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Inzerce

RADA MĚSTA PŘELOUČE
45. schůze rady města proběhla
7. 5. 2012. Projednán byl závěrečný účet
města Přelouče za rok 2011. Rada doporučuje zastupitelstvu města po projednání tohoto závěrečného účtu souhlasit
s celoročním hospodařením města Přelouče za rok 2011 bez výhrad.
Schválena radou byla rovněž smlouva o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární techniky
JSDH obce uzavřenou mezi Pardubickým
krajem a městem Přelouč.
Rada města dále vzala na vědomí žádost FK Přelouč o finanční prostředky
z rozpočtu města na instalaci automatického zavlažování fotbalového hřiště.
O poskytnutí této dotace žádá FK Přelouč opakovaně již několik let, dosud
bohužel neúspěšně. Fotbalový svaz poskytuje v rámci kraje pouze jednu takovouto dotaci, v letošním roce ji obdrží
FK Holice. Projektová dokumentace na
zavlažovací systém v Přelouči je zpracování ve dvou variantách, které představují náklad 366 271 Kč, nebo 354 099 Kč.
Předběžně bylo s předsedou FK Přelouč
jednáno v tom smyslu, že v letošním roce z důvodu nedostatku finančních prostředků město částku uvolnit zřejmě nebude moci, i když je známo, že celý areál
Fotbalového klubu Přelouč je po technické stránce v nejhorším stavu v porovnání s ostatními sportovními zařízeními města. V roce 2013 FK Přelouč opět

2

požádá o dotaci. I v případě nezískání
dotace v roce 2013 lze uvažovat o tom,
že by se mohly do budoucna investice
do sportovních zařízení pořizovat z prostředků, které město obdrží z nových odvodů ze sázkových her.
Schválena byla veřejnoprávní smlouva č. 1/2012 uzavřená mezi městem Přelouč a obcí Bezděkov na vykonávání úkolů na úseku zajiš^ování místních záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu, konkrétně provádění měření rychlosti vozidel na
území obce Bezděkov. Dále vzala na vědomí rada města zápis ze schůze osadního výboru Lohenice ze dne 26. 4. 2012.
Obyvatelé Lohenic bydlící v bytovce a podél cesty směrem ke kravínu si stěžují
na zvýšený provoz aut (ubytovna, stáje,
závody a tréninky koní) a hlavně na nedodržování rychlosti aut a s tím související hluk, prašnost
(souvisí se stavem
komunikace) a bezpečnost (není zde
chodník). Požadují
proto osazením této ulice značkami
obytná zóna a cestu dál za kravínem osadit zákazem vjezdu (jezdí
tudy auta přes les
k písáku).

Rada města dále schválila nabídku
Abc DOTACE Hradec Králové související s podáním žádosti města o finanční
pomoc na výstavbu bezbariérové trasy
ve městě.
46. schůze Rady města Přelouče
proběhla v pondělí 21. 5. 2012. Radní na ni vzali na vědomí zápis z jednání komise pro rozvoj města. Komise se
vyjádřila k návrhu občanů Lohenic na
řešení výstavby chodníku v části směrem
k mělickým písníkům. Protože pozemky
nejsou ve vlastnictví města a jejich vykoupení se zatím nedaří realizovat, návrh předpokládá s převedením chodníku
na druhou stranu komunikace a jeho následné navrácení přechodem zpět. Komise toto řešení nedoporučuje z těchto
důvodů: řešení je komplikované, navíc
přechod umístěný na okraji zástavby by
mohl být nebezpečný. Komise navrhuje
pokračovat v získání pozemků a následně vybudovat chodník na plánované straně vozovky. Komise dále opakovaně řešila žádost městské knihovny na využití
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uvolněných prostor záložny po restauraci pro potřeby jejího dětského oddělení. Z materiálů, které komisi předložil pan
Manžel vyplývá, že přesun celé knihovny do přízemí není reálný. Navíc v současné době probíhají přípravy projektu
na vybudování výtahu v budově. Pokud
se podaří jeho realizace, budou některé
prostory (chodba, WC, bývalá kavárna)
z pohledu knihovny nevyužitelné. Přesun
pouze dětského oddělení do původní restaurace je sice možný, ale rada by měla zvážit výši vynaložených investic. Přitom je třeba zdůraznit, že dlouhodobým
záměrem města je vytvořit knihovně úplně nové, adekvátní podmínky.
Rada města dále schválila změnu
jízdního řádu linky č. 655101 - městské
hromadné dopravy v Přelouči s účinností od 10. 6. 2012.
Projednán byl rovněž zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze
dne 14. 5. 2012. Komise se mimo jiné
zabývala návrhem na obrácení jedno-

směrného provozu na parkovišti Masarykovo náměstí naproti č. p. 25 a 26, doporučuje však ponechat stávající stav
vjezdu a režimu parkování na veřejném
parkovišti na Masarykově náměstí a dále
doporučuje ponechat stávající jednosměrný provoz mezi křižovatkami Masarykovo náměstí - Komenského a Masarykovo
náměstí - Hradecká. Dále komise doporučuje z důvodu organizace dopravy (parkování) v ulici Foersterova zjednosměrnit
úsek od křižovatky s místní komunikací
Žižkova po křižovatku s místní komunikací Smetanova. V případě zřizování jednosměrných ulic komise konstatuje, že
je nutné věc řešit komplexně a doporučuje zadat vypracování koncepce dopravy v části města ohraničené ulicemi Žižkova, Kladenská a Havlíčkova.
Rada rovněž vzala na vědomí zprávu
o průběhu financování digitalizace městského kina. V průběhu měsíce dubna proběhlo výběrové řízení na dodavatele technologií pro digitalizaci městského kina
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formou podlimitní veřejné zakázky. Vítězem se stala firma D-cinema, s. r. o, Praha s nejnižší cenou 3 505 014 Kč.
Rada také doporučila zastupitelstvu
města schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku na provoz Domova u fontány. Je
zřejmé, že se bude do budoucna jednat
o pravidelný příspěvek města za své občany a byl zvolen jako kompromis, kdy
město se jako jediné v rámci Pardubického kraje nestalo zřizovatelem pobytového
zařízení pro seniory a výše poskytovaného příspěvku je v porovnání s ostatními
zřizovateli těchto služeb minimální. Poskytování příspěvku městem je nejen
jakýmsi projevem morálního postavení
města ke svým nesoběstačným občanům,
ale i zárukou, že potřební přeloučští občané budou v Domově umístěni.
Rada města Přelouče jmenovala na
pracovní místo ředitelky Základní školy
Přelouč, Smetanova 1509 Mgr. Magdu
Pacákovou, s účinností od 1. 8. 2012.
mh

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘELOUČE
XII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče proběhlo
dne 26. 4. 2012. Zastupitelé na něm mimo jiné vzali na vědomí zprávu o činnosti rady města v období mezi XI. a XII. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče a stanoviska majetkového výboru ze dne 23. 4. 2012. Projednán byl i zápis kontrolního
výboru z kontroly hospodaření osadních výborů s přidělenými
finančními prostředky v roce 2011. Projednán byl i zápis ze
schůze OV Lohenice ze dne 29. 2. 2012.
Z projednávaného zápisu OV Klenovka vyplývá, že OV žádá o opravu místní jednosměrné ulice při jejím napojení na
hlavní silnici, o výměnu úředních desek vzhledem k jejich špatnému stavu a instalaci pamětní desky na budovu kulturního
zařízení čp. 19 Janu Čepilovi, místnímu rodáku, který se zúčastnil odboje proti fašismu a zahynul v koncentračním táboře
v Osvětimi.
Zastupitelstvo města rovněž schválilo smlouvu o budoucí kupní smlouvě uzavřenou mezi městem Přelouč a Přeloučskou poliklinikou a.s. na prodej části pozemku p.p.č. 471/14
v k.ú. Přelouč. Na pozemek, který je předmětem smlouvy o budoucí kupní smlouvě, byl zpracován znalecký posudek. Dle znaleckého posudku je cena v místě obvyklá tohoto pozemku
300 Kč/m2. Kupní cena pozemku ve výši 200 Kč/m2 schválená zastupitelstvem města na zasedání dne 15. 12. 2011 se
zdá být relevantní vzhledem k poskytnuté protislužbě stranou
kupující - vybudování parkoviště u polikliniky sloužícího převážně občanům města.
Zastupitelstvo města Přelouče rovněž schvaluje použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 470 989 Kč za rok
2011 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné občany města Přelouče.
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Zastupitelstvo města souhlasí s navýšením příspěvku z rozpočtu města v roce 2012 Charitě Přelouč na činnost NZDM
Jakub klub na částku 100 tis. Kč. Zastupitelstvo města souhlasí s poskytnutím příspěvku z rozpočtu města v roce 2012 Charitě Přelouč na službu Podpora rodiny ve výši 40 tis. Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 5/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2012 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti. V rámci předchozích požadavků na řešení problematiky týkající se omezujících opatření při provozování hostinské činnosti byla vydána OZV města Přelouče č 1/2012.
Nyní dochází k problémům při aplikaci ustanovení této OZV
s ohledem na to, že hostinských provozoven se dotýká též regulace sázkových her loterií a jiných podobných her dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
a nelze zcela naplnit původní záměr o sjednocení povinností
stanovených hostinských provozovnám.
Dále zastupitelstvo města schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012, kterou se mění obecně závazná
vyhláška města Přelouče č. 8/2011 jíž se stanoví místa a čas,
na kterých lze provozovat sázkové hry.
V oblasti provozování loterií a jiných podobných her mohou obce regulovat na svém území provozování nejen výherních hracích přístrojů, ale i jiných druhů loterií a jiných podobných her vydáním obecně závazné vyhlášky. V tomto smyslu
byla vydána OZV č. 8/2011 a odsouhlasena dozorovým orgánem
ministerstva vnitra tak, že je vydána v souladu se zákonem.
Následně byly uplatňovány připomínky provozovatelů loterií.
mh
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že na webových stránkách města
www.mestoprelouc.cz je nově možno nahlédnout na mapový portál GEOSENSE. K nahlédnutí jsou podkladové mapy,
historické mapy, katastr nemovitostí i budovy.

Připravované změny
v MHD Přelouč
K 10. 6. 2012 dochází ke změnám v jízdním řádu městské autobusové dopravy v Přelouči. Z důvodu otevření nového hypermarketu TESCO budou nově každé dvě hodiny spoje
zajíždět na autobusovou zastávku Přelouč, autobusové nádraží, která je nejblíže novému hypermarketu.
Ke stejnému datu dochází k redukci spojů, které dlouhodobě vykazovaly velmi malou vytíženost. Větších změn dozná
jízdní řád o sobotách, nedělích a svátcích, kdy se hodinový takt
spojů změní na dvouhodinový. Důvodem této změny je malý
zájem cestujících.

6. července 2012
bude sběrný dvůr uzavřený
Upozorňujeme občany, že v pátek 6. července 2012, v den
státního svátku, bude sběrný dvůr uzavřený. Občané mohou
sběrný dvůr využít hned následující sobotu v normální otevírací
dobu, a to od 8 do 12 hodin. Děkujeme občanům za pochopení.

Inzerce
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Soutěž v třídění odpadů
„O PERNÍKOVOU POPELNICI 2011“
V rámci soutěže obcí Pardubického kraje v třídění odpadů „O PERNÍKOVOU POPELNICI 2011“ v kategorii zpětného odběru elektrozařízení,
kterou letos poprvé vyhlásil kolektivní systém ASEKOL, v kategorii
obcí nad 5 000 obyvatel obsadilo
město Přelouč 1. místo a získalo tak
15 000 Kč odměnu a symbolický perníkový červený kontejner
(viz foto), který osobně na slavnostním vyhlášení přebrala
starostka města Přelouče. Odměna bude použita do systému
třídění komunálního odpadu a perníková popelnice je zatím
stále ještě k vidění v kanceláři odboru životního prostředí.
Na sběrném dvoře SOP a.s. v Přelouči v místě zpětného odběru bylo v roce 2011 sebráno 2 484 ks televizorů, 1 015 ks
monitorů a 8 898 kg ostatního elektrozařízení informačních
a telekomunikačních technologií (počítače, notebooky, tiskárny, telefony, rádia, magnetofony, apod.), které byly předány
společnosti ASEKOL zajiš^ující jejich recyklaci.
Sběr, doprava, demontáž a následné využití jednotlivých
frakcí zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů představuje přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů, o čemž vypovídají výsledky vypracované studie, které jsou
prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, a to i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více
než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde k takovému snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 km, nebo k úspoře 392 litrů pitné vody.
Stejné množství vody je například spotřebováno při 30 cyklech
myčky nádobí. Díky zpětnému odběru jednoho kusu televizoru dojde k úspoře elektrické energie, kterou by spotřebovala
60 W žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce.
Z certifikátu, který město Přelouč obdrželo od společnosti ASEKOL, vyplývá, že
díky výše uvedenému množství elektrozařízení sebraného v roce 2011 v místě zpětného odběru v Přelouči, došlo celkem k úspoře elektrické energie ve výši
746 MWh, 25 600 litrů ropy, 39 tun primárních surovin a 3 565 m3 vody, Navíc
došlo ke snížení emise skleníkových plynů o 182 tun CO2 a produkce nebezpečných odpadů o 690 tun.
Když si uvědomíme, že např. osobní
automobil vyprodukuje za rok provozu
2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou
to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří
zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně
životního prostředí, zaslouží obrovský dík.
Ing. Helena Klápová
odbor životního prostředí
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Trh práce
na Přeloučsku
Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
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Informace: http://portal.mpsv.cz
Kontaktní pracoviště je organizační složkou Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Pardubicích.
Kontaktní pracoviště zajiš^uje následující služby:
Zprostředkování zaměstnání 950 144 401, 402, 403, 404, 405
Státní sociální podpora
950 144 501, 502, 504
Hmotná nouze
950 144 503, 520
Soc. služby, přísp. na péči 950 144 521
Dávky pro os. se zdrav. post. 950 144 505, 506

Zaměstnanost

Struktura uchazeči o zaměstnání
dle délky evidence - duben 2012

Inzerce
Informace:
O zprostředkování vhodného zaměstnání může fyzická
osoba požádat na kontaktních pracovištích krajské pobočky
ÚP, v jejímž územním obvodu má bydliště, a to pouze na jednom z těchto kontaktních pracoviš^. Žádost musí být podána
osobně. (Tzn., že pokud má fyzická osoba bydliště v územním
obvodu krajské pobočky v Pardubicích, může podat žádost na
jednom z kontaktních pracoviš^ v Pardubickém kraji.)
Kontaktní pracoviště v Přelouči přijímá žádosti o zprostředkování zaměstnání každý pracovní den v úředních hodinách.
Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč

Reprezentant školy

Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí

Jako každý rok byli vyhodnoceni nejlepší žáci přeloučských
základních škol. Žáci jsou odměněni finanční částkou ve formě poukázek na zboží, které si mohou vyzvednout ve vybraných prodejnách.

