánistánu.
Praha: Naše vojsko, 2010.
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sociologie
LIESSMANN, Konrad Paul
Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti
vědění. Praha: Academia, 2008.
příroda
VĚTVIČKA, Václav
Návraty na místa činů.
Praha: Radioservis, 2010.

ULČ, Ota
Z Honkongu na ostrov, který nebyl: plavba v čínských a vietnamských vodách.
Praha: Šulc-Švarc, 2011.
KRÁSNÁ LITERATURA
KŘÍSTEK, Václav
Cesta na poledne [Jakub Krčín z Jelčan]
Praha: Knižní klub, 2011.

zahradní architektura
ENCYKLOPEDIE zahradního designu.
Praha: Knižní klub, 2011.

KŘÍSTEK, Václav
Prohrát slunce před svítáním.
Praha: Knižní klub, 2011.

umění
BARBER, Barrington
Velká škola kreslení.
Praha: Svojtka, 2010.

GRUEN, Sara
Voda pro slony.
Bratislava: Tatran, 2008.

cestopisy
ŠMÍD, Jan
Obrázky z Champagne.
Praha: Gutenberg, 2010.

HACHFELD-TAPUKAI, Christina
Praha: Ikar, 2010.
LOGUE, Mark
Králova řeč.
Praha: Mladá fronta, 2011.
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Kulinářské okénko

!

WHITTON, Hana
Sedmý hřích se trestá smrtí.
Praha: Mladá fronta, 2011.
ŽIVOTOPISY, VZPOMÍNKY
LOUDA, Jiří
Svým dějinám neutečeme.
Praha: Radioservis, 2010.
RUT, Přemysl - Pavlica, Jiří
Hovory nejen o hudbě.
Praha: Vyšehrad, 2010.
POEZIE
ANDRTOVÁ-VOŇKOVÁ, Dagmar
Listí. Praha: Galén, 2010.
ŠRUT, Pavel Už ráno začal večírek.
Praha: Galén, 2010.

VÁLKOVÁ, Veronika
Karel IV.: příběh českého krále.
Praha: Fragment, 2011.
BURNIE, David
Stromy: od semínka k rozlehlému lesu.
Praha: Slovart, 2010.

s mladými literárními autory
našeho regionu

PODĚKOVÁNÍ

ve ètvrtek 12. 5. 2011

Městská knihovna v Přelouči děkuje
p. Michaelu Zachařovi za vzácný dar,
krásnou monografii významného českého krajináře, Františka Kavána.
J.K.

AKVARELY - Jiří BOROVIČKA

LADA, Josef
Nejkrásnější písničky a říkadla.
Praha: Fragment, 2011.

Srdečně zveme všechny zájemce.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
v Městské knihovně v Přelouči

4. 5. - 31. 5. 2011
J. K.

Kulinářské okénko

Bůček v octové marinádě
Budete potřebovat plátky vysokého
libovějšího bůčku bez kosti, 2 lžíce
vinného octa, 1 lžíci krupicového cu-
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„ZAÈÍNÁME“

LNĚNIČKOVÁ, Jitka
Jezdíme, plujeme, létáme: ilustrované dějiny dopravy.
Praha: Knižní klub, 2010.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ČVRTEK, Václav
Cesty formana Šejtročka.
Praha: Fragment, 2011.

Dobrý den vážení čtenáři. Hezké počasí nás láká do přírody, a když už jsme
v přírodě, tak si také něco uvaříme. V tomto případě ugrilujeme. Grilovat se dá skoro všude. Třeba i na balkóně. Ale pozor na
sousedy. Nejčastěji se grilují různá masa
a uzeniny. Receptů je celá řada a fantazii nechte řádit. Dovolím si Vám předat
pár nápadů a myšlenek. Začneme grilem.
Vždy grilujte na rozpáleném grilu. Musíte pracovat se sálavým teplem a ne s kouřem. Co všechno budeme grilovat?
Úmyslně vynechávám hovězí maso.
Z mého pohledu je to příliš nákladné
(svíčková 300,- Kč) a někdy se stane, že
to neukoušete. Vděčné je pracovat s masem vepřovým, mletým, drůbežím a uzeninou. Velký důraz kladu na přípravu marinády a dobu odležení masa. Začneme
bůčkem. Množství a porce nebudu uvádět. Záleží, pro kolik osob to bude. Budu-li uvádět olej, tak vždy myslím na olej
olivový-panenský.

Mìstská knihovna Pøelouè
Vás zve na autorskou besedu

kru, 2 lžíce oleje, 2 lžíce vody, půl lžičky pepře, sůl dle chuti.
Postup: vodu, olej, ocet, cukr, pepř
a sůl pečlivě rozšleháme v misce úměrné k počtu plátků. Do ní pak naklademe
maso. Musí být v marinádě skoro potopené. Necháme 24 hodin odležet v chladničce. Neuškodí, když plátky několikrát
obrátíme. Před grilováním je necháme
okapat. Grilujeme z obou stran.
Rychlý bůček
Potřebujeme plátky bůčku, plnotučnou hořčici, olej.
Postup: plátky masa potřeme olejem
a necháme asi hodinu v chladničce odležet. Pak je potřeme hořčicí a z obou stran
ogrilujeme.
Krkovice
Krkovička je vděčné maso na grilování. Tou nejsnadnější úpravou je naložit
plátky do oleje, ve kterém rozšleháme grilovací koření. Necháme do druhého dne
odležet a můžeme grilovat.
Trochu náročnější je udělat závitky.
Předkládám Vám nabídku jak udělat závitky se šunkou a sýrem. Budete k tomu
potřebovat: plátky lehce rozklepané kr-

od 16.30 hod.
v èítárnì Mìstské knihovny
v Pøelouèi

Alina Kulakovská
Kateøina Capayová
Tomáš Suchánek
L.H.

kovičky, plátky sýra a šunky, ostrý kečup, olej, lžičku citronové švávy, sůl,
pepř, kovové jehly na stažení.
Postup: na maso položíme plátky šunky a sýra potřeme kečupem a svineme do
závitků, které stáhneme kovovou jehlou.
Potřeme ochuceným olejem (sůl, pepř,
citronová š€áva). Grilujeme ze všech stran
a potíráme olejem. Doba grilování je nejméně 15 minut.
Pro ty, kdo nemusí krkovičku, nabízím kýtu. Bude to pikantní vepřová kýta
se zeleninou. Kromě masa budete potřebovat nálev, který si připravíte ze
100 ml vody, 1 lžíce cukru, 1 lžíce
8 % octa, 3 kuliček nového koření,
6 kuliček celého pepře, 2 hřebíčky.
To vše svaříme. Dále ještě trochu oleje na potírání masa, sůl.
Postup: vlažný nálev nalijeme na lehce rozklepané plátky masa. Nádobu zakryjeme pokličkou a necháme 2 dny odležet v chladničce. Před grilováním plátky vyjmeme z nálevu, necháme okapat
a osušíme. Potřeme olejem a z obou stran
grilujeme. Jako přílohu k masu si předem ogrilujeme papriku, silná kolečka
cibule a můžeme též nakrájený brambor. Věřte, je to mňamka.
Další recepty najdete v příštím Roštu.
Dobrou chu€.
Pavel Culek
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Svěží vítr v Domově u fontány
V únorovém čísle Roštu jsme Vás
v rychlosti seznámili se změnami, které
se poslední dobou v našem domově udály. Dnes bychom Vám rádi všechny změny představili trochu blíže.
Veškeré změny probíhající v našem
domově jsou stále dvojího charakteru.
Jednak stavíme na našich zaměstnancích,
kteří mají zkušenosti v oblasti poskytování péče a které v oblasti péče dále vzděláváme. Podporujeme tak zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb, což
je jedním z našich hlavních cílů. Zaměstnancům zajiš€ujeme vzdělávání jednak
v rámci dikce zákona (poskytovatel soc.
služeb musí zajistit zaměstnancům vzdělání v rozsahu 24 hod ročně), ale aktivně
podporujeme zaměstnance i v dalším
vzdělávání a velmi oceňujeme, že naši
zaměstnanci mají chu€ se vzdělávat i nad
rámec povinného vzdělávání. Proto jsme
v budově domova zařídili novou učebnu
a přednášející odborníky oboru zveme
přímo k nám. V letošním roce již proběhly semináře např. z oblasti péče o klienty s Alzheimerovou chorobou, z oblasti
paliativní medicíny, z oblasti komunikace a práce s klienty a další.

Další změny vyžadují zejména nemalé finanční investice. Vzhledem k tomu,
že prostory domova neodpovídají současným potřebám klientů (domov byl otevřen v roce 1964 a tehdejší moderní trendy architektury neodpovídají současným
požadavkům), přistoupil zřizovatel domova - Pardubický kraj, k humanizaci domova a to v etapách v závislosti na finančních prostředcích.
V první fázi byly vybudovány evakuační terasy. Zejména pro imobilní klienty bylo případné riziko požáru značným
ohrožením, protože by je nebylo možné
rychle a bezpečně evakuovat. Terasy však
budou sloužit i k pobytu klientů na čerstvém vzduchu a to právě i těch imobilních, trvale umístěných na lůžku.
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Ke zlepšení kvality poskytovaných
služeb směřují i změny probíhající ve
vnitřních dispozicích objektu. V roce 2010
byly rekonstruovány - centrální koupelny
třech oddělení. Koupelny byly zvětšeny
a vybaveny novými pohyblivými vanami
s možností dezinfekce a hydromasáží.
Právě v těchto dnech probíhají rekonstrukce koupelen zbývajících oddělení.
V nejbližších dnech bude také zahájena výměna oken a zateplení budovy
domova, které jednak sníží náklady na
provoz budovy, ale i tyto kroky přispějí
ke zlepšení podmínek života klientů.
S některými okny lze totiž manipulovat
jen s použitím poměrně velké fyzické síly a okna také netěsní.

Další nevyhnutelnou změnou bylo zajištění prostoru pro setkávání klientů se
svými blízkým a ostatními návštěvami.
Pokoje klientů neskýtají dostatek soukromí pro návštěvy, zvláště je-li jeden
z klientů upoután na lůžko. Architektonické uspořádání domova v tuto chvíli
nenabízí vhodný prostor, a proto k těmto
účelům byla upravena vstupní hala. Dále je možné využít k setkávání knihovnu,
která byla také rekonstruována - byla vybavena novými regály, sedací soupravou
a televizorem. Knihy byly našimi dobrovolníky přebrány a srovnány. Také počítače využívané našimi klienty k surfování po internetu získaly nové umístění.