Prvňáček
I. stupeň
II. stupeň
II. stupeň
II. stupeň
II. stupeň

Oceněni byli tito žáci:

Základní škola praktická Přelouč

Základní škola Přelouč, Smetanova ulice

II. stupeň

Prvňáček
I. stupeň
II. stupeň
II. stupeň
II. stupeň
II. stupeň
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jazykový směr
společensko-vědní směr
přírodovědně-technický směr
sportovní směr

Karolína Šimáková
Martin Německý
Jana Neubauerová
Iva Neubauerová
Martin Vahovský
Vojtěch Chroust

-

jazykový směr
společensko-vědní směr
přírodovědně-technický směr
sportovní směr

Jan Pospíchal
Ester Ševčíková
Štěpánka Krausová
Ondřej Plíva
Josef Gajdůšek
Radim Křinka

Roman Hrdý

Základní umělecká škola Přelouč
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor
Literárně-dramatický obor

Eva Doležálková
Andrea Lhotová
Anna Borovičková
Aleš Doležal
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Červnová výročí
a významné události na Přeloučsku
1. 6. 1857 byl v Přelouči vysvěcen nový prapor cechu obuvníků.
1. 6. 1879 se narodil v Přelouči Ing. J. V. Myslík - Hyršovský,
zakladatel radiotechnického závodu Zenit v Přelouči (později Telefunken, Radiotechna a Tesla). Původní závod byl založen dne 15. 12. 1921. Zemřel 9. 11. 1957.
1. 6. 1922 se narodil v Chrtníkách u Choltic prof. MVDr. Antonín Holub, bývalý profesor VŠ veterinární v Brně a ředitel VÚ veterinárního lékařství v Brně-Medlánkách. Velká publikační činnost.
1. 6. 1930 byl v Brlohu na Přeloučsku odhalen pomník padlým v 1. světové válce.
1. 6. 1937 byla v Přelouči otevřena podruhé expozitura
Okresního úřadu v Pardubicích (první existovala 1913-1928).
1. 6. 1946 převzal stát bývalé Elektrické podniky města
Přelouče, které nakupovaly elektr. energii z kolínské elektrárny, později od VČESu Pardubice a prodávaly ji drobným
odběratelům.
1. 6. 2000 zemřel Jiří Bezdička, obětavý kustod Městského muzea v Přelouči. V době uskladnění sbírek ve skladech
bývalých vojenských kasáren provedl soupis uložených sbírek. Zemřel 1. 6. 2000.
2. 6. 1892 zemřel přeloučský rodák, bývalý městský správce a čestný občan města Jan Dítě. Zasloužil se o zvelebení města oživením kulturního života. Úzce spolupracoval
s JUDr. Ladislavem Quisem a Františkem Filipovským st.
(Datum jeho narození: 30. 5. 1818).
2. 6. 1929 byla za velké účasti občanstva otevřena sokolovna v Přelouči.
3. 6. 1850 vypukla v Přelouči cholera, kterou onemocnělo 236 lidí, z nichž 89 zemřelo. Cholera odezněla až v polovině listopadu toho roku.
3. 6. 1900 se narodil v Nové Vsi u Chotěboře Josef Smejkal, ředitel školy v Přibyslavi, od r. 1948 učitel měš^anské
školy v Přelouči, v letech 1951-1953 byl jejím ředitelem.
Autor informativní příručky „Přeloučsko“. Zemřel 20. 1. 1974
v Přelouči.
3. 6. 1917 se narodil ve Světlé nad Sázavou MUDr. Miloš
Bašek. Své mládí prožil v Benešovicích a Přelouči, věhlasný specialista nemocí ušních, nosních a krčních, expert na
Menierovu chorobu. Po únoru 1948 emigroval, pracoval na
columbijské univerzitě v USA. Zemřel 14. 9. 1977 v New
Yorku v USA.
3. 6. 1948 došlo ke znárodnění přeloučského cukrovaru.
Do provozu byl uveden v roce 1868.
4. 6. 1738 přišel do Přelouče nechvalně proslulý jezuitský páter Antonín Koniáš, 14 dní tu kázal a pálil „bludařské knihy“.
4. 6. 1845 byl v Přelouči zřízen poštovní úřad. Do roku
1769 fungoval poštovní styk z Přelouče přes poštovní sběrnu v Chrudimi, po roce 1769 patřila Přelouč poštou do Čáslavi a to až do r. 1826, kdy přešla opět pod Chrudim až do
zřízení vlastního poštovního úřadu v r. 1845.
4. 6. 1924 byl v Kojicích odhalen památník padlým v I. světové válce, zhotovený sochařem Jiránkem z Hořic.
5. 6. 1926 byla zahájena autobusová doprava na lince Hradec Králové - Bohdaneč - Přelouč.
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5. 6. 1932 byl v Sopřeči na Přeloučsku předán veřejnosti
nový obecní Masarykův dům.
7. 6. 1876 se narodil ve Světlé nad Sázavou PhDr. Eugen
Muška, pedagog, gymnasiální profesor, autor četných publikací v oboru zeměpisu a vlastivědy, autor článku „Kterak
vznikl název Hloupá Přelouč“. Zemřel 16. 11. 1907 v Přelouči.
7. 6. 1927 zemřel v Praze přeloučský rodák (nar. 14. 11.
1862) František-Brunner-Dvořák, akademický malíř, studoval v Praze a ve Vídni, studijní cesty uskutečnil v Německu,
Itálii a USA. Jedenáct roků žil ve Francii.
7. 6. 1937 byla v Přelouči otevřena politická expozitura.
8. 6. 1892 se v Přelouči narodil Alfréd Eisner, pedagogický
pracovník, bývalý ředitel obchodní akademie v Pardubicích.
Za války vězněn v Terezíně. Vydal řadu populárně naučných publikací. Zemřel 24. 3. 1965 v Praze.
8. 6. 1983 zemřel v Praze Rudolf Lužík, folklorista, literární historik, překladatel, knihovník a bibliograf. Mládí prožil u rodičů v Přelouči. Studoval na Filozofické fakultě UK
v Praze, později působil ve funkci zástupce šéfredaktora
nakladatelství Odeon. Rodák dne 25. 3. 1913 ze Zaječic
u Chrudimi.
8. 6. 1963 zemřel přeloučský rodák (nar. 6. 11. 1896) Antonín Decker, disponent Občanské záložny, zakladatel místního sportovního klubu AFK Přelouč. Významná osobnost východočeského sportu.
9. 6. 1965 se narodil v Čáslavi PhDr. Michael Zachař, vedoucí Pražského ústavu památkové péče, autor a spoluautor odborných publikací. Mládí prožil s rodiči v Přelouči.
10. 6. 1910 zemřel v Praze přeloučský rodák, lékárník, dobrodinec, PhMr. Jindřich Tesánek. Spoluzakladatel Městského
muzea v Přelouči. Rodnému městu věnoval 100.000 na podporu chudých dětí. Nar. 28. 6. 1849, pochován v Přelouči.
10. 6. 1927 zemřel v Novém Bydžově přeloučský rodák, mladší z bratrů Topičových, Alois Topič. Známý cestovatel uskutečnil celkem sedm cest do různých zemí světa. Četné zoologické exponáty a národopisné předměty daroval školám
a muzeím. Vydal publikaci o australské zvířeně.
10. 6. 2005 zemřel v Přelouči Vlastimil Sojka, bývalý aktivní
sportovec a trenér, kronikář košíkové, sportovní dopisovatel. Nar. r. 1927.
13. 6. 1937 byl v Přelouči odhalen bronzový pomník Antonínu Švehlovi, předsedovi čs. agrární strany a bývalému
předsedovi vlády. Na počátku druhé světové války byl ukryt
před Němci, po válce nebyl nalezen.
13. 6. 1938 byly v Přelouči zahájeny stavební práce pro budoucí vodovod města.
14. 6. 1938 zemřel v Pardubicích Josef Hanuš, učitel, spolupracovník reg. časopisu „Krajem Pernštýnův“, spoluautor
vlastivědné monografie Pardubicko-Holicko-Přeloučsko. Učil
v Semíně, Bezděkově a Svinčanech. Byl spoluzakladatelem
přeloučského muzea. Pardubice byly také jeho rodným místem a to 13. 9. 1858.
18. 6. 1917 se narodil v Přelouči Karel Černík, účastník zahraničního odboje. Po vyloučení z Vysoké válečné školy v Praze v r. 1948 v hodnosti majora, následoval svoji rodinu do
Anglie. Zemřel 13. 5. 1995 v Torontu.
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18. 6. 1933 byla do Přelouče ukončena dodávka elektrické
energie z Kolína a přepojena na pardubický energetický okruh.
18. 6. 1934 zemřel v Přelouči Josef Ledr st., pedagog, ředitel
škol v Nových Dvorech a Uhlířských Janovicích. Od r. 1915
žil v Přelouči. Sepsal Dějiny města Přelouče nad Labem, Dějiny panství a města Nových Dvorů a Uhlířských Janovic.
18. 6. 1961 zemřel v Brně František Jánský, hudební pedagog a skladatel. Hudební základy získal u Františka Kmocha, k němuž dojížděl od rodičů z Přelouče. Působil v Petrohradě, Vídni, Lvově a Brně.
20. 6. 1942 byla v Praze za heydrichiády zastřelena PhDr. Anna Zbořilová, rodačka z Přelouče (nar. 16. 2. 1907). Hudebně
vědecká publicistka pracovala v hudebním oddělení pražské
univerzitní knihovny. Její vědeckou rukopisnou pozůstalost
zničilo gestapo.
20. 6. 2000 převzali zástupci obcí Veselí u Přelouče a Voleč
z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause rozhodnutí o udělení obecních znaků těchto obcí.
21. 6. 1851 se narodil v Cholticích Bohdan Jelínek, nadaný
český básník, studia medicíny musel zanechat pro nemoc.
Psal lyrické básně, např. Milostné písně. Byl přítelem Aloise
Jiráska a Jaroslava Vrchlického. Zemřel 19. 9. 1874 v Cholticích.
21. 6. 1936 byla na myslivně nedaleko tvrze ve Svojšicích
odhalena pamětní deska a busta Julie Sýkorové - Havlíčkové, manželky Karla Havlíčka Borovského, rodačky ze Svojšic. U pomníku promluvila senátorka Plamínková.
22. 6. 1630 potvrdil císař Ferdinand II. Přelouči všechna dosavadní městská privilegia.
22. 6. 1936 pojmenovalo město Přelouč prostranství před
nádražní budovou a býv. továrnou EGO „náměstím Dr. Ing. Otakara Trnky“, a to vzhledem k jeho zásluhám o vybudování
přeloučského nádraží, byl vynikajícím odborníkem a rakouským ministrem veřejných prací. Byl pardubickým rodákem.
22. 6. 1996 převzali občané Svinčan u příležitosti oslav 770. výročí obce prapor a znak obce, který jí udělil Parlament ČR.

22. 6. 1996 zemřel v Pardubicích přeloučský rodák (nar. 5. 12.
1913) Miloš Svoboda, major ČSA, vítěz Velké pardubické
Steeplechase v letech 1946 a 1952. V tomto dostihovém závodě startoval celkem jedenáctkráte. Vydal kroniku „100 ročníků Velké pardubické steeplechase.“
23. 6. 1939 byla v Přelouči zřízena Lidová škola zemědělská.
24. 6. 1942 byl popraven na Zámečku v Pardubicích Miloš
Stantejský. Své mládí prožil společně s rodiči v Přelouči. Jako odbojový spolupracovník paraskupiny Silver A byl za heydrichiády zatčen v Ležákách, kde pracoval u svého švagra
pana Černíka jako účetní v kamenolomu. Byl rodákem z Vrdů, nar. 1. 1. 1920.
25. 6. 1936 byl jmenován čestným občanem Přelouče rodák z Dolní Rovně František Udržal, bývalý čs. premiér.
26. 6. 1914 se narodil v Přelouči Ing. Jan Cholínský, významný geodet a kartograf. Od 50. let minulého století žil
v Banské Bystrici. V mládí patřil k průkopníkům džezové
hudby v Praze, působil jako trumpetista v Gramoklubu Jana Šímy.
26. 6. 1916 se narodil v Přelouči Jan Horyna, býv. důstojník
čsl. armády, v mládí talentovaný místní sportovec, vynikající tenista, reprezentant armádního tenisu, zakládající člen
přeloučského hokeje, úspěšný hráč kopané a stolního tenisu. V této činnosti pokračoval i ve svém dalším působišti
v Rychnově nad Kněžnou, kde také zemřel 17. 7. 1989.
27. 6. 1906 se narodil v Jankovicích František Voves, hudební pedagog, absolvent pražské konzervatoře. Působil jako
profesor hudební výchovy v Pardubicích, později též dirigent Vč. divadla.
29. 6. 1872 splynuly v Přelouči Privátní spolek a Zábavní
spolek v „Zábavní spolek“, který v roce 1884 přijal jméno
„Občanská beseda“.
F. H.
Prameny:
- Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo (r. 2003)
- Aktualizovaný záznamník autora

O vzniku Čertovy skály

boře. S tímto návrhem souhlasil mladý myslivec a stiskem ruky
potvrdil: „Platí, odnesu dnes v noci skálu a ty dáš peklu duši!
Sázel ses s čertem a já požaduji čertovskou odměnu. Hostinský
s obchodníkem byli zděšeni nenadálým hostem a uzavřenou
sázkou. Oba pak čekali, co se bude večer dít.
Čert potmě vyrobil pevné povříslo, s nímž odletěl na Kunětickou Horu, odlomil půl skály pod hradem, převázal ji povříslem a vzlétl do povětří. Let s polovinou skály nebyl však klidný.
Táhla ho k zemi, a tak se stalo, že za Lhotou zachytil čert povříslem vrcholek velikého dubu, povříslo se přetrhlo a velký balvan spadl mezi Lhotou a Spytovicemi na zem. Zabořil se hluboko do země.
Když se začalo rozednívat, zakokrhali v blízkých vesnicích
kohouti a čertova moc byla zlomena. Musel se bez úspěchu
vrátit do pekla. O pocitech zámožného obchodníka se polabská pověst nezmiňuje.
Satanáš se na svého podřízeného velmi rozhněval, nebo^
peklo přišlo jeho vinou o duši. Za trest mu přikázal, aby povrch
skály zpracoval na úrodnou půdu. Ale čertovi se nařízený úkol nepovedl. Na povrchu Čertovy skály lze však dodnes spatřit zbytky
vyoraných brázd. Třebaže máme v současné době jistě zajímavější místa k výletům, návštěva Čertovy skály je stále zajímavá.

(Z polabských pověstí)
Tento zvláštní skalní útvar v rovinaté polabské krajině se
nalézá západně od Přelouče mezi obcemi Škudly a Spytovice.
Ještě před 2. světovou válkou býval tento skalní útvar cílem
výletů školní mládeže před hlavními prázdninami. Dalo se tam
i tábořit, nebo^ poblíž skály tekl potok s čistou vodou. V současné době by byl takovýto výlet asi výsměchem, nebo^ současné
školní výlety jsou několikadenní s důstojným ubytováním.
O vzniku skály si polabský lid vytvořil pověst:
Jistý zámožný přeloučský občan, který uzavíral úspěšné obchody v Kutné Hoře, zastavoval se při zpáteční cestě ve venkovském pohostinství, kde zapíjel obchodní úspěchy.
Při jedné takové veselici objevil se v krčmě mladý myslivec,
který se kromě zájmu o úspěšné obchody v Kutné Hoře rozpovídal o neuvěřitelných příhodách. Řeč se stočila i na čerta,
který prý měl nadpřirozenou moc. S tím však nesouhlasil náš
úspěšný obchodník a nabídl sázku, že by čert neodnesl polovinu Kunětické Hory během jedné noci v povřísle ke Svaté Bar-
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Autor příspěvku vzpomíná na svoji poslední návštěvu Čertovy skály před lety, kdy své vnučce, školačce z Pardubic, vypůjčil od sousedky paní Zdeny Hradecké dámské kolo a mladšího vnuka posadil na sedátko pánského kola a vypravili se na
Čertovu skálu. Zvolili jsme méně frekventovanou trasu přes
Kozašice a Škudly. Na Čertově skále jsem pak oběma dětem vy-

právěl pověst poněkud ve vlastním podání, což bylo starší vnučkou označováno jako „dědovy nakulovačky“. A to si ještě dnes
ve svých 33 letech pamatuje.
František Hollmann
Zdroj: Polabské pověsti z Přeloučska a vlastní „nakulovačky“

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři,
teplé počasí, které přináší letošní jarní měsíce, mají za následek i změnu v práci strážníků. Mění se zejména oblast protiprávního jednání některých pachatelů a městská policie na
tyto změny reaguje. V teplých měsících roku se objevují mnohem častěji přestupky v oblasti veřejného pořádku, občanského soužití i majetku. Nejčastěji se jedná o rušení nočního klidu
(které způsobují návštěvníci nočních podniků), znečiš^ování
veřejného prostranství (a^ již na dětských hřištích, odlehlých
zákoutích města, při venčení psů...), nebo o poškozování majetku města (opět dětská hřiště, lavičky nebo odpadkové koše).
Samozřejmě, že příčinou není změna počasí, ale mnohdy nepochopitelné chování a jednání některých lidí...
Jako úspěšný krok v uplynulých dnech ze

tění lavičky doznaly a přislíbily, že věc dají do původního stavu.
Lavičky očistily lihem a záležitost byla řešena také s rodiči.

Sprostý návštěvník cukrárny...

V dopoledních hodinách přijal dozorčí služby telefonát
z cukrárny o muži, který zde slovně napadá a sprostě uráží
zaměstnance a návštěvníky cukrárny i lidi v okolí. Na místo
vyjela hlídka MP a spatřila na zemi před cukrárnou sedět
staršího muže, který pokřikoval sprostě na kolemjdoucí slova,
která zde není vhodné uvádět. Strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti. Ten však toto odmítl se slovy, že se s hlídkou nehodlá bavit a začal ji slovně urážet velmi vulgárními
výrazy. Protože tento muž jevil známky silné
opilosti, byla na místo přivolána hlídka PČR
MÌSTSKÁ
z důvodu zjištění totožnosti tohoto muže a taPOLICIE
ké kvůli transportu na „záchytku“. I po příjezdu
hlídky PČR pokračoval muž v hrubých nadávkách a proto byl naložen a dopraven na pardubickou „záchytku“.

Veřejné pohoršení...

P

ØE

strany městské policie zmíním jednání s BESIPem, které by
mělo být zakončeno vybudováním dětského dopravního hřiště
pro žáky základních škol a děti z mateřských školek na místě bývalého skate parku. Dohoda mezi městem a zástupcem
BESIPu úspěšně proběhla a nic nebrání tomu, aby od začátku
nového školního roku bylo hřiště namalované, označené svislými a vodorovnými dopravními značeními, připravené přivítat
první malé řidiče. Základním školám tak mohou odpadnout
náklady spojené s dojížděním na dopravní hřiště v Pardubicích a dopravní výchova, která je vyučována strážníkem MP
v rámci prevence kriminality, může být rozšířena o praktické
jízdy. Dopravní hřiště by mělo být v odpoledních hodinách volně přístupné a jeho provozní řád, který bude nepochybně městem vydán, zveřejníme i na tomto místě.
K událostem uplynulého období...

Popsané lavičky...
Při obchůzce města strážníci uviděli dvě dívky sedící na
lavičce u fontány. Jedna z nich něco psala černou lihovou tužkou na opěradlo lavičky a při bližší kontrole spatřili strážníci
dílo této dívky. Na místě byla pořízena fotodokumentace a na
služebně MP byla ověřena totožnost dívek. Obě se ke znečiš-
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V nočních hodinách prováděla hlídka MP
kontrolu města a při projíždění kruhového objezdu, spatřila muže stojícího čelem k jednomu z domů, na který se chystal močit. Když si
muž všiml hlídky, tak od domu odešel směrem do ulice Střelova, kde následně začal močit na sloup veřejného osvětlení.
Z tohoto důvodu strážnici chtěli provést kontrolu muže a vyřešit s ním jeho jednání. Tento mladík však začal vůči strážníkům pronášet nelichotivé poznámky a přes opakované výzvy
se snažil odejít z místa. Protože ve svém jednání neustával
ani přes výzvu o použití donucovacích prostředků, museli strážníci použít donucovací prostředky, nebo^ muž začínal stále více a hlasitěji nadávat a působil stále agresivněji. Dokonce chtěl
začít zvonit na okolní domy, jejichž obyvatelé nepochybně spali. Po chvíli se muž uklidnil a přislíbil, že odejde pokojně domů. Byl seznámen s tím, že bude předvolán a jeho jednání bude projednáno, až nebude pod vlivem alkoholu.

LOUÈ

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka
156 - ne z mobilních telefonů
tel.:
466 959 660
fax:
466 094 104
mobilní telefon:
736 641 952
e-mail:
mp@mestoprelouc.cz
za městskou policii Mgr. Martin Karabec
velitel MP Přelouč
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Napsali nám
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Okénko z Domova u fontány
Rej čarodějnic v Domově u fotnány
27. dubna 2012 byl ve znamení čarodějnic. Domov u fontány uspořádal pro obyvatele domova a malé děti dopoledne
plné her a zábavy. Pro děti byla připravena herní stanoviště,

soutěžení se zapojili s úsměvem také. Díky slunečnému a teplému počasí se areál domova rychle zaplnil maminkami s malými ratolestmi a nechyběla ani Mateřská škola Kladenská
a Mateřské centrum Sluníčko, které pro naše klienty připravují pravidelná dětská vystoupení a zato jim moc děkujeme. Je
potěšující, když do domovů pro seniory často přicházejí děti,
přispívá to k mezigeneračnímu soužití a naši klienti se rádi
rozpomínají na svá mladistvá léta. Již te} se těšíme na příští
slet malých čarodějnic a čarodějů.

Poradna v Domově u fontány

kde je k jednotlivým aktivitám vybízely čarodějnice
- létalo se na koštěti, hrály se kuželky, Člověče, nezlob
se, házely se míčky na cíl aj. Děti
se na herní disciplíny doslova vrhly
s nadšením a obyvatelé domova se zájmem sledovali skotačící děti v zahradě a někteří senioři se drželi známého irského
přísloví: „Najdi si čas na hraní, je to tajemství mládí.“ - a do
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Přímo v hlavní hale domova můžete každou středu navštívit Poradnu pro seniory a seniorské záležitosti. Tato sociální
služba je poskytována bezplatně. Ptáte se s jakým problémem
do poradny můžete přijít? Rodinní příslušníci, kteří pečují o seniora v domácím prostředí mnohdy potřebují pomoc a podporu, aby mohli tuto důležitou a náročnou roli vykonávat. Posláním poradny je poskytovat seniorům, seniorům s Alzheimerovou a dalšími typy demencí a osobám, které o ně pečují,
odborné poradenství, na základě kterého budou moci osoby
žit co nejdelší časové období ve svém přirozeném domácím
prostředí a to s podporou a péči svých blízkých nebo individuálním potřebám odpovídajících terénních a ambulantních sociálních služeb. Poskytneme Vám podporu a pomoc při řešení náročné situace spojené s péči o blízkého seniora, zprostředkujeme
Vám kontakty na odborníky a poskytneme Vám radu v oblasti
zdravotního stavu seniora. Komunikace s pečujícími osobami
je stejně důležitá jako komunikace s člověkem s demencí.
Martina Moravcová, DiS.
sociální pracovnice
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Rok v Mateřské škole Za Fontánou
„Voláme, vás kamarádi, měli jsme se všichni rádi, ve školičce naší milé, trávili jsme krásné chvíle, ach ten čas tak rychle
letí, už jsme vážně velké děti!“ Ozývá se ze třídy Rybiček a to
znamená, že prázdniny se kvapem blíží a nejstarší děti nacvičují veselé pásmo písní, básní a tanečků na závěrečnou besídku. Musí přece dokázat svým rodičům, že už jsou samostatné a chytré děti, na které čeká od září velká škola. A na co
budou nejvíc vzpomínat?
Když podzim na strakaté kobyle přijel, nejmladší děti ze
třídy Kytiček postupně přivykaly novému prostředí. Oblíbený
Krteček se svými kamarády zvířátky je provázel při společných
hrách a pomáhal jim zvládnout první odloučení od maminky.
Nejstarší předškoláci se vydali na průzkum neznámých vod do
základní školy na náměstí. Při první návštěvě si prohlédli celou
budovu, pozdravili se s prvňáčky a zapojili se do výtvarného
tvoření v keramické dílně. V listopadu na ně čekalo sportovní zápolení v tělocvičně a před Vánocemi si zazpívali koledy
s dětmi z pěveckého sboru. Kromě toho ještě stihli nastřádat
různé přírodniny (kaštany, žaludy, kukuřici i suchý chléb) pro
lesní zvířátka a koncem října jsme všichni vyjeli na výlet do
Krasnice k oboře divokých prasátek. Počasí bylo téměř letní,
podzim připomínala jen krásně zbarvená příroda a děti se radovaly, jak početné stádo si pochutnává na našich dobrotách.
Dvě divadelní představení byla doplňkem a kulturním zážitkem
dětí. V září pohádka O Budulínkovi a v listopadu Čertík Lucíšek nám připomněl, že začíná tajemné adventní období. Čert
s Mikulášem nás navštívili s nadílkou a děti se s chutí pustily do vánočních příprav (pečení cukroví a perníčků, výroba vánočních dárků a nácvik vánoční besídky pro rodiče).
Martin na bílém koni se už dlouho proháněl po okolí, ale
sníh stále nikde. Leden nám přinesl jen silné mrazy, které prozářilo vystoupení žáků ze Základní školy Smetanova, a to byla
pozvánka k zápisu. Sněhové nadílky se děti dočkaly až v únoru, alespoň na chvíli si užily zimních radovánek, zahrada ožila
sněhuláky, na malém svahu se děti hemžily s lopatami a boby.
Divadelní představení O vrabečkovi, který málem umrzl, děti
ujistilo o tom, jak se vyplatí starat se v zimě o ptáčky zpěváčky. Krátký únor uzavřel veselý karnevalový masopust a ještě
před jarními prázdninami nás čekala návštěva krajské knihovny v Pardubicích se zajímavým programem.
Příroda se pomalu probouzela ze zimního spánku, jaro nesměle ^ukala na školní vrátka a děti doprovodily Zimu Morenu na poslední cestu k Labi. Všichni jsme se těšili z prvního jarního dne. Na Velikonoce se celá školka rozzářila malovanými
vajíčky, kterými si děti ozdobily misky oseté řeřichou. Počasí se
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konečně umoudřilo a děti každé úterý vyrážely s ba^ůžky na
polodenní výlety do okolí našeho města.
Beseda s panem Slavíkem z Městské policie byla pro děti
zajímavá a poučná, na třídách proběhly dopravní soutěže, při
kterých si děti osvojily bezpečné chování v dopravních situacích. Nic nám nebránilo vycestovat za hranice našeho města.
První cesta byla společná autobusem do Pardubic na výchovný koncert pardubické filharmonie „Byla jednou jedna pohádka“. Další výlet byl jen pro starší děti vlakem do Pardubic, mladší se spokojily s městskou dopravou na autobusové a vlakové
nádraží a k Labi, kde právě kotvila lo} Arnošt.
Každý pátek odjíždí celá školka na předplavecký výcvik do
krytého bazénu v Chrudimi, deset lekcí zvládnou i ti malí. Největší odměnou pro všechny je jízda na tobogánu. Koncem dubna nás navštívilo maňáskové divadlo Sluníčko s pásmem oblíbených pohádek „Perníková chaloupka, O kohoutkovi a slepičce
a O červeném klubíčku“. Poslední divadelní představení nás
ještě čeká a bude O drakovi, co na kytaru hrál. 15. května celá
školka provoněla dřevem, ze tříd se ozývaly pilníky a kladívka,
děti si zkusily vyrobit skutečnou hračku - to k nám přijela Dřevíčkova dílnička.
V červnu nás čeká ještě cesta za skřítkem a hledání pokladu v lesích kolem Seníku a letní výlet do pohádkového hradu a zámku Staré Hrady u Jičína. Na všech cestách nás bezpečně doprovází pan Staněk, kterému chceme poděkovat za
spolehlivost, ochotu a velmi pěkný přístup k dětem. Cestování
s ním je radost.
Doba výletů nám připomíná, že se pomalu blíží léto a prázdniny. Všechny naše děti si o prázdninách zaslouží odpočinek.
Celý rok si nejen hrály a učily se žít v kolektivu, ale i pilně
pracovaly. Někdo si utužoval zdraví a správné dýchání ve veselém pískání na flétnu, další odhalovali taje angličtiny. Ve výtvarném kroužku si děti rozvíjely své estetické cítění, ale hlavně
se celý rok staraly o výzdobu školy. Také se zúčastnily několika výtvarných soutěží a v té poslední „Velké pohádkové soutěži“ uspělo šest děvčat, která za odměnu pojedou s rodiči na
„Slavnost pohádek“ do Starých Hradů. Každý čtvrtek probíhal
na škole taneční kroužek pod vedením paní učitelky ze ZUŠ.
V rámci spolupráce s touto školou se děti zúčastnily akce „Cesta lesem“. Zde si vyzkoušely hru na všechny druhy hudebních
nástrojů a plny zážitků se vracely nejen se sladkou odměnou.
Věříme, že naše děti, budou i po odchodu z mateřské školy rozvíjet svůj talent a zájmy a my se o nich dočteme na stránkách „Roštu“.
Kolektiv MŠ
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Ohlédnutí
Jak to bylo u nás na Kladenské?
S přibývajícími slunečními dny a při pohledu do kalendáře zjiš^ujeme, že se mílovými kroky blíží konec školního roku
a s ním také ohlédnutí, co všechno nám přinesl.
Po úspěšné rekonstrukci celého objektu MŠ jsme pro velký
zájem o umístění dětí otevřeli ještě jednu - osmou - třídu mateřské školy, tak jsme se rozrostli na 200 dětí.
Abychom se nezabývali jen technickou stránkou věci, tak
i ve výchovně vzdělávací oblasti se uskutečnilo mnoho akcí,
překvapení, činností pro děti a také úspěšný a opakující se - plavecký výcvik - u dětí velmi oblíbený, divadelní a cirkusová
vystoupení, podzimní výlety do lesa, pravidelná vystoupení dětí v Domově u fontány, ochránci přírody nám ukázali výcvik
nejznámějších dravců, návštěvy ZŠ, ZUŠ, Městské knihovny,
hasičů. V duchu tradic, které jsou součástí našeho vzdělávacího programu se uskutečnily mikulášské a vánoční nadílky,
besídky pro rodiče, tříkrálové navštívení Kostela Sv. Jakuba,
karneval, vynášení „Morany“. Velikonoční tradice jsme završili
velmi krásným výletem do Skanzenu v Přerově nad Labem.
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A co nás ještě čeká? Atletická soutěž, kde naše děti reprezentují Město Přelouč v Pardubickém kraji, předškoláci navštíví Planetárium v Hradci Králové, výlet na Kočičí hrádek, rozloučení s budoucími školáky na školní zahradě, pobyt ve škole
v přírodě.
A pak už hurá na prázdniny!
Společně se uvidíme až v dalším školním roce a to v hojném počtu, nebo^ od září nastoupí do naší mateřské školy 63 nových dětí.
Hezké prázdniny a pěkné letní dny všem přeje
kolektiv zaměstnanců MŠ Kladenská.