Od ledna letošního roku si nově také naši klienti mohou vybrat denně ze
dvou hlavních jídel. Z toho důvodu však
bylo nezbytné vybavit kuchyň novým moderním zařízením. Strava je klientům podávána v jídelně domova, v malých jí-

delních prostorách jednotlivých oddělení
a na pokojích klientů. V rámci zlepšení
kultury stravování byla jídelna vybavena
hezkými ubrusy, kořenkami a vázičkami. Pro někoho běžná denní záležitost,
pro klienty významný posun v kvalitě stravování.

Jedno z oddělení domova bylo vybaveno novými, polohovacími lůžky pro klienty, jelikož na tomto oddělení byly zcela
nevyhovující staré kovové postele, které
neumožňovaly plynulou a bezpečnou manipulaci s klientem trvale upoutaným na
lůžku a klientovi je tak poskytována vyšší úroveň pohodlí.
K realitě sociálního zařízení našeho
typu patří i umírání. Naší prioritou je, aby
klienti u nás prožili důstojné stáří, včetně poslední etapy života. Ale myslíme také na rodiny našich klientů, kteří jsou
zasaženi zprávou o ztrátě blízké osoby.
V domově jsme pro tyto situace vyčlenili
místnost, kde mohou rodinní příslušníci
zprávu přijmout, prožít si první bolestné
chvíle v klidu a nerušeni běžným chodem
domova a získat informace potřebné k vyřízení nezbytných formalit.

Věříme, že přes náročnost a to nejen
finanční, se nám podaří veškeré další plánované změny realizovat. Všem, zejména
Pardubickému kraji, ale i všem ostatním,
kteří nám jakýmkoli způsobem nezištně
pomáhají uskutečňovat naše záměry, patří velké poděkování. Zároveň se obracíme
na všechny, kteří by rádi naše snažení jakkoli podpořili, aby nás neváhali vyhledat
a navštívili Domov u fontány.
Mgr. Danuše Fomiczewová
ředitelka Domova u fontány
Bc. Andrea Faltysová, DiS.
manažer sociálních služeb
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S příchodem jara i naši klienti vyhledávají první sluníčko, vycházejí do zahrady a stále více se jim na tváři objevuje
úsměv. A protože jarní sluníčko má velkou sílu a je prospěšné pro zdraví všech,
připravili jsme pro naše klienty několik
akcí, abychom vyhověli jejich přání pobývat na čerstvém vzduchu. Zorganizovali jsme výlet do nedalekého zahradnictví Starkl, kde právě probíhala jarní
výstava květin. O výlet byl velký zájem,
naplnili jsme jednak autobus, ale museli jsme použít i náš mikrobus. Velmi nás
potěšil i nemalý zájem ze strany vozíčkářů, kterých bylo opravdu hodně, a abychom mohli všem vyhovět, přišli do práce
i zaměstnanci, kteří v den výletu neměli
směnu, za což jim patří dík.

První dubnový den jsme v našem domově přivítali velmi vzácnou návštěvu,
děti ze Speciální školy Svítání a přijela
s nimi i ředitelka školy a zároveň senátorka Mgr. Miluše Horská. Senátorka Horská byla v našem domově již na podzim
loňského roku a i tentokrát krátce promluvila s našimi klienty a s potěšením
konstatovala, že klienti od poslední návštěvy vypadají spokojenější a aktivnější
a kvitovala změny ve prospěch klientů,
které postupně zavádí v život ředitelka
Mgr. Danuše Fomiczewová se svými kolegyněmi. Děti ze školy Svítání k nám
přijely také podruhé a pro velký zájem
našich klientů předvedly své hudební vystoupení s bubny a speciálními hudebními nástroji. Našim klientům zapůjčili
různé hrkací nástroje a zapojili je do vystoupení, mohli si také vyzkoušet, jak se

5 / 2011

hraje na exotické nástroje. U příležitosti
hudebního vystoupení byli naši klienti
pozváni na Velikonoční jarmark Denní-

ho centra v Nemošicích, kam jsme se po
týdnu rozjeli a kde si naši klienti jednak
prohlédli výstavu, ale také si mohli vy-

!

zkoušet např. výrobu velikonoční výzdoby ze slámy.
Součást jarních dní je svátek Velikonoc, na který jsme ani u nás v domově
nezapomněli. Naši klienti pekli a zdobili velikonoční perníčky a ve vstupní hale
jsme připravili výstavu z výrobků našich
klientů. Letos byla poprvé také výstavou
prodejní a klienty, ale i zaměstnance velmi potěšil zájem návštěvníků o nabízené
předměty. Z vytěžených peněz nakoupíme materiál na nové výrobky a vyzkoušíme nové ergoterapeutické techniky, které naše volnočasové pracovnice s klienty
zkouší.
Bc. Andrea Faltysová, DiS.
manažer sociálních služeb

Inzerce
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Interhaf
V úterý 29. března a ve středu 30. března 2011 navštívila naši školu paní Milada
Žváčková ze Smržovky s pořadem „Kdo chce
mít přítele, musí být sám přítelem.“ Přivezla
s sebou své tři psí kamarádky - Vikinku, Amál-

V městském kole olympiády Právo pro
každého obsadilo družstvo 9. B ve složení
Michaela Otradovská, Anna Kopová, Petr Netušil a Jan Pokorný 7. místo. Úspěšnější byla
sestava 8. B ve složení Barbora Židlická, Eva
Jelínková, Jakub Huška a Ondřej Plíva, která
vybojovala čtvrtou příčku. Celkově se zúčastnilo 10 týmů. Za reprezentaci školy všem děkujeme.

Okresní kolo v hokejbalu

ku a Berušku. Tohoto výchovně vzdělávacího
programu pro děti se psy se zúčastnili žáci
prvního i druhého stupně. Děti se do pořadu
aktivně zapojily a zábavnou formou se seznámily se základními principy chování nejen ke
zvířeti, ale i k sobě navzájem. Vystoupení se
psy určitě splnilo svůj cíl - budovat vyrovnaný a odpovědný vztah k živým tvorům, učit se
s nimi zacházet a motivovat děti ke vřelému
pojetí přírody.
Mgr. D. Cyroňová

V základní skupině hokejbalového turnaje, který proběhl na hřišti ZŠ Polabiny 1, obsadili chlapci 6. a 7. tříd 2 místo, když nejprve
podlehli ZŠ Bratranců Veverkových 2:0 a poté remizovali se ZŠ Choltice 0:0. V semifinále
nastoupili proti hráčům domácí školy, kterým
podlehli 3:0. V boji o třetí místo prohráli 4:0
se ZŠ Polabiny 2 a obsadili konečné 4. místo
ze šesti družstev.

Zajímavá beseda
Jedno březnové ráno se ve škole objevila naše bývalá studentka, Šárka Kubelková,
a přivezla s sebou milého hosta, pana Tomáše Kvocha.Tomáš je člověk, kterému se před
20 lety obrátil život naruby. Při potyčce s průvodčí spadl pod vlak, který mu amputoval obě
nohy. On ale svůj život nevzdal a dnes je zapsán i do Guinesovy knihy rekordů za výstup
na Sněžku po rukách. Kromě jiných aktivit dokáže na vozíku ujet maraton a reprezentuje
Českou republiku v paraolympijském týmu
sladge hokejistů. Tomášovi patří obdiv a dík
i za to, s jakou ochotou a trpělivostí odpovídal
na všetečné dotazy našich žáků.
PaedDr. M. Souček
U příležitosti oslav 750. výročí založení města pořádáme výstavu a prezentaci
naší školy v přízemí hlavní budovy a Den
otevřených dveří na budově 1. stupně.
Výstava, prezentace a prostory 1. stupně budou zpřístupněny dne 4. června od
9.30 do 14.00 hodin.
Srdečně zveme všechny účastníky oslav.

Košík plný rozumu
I naše škola se zapojila do Národního turnaje ve hře Košík plný rozumu jako doplňkové pomůcky v rámci výuky. Školní kolo probíhalo na prvním stupni dle ročníků od 2. tříd.
Vítězům, kteří postupují do krajského kola, držíme palce:
Eliška Rokytová II. B, Matěj Norek III. A,
Martin Kratochvíl IV. B, Jan Dušek V. A

J. Pelanta, který sám vstřelil 14 z 15 branek
svého týmu, na hřišti si dělal, co chtěl, a de
facto sám porazil všechny ostatní školy.
Bc. M. Bulušek

Návštěva České televize
Žáci 8. a 9. tříd obsadili ve své skupině
4. místo, když podlehli 4:1 hráčům ZŠ Polabiny 1 a 1:0 ZŠ Bratranců Veverkových, remizovali 0:0 se ZŠ Ohrazenice a porazili 1:0 ZŠ Polabiny 3. Celkově obsadili naši chlapci 7. místo
z devíti týmů.

Malá kopaná
Ve středu 13. dubna pořádal ŠSK při ZŠ
okrskové kolo v malé kopané. Turnaj proběhl
v rámci oslav 750. výročí založení města Přelouče za velmi nepříznivého počasí, takže

Děti však soutěží mezi sebou nadále.
Ve třídách využívají volných chvil k zahrání
si této hry o zásadách zdravé výživy.
Mgr. V. Šorfová

Městské kolo
Právnické olympiády

„Poradím vám, jevte do České televize.
Zkuste být třeba režisérkou. Já, Sára, jsem se
jí na krátkou dobu stala. Přání, vidět na vlastní oči jak se natáčí pohádka, se splnilo žákům II. B. Cesta vlakem do Prahy uběhla velmi rychle a pro mnohé jet poprvé metrem byl
silný zážitek. Na Kavčích horách v ČT na nás
čekal průvodce, který nám trpělivě ukazoval
a vysvětloval. Pochopili jsme, že ČT je rozsáhlý areál, a proto nám stačilo vidět některá studia např. Sama doma, Vysoká hra, …
Nejvíce se nám však líbilo na táčení Jů a Hele. Když Sára - režisérka křikla playback, ticho, jedem … tak jsme ani nedutali, natáčení právě začalo. Velký zážitek na nás čekal
také v kostymérně: zkouška paruk, posadit se
na královský trůn nebo se obléci jako zbrojnoš a potěžkat si meče. Odcházeli jsme odtud nadšeni a plni nových dojmů. „Praha je
nejlepší město v České republice a město různých památek.“ Chtěl bych tam jet zase.“
Žáci II. B a tř. uč. V. Šorfová

všem jeho účastníkům patří obdiv za výdrž
a zdárné překonání nepříjemných podmínek.
Poděkování patří městu Přelouč za věnování krásných pohárů a FK Přelouč za zapůjčení hřiště a šaten.
Vítězem se stalo družstvo ZŠ Řečany před
ZŠ Smetanova, ZŠ Masarykovo náměstí a ZŠ
Choltice. Nade vše vynikl výkon řečanského
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Základní škola
Smetanova ul.
Vyzdob si svoji školu