Přeloučský ROŠT
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Smetanova ul.

Josef Lada v projektu 1. stupně
Na letošní rok připadají dvě kulatá výročí českého malíře,
ilustrátora a spisovatele Josefa Lady - 125 let od jeho narození a 55 let od úmrtí. Pro žáky 1. stupně byl proto připraven
projekt, při kterém se s tímto dětským autorem důkladně seznámili.
Vlastní četbou, poslechem či zhlédnutím DVD děti vstoupily do pohádek, v nichž zvířátka mluví i jednají jako lidé. A^ to
byl Mikeš nebo chytrá kmotra liška, vodník nebo jiné strašidlo,
vždycky měli žáci možnost svoji představivost porovnat s obrázky J. Lady - tolik názornými, ale hlavně oku i srdci lahodícími.
Děti si samozřejmě vyzkoušely vytvořit i své vlastní ilustrace.
Nejoblíbenější, a proto nejčastěji ztvárňovanou postavičkou byl
kocourek Mikeš. Za účelem rozvoje čtenářské gramotnosti plnily samy, v párech nebo skupinách úkoly, jejichž splnění vyžadovalo vzít do ruky Ladovu knihu a začíst se nebo si prohlédnout obrázek.

mavého dozvěděly, a nebude to již pro ně jen neznámý pan spisovatel. Projekt tedy splnil svůj cíl.
Mgr. Dana Dostálová, Mgr. Iva Kalousková

Výlet do Vídně

První a druhé třídy v rámci projektu také navštívily městskou
knihovnu, kde si s nimi „Alenka Ladová“ povídala o tatínkovi
a jeho knížkách. Děkujeme paní Hývlové a Fundové za milý a pro děti velmi přínosný program, který si pro ně připravily.
Třetí, čtvrtá a páté třídy si o J. Ladovi nejen povídaly ve škole, ale také se rozjely do Hrusic. V pátek 27. 4. navštívily památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny. Tento památník se nachází v domě č. p. 115, který si Lada nechal postavit jako letní
sídlo. Velmi příjemná paní průvodkyně (oblečená jako víla)
poutavě vyprávěla o životě i díle J. Lady a jeho dcery. Žáci si
prohlédli obrázky i některé jejich osobní věci. Rodný domek
pana Lady byl roku 1932 zbourán a na jeho místě stojí dům
nový. I hospodu „U Sejků“ děti našly a měly možnost si prohlédnout uvnitř „ladovskou“ malbu na zdech. Další zastávkou
byla Jedličkova louže a Hubačský rybník. Pro všechny bylo velmi zajímavé vidět na vlastní oči vše, o čem ve škole četly.
Projektovými dny zájem o J. Ladu zdaleka nekončí. I nadále si budeme číst z jeho knížek a prohlížet jeho obrázky.
S úryvky z jeho díla se setkáváme i v učebnicích. Nyní to ale
bude pro děti TEN PAN LADA, o kterém se tolik nového a zají-
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Němčináři se na slíbený výlet těšili už od září. Nejvíce je
sice lákaly atrakce Prátru, ale i prohlídka historického jádra,
kterému dominuje gotický skvost Stephansdom, zůstane pro
ně inspirativní vzpomínkou. Žáci si prohlédli např. radnici, Burgtheater, Parlament Hofburg, Staatsoper, vyfotili se pod sochou
Marie Terezie, procházeli se v parku Schönbrunnu a připomněli si některé historické události a osobnosti, které znají z děje-
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pisu. Všechno klaplo podle plánu nejen díky ideálnímu počasí,
ale i díky zkušenému řidiči panu Staňkovi (Autodoprava Peml).

Výlet pátých tříd do Ostré nad Labem
Dne 18. 5. se vydaly obě páté třídy do Historického centra
řemesel a umění v Ostré, aby si na vlastní kůži vyzkoušely,
jak se pracovalo nebo jedlo ve středověku. Všechny budovy
v centru byly vystavěny ze dřeva a kamene, takže kulisa středověku byla opravdová. Při vstupu jsme si také vypnuli mobily,
které lidé ve středověku opravdu neměli. Ze stejného důvodu
nemáme ani fotodokumentaci.
Nejdříve nám paní průvodkyně o většině řemesel něco zajímavého pověděla a jednotlivé dílny ukázala. Potom už se děti rozešly za tím, co se jim líbilo nejvíce.
Zájem měly o vlastnoruční výrobu papíru, mýdla nebo svíčky z včelího vosku. Domů si odvážely i krásné prstýnky či náhrdelníky vyrobené z drátků. Některé si také zhotovily vlastnoručně „umotaný“ lněný provaz. Vyzkoušely si, jak těžce se dříve
rýžovalo zlato. Kdo si na některé řemeslo netroufl, mohl si již
hotový výrobek koupit. Nakupovalo se za groše, které si děti
u vchodu směnily. Jeden groš byl za deset korun.
Občerstvit se malí řemeslníci mohli v hodovní síni. Nejvíce
zachutnaly keltské palačinky s tvarohem nebo marmeládou
a bramborák.
Společně jsme si také prošli překrásné přilehlé zahrady. Tady dětem hodně radosti udělala přírodní bludiště.
Domů si všichni odváželi spoustu pěkných zážitků. Třešničkou na dortu bylo počasí, které nám opravdu přálo. Celý den
krásně svítilo sluníčko.
Mgr. D. Dostálová

Dne 22. 9. 2012 se koná již 8. ročník Zahradní Galerie Přelouč, kterou
opět pořádá Ateliér Josef. Letošní
rok se můžete těšit na již tradiční
hlavní scénu a navíc na venkovní
podium v ulici Štítného. Součástí ZG
bude výstava výtvarných děl Josefa Dvořáčka a dalších
výtvarníků. Co se týče hudební scény, vrcholem bude
vystoupení houslového virtuosa Jaroslava Svěceného
s kytarovým doprovodem, písničkáře Pepy Nose a mnoho dalších. Prostor dostanou i umělci z přeloučského
regionu, např. ZUŠ Přelouč.
Velké poděkování patří všem, kteří si minulý ročník
koupili lístek do tomboly či případně přispěli věcnými
dary dětem na Dětské klinice FN Hradec Králové, se
kterou spolupracujeme již čtvrtým rokem a tato spolupráce se nadále úspěšně prohlubuje. Dary dětem se
předávaly zjara tohoto roku v prostorách kliniky. Průběh této akce můžete sledovat na našich stránkách.
http://garden-g
gallery-2
2012.blogspot.com/
Dále bychom chtěli poděkovali za podporu Městu
Přelouč, sponzorům a všem nezištným pomocníkům.
Tímto všechny zveme!! Dobrou náladu a skvělé počasí s sebou!!
Za Ateliér Josef

6 / 2012

Luděk Schejbal

!

Výsledky sběru
Do pokladny Klubu přátel školy již přišly peníze za sběr
pomerančové a citrónové kůry a papíru. Celkem se sebralo
331 kg kůry, za kterou se utržilo 7 067 Kč, více než 16 t papíru vyneslo 32 760 Kč.
Nejlepšími sběrači kůry byli Jakub Sekyrka (10 kg), Eva Vrchotová (10 kg), Martin Pliva (9 kg) a Karolína Nováková (8 kg).
Rodiče řady žáků dovezli do školy stovky kilogramů papíru. Mezi nimi vynikli O. Zelený (681 kg), M. Adamíra (370 kg),
H. Jílková (370 kg), A. Albert (358 kg), D. Kopiš (305 kg).
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI SBĚRU.

Vážení čtenáři,
občas jste se na stránkách naší školy setkávali s mými
texty. Tentokrát je to naposledy. Rozhodl jsem se ukončit
svoji aktivní učitelskou kariéru.
Přeloučskému školství jsem věnoval celý profesní život - dvaačtyřicet let. V roce 1970 jsem nastoupil do tehdejšího domu pionýrů a mládeže a věnoval se sedm let volnočasovým aktivitám dětí. V roce 1977 jsem přešel na mé
současné působiště - na základní školu v ul. Obránců míru, dnes ZŠ Smetanova. Zde jsem prožil pětatřicet let. Třináct let jako učitel, posledních dvaadvacet let jako ředitel.
Za tu dobu jsem komunikoval s mnohými z vás, poslouchal
vaše názory, rady, připomínky. Snažil jsem se v nich orientovat a to nejlepší použít pro zkvalitňování práce školy.
Doufám, že mnohé se podařilo a za tuto spolupráci vám
děkuji.
Moje poděkování patří i celé řadě institucí. Mateřským
školkám, institucím středního školství, základní umělecké
škole, domu dětí a mládeže, školní jídelně, městské knihovně, městské policii, dobrovolným i profesionálním hasičům,
tělovýchovným organizacím a mnoha dalším.
Od roku 1993 existuje škola jako samostatný právní
subjekt zřizovaný městem Přelouč. Děkuji zřizovateli - vedoucím odborů, oddělení i všem ostatním, kteří se mnou
spolupracovali a pomáhali řešit problémy, které nebyly
v kompetenci samotné školy. Děkuji současnému vedení
města i jeho předchůdcům - prvnímu polistopadovému starostovi Dušanu Kulkovi a místostarostům Janu Pultrovi
a Jaroslavu Pafourovi. Bez osvíceného vedení města by
dnes škola nebyla taková, jaká je.
A taková by nebyla především bez mých spolupracovníků za katedrou i všech ostatních, kolegyň a kolegů současných i bývalých. Společně jsme školu budovali, přetvářeli, vymýšleli, trápili se, když se nedařilo podle našich
představ, radovali se z úspěchů. A každý školní rok jsme
„vypustili“ do života několik desítek mladých lidí, později
vesměs úspěšných. A to bylo pro nás všechny to nejlepší
poděkovaní. A na závěr ještě jedno ode mne.
KOLEGYNĚ, KOLEGOVÉ - DĚKUJU
Nové ředitelce školy Mgr. Magdě Pacákové přeji šsastný zářijový výkop a v její (vím, že ne jednoduché práci) jen
„góly“, které zdobí.
Mgr. Bc. František Jelínek
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Sportovní soutěže
Během uplynulého měsíce se zúčastnili žáci naší školy několika sportovních turnajů. V rámci olympiády pardubického
kraje odehráli chlapci okrskové kolo v malé kopané, ve kterém
obsadili čtvrté místo.
V okresním kole turnaje v softballu obsadili po solidním výkonu 4. místo v semifinálové skupině, když jenom těsně prohráli se základními školami z Ohrazenic a Pardubic-Benešovo
náměstí. Družstvo bylo z větší části tvořeno žáky 7. a 8. tříd,
což je příslibem do budoucnosti.
V turnaji Coca-Cola Cup ve fotbale obsadili chlapci na choltickém fotbalovém hřišti po vyrovnaných výsledcích 3. místo.
Ve stejné soutěži dívek zanechaly naše hráčky velmi dobrý dojem na pažitu v Týnci nad Labem, kdy v konkurenci škol z Hradce Králové, Nového Bydžova a domácího Týnce obsadily rovněž 3. místo.
Turnaje McDonald´s Cup (vypsaného pro malé fotbalisty
z prvního stupně ZŠ) se zúčastnily pouze obě přeloučské školy. V obou kategoriích byli nakonec š^astnější naši soupeři ze
ZŠ Smetanova ulice.

Oranžový pětiboj Skupiny ČEZ
Oranžový pětiboj je souboj pro žáky 1. až 9. tříd ZŠ v pěti
různých sportovních disciplínách. Jedná se o skok do dálky
z místa, člunkový běh, hod na koš nebo čtverec, skoky přes lavičku a račí chůzi. Nejlepších výkonů mezi mladšími dosáhli
Ondřej Tlapák ze 4. B a Eliška Rokytová z 3. B, ve starších zvítězil Marcel Pšenička z 8. B a Marie Znamínková z 6. A.
Bc. M. Bulušek

Návštěva Městského úřadu v Přelouči
Dne 18. 4. 2012 se naší školní družině naskytla zajímavá
příležitost v podobě návštěvy nového městského úřadu. Žáci
druhých a třetích tříd, měli možnost vidět interiér novostavby

kové o životě a díle pohádkářky Boženy Němcové. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí z jejího života, který nebyl v té době pro ženy nijak lehký.

Paní učitelka Roučková pro děti připravila zajímavé úkoly, některé byly lehčí, jiné zase obtížnější a děti je postupně ve
skupinkách s nadšením plnily. Na závěr sestavovaly portrét
B. Němcové, což jim dalo trochu více práce a přemýšlení, ale
nakonec se dílo podařilo a portrét byl na světě. Toto „pohádkové dopoledne“ bylo velmi pěkné a určitě si všichni z knihovny
odnesli plno nových poznatků. Na tento den si určitě žáci vzpomenou, až budou o B. Němcové hovořit v hodinách českého
jazyka.
Na tento den navázal ve středu 25. 4. 2012 projekt „Pohádkové dopoledne“ opět pro žáky druhých tříd. Děti si jmenovaly pohádkové bytosti, rozdělovaly pohádky podle postav,
které v pohádkách vystupují, pojmenovávaly správně názvy
pohádek a plnily další úkoly připravené třídními učitelkami.
Nejvíce se ale těšily na chvilky, kdy se každý mohl ukázat jako
určitá pohádková postava (např. Jeníček, Mařenka, vlk, Červená Karkulka, ježibaba). Děti nacvičily ve třídách několik známých pohádek a na chvíli se změnily v malé herce. Všichni se
na své role pečlivě připravovali. Děti tak prožily jedno školní
dopoledne v pohádkové říši a všem se toto netradiční dopoledne líbilo.
Mgr. D. Cyroňová a Mgr. K. Pluhařová

Zdravá Pětka
Dne 20. 4. se žáci 5. tříd zábavnou formou seznámili se
zásadami zdravé výživy. V knihovně ZŠ Masarykovo nám. čekal na děti dvouhodinový program nazvaný Zdravá Pětka plný
her a soutěží. Za správně splněné úkoly získávaly skupinky do
kasičky žetony - Pětky. Nejúspěšnější skupinky vyhrály zdravou sladkou odměnu.
Mgr. M. Holická
úřadu a sledovat práci úředníků ve všední den. Žákům se ochotně věnovala paní starostka Irena Burešová, která je budovou
provedla a poučila je, k čemu které prostory slouží. Všem se
prohlídka velice líbila. Děkujeme za umožnění návštěvy a těšíme se na další setkání.
Kateřina Nečasová, vych. ŠD

Pohádkové dopoledne v knihovně a ve škole
V pátek 20. 4. 2012 navštívili žáci druhých tříd ze ZŠ Masarykovo náměstí Městskou knihovnu v Přelouči. Čekalo na
ně překvapení - poutavé vyprávění paní učitelky Jarmily Rouč-
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Dům dětí a mládeže Přelouč
Čarodějnice 2012
Tradiční akce ve spolupráci s Kulturními službami Přelouč
se konala pod parkem. Díky velmi pěknému počasí se v průvodu městem sešlo velké množství malých čarodějnic a čarodějů za doprovodu rodičů. Velké poděkování patří dechové
hudbě p. Kosiny, která průvod už po mnoho let doprovází. Po

reji čarodějnic při písničkách skupiny Kavalerie jsme společně
s dětmi upálili čarodějnici. Na přípravě akce se významně podílely Technické služby města Přelouč, Hasičský sbor ČHJ Přelouč
a Městská policie Přelouč.

Připravujeme na prázdniny:
" Letní tábor Dvanáct měsíců úplně jinak v termínu od 1. 7.
do 14. 7. 2012. Hlavní vedoucí Jana Homolová
" Letní tábor Mořeplavci od 15. 7. do 28. 7. 2012. Hlavní vedoucí Blanka Leksová
" Letní tábor Krkonoše od 9. 7. do 18. 7. 2012. Hlavní vedoucí Pavel Hrdý
" Příměstský tábor od 27. 8. do 31. 8. 2012
Velmi nás těší přízeň dětí i rodičů, všechny tábory máme
prakticky od dubna naplněny. Jediné co nemůžeme ovlivnit, je
počasí v letních měsících, proto si společně přejme, aby nás
na táborech moc nezlobilo.

Ve znamení čápa
Bílého čápa v modrém štítě nosila stará česká erbovní rodina Dobřenských z Dobřenic. Příběh rytíře Kunáta mladšího
z Dobřenic (1480-1539) vystupuje do popředí z řady jmen rytířů Dobřenských a pravděpodobně zaujme každého, kdo si přečte knížku „Z dějin Valů“ od Petra Vorla. Rytíř, který uměl stavět
rybníky, zaučil jednoho z našich nejvýznamnějších rybníkářů
Štěpánka Netolického své profesi a podílel se na stavbě Opatovického kanálu, je svými schopnostmi a díly, která za sebou
zanechal, zcela výjimečnou postavou v našich regionálních dějinách. V roce 1513 se objevuje na Valech, které koupil se svým
bratrem Divišem, a od té doby začínají více jak stoleté dějiny
hospodaření této rodiny rytířů.
Bez knihy o Valech bychom se nikdy nedozvěděli o slavném rybníkáři Kunátovi ml. z Dobřenic, který působil ve službách Viléma z Pernštejna a zanechal výraznou stopu v přírodě
našeho kraje. Pochopitelně, že je tomu i naopak - bez autora
by nebylo ani jmenované knihy o Valech.
Rok 1513 se stal pro Valy významným, nebo^ od té doby
začínají jejich slavné dějiny, samozřejmě že bez důkladného
studijního zpracování by se nestaly známé, kdyby se po 450 letech ve Valech nenarodil historik a spisovatel Petr Vorel. Pozornost si právem zaslouží i osobnost autora knihy o Valech, který napsal do úvodu své knihy tato slova: „Poznání minulosti
lákalo lidi odedávna. Stejně jako lidé a stavby mají své dějiny
i města a vesnice. Velká města mají zpravidla historii bohatou
a slavnou, malé vesničky také, jenže o nich se to neví. Zlomkovitý obraz, který se po stovkách let z minulosti Valů zachoval, je velmi zajímavý a do jisté míry i odlišný od vývoje okolních vesnic, takže si právem zaslouží větší pozornost.“ Historii
o své rodné vesnici napsal v roce 1983 dnes již známý historik a spisovatel, děkan Filosofické fakulty Univerzity Pardubice
Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., celorepublikově uznávaný odbor-
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ník na starší dějiny, raný novověk a numismatiku. Výrazně se
podílel na celé řadě významných publikací včetně těch, které
se zabývají dějinami jednotlivých obcí či měst Pardubického
kraje. Za svou knižní prvotinu o pánech z Pernštejna získal
v roce 1999 Cenu E. E. Kische za nejlepší historickou publikaci. Sám pan prof. Petr Vorel přiznává, že zájem o místní dějiny
si formoval už v dětství. Jako rodáka z Valů jej zaujal archeologický výzkum zaniklé vesnice Lepějovice a již během studií
učinil tehdy ještě vysokoškolský student Petr Vorel unikátní
nález. Na brigádě v tehdejším přeloučském muzeu, které se
nacházelo v objektu Divišovy vily, nalezl na půdě neevidované rukopisy, zlomky městských knih z 15. a 16. století.

Výstava v Divišově vile
Od tohoto nálezu uplynulo mnoho let. V bývalém muzeu
v Divišově vile je opět oživena historie - minulost Valů 16. století s texty a barevnými ilustracemi vytvořenými podle knihy historika prof. Petra Vorla. Cílem této výstavy je připomenout slavné dějiny našeho přeloučského regionu.
Vernisáž proběhla v pátek 11. května. V úvodních slovech
velmi krásně a fundovaně připomněl dějiny rodných Valů a našeho kraje pan profesor Petr Vorel, který přijal pozvání i se svou
chotí. K příjemnému prostředí přispěli svým nádherným
zpěvem členové skupiny „Mezzoforte“ a všichni sólisté, kteří skvěle hráli na flétny a hoboj. Poděkování patří všem,
kteří se na programu podíleli, především těm, kteří výstavu podpořili svou návštěvou. Majitelům Divišovy vily manželům Ivaně a Lumíru Kyselovým, kteří připravili prostory své
firmy Elmet a pohoštění pro všechny, kteří přišli, děkují autoři výstavy Mgr. Jiří Rejl a Marcela Danihelková.
Marcela Danihelková
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Nová Konfrontace 2012
Žáci keyboardového oddělení se zúčastnili ve dnech 24.
- 27. dubna celostátní soutěže v Karviné pod názvem Nová
Konfrontace 2012. Ve třetí kategorii si svým zdařilým výkonem
vydobyli bronzové pásmo Radim Kostečka a Andrea Lhotová.
Výborný výkon předvedla i Tereza Myslivcová a získala stříbrné pásmo. „Nejstarší“ soutěžící byla Karolína Salavová, která
soutěžila v šesté kategorii a za svůj výkon získala bronzové
pásmo.

získal v silné konkurenci mladých trumpetistů z celé republiky výborné druhé místo. K úspěchu mu blahopřejeme!
Děkujeme za spolupráci i korepetitorce Lucii Novotné a zejména rodičům Vaška, kteří jsou pravou a nepostradatelnou
oporou tohoto jistě nadějného mladého umělce.
Vedení ZUŠ

Základní umělecká škola Přelouč Vás srdečně zve na

1. ročník INTERPRETAČNÍCH KURZŮ
ŽESŤOVÝCH NÁSTROJŮ
V oborech: TRUBKA, LESNÍ ROH, TROMBON,
KOMORNÍ HRA,
které se budou konat od 29. 6. do 4. 7. 2012
v budově ZUŠ Přelouč
Lektoři:
TRUBKA
Karel Mňuk

TROMBON
Lukáš Moska

- profesor Konzervatoře Pardubice, zabývá se poučenou interpretací staré
hudby - hrou na clariny
- trombonista České filharmonie, finalista Pražského jara 2011

LESNÍ ROH
Jana Švadlenková - profesorka Pražské konzervatoře
Marie Čapská
- profesorka Konzervatoře Pardubice, hornistka Komorní filharmonie Pardubice

V průběhu kurzů proběhnou doprovodné koncerty
vynikajících hráčů na žessové nástroje:
29.
30.
1.
2.
3.