Tak zněl název dvoudenního projektu II. stupně. Několikaměsíční příprava vyvrcholila závěrečnou realizací 31. března a 1. dubna. Děti byly rozdělené podle zájmu a dovedností do třinácti skupin, ve kterých se věnovaly různým výtvarným činnostem, jejichž
výsledky budou dlouhodobě trvalou součástí výzdoby školy. Stěny
chodeb, na které děti malovaly ve všech podlažích, tak vytvářejí
iluzi rozmanitých prostředí - „louka“, „mořský svět“, „džungle“, v prostorách šaten dokonce použily „chytlavou“ techniku „graffiti“. Takto upravené chodby budou doplněny dalšími výrobky - keramikou,
sochami a reliéfy, zdobenými květináči, paličkovanou krajkou, výrobky z textilu a dalšími prostorovými objekty. Projekt bezpochyby

!

pozitivně ovlivnil estetické cítění žáků, včetně převzetí zodpovědnosti za výzdobu a udržování příjemného prostředí školy. A protože byli do práce zapojeni všichni žáci a předem pochopili smysl
projektu a vcítili se do něho, lze konstatovat, že výsledek je velice
zdařilý.
Mgr. F. Jelínek

Školní olympiády
V uplynulém období se konala krajská kola školních olympiád.
Našim zástupcům se v nich vedlo výborně. Klára Kolářová se umístila v konverzační soutěži v německém jazyce na 1. místě s postupem do celostátního kola, v obdobné soutěži v anglickém jazyce
obsadil Ladislav Roušar 4. místo. Oba jsou žáky 9. B. Janě Neubauerové z 8. A chybělo k medailovému umístění jen půl bodu,
skončila čtvrtá v krajském kole dějepisné olympiády.
Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Sportovní úspěchy
Letos se daří našim žákům nejen v soutěžích vědomostních,
ale štěstí jim přeje i ve sportu. V březnu a dubnu se uskutečnila
řada sportovních klání. Družstva děvčat i chlapců se probojovala
do finále basketbalové soutěže. Oba týmy složené z žáků a žákyň
7. a 8. ročníku si v okresním přeboru vedly velmi dobře Dívky skončily na 2. místě, chlapci byli třetí.
V letošním roce jsme vyslali do okresního kola gymnastické
soutěže nejen děvčata, ale i šikovné chlapce. Obě družstva překvapivě obsadila 2. místo, ačkoli byla většina z nich na této soutěži
nováčky. Velkou zásluhu na umístění chlapeckého družstva měl
Martin Pliva ze 4. B, který byl nejlepší ze všech a odnesl si pohár
vítěze.
Smíšené družstvo žáků 1. stupně se zúčastnilo PREVENTAN-Cupu ve vybíjené. Mezi deseti školami Pardubického kraje skončilo opět na 2. místě.
Hoši z II. stupně postupují z 2. místa do dalšího kola v malé kopané, děvčata vyhrála okrsek ve volejbale, a proto i jim budeme
držet palce v dalších zápasech.
Všem sportovcům děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

K+L+O+K+A+N = matematická soutěž
Tato soutěž u nás probíhá každý rok ve všech 2. až 9. třídách
a její výsledky se posílají do okresního kola. Podle věku je rozdělena do čtyř kategorií: CVRČEK, KLOKÁNEK, BENJAMÍN a KADET. Nejlepšími řešiteli v jednotlivých kategoriích byli E. Vrchotová a A. Kazdová z 3. A, M. Prokop ze 4. B, Š. Kvoch ze 7. B a M. Juríková z 9. B

Anketa k projektu „Kniha - můj kamarád“
V rámci tohoto projektu I. stupně provedli žáci anketu, které
se zúčastnilo celkem 327 dětí ve věku 6 až 15 let a 15 dospělých.
Z jejich odpovědí vyplynulo, že čtení je zálibou jen pro 61 % dětí,
ostatní raději sportují, sedí u PC nebo se věnují kamarádům. Mezi
mladšími čtenáři jsou nejoblíbenější pohádky o zvířatech, u starších
vedou dobrodružné příběhy. Podrobnější informace o projektu, nebo anketě, získáte u paní učitelky Capaliniové nebo Malečkové.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
AKCE ZUŠ
4. 5. - VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ na Dni matek, Břehy, 15:00
5. 5. - INTERNÍ VEČÍREK, sál ZUŠ, 16:30
7. 5. - BUĎ FIT na Náměstí TGM, 15:00
13. - 15. 5. - soustředění dechového orchestru, ZUŠ
15. 5. - DEN PRO RODINU - vystoupení orchestru Buv Fit - 15:00 - náměstí TGM Přelouč
15. 5. - KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ v Záložně,
17:00 hodin
20. 5. - Zájezd ZUŠ do Zámeckého divadla v Litomyšli
21. - 22. 5. - Dechový orchestr ZUŠ na festivalu Čermákovo
Vysoké Mýto
25. 5. - VÝCHOVNÝ KONCERT pěveckého sboru Roš€ák pro
MŠ Kladenská
27. - 28. 5. - VÝTVARNÉ SYMPOZIUM, budova a zahrada ZUŠ
27. - 29. 5. - SOUSTŘEDĚNÍ A KONCERT pěveckého sboru
Roš€ák - Jablonné nad Orlicí
31. 5. - TANEČNÍ PODVEČER - vystoupení žáků tanečního oboru školy, 17:00, Záložna
1. 6. - KYTAROVÝ KONCERT - sál ZUŠ, 17:00
2. 6. - VERNISÁŽ výtvarných prací žáků odloučeného pracoviště Chvaletice
2. 6. - NOCTURNO - zahajovací koncert festivalu Polanského
Přelouč, Chrám Tůmy Přeloučského, 18:00
3. 6. - JAZZOTÉKA - koncert vážné i nevážné hudby, Vinotéka a galerie Kotýnek, 17:00
3. 6. - KONCERT JAZZOVÉHO ORCHESTRU KYX ORCHESTRA
Chrudim, Náměstí TGM, 19:00
4. 6. - KONCERT DECHOVÝCH HUDEB - u budovy ZŠ TGM,
14:00 (vystoupí dechový orchestr ZUŠ Přelouč, Bojané, Keramička a Moravanka)
6. 6. - INTERNÍ VEČÍREK, sál ZUŠ, 16:30
8. 6. - KONCERT PRO CHOBOTNIČKY - trochu vyjímečný koncert žáků a učitelů klavírního oddělení
9. 6. - ABSOLVENTSKÝ KONCERT, sál ZUŠ, 17:00
13. 6. - ABSOLVENTSKÝ KONCERT, Chrám Tůmy Přeloučského, 17:00
14. 6. - KONCERTY sboru Roš€ák a orchestru Buv Fit, Záložna, dva koncerty dopoledne, večerní od 17:00
15. 6. - KONCERT PRO RADOST - vystoupení žáků odloučeného pracoviště Chvaletice, KD Chvaletice
19. 6. - Dechový orchestr na festivalu dechových hudeb v Chrudimi
20. - 24. 6. - soustředění tanečního orchestru Buv Fit, Autokemp Břehy
21. - 24. 6. - výstava prací žáků výtvarného oboru - ateliér
ZUŠ
22. 6. - MEZIMĚSTSKÝ KONCERT - tentokrát s kytarovým oddělením ZUŠ Na Střezině Hradec Králové
25. 6. - ŽELEZNOHORSKÉ SLAVNOSTI - vystoupení pěveckého sboru Roš€ák
29. 6. - ABSOLVENTSKÝ KONCERT ANNY POKORNÉ a jejích
hostů, sál ZUŠ
29. 6. - BUĎ FIT na Náměstí TGM, 19:00
4. - 5. 7. - soustředění dechového orchestru, ZUŠ
8. - 11. 7. - ZÁJEZD DECHOVÉHO ORCHESTRU na Slovensko a do Vídně
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22. - 26. 8. - soustředění dechového orchestru, Autokemp
Břehy

NAKRESLI KVĚTINU
Chtěla bych poděkovat malířům - učitelům, kteří mají trpělivost s těmi, co mají potřebu kreslit. Každý je v začátcích svého tvoření nejistý, řekla bych, že „neví, jak se projevit, zkrátka,
jak na to“. Nakresli květinu, řekl mi učitel kreslení. Poznání, že
není jednoduché dobře nakreslit obyčejnou květinu, mě udivilo a zároveň nastavilo moji touhu to umět. Každý psycholog velmi dobře ví, že kresba řekne víc, než tisíc slov, proto by každý
člověk měl často kreslit květinu, aby nezapomněl citlivě vnímat své okolí.
Co je v díle malíře nejvíce vnímáno? Cítit správně barevně
a plně se realizovat, neboli projevit se osobně. Vyjádřit se podle svého pochopení, nenapodobovat jen objektivní skutečnost,
malíř dává svému námětu novou zajímavost. Píše v malbě to,
co ještě nikdo neviděl, předává svůj kontrast tónů, udává světlo a modeluje námět.
Krásné dílo nepotřebuje komentáře, být vnímavý k pestré
rozmanitosti tvarů, světla a barev, nalézt krásu tam, kde ji mnozí nejsou schopni vidět - takový by měl být malíř, ilustrátor, kreslíř, vlastně by měl svou tvorbou štědře poskytovat radost jiným. Malíř zachycuje smyslové dojmy bez ohledu na obecné
mínění, nebo€ již samotná barva je zvláš€ účinná jako samostatný výtvarný prostředek, je to vyznání umělce - zvěčnění
prchavé chvíle. Dobrý učitel takové vnímání dokáže svým žákům předat. I když se nestanou profesionálními umělci, přesto
zůstanou vnímavými lidmi po celý život, proto jsem napsala poděkování všem malířům - učitelům, kteří dokáží předat svým
žákům to, aby uměli nakreslit květinu.
Marcela Danihelková
Naše poděkování patří paní Danihelkové a všem výtvarným
umělcům, kteří s naší školou spolupracují a vnímavě oceňují
práci našich učitelů.

Oči dokořán - 11. ročník přehlídky
výtvarných oborů ZUŠ
Velkého ocenění se našim žákům a pedagogům dostalo
i na krajské přehlídce prací žáků výtvarných oborů ZUŠ, která
se konala letos v dubnu ve Svitavách. Přehlídky se zúčastnilo
celkem 22 škol. Po zkušenostech z pardubické Sýpky před třemi lety přivezli učitelé do krajského kola většinou dobře promyšlené celky. Výstava je zajímavá jak pro pedagogy (nejen)
výtvarné výchovy, tak i širokou veřejnost. K vidění jsou jednotlivé plošné a prostorové práce, ale, a to především, i řady
výtvarných prací a výtvarné projekty, výtvarné akce, výsledky
přípravy na umělecké školy, fotografická tvorba žáků atd. Výtvarné umění se zde mnohdy snoubí s přírodními i společenskými vědami. Snad každý návštěvník pochopí specifické
a nezastupitelné místo tohoto typu škol v našem vzdělávacím
a výchovném systému.
Výstavu, výstižně pojmenovanou Oči dokořán, můžete
ve Svitavách zhlédnout do 7. května 2011 (otevřeno v úte-
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rý - pátek 9 -12, 13 - 17 h, v sobotu a neděli od 13 do 17 h),
celostátní kolo přehlídky VO ZUŠ proběhne koncem září ve
Šternberku u Olomouce.
Zde budou vystaveny i třídní projekty obou našich pedagogů - Báry Fialové a Jana Vojtíška, které byly odbornou porotou
vysoce ceněny a postoupily do celostátní přehlídky.
Všem našim uměleckým pedagogům a žákům děkujeme
za skvělou reprezentaci a držíme palce, a€ se daří i nadále. Máme z vás radost! Tak a€ ji máte taky!
vedení školy

KRAJSKÁ KOLA SOUTĚŽE ZUŠ
Mladí akordeonisté z celého kraje se v úterý 22.3. setkali
na krajském kole soutěže ZUŠ, které ve svých prostorách uspořádala chrudimská ZUŠka. Za naši školu se soutěžního klání
zúčastnili Lukáš Poklop, který si odnesl čestné uznání, a Eliška Majerčinová, která získala bronz. Je velká škoda, že nástroj,
který má v Čechách takovou tradici, stojí v současné době tak
trochu mimo hlavní proud. Doufejme, že nepřijde doba, kdy si
lidé budou místo zazpívání s harmonikou pouštět jen bezduché nahrávky „toho nejlepšího z toho nejlepšího….. „ na CD.
Nedostatkem soutěžících naopak vůbec netrpělo krajské
kolo ve hře na smyčcové nástroje, které proběhlo ve čtvrtek
7. dubna v Kulturním domě v České Třebové. I přesto, že tréma
svazovala ruce téměř všem soutěžícím, diváci měli možnost slyšet výkony, za které by se nemusel stydět nejeden konzervatorista. Ve velké konkurenci zaujal náš talentovaný violista Štěpán
Kvoch porotu svým nádherným tónem a vyzrálou muzikalitou
a odvezl si stříbro.
Gratulujeme a děkujeme všem soutěžícím i jejich rodičům,
kteří po celou dobu soutěže poctivě a neúnavně fandili. Blahopřání patří samozřejmě i jejich pedagogům, Eleně Savilové
a Slávce Přinesdomů.
Vedení školy

Mládí a Bohuslav Martinů
Žáci přeloučské ZUŠ se v pondělí 18. 4. 2011 už podruhé
zúčastnili celostátní pěvecké soutěže ,,MLÁDÍ A BOHUSLAV
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MARTINŮ,, v Poličce a opět získali skvělá umístění. Přednesem
písní Bohuslava Martinů (povinné skladby) a dalších hudebních skladatelů reprezentovali naši školu v několika věkových
kategoriích. Zlaté pásmo ve své kategorii získali Diana Hladíková, Karolína Fajtová a David Šulc. Stříbrné pásmo Aneta
Králová, Michaela Štefanská a Barbora Štěpánková. Bronzové pásmo získaly Valentýna Korečková a Klára Vosecká.
Jménem pěveckého oddělení a vedení školy všem účastníkům soutěže děkujeme za vzornou reprezentaci a přípravu,
kterou této soutěži věnovali. Přejeme jim ještě mnoho dalších
skvělých úspěchů. Všem rodičům děkujeme za skvělou podporu a pochopení.
Lenka Nimrichtrová

ZLATÍ ROŠŤÁCI
V sobotu 9. dubna všichni členové pěveckého sboru Roš€ák vstávali brzy ráno, aby už v 6.45 h byli připraveni k odjezdu z náměstí v Přelouči do Prahy. V Praze v kulturním centru
ZAHRADA se totiž konal již 6. ročník celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů. Ve dvou soutěžních dnech se
tu představilo 45 sborů ve 3 kategoriích z celé České republiky. Slyšeli jsme tam mnoho dobré hudby, viděli pěkné nápady
i humorná či zajímavá zpracování. I my jsme pyšní na svůj výkon, za kterým je hodně práce od vánočních prázdnin až do
jarních dnů a i přes letošní velmi časté chřipkové epidemie - mnohokrát se sešla jen menší polovina sboru, jsme nakonec
náš obtížný repertoár zvládli!
Dostali jsme pochvaly od porotců, ale pro děti je největší radostí uslyšet naše jméno - ROŠŤÁK - VE ZLATÉM PÁSMU!
Za odměnu si pak všichni mohli projít Václavské náměstí
a společně jsme navštívili Národní muzeum, které se už brzy
chystá k uzavření z důvodu rekonstrukce.
Děkujeme všem, kteří nám drží palce, připravují kroje či svačiny a přijdou si nás poslechnout na některé z našich koncertů, jejichž kouzlo může být umocněno právě společným zážitkem mezi účinkujícím a divákem / dítětem a jeho blízkým…
Již dnes se na Vás těšíme při přípravě „Večera s písněmi
Svěráka a Uhlíře“ (v Záložně 14. 6.), na který si Roš€ák chystá
překvapení v podobě dvou minioperek!
Veronika Pokorná
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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 dubnu pořádal klub Sluníčko mimo pravidelný program Velikonoční dílnu. Maminky i děti si ozdobily vajíčka
netradičními technikami a také se inspirovaly od paní Vosáhlové a paní Tůmové rozličnými technikami zdobení kraslic,
např. inkoustovou a ubrouskovou technikou, drátováním apod.
Oběma tvořilkám děkujeme!

" 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 již nyní na číslo 605 515 924.
Krásné dny Vám přeje I. Kubová,
Klub maminek a dětí Sluníčko ☺.

Na měsíc květen připravujeme:
" 5. května vyrážíme na Výlet do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Pojedeme tranzitem i na kolách. Po
prohlídce koníčků ve stájích se přesuneme do obory do Koles, kde si prohlédneme prasátka, daňky a další zvířátka. Nakonec se stavíme v penzionu Kolesa na něco dobrého ☺. Pokud máte chu€ jet s námi, kontaktujte nás, třeba se najde
volné místečko nebo můžete jet s námi i na kolách.
" V termínu 15. - 18. 5. pořádáme již podruhé Jarní pobyt
pro rodiny s dětmi. Loňského pobytu se zúčastnilo 6 rodin,
letos nás jede 12 rodin. Někteří s tatínky, někteří „pouze“ s maminkami. Pro všechny máme připraveno spoustu her, výletů,
tvoření, cvičeníčka i zpívání a to v „Domě Alois“ v Černém Dole. Máme domluvenu projížvku na koníčkách, plavání v bazénu, návštěvu muzea podzemí Krkonoš, výlet lanovkou na
Černou Horu.. Už se moc těšíme!

Divadélko „O pejskovi a kočičce, jak pekli dort“

" Letos poprvé oslavíme Dětský den společně s městem Přelouč. Na tuto akci zajistíme několik soutěží zejména pro nejmenší robátka. Čekat na Vaše děti budou tunely na prolézání, kuželky, chytání rybiček a další soutěže, které zvládnou
s Vaší pomocí i ti úplně nejmenší ☺. Přijvte také, těšíme se
na Vás!
" V měsíci červnu se můžete těšit již potřetí na Pohádkovou
cestu po Slavíkových ostrovech. Na tuto oblíbenou akci sháníme dobrovolníky, kteří jsou ochotni zahrát si jedno odpoledne na pohádkové postavičky, případně moc prosíme o zapůjčení nebo vyrobení pohádkových kostýmů, aby byly
každý rok nové, neokoukané. Pomoci nám můžete i s drobnými dárečky pro děti, sháníme např. hračky z kinder vajíček, drobné nepoškozené hračky, ale samozřejmě velmi
uvítáme i sponzory na malé sladkosti a suvenýry pro děti.
Protože jsme nezisková organizace, nemůžeme Vám nabídnout odměnu za dobrovolnictví, avšak naší i Vaší odměnou
budou zcela určitě rozzářená dětská očka. Děkujeme, že nám
pomůžete. Fotky z loňské i předloňské pohádkové cesty naleznete na stránkách slunickoprelouc.webnode.cz, pokud
zapátráte v naší rozsáhlé fotogalerii.
" Letos poprvé budeme fungovat i o prázdninách. Budeme
pořádat výlety za město, do města, vláčkem do blízkého okolí... Mimo to bude ve vybraných termínech otevřena i naše
herna, hlavně v případě nepříznivého počasí. Aktuální informace získáte na našich stránkách.
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KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

VELIKONOCE V KLUBU RADOST
Ani tentokrát klub Radost nezapomněl na významné velikonoční svátky, kdy děti seznamujeme s velikonočními zvyky,
pranostikami a říkačkami. Tuto radost z příchodu Jara jsme
proměnili v tvořivou dílnu, kdy jsme se věnovali zdobení klubu. Nechybělo zdobení vajíček nejrůznější technikou, tvoření
dekoračních misek, pletení pomlázek, tvorba jarního hnízda
a povídání u šálku čaje z čerstvých bylinek, kde se děti seznámily s hlavní podstatou Velikonoc.

Družstvo
1. místo
2. místo
3. místo

10 - 15 let
Soňa Slaběňáková
Martin Bednář
Renata Křivková

51 bodů.
50 bodů.
39 bodů.

Družstvo
1. místo
2. místo
3. místo

15 - 18 let
Martin Pitřík
Pavla Veselá
Ondřej Kadaník

82 bodů.
61 bodů.
55 bodů.

!

Děti a mládež obdržely diplomy a ceny věnované klubem
Radost Přelouč. Děkujeme SK Kuželky Přelouč, p. Miroslavu
Skalovi za ochotu a pomoc při uspořádání turnaje.