6. - zahajovací koncert
6. - přednáška o barokních nástrojích s Karlem Mňukem
7. - koncert lektorů
7. - koncert dechové hudby Křídlovanka
7. - závěrečný koncert účastníků kurzů
Podrobnější informace naleznete
na webových stránkách školy www.zus-prelouc.cz

Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme další úspěchy nejen ve hře na keyboard.
Za keyboardové oddělení Miroslav Nedbal

Václav Košfál
Velkého úspěchu dosáhl žák
Základní umělecké školy Přelouč
Václav Koš^ál ze třídy Michala
Chmelaře. Poté, co zvítězil ve školním, okresním a krajském kole
soutěže ve hře na trubku, se mu
podařilo postoupit do celostátního kola. To se konalo 4. 5. v sále kulturního domu v Kladně. Zde
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Dechový orchestr
natáčel pro Český rozhlas
Dechový orchestr Základní umělecké školy v Přelouči natáčel dne 25. 4. soutěžní snímek pro Český rozhlas do soutěže Concerto Bohemia. Natáčeny byly celkem 3 skladby: Z. Lukáš: Prager Festmusik, Thomas Doss: Of Castles and Legends
a A. Dvořák: Slavnostní pochod. Nyní bude nahrané skladby
posuzovat odborné porota, která zasedne v průběhu měsíce
června a ze všech došlých nahrávek bude vybírat ty nejlepší.
Pokud se zadaří, můžeme shlédnout následně Dechový orchestr
ZUŠ Přelouč na koncertě vítězů, který se v listopadu uskuteční na pražském Žofíně a vysílat jej bude Česká televize. I přes
to, že pro většinu převážně začínajících muzikantů to byla první zkušenost s profesionálním natáčením, zvládl orchestr čtyřhodinové natáčení a před tím tříhodinovou zkoušku na výbornou a po celou dobu se stoprocentní koncentrací.
Michal Chmelař - dirigent

ČERVNOVÉ AKCE V ZUŠCE
LETNÍ KONCERT, Zahrada ZUŠ - středa 6. června, 17:00
JAZZOTÉKA, U Kotýnků - čtvrtek 7. června, 17:00
NOCTURNO, Chrám Tůmy Přeloučského Přelouč
- pátek 8. června v 18:00
POLANSKÉHO PŘELOUČ 2012
- sobota 9. června, Za Náměstím TGM
KONCERT PRO RADOST
- středa 13. června od 10:00, KD Chvaletice
ZÁVĚREČNÁ VÝSTAVA PRACÍ VO
- pondělí 18. června, Ateliér VO
VYSTOUPENÍ BUĎ FITU, Náměstí TGM Přelouč
- středa 27. června v 19:00
ŽESŤOVÉ INTERPRETAČNÍ KURZY
- 29. 6. - 4. 7. 2012, Budova ZUŠ

DECHOVÝ ORCHESTR V BULHARSKU
Dechový orchestr ZUŠ Přelouč byl pozván k účasti na 13. ročníku Mezinárodního festivalu dechových orchestrů „Diko Iliev“,
který se koná v bulharském městě Montana ve dnech 15. - 19. května 2012. Jedná se o koncertní zahraniční zájezd, který přispěje k reprezentaci naší dechové hudby a umělecké
činnosti mládeže České republiky na mezinárodní úrovni. Součástí zájezdu jsou vedle koncertních vystoupení i společná setkání s mladými hudebníky z celé Evropy, která jednoznačně
podpoří další studium našich žáků.
Festival v Montaně je poctou bulharskému skladateli Diko
Ilievovi, ale dramaturgie festivalových vystoupení respektuje
i tvorbu význačných skladatelů jiných evropských národů a snaží se o rovnoprávnou prezentaci národnostních kultur všech
zúčastněných orchestrů. Význam a prestiž celého festivalu je
podtržena patronací Ministerstva kultury Bulharské republiky.
Koncertního zájezdu se zúčastní celkem 46 žáků ZUŠ Přelouč v doprovodu 3 pedagogů školy. ZUŠ Přelouč požádala prostřednictvím Sdružení rodičů a přátel školy o finanční pomoc
i Město Přelouč a získala finanční podporu 10.000,- Kč. Částkou 10.000,- Kč podpořila účast dechového orchestru ZUŠ Přelouč na festivalu i firma T-servis s.r.o.
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Všem našim sponzorům děkujeme a našim hudebníkům
přejeme krásný pobyt a š^astný návrat. Přikládáme nejčerstvější foto-reportáž z cesty.
Jana Bednářová

Poděkování výboru SRPŠ při ZUŠ Přelouč
Chtěli bychom poděkovat jménem všech svých kolegů i žáků naší školy výboru SRPŠ a zejména jeho předsedkyni paní
La}ce Hývlové za skvělou spolupráci v tomto školním roce. Díky velkému pochopení a vstřícné pomoci všech členů výboru
se nám podařilo zajistit všechny mimoškolní aktivity po stránce finanční i organizační. Těšíme se na další spolupráci a přejeme krásné prázdniny.
Vedení ZUŠ

základní umìlecká škola Pøelouè a kulturní sluby mìsta Pøelouèe

vás zvou na 8. roèník festivalu dechových hudeb

Polanského Pøelouè
sobota 9/6/2012
park za ZŠ. T.G.Masaryka

14:00 - Dechový orchestr
ZU Pøelouè
15:00 - Borièanka
17:00 - Budvarka
19:00 - Køídlovanka

Celé odpoledne moderuje Jana Trojanová
Srdeènì zveme všechny pøíznivce kvalitní dechové hudby
vstup zdarma / obèerstvení zajištìno
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ul. Kladenská 845, Přelouč, tel. 605 515 924, Slunickoprelouc.webnode.cz

Milí čtenáři,
v měsíci dubnu jsme mimo pravidelný program pořádali
Velikonoční tvořivé odpoledne. Maminky se svými dětmi si
přišly ozdobit vajíčka tuší, inkoustem a obtisky, a vytvořily si
i ozdobný jarní kolíček na větvičku. Byla k vidění i výstavka
velikonočních dekorací, které bylo možno si zakoupit.
Také jsme přijali pozvání Domova u fontány a navštívili
s dětmi Čarodějnický rej. Akce se nám velmi líbila, od pěkných
soutěží a masek, až po krásný park u domova.
30. dubna jsme se vydali společně na pochod na Čarodějnice, pod park. Vyšli jsme si v barevných tričkách s motivem
sluníčka, které jsme předtím celý týden po skupinkách malovali.
V květnu jsme se zúčastnili Dne pro rodinu. Na náměstí
jsme zajiš^ovali tyto soutěže: chytání rybiček, chůze na krabičkových chůdách, hod kroužky na kříže a skákání v pytlích.
Také jsme navázali spolupráci s firmou Danone a zapojili se jako dalších šest rodinných center na pardubicku do
projektu Dobrá máma v centru. Firma Danone se rozhodla
propagovat jogurt Dobrá máma, který má nyní nové složení,
nikoli v centru nákupním, ale v centru rodinném, mateřském - a to formou ochutnávky, která je pro centrum zcela zdarma.
Připravujeme:
" 2. 6. se zúčastníme jako spoluorganizátoři Dne dětí, pořádaného DDM Přelouč a dalšími dětskými organizacemi v parku za ZŠ TGM
" od 1. 6. do 4. 6. jedou někteří z nás na pobyt pro rodiny
s dětmi do Domu Alois v Černém Dole. Z loňského pobytu
jsme byli nadšeni, proto vřele doporučujeme toto místo navštívit
" 15. 6. chystáme pro děti a jejich rodiče, kteří k nám dochází, přespání ve Sluníčku. Program bude zaměřen na pohádky a také nás čeká opékání vuřtíků
" 23. 6. pořádáme již počtvrté společně s dalšími dětskými
organizacemi Pohádkovou cestu po Slavíkových ostrovech.
Startujeme od 15 do 17 h u vstupu do parku (vedle Občanské záložny). Na děti i dospělé čekají
pohádkové bytosti, soutěže i opékání vuřtíků. Na tuto akci sháníme dobrovolníky. Pomoci nám můžete i s výrobou kulis nebo s drobnými dárečky pro děti. Samozřejmě také velmi uvítáme sponzory na
sladkosti a suvenýrky. Děkujeme i za veškeré náměty k této akci.
" V srpnu se bude konat zápis do našich programů. K tomuto kroku přistupujeme z důvodu velkého zájmu o navštěvování Sluníčka. Budete mít tedy možnost se při zápise domluvit, které dny Vám vyhovují a my se pokusíme program
přizpůsobit Vám. Termín zápisu se dozvíte z letáků ve
městě, z hlášení městského rozhlasu a z našich webových
stránek.
" Od září chystáme především pro maminky a jejich nejmenší děti dvě nové služby. Nechte se překvapit a těšte se ☺.
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OTEVÍRACÍ DOBA SLUNÍČKA:
Den

Skupina

Čas

Věk dětí
(vše v doprovodu rodičů)

Pondělí: Všeználek 9.30 až 11.30 2 až 6 let
Školka nanečisto 15.30 až 17.00 od 2,5 let
Úterý:

Šnečci
Kuřátka

9.00 až 10.15
10.20 až 11.50

9 až 12 měsíců
1 až 2 roky
(možno přijít už v 10 h)

Středa: Berušky
Ko^átka

9.00 až 10.15
10.20 až 11.50

0 až 8 měsíců
1 až 2 roky
(možno přijít už v 10 h)
0 až 6 let

Herna

15.00 až 17.00

Čtvrtek: Slůňata
9.30 až 11.30 2 až 6 let
Školka nanečisto 15.30 až 17.00 od 2,5 let - nově
od dubna!
Veškeré podrobnosti o akcích naleznete na stránkách
www.slunickoprelouc.webnode.cz.
Přij}te také, těšíme se na Vás a Vaše děti ☺

kolka naneèisto 
na pískoviti

kolka naneèisto 
svaèinka na zahradì

Pondìlní Veználek
na zahradì

Úterní neèci
(9 a 12 mìsícù)

kolka naneèisto 
kreslíme si

Pondìlní Veználek
od 2 let

Přeloučský ROŠT

Akce pro děti a mládež

SKAUTING
Století skautingu v Přelouči
Letošní rok je tomu právě 100 let, co Antonín Benjamin
Svojsík uskutečnil první skautský tábor na území České republiky a založil tak tradici českého skautingu, respektive českého
junáctví. Od té doby uteklo již hodně vody v řece a skauting
se stal respektovanou aktivitou a Junák se i přes následnou
nepřízeň komunistů rozrostl do nebývalé šíře. I přesto, že Junák dnes tepe životem skoro v každé větší obci, je prospěšné
si připomínat, co dnešnímu v zásadě idylickému stavu předcházelo, a proč tu vůbec můžeme být i se poučit z dějinných
procesů a chyb, abychom tu mohli být i nadále.
Celostátní oslavy „Sto let českého skautingu“ podnítily uskutečnění plánovaných i bezděčně připravených akcí celorepublikového i místního charakteru. Oslavy započaté již s počátkem
školního roku 2011/2012 a ukončované o následných školních prázdninách symbolicky vyvrcholily na Skautský šátkový
den 24. dubna. Skauti v Přelouči samozřejmě nemohli a nechtěli zůstat mimo a kromě průběžných akcí uspořádali ve
středu 25. dubna setkání s pamětníky počátků skauta v Přelouči, které se datují do třicátých let. Formou besedy tak bra-
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tr Jiří Tur Rut zavzpomínal na první schůzky skautů v boudě
„v akátech“ za Labem i na výstavbu domku s dvěma klubovnami nedaleko u zdymadla, který stojí dodnes i na první tábory. Vzpomněl ale také na první persekuce, nejdříve od fašistů
a později od komunistů. S děním po 2. světové válce mu již pomáhali vzpomínat sestra Silvestra Silva Augustová a bratr Lubomír Luboš Vávra. Připomněli nejenom každodenní radosti
a strasti schůzek a táborů, ale i velmi zdařilý Oblastní sjezd
skautů a junáků v roce 1947, díky jehož úspěchu se mohlo
nakoupit nové vybavení pro činnost místních skautů a díky
kterému se podařilo z ničeho vybudovat i „skautskou hudbu“,
protože za stržené peníze vybylo i na koupi množství hudebních nástrojů. To vše by samozřejmě nebylo možné bez nadšení a píle mnohých přeloučských skautů a jejich vedoucích.
Vydařený podvečer byl zakončen promítáním amatérských filmů z historických přeloučských táborů a akcí kolem 2. světové války z archivu přítomného bratra Vladimíra Brášky Turiny.
Skaut či chcete-li Junák, to zdaleka není jen nějaký kroužek, kde se mladí učí hrát si na dobrodruhy či co jiného. Zahrnuje v sobě jistě i mnohé aspekty dovednostní, ale zejména
má funkci výchovnou, ke které se programově hlásí a otevřeně
se tak právem dere k formování osobností a vedení k osobní
odpovědnosti. V rámci oslav „Sto let českého skautingu“ byla
v Praze uspořádána i výstava Trochu lepší svět, na které Erik
Tabery za mnohé z nás výstižně vyjádřil to podstatné, čím skaut
je a co pro nás znamená: „Skauting bez nadsázky změnil můj
život. Naučil mě totiž samostatnosti, odpovědnosti za druhé,
díky němu jsem také získal mnoho kamarádů. Především jsem
ale díky němu zažil nejedno dobrodružství, na která dodnes
rád vzpomínám. Myšlenka skautingu je nosná a podle mě se
nikdy nepřežije, protože v sobě kombinuje hodnoty i chytrou
zábavu zároveň.“
bratr Miroslav Fred Tyč

Závod vlčat a světlušek
Na závod ZVAS, který proběhl 12. května v Čachnově u Skutče se vydala družina vlčat a roj světlušek. Celé závody byly
ovlivněny ne příliš příznivým počasím, ale i tak jsme se v brzkých ranních hodinách sešly na přeloučském nádraží. Cestou
jsme přibíraly spoustu dalších skautů a tak jsme si už na nádraží v Čachnově mohli prohlédnout naše budoucí protivníky.
Závod začal okolo 10 hodiny. Nejdříve vybíhali vlčata, asi
hodinu a půl po nich světlušky. Během doby čekání jsme hráli různé stolní hry, frisbee a zopakovali si nejdůležitější věci
do závodu. Čekali nás disciplíny jako zdravověda, poznávání
dopravních značek, skákání v pytlích, řešení krizových situací apod.
Závod jsme zvládli
všichni, v krásném čase,
s krásnými počty bodů
(rozdíl mezi vlčaty a světluškami byl pouze 0,5 bodu), ale bohužel jsme se
neumístili do prvních
třech míst, které postupují do kraje. To ale nevadí, protože víme, co do
příštích závodů zlepšíme
a v čem už jsme dobří.
Klára Hebká
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Společenská kronika
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE

František Boudyš
Jiří Husák
František Levínský
Anna Zavadilová
Libuše Turynová
Dagmar Grossová
Marie Nekvapilová
Josef Kvoch

Tereza Dalecká
Anděla Matýsková
Jakub Chejnovský
Tomáš Čermák
Aleš Pospíšil

JUBILANTI
Václav Vlasák
Ladislav Skalecký
Václav Balon
Hedvika Husičková
Věra Dostálová
Jaroslav Procházka
Miloslava Korbelová
Marie Vančurová
Marie Broučková

92
91
90
90
90
88
87
87
87

let
let
let
let
let
let
let
let
let

86
86
85
85
80
80
80
75

let
let
let
let
let
let
let
let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Helena a Jiří Husákovi

18. 4. 2012

GRATULACE
18. 6. 1912 se narodila paní Marie Heřmanová z Mokošína,
která letos ve zdraví oslaví 100 let. Blahopřejí všechny děti,
vnoučata a pravnoučata a do dalších let přejí mnoho zdraví.

Městská knihovna
Přelouč
PŘELOUČ OPĚT ZVÍTĚZILA
Kde končí svět je přehlídka tvůrčích aktivit žáků ZŠ z celé
České republiky. Každé dva roky je vyhlášeno téma, které mohou děti zpracovat výtvarně, literárně i jinak.
Ročník 2011/2012 je ve znamení jednotlivých měsíců v roce. Každý region si vylosoval jeden konkrétní měsíc a úkolem
dětí bylo toto období roku výtvarně zachytit. Organizátoři mají
v plánu vítězné práce soustředit do knihy „Český rok očima českých dětí“ a tu věnovat do knihovny, kterou jedna z nadací buduje pro dětské čtenáře v Himalaji.
Přelouč si vylosovala říjen, přesněji řečeno krásné téma podzimních draků.
Naše základní školy jsou nám vždy v této soutěži velkou
oporou. Zejména ZŠ Masarykovo náměstí se do dračích obrázků pustila s mimořádným nasazením a ze soutěžních výkresů
bylo velmi těžké vybrat ty vítězné, které budeme posílat do dalšího kola. Mnozí čtenáři si možná vzpomínají na podzimní výstavu těchto prací v dětském oddělení knihovny.
Nicméně v každé věkové kategorii jsme nakonec vítěze určili a obrázky poslali do Moravské Třebové. Uběhlo ještě pár
měsíců, než ostatní regiony zpracovaly postupně další měsíce
a 15. 5. se konečně konala celková soutěžní přehlídka prací na
zámku v Moravské Třebové a byli vyhlášeni vítězové závěrečného kola.
K naši velké radosti ZŠ Masarykovo náměstí získala 1. místo v kategorii 13-15 let.
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Výtvarné práce Štěpánky Krausové, Ladislava Štěpiny, Anny
Borovičkové a Nikoly Vosáhlové tvořily společnou koláž na téma „Ten náš český drak“.
Děkujeme všem žákům i vyučujícím, kteří s námi do soutěže šli a opět dokázali, že v Přelouči a okolí žijí samé šikovné děti.
L. H.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ
VÝSTAVY V ČERVNU
ŽIVOT VE STÁŘÍ
aneb také jednou zestárneme
JAKUB KLUB PŘELOUČ
Výstava vítězných prací z této výtvarné soutěže probíhá
v dětském oddělení Městské knihovny celý červen. Přij}te se
podívat, jak generační soužití vidí žáci základních škol.
MANDALY ŠTĚSTÍ
Výtvarné práce rodačky z Přelouče
Dagmar Kuncové / Kozákové
Až do konce června můžete v čítárně Městské knihovny
při prohlídce této výstavy slovy autorky „vyladit své energie na
vyšší vibrace a potěšit oko i duši“.
L.H.

Přeloučský ROŠT

Pozdravy z ciziny
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
finance
PROCHÁZKA, Vladimír
Jak zbohatnout, aneb, Co chudí nevědí.
Praha: Plot, 2012.
geologie
VODA ve vesmíru, na zemi, v životě
a v kultuře. Praha: Radioservis, 2012.
elektrotechnika
DEVADESÁT let od zahájení radiotechnické výroby v Přelouči: 1921-2011.
Přelouč: Vladimír Šlechta, 2011.
cestopisy
GILAR, Martin
Nebojte se Ameriky. Praha: Jalna, 2010.

KRÁSNÁ LITERATURA
BERÁKOVÁ, Zora
Zimní královna. Praha: Motto, 2012.

POEZIE
BOUŠKA, Kamil
Oheň po slavnosti. Praha: Fra, 2011.

BIELIK, Mikuláš
Středomořské námluvy.
Beroun: Machart, 2012.

CTIBOR, Pavel
Civilizace. Zvířátka z pozůstalosti.
Praha: Dybbuk, 2011.

KIRSCHNER, Ann
Salin dar: matčin příběh.
Praha: Mladá fronta, 2012.
SMETANOVÁ, Pavla
Pod cypřišem se sklenkou ouza a jiné
příběhy.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.
STIBOROVÁ, Věra
Otavín. Praha: Torst, 2012.

Pozdravy z ciziny — II. část
Po měsících vyřizování dokumentů
a všelijakého papírování jsem 30. prosince 2009 odlétala z Ruzyně přes Frankfurt
do kanadského města Calgary. Určitě
jsem byla nervózní, ale zároveň jsem se
těšila na všechny ty nové zážitky. Spousta mých kamarádů mi říká, že mě obdivují, jak jsem odvážná, že jsem se vydala sama tak daleko, ale já na tom nic
odvážného nevidím. Pro mě je to stejné,
jako kdybych se stěhovala v Čechách
z jednoho města do druhého, jen je to
trochu dál.
Tentokrát nebyl ani problém s jazykovou bariérou. S rodinou a kamarády jsem
v kontaktu pravidelně díky internetu, jen
se musíme přizpůsobit 8 hodinovému
časovému posunu. Kanada je zemí přistěhovalců, kromě původních Indiánů,
a Calgary se za poslednich 25 let rozrostlo z malého města na miliónové velkoměsto, kam přišlo za prací mnoho lidí
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z jiných částí Kanady a ze zahraničí.
Proto není velký problém najít známé,
většina z nás je na stejné lodi a nemá
kolem sebe rozvětvenou rodinu nebo
kamarády z dětství, všichni hledáme nové kamarády a budujeme si nový domov.
V Calgary pracuji opět jako chůva
a starám se o 3 děti. Dvě jsou přes den
ve škole a ta nejmladši je se mnou doma, než začne v záři chodit na dopoledne do školky. Ráno jim dám snídani
a vypravím je na zastávku, odkud jedou
školnim autobusem do školy, s malou si
doma hrajeme, jdeme do parku nebo do
knihovny, připadně na nákup, když je
potřeba. Po obědě jde spát a já vařím
večeři. Odpoledne vyzvednu děti ze školy a čtyřikrát týdně jedeme na plavecký
trénink. Po tréninku jedeme domů na večeři, jeden z rodičů přijde domů kolem
18. hodiny. Večery a víkendy mám volné,
to bu} chodím cvičit, sejdu se s kamará-

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
LINDGREN, Astrid
Jižní louka. Praha: Albatros, 2012.
BŘEZINOVÁ, Ivona
Natálčin andulák. Praha: Meander, 2012.
KOSKOVÁ TŘÍSKOVÁ, Lenka
Anička, žabičky a jejich přátelé,
Praha: Mladá fronta, 2012.

J.K.

dy, nebo jen odpočívám doma. O víkendech občas jezdím lyžovat do jednoho
z lyžařských středisek nedalekeho národního parku Banff, v létě na výlety po
okoli a hlavně do hor. Calgary má spoustu parků a sportoviš^ a Skalisté hory
(Rocky Mountains) jsou téměř co by kamenem dohodil, na kanadské poměry.:-)
Do města Banff, které je centrem stejnojmenného národního parku, je to přibližně 130 km, což se po široké čtyřproudové
silnici dá zvládnout za hodinu a 20 minut. Není problém ráno vyrazit na výlet,
túru nebo jen na oběd a odpoledne nebo navečer zpět. Podle mého názoru největši rozdíl mezi Evropou a Kanadou je
v prostoru. Všechno je tady nějak větši,
a^ už domy nebo auta, vzdálenosti jsou
delši, ale lidé jsou k sobě, ve většině případů přátelští a ohleduplní, ulice jsou
čisté a kriminalita nízká. A všechny ty
na pohled „kýčovité“ fotografie tyrkysově modrých jezer s pozadím polozasněžených hor zachycuji skutečnost, taky
jsem jich několik sama vyfotila.
Daniela Frydecká
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SOKOL PŘELOUČ - STOLNÍ TENIS
Výsledky a konečné umístění družstev mužů oddílu stolního tenisu Sokola Přelouč v regionálních soutěžích RS I a RS II
2011/ 2012 jsou uvedeny v následujících tabulkách.

11.
12.
13.
14.

So.Ředice C
Tesla Pce G
So.Rosice C
Loko Pce F

26
26
26
26

202:266
194:274
93:375
64:404

43
42
29
28

Tabulka RS I
Pořadí Mužstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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

Utkání

Skóre

Body

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

288:144
258:174
248:184
250:182
256:176
224:208
227:205
204:228
214:218
184:248
166:266
157:275
132:300

66
63
59
55
54
52
49
47
44
41
34
31
29

Utkání

Skóre

Body

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

354:114
297:171
332:136
302:166
277:191
219:249
247:221
233:235
242:226
220:248

75
67
66
64
58
54
54
51
51
44

Na bodovém zisku se podíleli tito hráči:
Družstvo mužů A: Mirek Kepl, úspěšnost 84 %, Martin Havrda 72 %. Václav Floner 71 %, Jan Brunclík 52 %, Marek Dlask
47 % a Kasal Bohuslav 22 %
Družstvo mužů B: Kasal Ondřej s úspěšností 67 %, Petr Bukovský 58 %, Jan Bezděkovský 52 %, Roman Zummer 30 %
a Jan Haas 15 %
Družstvo mužů C: Marek Dlask úspěšnost 77 %, Vilém Vilím
68 %, Bohuslav Kasal 51 %, Josef Šebánek 37 %, Zbyněk Melichar 35 %, Zdeněk Hons 34 %

Tabulka RS II
Pořadí Mužstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tesla Pce F
USK Pce B
H.Jelení A
Holice D
Slovan Pce B
Kostěnice A
So.Přelouč C
So.Ředice D
Tesla Pce H
So.Rosice B

Inzerce
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S pomocí dotace Pardubického
kraje se podařilo částečně rekonstruovat hernu ST. Především byla
opravena podlaha, kde uvolněné
parkety hrozily zraněním hráčů. Dále byla herna a přilehlé prostory
malého sálu sokolovny vymalovány. Byly zakoupeny 2 nové hrací
stoly a částečně rekonstruováno
osvětlení.
Ve spolupráci s kroužkem stolního tenisu při domě dětí a mládeže bylo obnoveno družstvo žáků.
Mladí žáci a žákyně zde mohou získat základní dovednosti, vážní zájemci o tuto hru mohou následně
pokračovat s tréninkem v oddíle ST.
Rovněž jsou vítáni i dospělí, kteří
třeba kdysi stolní tenis hráli a chtěli by se tréninkem v našem oddíle
zlepšit.
Me
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rádi na svou činnost upozornili v TV v podobě krátké reportáže. Ale vše je otázkou peněz, proto pokud byste rádi pomohli,
kontaktujte prosím TJ Gymnastiku v Přelouči - vedoucí oddílu
I. Entová telefonní číslo 721 512 386.

HLEDÁME SPONZORA!!!
Rádi bychom touto cestou oslovili širokou veřejnost, která
by náš gymnastický tým mohla jakoukoliv činností či finanční
částkou sponzorovat. Chtěli bychom rozšířit pole své působnosti, prorazit na závodech, propagovat se v médiích, využít
svět reklamy. Tým by potřeboval zlepšit podmínky, ve kterých
trénuje, nebo^ nářadí nevyhovuje požadavkům současného závodního cvičení (gymnastické koberce, žíněnky, bradla apod.).
Naši sportovci si zaplatili jak tréninkový, tak i závodní dres,
elas^áky a trička s nápisem týmu. Rádi bychom týmu pořídili
ještě stejné sportovní soupravy (bunda a tepláky). Dále bychom

POZOR SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ LOGO!!!
Oslovujeme širokou veřejnost, která se chce podílet na tvorbě našeho LOGA! Náš tým by chtěl používat své vlastní logo,
kterým by se propagoval na soutěžích. Techniky a metody, které pro tvorbu loga použijete, záleží jen na vás! Nakreslete, namalujte, či vytvořte logo pomocí počítačového programu - fantazii se meze nekladou. Zájemci si mohou přijít pro inspiraci na
naše hodiny (každé úterý a čtvrtek od 18 h). Logo by mělo obsahovat náš název - Gymnastika TJ Sokol Přelouč, ale můžete
nám také vymyslet novou přezdívku. Logo nakreslete na formát A4, z druhé strany napište své kontaktní údaje). Výtvory
posílejte na adresu TJ Sokol Přelouč, Pardubická 734, 535 01
Přelouč nebo přinášejte přímo do hodin gymnastiky do 31. 8.
2012. Výherce získá půlroční předplatné na jakékoli cvičení
v oddílu Sokola v Přelouči.