LETNÍ HISTORICKÝ TÁBOR 2011
3. 7. - 10. 7. 2011
Nezapomeňte se včas přihlásit na Historický tábor 2011
klubu Radost v penzionu VEPO, který se nachází v nejznámějším a největším rekreačním středisku v Krkonoších - v Peci
pod Sněžkou. Celá oblast města je umístěna v Krkonošském
národním parku. Zde vládne pán a vládce hor, sám velký Krakonoš, který nás bude po svém panství provázet. Navštívíme
mnoho zajímavých míst. Těšit se můžete na Vlčí jámu, Aichelburg, Zelený potok, Spálený mlýn, Sněžku a Relax park, ve kterém najdeme bobovou dráhu, skluzavky, trampolíny, lanový
park, jízdu na kladce a dětské hřiště. Zažijeme i akci s horskou
službou a mnoho dalších překvapení.
Ubytování
- samostatné 2 - 4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC)
Stravování
- Kompletní servis zajištěn přímo v penzionu VEPO
Termín
- od 3. 7. do 10. 7. 2011
Cena tábora: - 2.500 Kč
Přihlášky obdržíte v klubu RADOST (sokolovna Přelouč)

Denní program klubu
PO - WORKSHOPY

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

ÚT - video klub, dramaterapie

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

ST - společenské hry

- soutěže
- doučování
- práce na PC

ČT - doučování, muzikoterapie

- tělocvična (fotbal, vybíjená, trampolína, kruhy...)
- práce na PC
- doučování s gympláky
- muzikoterapie, karaoke,
tanec Zumba

VELIKONOČNÍ TURNAJ V KUŽELKÁCH
Velikonoční turnaj v kuželkách jsme rozdělili do tří skupin
podle věku a umístění bylo následující:
Družstvo
1. místo
2. místo
3. místo

6 - 10 let
Kristýna Rácová
Roland Rác
Denisa Veselá

52 bodů.
47 bodů.
46 bodů.

V klubu si též můžete zahrát stolní fotbálek, kulečník, využít
PC připojeného k internetu.
Otevírací doba klubu RADOST
PO - ČT 14:30 - 17:30
Kolektiv klubu Radost.
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Akce pro děti a mládež
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Dům dětí a mládeže Přelouč
Klub Šikulka

Návštěva kuželny Přelouč

Zájmový kroužek pod vedením Míši Novákové. Ruční práce,
malování, práce s různými materiály a zvykání si na kolektiv, to
jsou hlavní cíle tohoto zájmového útvaru.

Během jarních prázdnin jsme navštívili kuželnu, děti si zahrály malý turnaj o ceny. Pan Skala vysvětlil dětem pravidla hry
a velmi pěkně se o nás staral, za což mu moc děkujeme.

Hudební kroužky

Kurz pro dospělé - nešitý patchwork

Kroužky hraní na flétnu a kytaru mají dlouholetou tradici.
Je pro nás velkým potěšením, že se zájem o hru na oba nástroje nesnižuje, spíše naopak.

V březnu se v DDM sešli dospělci na kurzu nešitého patchworku, vyrobili si velikonoční vajíčko na dekoraci. Skvělou lektorkou byla paní Hana Horáková.

Připravujeme:
Dětský den 28. 5. 2011
Připravujeme ve spolupráci s Kulturními službami a dalšími organizacemi, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. Akce bude probíhat na novém pódiu za
ZŠ TGM odpoledne.
Letní tábory 2011
Velice nás těší velký zájem o letní tábory pořádané DDM.
V současné době jsou všechny tři pobytové tábory a jeden příměstský tábor plně obsazeny.
Jana Homolová, Pavel Hrdý, Blanka Leksová

Rybářské závody na konci dubna
Tento čas patřil jako každoročně v naší organizaci rybářským závodům. V sobotu 23. se uskutečnily pod patronací místních skupin na Malé Černé a Heroutu, následující víkend pak
na Komoře, kde po sobotních závodech pro dospělé následovaly v neděli závody pro děti. Ideální počasí přilákalo na obě
akce nejen po cca 70-ti závodnících, ale i řadu jejich přátel a diváků, kteří si mohli užít krásné prostředí obou lokalit.
Po ukončení závodů na Černé si stejně jako loni mohly
své rybářské umění vyzkoušet děti i bez rybářského lístku.
(Závody na Komoře proběhly až po uzávěrce tohoto čísla)
Podrobnější zprávu včetně kompletních výsledků ze všech
zmíněných akcí najdete na našich webových stránkách - www.rybári prelouc.cz
J. Zikl - předseda MO
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Přeloučáci poznávejte Přeloučsko
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Naše tvrze
Tak se jmenovala výstava, kterou jsem navštívila v Brloze po
dva víkendy 26. a 27. 3. a 2. a 3. 4. 2011. Pěkná atmosféra, jednoduchá nápaditost exponátů a zajímavé informace, to všechno mě přimělo k napsání tohoto článku. Je příjemné se zmínit
o úspěšných studentkách Denise Markové a Kateřině Černé,

které společně vytvořily tuto výstavu o našich tvrzích a nejen
o nich. Určitě jsem nebyla sama, kdo ocenil nadšení a odbornou fundovanost obou absolventek třetího ročníku Univerzity
Hradce Králové na Filozofické fakultě, které studují obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví. Ta slova „prezentovat
a chránit kulturní dědictví“ ve mně vyvolávají otázku, jakým způsobem budou v budoucnu předávány informace o našem kulturním dědictví již neexistujících venkovských staveb, jako jsou

tvrze, ale také o jiných existujících venkovských památkách?
Myslím, že opověv je jasná - nelepším prostředkem jsou výstavy a články, kterými je nutné si připomínat naše regionální bohatství uchovávané po generace v archivech. Na výstavě nebyly připomenuty jen písemnosti s obrazovým materiálem, ale
zaniklé časy připomněly též hmotné exponáty jako 5 kg těžký
jedenapůlruční meč, jednoruční meč, boty a šaty z té minulé
doby a nechyběla ani kroužková zbroj (košile) a mnohé jiné
drobnosti, které se v dané době používaly. Obdivovat jsme mohli i různé modely papírových a sádrových tvrzí, také knižní
publikace o zbraních a dobovém odívání. Během těchto čtyř dnů
navštívilo výstavu 128 lidí a pro děti, které přišly se svými rodiči, byly připraveny omalovánky s motivy tvrzí a rytířů. Zajímavé
je, že největší zájem o výstavu projevili sousedé z Jankovic, ačkoliv v jejich vesnici tvrz nikdy nestávala. Naopak moc velký zájem neprojevily obce, kde tvrze stávaly, ačkoliv byly o výstavě
včas informovány. Samozřejmě, že za vším snažením a prací,
která je nesporně vždy s přípravou výstavy spojena jsou lidé,
jejich čas a nadšení. Tyto příznačné vlastnosti vůbec nechyběly ani třetí studentce Střední odborné školy cestovního ruchu
v Pardubicích Šarlotě Junkové, která podávala o výstavě výklad
průběžně každou hodinu v určeném čase v brložském hostinci U Vavřince o zaniklých okolních tvrzích v Brloze, Lipolticích,
Benešovicích, Štěpánově, Valech, Lepějovicích, Veselí a zbytku
zřícené tvrze na Svojšicích.
Studentka Denisa Marková ukázala rodné vesnici Brlohu
a celému okolí, že má velký zájem o obor Historie, ve které
hodlá pokračovat na magisterském studiu na UHK. Však její
bakalářská práce, kterou píše o jezuitech, konkrétně o jezuitech
a jezuitských památkách na Žampachu u Ústí nad Orlicí svědčí, že to s ochranou našeho kulturního dědictví míní vážně.
Marcela Danihelková

Na Obřích postelích se nespí
Dnešní výlet bude trošku netypický,
vyrazíme přímo do přírody za zajímavým
geomorfologickým útvarem, ke kterému
se váže také jedna pověst, ale nebudeme předbíhat. Nejdříve se musíme do-

stat do prastaré obce Zdechovice, která
je jednou ze vstupních bran do Železných
hor. V této obci je samozřejmě množství
historických památek (o tom se v Roštu
již psalo), ale v okolí obce je také mnoho významných přírodních památek. Ze
Zdechovic vyrazíme na západ do sever-
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ního výběžku Železných hor. Na výběr
máme několik cest západním směrem,
které nás vždy navedou na turistickou
cestu, která vede k cíli našeho výletu. Jednou z možností je cesta do osady Zbraněves, která se rozkládá pod bývalým
vrchem Strážník, který byl již nenávratně
odtěžen díky kvalitnímu žulovému materiálu.
Žulové lomy velkostatku byly na počátku 20. století pronajaty Janu Zítkovi.
Lomy na Strážníku, měly velkou prosperitu, když se začaly vyrábět žulové kostky. Přijeli povolaní kameníci a odborníci
od Skutče a kostky se vyráběly ve velkém množství. Zájem o ně byl až překvapující. Také o dlažební kámen byl velký
zájem, hlavně pro regulaci Labe. Proto
se také ještě otevřely dva menší soukromé lomy, na obci a u Zbraněvsi. Při lámání kamene byla potřeba velkého množství
vody. Ta zvyšovala podstatně náklady,

a proto v krátké době byly oba lomy zrušeny a zůstal jen vysoce prosperující lom
velkostatku. Tam si na tehdejší dobu kameníci vydělávali vysoké mzdy. Prosperita lomu se promítla ve zdechovických

tržbách obchodníků a hospod. Kameníci drželi modré pondělky, nebo€ pracovali jen pět dní v týdnu.
Vedla tady Trstenická stezka, zde se
rozdělovala na Sázavu a Prahu. Obchodníci a jejich koně zde přespávali. Historické svědectví o dobývání železa z doby
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Přemysla Otakara II. připomíná osada
Zbraněves, zde se železná ruda dobývala a tavila. Železné doly a železárny zdechovické zanikly v 17. století. Nedaleko

Strážníka, směrem k Bernardovu je část
lesa, kde se říká „Na babách“. Podle dřívějších pamětníků tam vystupoval na pocestné lupič Babinský, který bohatým bral
a chudým dával. Když byl chycen, odpykával si trest na Špilberku.
Cestou ze Zbraněvsi se napojíme na
turistickou cestu, která nás povede jihozápadním směrem až k výraznému návrší, které převyšuje bezprostřední okolí
o 5 až 10 m. Povrch je zde téměř bezezbytku tvořen žulovými výchozy, převážně rozrušenými do více či méně zaoblených žulových bloků a balvanů. Největší
balvany, které jsou právě nazývány jako
Obří postele, tvoří vrcholovou část návrší. Nejvýraznější kamenný blok je 5,5 m
dlouhý, 2 - 2,5 m široký a 1,2 m vysoký,
na temeni spočívá na „podstavci“, čímž
vzniká malý skalní tunel. Na jihozápadním svahu návrší se nacházejí další mírně prohnuté a od skalního podkladu částečně odloučené žulové lavice.
Lidová slovesnost vznik Obřích postelí ozdobila pohádkovým příběhem.
Stalo se to v dávných dobách, kdy ještě po člověku nebyla ani stopa a Zemi
obývali děsiví tvorové. Tehdy prý došlo ke
sporu mezi obry a vábly. Jenže ani jedna
strana nechtěla ze svého ustoupit, jedna
pro tvrdou hlavu, druhá pro vychytralost.
A tak úporná hádka přerostla v boj. Jako malí kluci začali po sobě obři a váblové házet kameny. A protože to nebyly
bytosti ledajaké, ani kameny nepatřily
k běžným oblázkům, šlo spíše o kusy
skal. Jenže boj nebyl během jediného
dne rozhodnut, protože házení kamenů
přerušila tma.
Obři, aby byli připraveni na ranní pokračování, si nanosili hromadu obrovitých balvanů, u nichž v polospánku přečkali noc. Jen se rozednilo, čekali další
útok váblů, ale marně. Přešlo poledne
a démoni se neobjevili. Obři poznali, že
zvítězili a radostně odtáhli za svými. Hromady připravených balvanů však zůstaly na místě, kam si je dávno vyhynulí
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velikáni nanosili. A lid si vyprávěl jejich
příběh, podle něhož jim dal právě jméno
„Obří postele“.
Lesy kolem Obřích postelí mají ale
také své záhadné obyvatele. Charakteristickým křikem se zde pravidelně ozývá
krkavec velký, v noci můžeme slyšet houkání puštíka obecného ale také největší evropské sovy výra velkého. Při troše
štěstí je možné pozorovat nejbližšího příbuzného čápa bílého, kterým je čáp černý a ten v lesích této části Železných hor
hnízdí. Běžným druhem je zde prase divoké a jeho přítomnost dokládá rozrytá
zem mezi stromy. Budeme-li se chovat

!

tiše, tak určitě uvidíme další lesní obyvatele: datly, strakapoudy, kuny, veverky,
srnky atd.
Putováním po lese ztratíme určitě
spousty sil, které obnovíme na návsi posezením v jedné ze dvou hospůdek.
Mgr. Jiří Rejl (přírodní věda)
Marcela Danihelková (regionální dějiny)
K volnému zpracování regionálních dějin byla použita literatura:
Kronika obce Zdechovic
a jiné archivní prameny
Kratochvilné historie měst a míst
zemí koruny české: Sobotka P.

Inzerce
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Je pokřtěný věřící či nevěřící?
Ve středu „svatého týdne“ (týden od květné neděle až po
neděli velikonoční) jsem navštívil jeden úřad a dostal otázku:
„I když jsem ateistka, cítím v sobě potřebu se modlit, jak to
mám dělat?“ Po krátkém rozhovoru jsem se dověděl, že dotyčná osoba je pokřtěná. Řekl jsem, že je potřeba obrátit svůj satelit, nebo zájem, na „Někoho“, tedy Boha Otce, na Krista, a začít se modlit, začít komunikovat. Nikdo se přece nenaučí hrát
na trubku, cizí jazyk, když to nedělá. Je to dialog Já a Bůh. Pro
křes€ana je absurdní objímat strom a čerpat z něho „energii“,
kroutit kyvadlem a tvářit se, že je ☺ normální? Křes€an čerpá
svou energii z modlitby k Bohu, ze svatých svátostí, smíření
s Bohem i ve zpovědi a Eucharistii - svatého přijímání při mši.
Ten kdo to nedělá, nemůže být věřící, nebo€ věřící čerpá, věřící se modlí.

Boží hrob
Mnoho lidí z našeho města vůbec neví, že jako se chodíme podívat,
nebo modlit o Vánocích k jesličkám,
se věřící chodí modlit a dívat k Božímu hrobu. V našem kostele se tento
hrob zdobí a otevírá vždy, na Velký
pátek po obřadech večer v 18.00 až
do 21.30 hod. a na Bílou sobotu od
8.00 až do 20.00 hod. (s polední pauzou od 12.00 - 15.00 hod.) kdy začíná noční bohoslužba, očekávání
vzkříšení.

Je těžké uvěřit ve vzkříšení Krista?
Když jsme na zelený čtvrtek po společné mši v Královéhradecké katedrále, kde jsme si obnovili své kněžské sliby, při
obědě mluvili, řekl farář z Chlumce, že lidé ještě jsou schopni
uvěřit, že Ježíš byl ukřižován, ale že by byl vzkříšen, tak to je
už pro ně těžké. „Jsem materialista“, prohlásil mi známý, „věřím
jenom tomu, co si můžu
ohmatat“. „Tak si ohmatejte svou bolest, nebo
lásku, vůni nebo vzduch“.
Bůh je neviditelný, ale farář a kostel je skutečný.
Víra je skutečnou věcí pro
mnoho lidí i v tzv. ateistických Čechách. Na setkání
mládeže královéhradecké
diecéze letos 16. dubna se
sešlo mnoho mladých věřících. Téma bylo z listu
Sv. Pavla do Kolosanům
2,7: „V něm zapuswte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“. Byl nám představen
mladý kaplan z pražské
diecéze, němec Gerhard
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Hirschfelder, který v době, kdy se začala rozpínat ideologie národního socialismu pracoval s mládeží a byl za svá kázání často u policie na výslechu. Po přeložení do vesnice Habelschwerdtu, když byly jednou zohaveny socha Krista, svaté Trojice
a Panny Marie řekl v kázání: „Ten, kdo chce víru v Boha vyrvat
mládeži ze srdce, stává se zločincem.“ To byl důvod k zatčení, a tento mladý kaplan zemřel v Dachau na následky týrání,
podvýživy a vysílení 1. srpna 1941 ve věku 35 let. Zemřel pro
víru, ne proto, že byl lotr. První den v květnu si připomeneme
i významného člověka, který miloval mládež a který má být
1. května blahořečen v Římě, Papeže Jana Pavla II. hlasatele víry, který navštívil mládež a věřící v Hradci králové dne 26. dubna 1997. I Ježíšovi učedníci měli problém uvěřit ve vzkříšení.
Tomáš je toho v Bibli příkladem.
Hledal pouze důkaz pro víru ve vzkříšení. A Ježíš se mu zjevil. Jan 20, 27-29; Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem,
pohlez na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“ Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“
Ježíš mu řekl: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ A to vám ze srdce přeji, abyste jako Tomáš z evangelia hledali důkaz, proč věřit.
Krásný květen přeje

P. Pilka Lubomír

Modlitba ke vzkøíšenému Kristu
Vzkøíšený Ježíši, ty jsi z lásky k nám prošel utrpením, a tvá láska zvítìzila. Naplò
svou slávou celý svìt a dej, a• vìøíme ve
spasitelnou moc tvé lásky. Ty jsi živý,
který nás zveš, abychom nemìli strach.
Dej, a• vìøíme ve tvou pøítomnost, i když
je neviditelná, pomoz nám svým slovem
a darem odpuštìní, abychom kráèeli svým
každodenním životem s radostí a odvahou.
Amen.

Noc kostelů 2011
Noc kostelů se bude v České a Rakouské republice konat
v pátek 27. května 2011 a také nově i na Slovensku. Letošní
3. ročník nese motto: „Připomínám si noc co noc, jak jsem na
struny hrával, v srdci přemítám a duch můj hloubá.“ (Ž 77, 7)
Zamyšlení ICLic. Karla Moravce
nad mottem Noci kostelů 2011
(hlavní koordinátor v diecézi Hradec Králové)
V noci spíme. Někteří však musejí pracovat, jiní se baví,
milují,... Pro někoho je noc symbolem pohaslých nadějí a temnoty života, ve které jen zoufale čeká na svítání.
Podobně vnímal noc autor žalmu 77. V noci, kdy je sám,
a okolní tma umocňuje temnotu jeho myšlenek, úpěnlivě vo-
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lá k Bohu, a zpočátku se mu zdá, že volá marně, jako by tma
jeho života neměla nikdy skončit. Připomíná si radost a Boží
pomoc v minulosti, ale jeho přítomnost je plná tmy a bolesti.
Přece však nepřestává volat k Bohu a jeho přemítání v něm
zároveň obnovuje důvěru.
Jak jsou jeho slova podobná prožívání mnohých lidí, kteří
v noci života už jen vzpomínají na minulé dny - podle hesla,
že „lépe již bylo“. Ale přece je každá noc ohraničena svítáním,
světlo zahání temnotu. V temnotě noci nemusíme jen marně
vzpomínat na to, co se již nevrátí, ale učit se věřit ve svítání,
připomenout si, že Bůh na člověka nezapomněl. Křes€an věří,
že Kristus přichází jako světlo do temnoty noci, naděje svítání,
naděje pro každého člověka, který již přestával doufat.
Noc kostelů nám dává šanci podívat se dovnitř do chrámů,
které stojí v našich obcích a městech jako symboly víry a naděje. Venku je tma, ale uvnitř je světlo, které zve k sobě. A€ se
otevřené kostely stanou pro mnohé návštěvníky místem, kde
do jejich vlastní noci zazáří malé světlo naděje!

!

Noc kostelů 27. 5. 2011 v Přelouči
Kostel sv. Jakuba staršího

Program:
17:50 slavnostní zahájení
rozezvučením všech zvonů na věži kostela

18:00 mše svatá v kostele sv. Jakuba
rytmické písně (hrají děti a mládež farnosti)

19:15 komentovaná prohlídka kostela
- fresky, sochy a obrazy v kostele přednášející pan Jiří Zachař
také možnost nahlédnout ke zvonům

20:30 koncert chrámového sboru Ad Libitum
21:30 prohlídka kostela, varhan, zvonů
22:00 možnost osobního rozhovoru s knězem,
ztišení se, rozjímání při svíčkách
s doprovodem varhanní hudby

23:00 - 24:00
osobní a společná modlitba za město Přelouč
(v této době můžete kdykoliv přijít a připojit se k modlitbě,
která bude doprovázena písněmi)
Po celou dobu možnost občerstvení
Vstup je zdarma

Informace o Noci kostelů mohou návštěvníci sledovat
na webových stránkách: www.nockostelu.cz

Noc kostelů 2011 je:
" pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křes€anských výtvarných a architektonických
pokladů,
" projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti,
" nabídkou zakotvené křes€anské spirituality, modlitby a služby potřebným,
" znamením živé spolupráce křes€anských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.
Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křes€anstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křes€anství, církev, víru - a každý
si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit,
nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví.

Inzerce

Noc kostelů 2011
I naše farnost Přelouč se do Noci kostelů 2011 zapojila a to
po druhé. V loňském ročníku jsme se již s některými z Vás setkali a letos se těšíme též! V pátek 27. května Vás srdečně zveme
na noc otevřených kostelů do našeho přeloučského chrámu
sv. Jakuba staršího. Můžete si vybrat z programu níže uvedeného. Těšíme se na Vaši návštěvu.

5 / 2011
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

OCENĚNÍ SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2011
- krajské kolo
V týdnu před Mezinárodním dnem rodiny 15. 5. 2011 vyhlásí Pardubický kraj krajské kolo ocenění Společnost přátelská rodině.
Kampaň Společnost přátelská rodině vyhlásila Sí€ MC v roce 2004. Kampaň je zaměřena na posílení rodiny ve společnosti a na podporu prorodinné politiky. Současná společnost zaměřená na výkon a úspěch vytlačuje rodiny zejména s malými
dětmi mezi ohrožené skupiny na okraji společnosti, proto je zapotřebí jasně deklarovat, že děti chceme nejen penězi a slovy,
ale především činy. Už šestým rokem oceňujeme ty, kdo s podporou rodiny v podobě nabídky bezbariérového prostředí, rodinných slev, snahou o zachování zdravého životního prostředí atd.
už začali.
Od roku 2007 je kampaň rozšířena o nový cíl: vyhledat a ocenit ty, kdo nabídky pro rodiny nespojují s cílem získat klienta
či zákazníka, ale považují takový počin za přirozený vztah, který si ti, kdo právě vychovávají děti, zaslouží. Zaměstnavatelé,
kteří vytvářejí zaměstnancům podmínky, které usnadňují slavování rodinného a pracovního života.
Očekáváme, že kampaní přispějeme ke zvýšení společenské prestiže rodiny a pomůžeme upozornit na možnosti zlepšování podmínek života rodin s dětmi a slavování profesního
života rodičů s péčí o děti. I v Přelouči budeme vyhledávat podnikatele, provozovny, které podporují rodiče malých dětí a navrhneme je na ocenění. Více se dovíte na akci Den pro rodinu v neděli 15. 5. 2011 od 15 hodin na Masarykově náměstí
v Přelouči a na našich webových stránkách.
Zdenka Kumstýřová

deváté narozeniny klubu. Pro děti byly připraveny nejrůznější
soutěže a také občerstvení, na jehož tvorbě se podílely. Narozeninové odpoledne se vydařilo. Zavítala k nám také slečna
Pavelková z místní fary a děti seznámila s původem Velikonoc.
Zašli jsme také na kuželky. Někteří nadšenci už se pomalu
zlepšují a získávají správné kuželkářské grify a ti ostatní jsou
rádi, že si mohou zahrát a zasoutěžit. Vyhlásili jsme také výtvarnou a rukodělnou soutěž pro žáky všech přeloučských
základních škol, tentokrát na téma Jaro. Poslední týden v dubnu jsme si uspořádali Čarodějnický rej. Vyrobili jsme si každý
svou čarodějnici a poté, co jsme se u ohýnku pobavili a nakrmili, si každý tu svou spálil. Počasí je čím dál tím hřejivější
a slunnější a tak se snažíme co nejčastěji vyrážet na procházku do okolní přírody. V květnu bychom se rádi věnovali, ale nejenom tématu Život ve společnosti a ponoříme se také do
jarního tvoření a dovádění. Chystáme soutěž v orientačním
běhu, poslední kuželky v tomto školním roce a na konci měsíce se s námi můžete setkat na Den dětí, který se bude konat
29. 5. a i náš klub se zapojí s několika soutěžními aktivitami.
Iva Gabrhelová

RC KUBÍČEK
Program na květen 2011
V květnu se sejdeme každý čtvrtek od 9.00 do 11.30 hodin v klubovně a budeme společně tvořit. Také se proběhneme
v tělocvičně nebo na zahradě orlovny.
5. 5.
12. 5.
19. 5.
26. 5.

budeme vyrábět dáreček pro maminku.
jistě zvládneme krásné papírové ptáčky.
nás potěší uzlíkové panenky.
budeme malovat krtečka.

Další informace na tel.: 731 598 913 u Jitky Salfické
POZVÁNÍ KLUBU AKTIVNÍCH SENIORŮ
Společné akce máme vždy první úterý v měsíci pod vedením paní Hanky Kubátové. V květnu nás čeká Pernštýnská prohlídka Pardubic s průvodcem, v červnu 7. 6. 2011 výlet lodí po
Labi. Více informací na tel. 731 402 375 a na plakátech. Cestovné si hradí každý sám.
DUBEN V JAKUB KLUBU
V dubnu bylo v klubu celkem rušno. Měsíc rychle utekl. Věnovali jsme se ještě stále tématu Lidé a svět, ale také Velikonočnímu tvoření. Děti zdobily kraslice, ale i vajíčka vymodelovaná z papírové hmoty, vyráběly různé zápichy, upekli
a ozdobili jsme si perníčky a kluci si upletli pomlázku, aby byli připraveni na Velikonoční pondělí. 14. dubna jsme oslavili již
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Charita Přelouč a Orel Přelouč zvou na tradiční

DEN PRO RODINU
pod záštitou senátorky Mgr. Miluše Horské

od 15 hodin na Masarykově náměstí v Přelouči

Program:
"
"
"
"
"

vystoupení skupiny žáků ZUŠ Přelouč - Bu: fit!
nové i osvědčené hry a soutěže pro malé i větší děti
malování na kamínky a další novinky
od 16.00 malování na asfalt
vyhlášení kampaně Společnost přátelská rodině

Přeloučský ROŠT
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HASIČI OBČANŮM
SVÍČKY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ VERSUS POŽÁRNÍ OCHRANA
Začalo jaro a s ním je spojena spousta prací nejen okolo
domu, ale i na chatách a chalupách, po dlouhé zimě, kdy objekty nebyly používány zjiš€ují majitelé, že jim něco nefunguje
a pak je třeba oprava. Jak si posvítit, když mi nefunguje elektrika? K dispozici jsou ještě svíčky. Trocha nepozornosti a z opravy se může stát totální rekonstrukce po požáru.
Používání svíček k osvětlování se v dnešní době podstatně
omezilo a zůstalo spíše jako intimní osvětlení při slavnostních
chvílích. Řada lidí používá jak doma, ale i na pracovištích vonné svíčky. Svíčky se dnes prodávají ve všech možných velikostech, provedeních a barvách a používají se jako dekorativní
předměty. Pokud by sloužily pouze k uvedeným účelům, nemuseli bychom si dělat velké starosti.
Otevřený oheň a především svíčky se však stále bohužel
používají tam, kam toto osvětlení v žádném případě nepatří.
Svítit si svíčkou v prostoru, kde máme velké množství hořlavých látek (seník, půda se slámou) je obrovským hazardem, a že
se to nestává jen dětem, ale i dospělým je o to zarážející.
A proto zapálené svíčky budeme používat pouze při svátcích nebo rodinných oslavách a pro potřeby osvětlování v prostorech s nebezpečím požáru si raději pořídíme baterku.
Nejčastěji požár vznikne při zapomenutí zapálené svíčky,
odložené na hořlavém podkladě, při neopatrné manipulaci a jejím převrhnutí při odpadnutí žhavého knotu na hořlavé předměty. Stane se i to, že majitel bytu nebo chaty usne při zapálené svíčce nebo že svíčku převrhne domácí zvíře. Jaká je zde
rada? Svíčky odkládejme na nehořlavé podložky, nestavme je
pod hořlavé předměty, protože teplo stoupá vzhůru a pokud
odcházíme z domu či bytu nebo jdeme spát, svíčku raději zhasneme.
Zanedbatelné nejsou ani hry dětí, kdy si pomocí svíček
osvětlují temná zákoutí svých oblíbených míst ke hraní, jako

!

jsou stodoly, půdy a podobně. I v těchto případech si však musíme uvědomit, že požáry máme na svědomí v podstatě my dospělí, že jsou výsledkem naší nedbalosti či nedostatečné výchovy a dozoru nad dětmi.
Pavel Nejtek, HZS Pardubického kraje

VÝSLEDKY HC JESTŘÁBI - HOKEJBAL
A - TÝM - 1. ČNHbL VÝCHOD
sobota 12. 3.
HC JESTŘÁBI - SK SUDOMĚŘICE
4:5
po sam. náj.
(1:2, 2:1, 1:1 - 0:1)
Góly: Hackenberg 2x, Mucha, Kopecký
neděle 13. 3.
HC JESTŘÁBI - HBC RIGUM HODONÍN
Góly: Kalousek, Tesák, Svoboda, Kopecký,
Hackenberg, D. Kazimír, Ježek

7:1
(4:0, 0:0, 3:1)

neděle 20. 3.
SK KOMETA POLIČKA - HC JESTŘÁBI
Góly: Příhoda, Kalousek, Adámek, Kopecký

0:4
(0:1, 0:2, 0:1)

neděle 27. 3.
SK JIHLAVA - HC JESTŘÁBI
Gól: Ježek

6:1
(0:0, 3:0, 3:1)
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neděle 3. 4.
ERA SVÍTKOV STARS PARDUBICE - HC JESTŘÁBI
0:4
Góly: Štefanský, M. Kazimír, D. Kazimír, Svoboda (0:1, 0:1, 0:2)
Konečná tabulka po základní části
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SK Jihlava
TJ ACS Malenovice SV
SHC Opava
HC Jestřábi Přelouč
HBC Vsetín
SK Sudoměřice
Ježci Heřmanův Městec
HBC Rigum Hodonín
SK Kometa Polička
ERA Svítkov Stars Pardubice
HBC Hradec Králové 1988 B
TJ Sokol Poruba

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
15
15
13
10
11
10
6
6
5
4
2

1
2
0
0
4
1
0
3
1
0
2
1

0
1
1
3
2
1
0
0
3
2
0
2

1 133:32 62
4 113:43 50
6 101:44 46
6 65:52 42
6 65:40 40
9 98:84 36
12 74:104 30
13 70:97 24
12 51:82 23
15 41:92 17
16 52:117 16
17 35:111 10
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ČTVRTFINÁLE

J. Ježek, J. Příhoda, R. Raška, M. Růžek, M. Sláma, R. Kubát, T. Jirsa, L. Moravec

sobota 9. 4.
HC JESTŘÁBI - HBC VSETÍN
Gól: Štajner

1:2
(1:1, 0:1, 0:0)

neděle 10. 4.
HC JESTŘÁBI - HBC VSETÍN
Góly: Adámek, Štefanský

2:7
(1:3, 0:1, 1:3)

sobota 16. 4.
HBC VSETÍN - HC JESTŘÁBI

STARŠÍ DOROST - NHbL VÝCHOD
neděle 20. 3.
HBC JOKERIT CHRUDIM - HC JESTŘÁBI

10:0
(2:0, 5:0, 3:0)

HBC JOKERIT CHRUDIM - HC JESTŘÁBI
1:0
(0:0, 0:0, 1:0)

Zápasy sehráli:
P. Brykner - R. Stoklasa, R. Adámek, M. Štajner, L. Tesák, Z. Čapek, J. Kalousek, D. Štefanský, R. Kopecký, T. Hackenberg, P. Svoboda, M. Kazimír, F. Mucha, J. Ježek, M. Pidanič, D. Kazimír, V. Navrátil, J. Příhoda, M. Šmíd, T. Vorba - kouč : R. Štefanský

B - TÝM - 2. ČNHbL VÝCHOD
sobota 12. 3.
HC JESTŘÁBI B - HBC CHLUMEC NAD CIDLINOU
1:5
Gól: Hejhal
(1:3, 0:0, 0:2)
sobota 19. 3.
TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ - HC JESTŘÁBI B 3:0
(2:0, 1:0, 0:0)
sobota 26. 3.
HC JESTŘÁBI B - HBC JOKERIT CHRUDIM
3:1
Góly: Matějovský, Hejhal, T.Kryštof
(1:0, 2:1, 0:0)
sobota 2. 4.
HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE B - HC JESTŘÁBI B 3:0
(1:0, 0:0, 2:0)
neděle 3. 4.
HC JESTŘÁBI B - 1. HBC SVITAVY
1:4
Gól: Kubát
(0:1, 0:1, 1:2)
sobota 9. 4.
HC JESTŘÁBI B - SK HOLCIM PRACHOVICE
7:4
Góly: Hejhal 4x, Jirsa 2x, M.Kazimír
(1:1, 4:3, 2:0)
sobota 16. 4.
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC B - HC JESTŘÁBI B
1:5
Góly: Jirsa 2x, Komůrka, Pidanič, Raška
(1:1, 0:2, 0:2)

16:1
(3:0, 4:1, 9:0)

neděle 27. 3.
HC JESTŘÁBI - SK KOMETA POLIČKA

0:5
(0:2, 0:2, 0:1)

HC JESTŘÁBI - SK KOMETA POLIČKA
Góly: Richtár, Metzl

2:4
(0:1, 2:1, 0:3)

neděle 3. 4.
SK HOLCIM PRACHOVICE - HC JESTŘÁBI
6:5
Góly: Pecka 3x, Richtár, Maschke
(2:1, 3:2, 1:2)
SK HOLCIM PRACHOVICE - HC JESTŘÁBI
7:6
po sam náj.
(3:1, 2:4, 1:1 - 1:0)
Góly: Maschke 3x, Novotný, Pecka, Richtár
neděle 17. 4.
HC JESTŘÁBI - TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ B 5:0
Góly: Richtár 3x, Novotný, Mejtský
(2:0, 1:0, 2:0)
HC JESTŘÁBI - TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ B 1:2
po sam.náj.
(0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)
Gól: Richtár
Do utkání nastoupili:
M. Veselý - O. Kadaník, L. Zítka, T. Malina, J. Růžička, J. Kasal,
A. Bednář, V. Navrátil, J. Pecka, J. Dašek, P. Maschke, T. Richtár,
V. Metzl, J. Novotný, L. Moravec, M. Mejtský
kouč: D. Novotný

STARŠÍ ŽÁCI - MČR VÝCHOD
sobota 26. 3.
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC - HC JESTŘÁBI
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC - HC JESTŘÁBI

Konečná tabulka po základní části
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

HBC Autosklo-H.A.K. Pce B
TJ Lokomotiva Č. Třebová
NA Rangers Hronov
1.HBC Svitavy
HBC Jokerit Chrudim
HbC Chlumec nad Cidlinou
HC Jestřábi Přelouč B
SK OEZ Testa Letohrad B
Ježci Heřmanův Městec B
SK Holcim Prachovice

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

13
13
12
10
8
8
7
6
5
0

2
1
2
2
1
0
0
0
0
0

0
0
0
1
2
4
0
1
0
0

3 114:48 43
4 92:50 41
4 124:58 40
5 71:42 35
7 75:66 28
6 76:58 28
11 43:61 21
11 60:89 19
13 40:88 15
18 25:160 0

Utkání odehráli:
J. Kraus, M. Veselý, D. Krejčík - L. Komůrka, F. Oliva, P. Svoboda st., T. Hájek, L. Dvořák, J. Matějovský, L. Tesák, M. Kazimír,
R. Hrubeš, J. Šolta, M. Kryštof, Z. Hejhal, T. Kryštof, F. Zerzán,
J. Novotný, L. Musil, V. Navrátil, T. Hackenberg, R. Kopecký, D. Kazimír, J. Šolta, J. Kalousek, J. Kadera, M. Pidanič, D. Štefanský,
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11:0
(1:0, 5:0, 5:0)
10:1
(4:0, 2:0, 4:1)

sobota 2. 4.
HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE - HC JESTŘÁBI 8:0
(3:0, 2:0, 3:0)
HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE - HC JESTŘÁBI
(2:0, 1:0,
sobota 16. 4.
ERA SVÍTKOV STARS PARDUBICE - HC JESTŘÁBI
(1:0, 4:0,

4:0
1:0)
8:0
3:0)

ERA SVÍTKOV STARS PARDUBICE - HC JESTŘÁBI
3:1
Gól: Petric
(0:0, 0:1, 3:0)
Do zápasů zasáhli:
M. Chalupa, P. Kratochvíl - J. Kmoníček, J. Vamberský, F. Balada, M. Sekyrka, M. Dekereš, T. Novák, M. Mencl, F. Doležálek, R. Gabriel, D. Rychter, D. Tykvan, O. Petric, P. Plavec, T. Hudec
kouč: P. Vamberský
- Fáda -
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Orel Přelouč - oddíl florbalu
O velikonočním víkendu na konci dubna skončily všechny
florbalové soutěže v Pardubickém a Královéhradeckém kraji,
takže o konečném umístění v tabulce svých soutěží mají jasno
i všechna florbalová družstva Orla Přelouč.
V první části zhodnocení sezóny přinášíme čtenářům přeloučského Roštu přehled o výsledcích družstva mužů A a družstva starších žáků:

Orel Přelouč A - muži
Vzhledem k reorganizaci soutěže zúžením na 11 týmů pro
příští ročník, a tím i vysokému počtu sestupujících, bylo hlavním cílem nejvyšší dvoukrajovou soutěž zachránit i pro další
sezónu.
Pod vedením trenéra Pavla Bíny nakonec elitní tým mužů
překonal všechna očekávání a umístil se na vynikajícím 3. místě.
Pro příští sezónu 2011/12 se tak můžeme opět těšit na nejlepší týmy Pardubického a Královéhradeckého kraje, kromě
5 týmů hrajících vyšší soutěže: extraligového Sokola Pardubice a účastníků 2. celostátní ligy: Náchoda, Hradce Králové, Litomyšle a Orla Rtyně v Podkrkonoší.

Statistiky gólmanů:
Jakub Albrecht - 18 záp. - prům. 3,17 gólů
Daniel Jarolím - 19 záp. - prům. 3,60 gólů

Orel Přelouč - starší žáci
Po pomalejším rozjezdu do sezóny na podzim loňského
roku dosáhli starší žáci zlepšenými výkony na jaře na celkové dobré 5. místo ve druhé nejvyšší soutěži této věkové kategorie.
Kromě dvou celků na prvních místech, které svoji kvalitou
patřily spíše do 1. ligy, dokázali kluci hrát vyrovnané zápasy
s kýmkoliv a v druhé půlce sezóny pak i vyrovnané mače vyhrávat. Postupně totiž dokázali věci nacvičené na trénincích
přenášet i do zápasů, což jim přinášelo důležité body do tabulky.
O vzrůstající kvalitě hry týmu svědčí nakonec i to, že kapitán Honza Školník se na konci sezóny stal vůbec prvním reprezentantem týmu Pardubického kraje z našeho oddílu v celé jeho dosavadní historii.
Konečná tabulka:

Konečná tabulka soutěže:

Přebor starších žáků - divize IV
(Pardubický a Královéhradecký kraj)

3. liga mužů - divize IV
(Pardubický a Královéhradecký kraj)
Tým

Z

1. TJ Sokol Jaroměř
2. Špindl Ubals
TJ Spartak Vrchlabí
3. Orel Přelouč A
4. Eldorado - DTJ Trutnov
5. TJ Sokol Nová Paka
- FALCONS
6. Sokol Pardubice C
7. FBC TJ Draci Lanškroun
8. FTC Vysoké Mýto
9. TJ Sokol Dobruška
10. FTS Florbal Náchod B
11. FBC Piráti Sokol Chrudim
12. SK Supy Žamberk
13. Kupflorbalku.cz
Dvůr Králové

V

24 20
24 20

R P
4
2

24 14 1
24 11 8
24 12 4
24 11
24 8
24 10
24 8
24 8
24 8
24 3
24 1

5
7
0
4
4
1
2
2

0
2

Tým

B BV BO
64 196: 66
62 174: 66

9 43 118: 86
5 41 108: 79
8 40 128:103
8
9
14
12
12
15
19
21

38
31
30
28
28
25
11
5

119:100
114:125
123:150
100:117
97:119
86:134
97:182
65:198

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

Pleskot
Ledecký
Kurka
Bulíček
Bína
Novák
Pokorný
Jezdinský
Sedláček
Pozler

5 / 2011

Záp

G

A

KB

24
21
24
24
20
18
16
22
24
20

8
19
13
14
13
7
6
12
5
8

17
5
10
7
6
8
8
1
8
4

25
24
23
21
19
15
14
13
13
12

1. TJ Lubná
2. TJ Sokol Dvůr Králové n/L
3. FbK Kostelec n/O
4. FBC Piráti Sokol Chrudim
5. Orel Přelouč
6. CSP Hradec Králové B
7. FbK Svitavy
8. FBC Nové Město n/M
9. FTC Vysoké Mýto
10. Orel Rtyně
v Podkrkonoší
11. Hradečtí Lvi - FBC Sion

Z

V

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

19
16
15
12
10
9
8
8
3
2

20

2

R P
1
3
0
1
2
0
1
1
2
1

0
1
5
7
8
11
11
11
15
17

B BV BO
58 150: 28
51 130: 38
45 119: 66
37 92: 48
32 81: 56
27 92:102
25 80: 86
25 69: 96
11 37:124
7 35:124
6

0 18

35:152

Statistiky hráčů - první jedenáctka:
Poř. Hráč
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Koubek
Školník
Huška
Bleha
Křinka
Jedlička
Vondráček
Lomič
Mareš
Šafránek
Pitřík D.

Záp

G

A

KB

20
18
20
20
20
16
12
10
20
16
20

14
18
17
9
8
4
3
2
2
2
1

19
10
8
1
0
4
2
3
3
1
2

33
28
25
10
8
8
5
5
5
3
3

Statistiky gólmanů:
Václav Kumstýř - 20 záp. - prům. 2,8 gólů
Mirek Kumstýř
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