HLEDÁME TVŮRCE WEBOVÝCH STRÁNEK!!!
Náš tým gymnastiky hledá tvůrce webových stránek, které
by byly na bezplatné internetové doméně. Jejich správcování
by bylo nejprve v rukou správce, který by později zaškolil cvičitele oddílu. Základní mustr vytvořte a přij}te nám ho ukázat
na hodiny gymnastiky. Všechny mustry budou řádně uloženy
(s kontakty na jejich tvůrce), porovnány a vyhodnoceny a výsledky oznámeny do 10. 9. 2012 přímým kontaktem tvůrce webových stránek. 1. cenou bude celoroční cvičení v jakémkoliv
týmu Sokola Přelouč.
TĚŠÍME SE NA VAŠI FANTAZII A KREATIVITU V SOUTĚŽÍCH

Klenoty přeloučské přírody
Hadilka obecná
Na vlhkých až mokrých pastvinách
a loukách roste nenápadná několik centimetrů velká kapradina s krásným názvem hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum).
Jde o vytrvalou kapradinu, která má 1
až 3 listy. Ty jsou řapíkaté, lysé, mají pochvu a dosahují velikosti až 10 cm. List
je celistvý, tvar vejčitý až kopinatý. Barva
listu je olivově zelená. Nápadný je také
jednoduchý čárkovaný klas, který může
přesahovat délku listu, dorůstá délky až
18 cm.
Roste na humózních, jílovitých, zásaditých až neutrálních půdách. Najdeme
ji většinou na loukách u rybníků, tůní,
slepých ramen atd. Má ráda obnažená
místa, takže ji třeba velmi snadno na-

6 / 2012

jdeme na místech rozrytých od divokých
prasat.
Hadilka je rostlinou velmi vzácnou,
botanici ji ve svých seznamech řadí mezi silně ohrožené druhy naší květeny. Je
zákonem chráněná a řazena do kategorie ohrožená.
Na Přeloučsku víme o jediné lokalitě,
kterou vám úmyslně neprozradíme, protože by vás tisíce čtenářů Roštu na danou lokalitu určitě vyrazilo, abyste tento
další náš klenot přeloučské přírody viděli na vlastní oči, a při tom by mohlo dojít
k poničení jiných také vzácných kytiček,
které na dané lokalitě společně s hadilkou rostou. V případě, že někdo hadilku
naleznete, informujte prosím autora článku prostřednictvím redakce roštu.

Jiří Rejl
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52. TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA ČSCH V PŘELOUČI
Ve dnech 7. a 8. dubna 2012 proběhla v chovatelském
areálu ZO ČSCH Přelouč tradiční velikonoční výstava drobného zvířectva a okrasného ptactva. Letos si mohli návštěvníci
prohlédnout na 1.000 ks zvířat v soutěžních nebo ukázkových
expozicích, které vystavilo 159 chovatelů z okresů: Benešov,
Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Kolín, Kutná Hora, Nymburk,
Pardubice, Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí. Výstavy

v Přelouči patří v posledních letech mezi největší výstavy ČSCH
v okrese Pardubice. Od roku 1963, kdy máme k dispozici historické záznamy, nebylo v Přelouči předvedeno více zvířat, jako
tomu bylo právě v letošním roce. Vedle tradičních plemen králíků, holubů a drůbeže bylo možno obdivovat například perličky, ovce, zlaté bažanty, andulky, papoušky a další zvířata
188 plemen či barevných rázů. I přes nepřízeň počasí prošlo
výstavou na 1.200 malých a velkých návštěvníků, kteří využili
návštěvu nejen k prohlídce, ale také k nákupu zvířat.
Do soutěžního klání vyslalo 13 chovatelů ze základní organizace ČSCH Přelouč celkem 142 kusů zvířat a podařilo se jim
získat 11 čestných cen. V odbornosti králíků to byli: Kobera Tomáš, Kosek Jiří, Kuklová Anna - mladá chovatelka a Šplíchal
Jindřich, v odbornosti holubů: Doležel Prokop a 2x Šec Martin,
v odbornosti drůbeže: Doležel Prokop, Kobera Tomáš a Šecová
Alena, v odbornosti exotického ptactva: Šplíchal Jindřich. Celkem bylo uděleno 11 pohárů pro vítěze v jednotlivých kategoriích a 54 čestných cen.
Chovatelé z Přelouče děkují všem návštěvníkům a přátelům za přízeň a podporu, které se jim každoročně dostává.
Všichni se těšíme na další, v pořadí již 53. výstavu drobného zvířectva v Přelouči, která se uskuteční ve dnech 30. - 31. 3. 2013.
Text a foto Jiří Kosek

Liga škol Kladruby n. L.
Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem
pořádala 25. dubna skokové závody“ Liga zemědělských škol“
v Kolesách. Za krásného slunečného dne se sjelo 36 žáků ze
středních škol a učiliš^ (Benešov, Humpolec, Lanškroun, Jaroměř,
Chrudim a Kladruby nad Labem) se svými koňmi do Koles, kde
se žáci utkali v předvádění koní a parkurovém skákání stupně „Z“. V předvádění zvítězila Stránská Kateřina s koněm Rythm
and Blues, druhá byla Šanderová Miroslava s koněm Sunita
a třetí Hanč Jiří s koněm Jamajka, všichni žáci školy Kladruby
nad Labem. V parkuru „Z“ se na 1. místě umístila Faltýnková
Lucie na koni Zlatka ,1.zástupce školy Lanškroun, na druhém
Šanderová Miroslava na koni Lamika ,zástupce školy Kladruby nad Labem, a na třetím místě Faltýnková Lucie na koni Panama, 2. z Lanškrouna. Všichni zúčastnění podávali velmi pěkné výkony a těšíme se opět na další závodní klání s koňmi.
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HASIČI OBČANŮM
Den prevence
a ochrany obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje ve spolupráci s SDH Pardubice - město pořádají pod záštitou ředitele
HZS Pardubického kraje plk. Ing. Miroslava Kvasničky „Den
prevence a ochrany obyvatelstva“. Jedná se již o pátý ročník
této propagační akce, která se letos uskuteční dne 14. června
2012 od 8.00 do 13.00 hodin na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.
Příslušníci odboru prevence a odboru ochrany obyvatelstva
a krizového řízení HZS Pardubického kraje budou opět připraveni poskytnout občanům spousty cenných rad a odpovědí
na dotazy, jak se chovat při mimořádných událostech, při případné evakuaci, jak se zachovat vznikne-li požár a především
jak požárům předcházet.
Současně budou po celý den připraveny vědomostní a dovednostní soutěže pro děti a mládež. Pro soutěžící budou připraveny drobné odměny. Mladí hasiči předvedou ukázku požárního útoku, připraveny jsou i ukázky použití přenosných
hasicích přístrojů a fungování hlásičů požáru. Nebude chybět
ani divácky atraktivní ukázka práce jednotky požární ochrany
při vyproš^ování osob z havarovaného vozidla.
Organizátoři akce se těší na setkání na Pernštýnském náměstí.

Celostátní žákovský turnaj v kopané v Přelouči
Letošní, v pořadí již 56. ročník celostátního žákovského turnaje v kopané se uskuteční v termínu od 17. června do 19. června 2012.
Je to vlastně v termínu, kdy bude probíhat ME ve fotbale
v Polsku a na Ukrajině. Právě v sobotu 18. 6. 2012 bude sehráno poslední utkání ve skupině A, kde se naše reprezentace utká s domácím celkem Polska.
V tomto ligovém ročníku žákovského fotbalu nejen v kategorii U-15 došlo k reorganizaci s tím, že je 5 skupin, z toho
3 skupiny v Čechách a 2 skupiny na Moravě. Všechny tyto skupiny budou mít na turnaji své zástupce, které doplní Junošport
Stará Lubovňa a domácí klub.
Jak tedy vypadá složení účastníků letošního ročníku: FK Baumit Jablonec - obhájce loňského prvenství, SK Dynamo České Budějovice, FC Slovan Liberec, Český lev - Union Beroun,
1. SK Prostějov, RSM Hodonín, FC Zenit Čáslav, FK Baník
Most, FC Vítkovice 1919, FK Ústí nad Labem, Junošport Stará Lubovňa a domácí FK Přelouč.
Dvanáctka účastníků bude vylosována do dvou skupin, kde
se družstva střetnou systémem každý s každým a vítězové skupin sehrají závěrečné finálové utkání.
Hrát se bude na dvou hřištích v Přelouči, v pátek má první zápas výkop v 8.50 hodin, poslední zápas tohoto dne má
stanoven začátek na 16.10 hodin. V sobotu začínají zápasy
v 7.45 hodin a poslední zápas začíná v 17.25 hodin.
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V neděli jsou na programu zápasy o konečné umístění s tím,
že první zápas začíná v 9.00 hodin a finále letošního ročníku
má stanoven výkop na 15.15 hodin. Ihned po skončení finálového utkání proběhne slavností zakončení celého turnaje.
Fotbalový klub Přelouč si dovoluje na tento nejstarší mládežnický turnaj v České republice pozvat všechny fotbalové
příznivce nejen z Přelouče, ale i širokého okolí.

Omluva místním příznivcům kopané
V květnových výročích a významných událostí byla
opomenuta vzpomínka na založení místního sportovního
klubu, ke kterému došlo v neděli dne 9. května 1909 za
účasti 8 nadšenců (Sváti Lišky, Ády Švorce, J. Vávry, Jarky
Dobrkovského, J. Jánského, Němce, Antonína Deckera
a Šolína), kteří dali základ k prvnímu sportovnímu kroužku v Přelouči pod ochranou Svazu kopané.
Prvním předsedou a současně kapitánem mužstva byl
zvolen Svá^a Liška, jednatelem a pokladníkem Jarka Dobrkovský.
Předsedovi klubu J. Vančurovi, děkuje za upozornění
a za redakci se omlouvá
František Hollmann.
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pepř, sůl, drcený kmín. Na dochucení
l lžičku vegety (dle chuti), světlou jíšku v sáčku.
Postup: na tuku do sklovita osmažte cibuli, pórek nakrájejte na kolečka, přisypte na cibulku a mírně orestujte. Přidejte masox, vegetu, drcený kmín, podlijte
vodou a vařte na mírném ohni. Na závěr polévku zahustěte jíškou a ještě chvíli povařte. Podávejte s opečenou vekou.

Plněné kuřecí řízky
Co budete potřebovat: prsní kuřecí řízky, plátky šunky, plátky eidamu, žampiony, sůl, pepř, vejce, hladkou mouku, strouhanku, olej na smažení
Postup: řízky do široka rozklepejte, osolte a opepřete. Na každý plátek masa přidejte plátek šunky a sýra. Posypte jemně
pokrájenými žampiony. Takto připravený řízek v půlce přeložte a okraje řízku
sklepněte paličkou do sebe. Pak je obalte jako klasický řízek. Zvolna dozlatova
osmažte. Jakou si zvolíte přílohu, záleží
na vás.

Alobalová pochoutka
Co budete potřebovat: kotlety (počet plátků záleží na počtu strávníků), sůl, mletý pepř, grilovací koření, brambory,
anglickou slaninu, trochu oleje na potření alobalu, alobal
Postup: Plátky kotlety osolte, opepřete
a na stranách mírně nařízněte. Alobal
potřete olejem, položte na něj plátek slaniny a na ni plátek kotlety. Brambory nakrájejte na kolečka, položte na maso,
posypte grilovacím kořením, přiložte několik koleček cibule. Vše zakryjte plátkem slaniny. Pak vše pečlivě zabalte do
alobalu. Grilujte nebo pečte v troubě asi
jednu hodinu.

Celerový salát
Co budete potřebovat: 1 středně velký
celer, citronovou šsávu, lžíci octa (8 %),
lžíci cukru, 5 kuliček nového koření,
1 l vody.
Postup: celerovou bulvu pečlivě očistěte
a rozkrájejte na malé kostičky (1x1 cm).
Postříkejte citronovou š^ávou. Tak zabráníte zhnědnutí celeru. Zalijte vodou, přidejte cukr, ocet a nové koření, vařte doměkka. Na závěr vodu sce}te, odstraňte
kuličky nového koření, nechte vychladnout a můžete podávat.
Poznámka: Kdo si salát chce vylepšit,
může do něj přidat majonézu.
Dobrou chu^.
Pavel Culek

Kulinářské okénko
Dobrý den, vážení čtenáři. Měsíc se
sešel s měsícem a já jsem tu zas s nabídkou receptů. Dnes to budou recepty
na dvě polévky a dvě hlavní jídla. Na závěr dám ještě přídavek v podobě celerového salátu.
Jarní polévka
Co budete potřebovat: (dvě porce): 25 dkg
předního hovězího masa, 1 masox (může se použít též zeleninový bujón),
1 mrkev, 1 petržel, kousek květáku,
kousek celeru, 1/2 kedlubny, kousek
kapusty, malou cibuli, 2 stroužky česneku, 1 větší brambor, sůl, pepř, majoránku, světlou jíšku v sáčku, úměrné
množství vody. Asi 1 litr.
Postup: maso nakrájejte na malé kousky, přidejte k němu všechnu zeleninu
a brambory, osolte, opepřete a vařte do
změknutí masa. Na závěr přidejte masox,
nasekaný česnek. Polévku zahustěte jíškou a ještě krátce povařte.
Pórková polévka
Co budete potřebovat: l velký pórek, malou cibuli, lžíci sádla, masox, mletý

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC
Nabízené služby při Lince důvěry Ústí nad Orlicí
Linka důvěry Ústí nad Orlicí již
řadu let nabízí lidem telefonickou
krizovou pomoc. Jejím posláním
je poskytovat okamžitou telefonickou pomoc v obtížné životní situaci. Lidé se mohou na naši linku
obracet i v případě, že svá trápení, ale i radosti, potřebují jenom
někomu svěřit a s někým je sdílet.
Pracovník Linky důvěry se snaží posilovat motivaci a schopnosti volajícího samostatně řešit svou situaci v budoucnu, dává naději. Cílem hovoru je stabilizace a zklidnění a poskytnutí podpory. Kontakt s volajícím může snížit nebezpečí, že se
krize bude dále prohlubovat. Linka důvěry nabízí základní psychosociální poradenství a informace. V případě potřeby doporučuje a podává kontakt na další organizace či odborníky, kteří pomohou řešit obtížnou situaci (např. psychology, manželské
poradny, občanské poradny atd.).
Od minulého roku jsme naši činnost rozšířili o novou sociální službu. Jedná se o poradenství po e-mailu. Posláním
e-mailového poradenství je napomoci lidem při řešení obtížné
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situace prostřednictvím poskytnutých informací. Odpově} na
e-mail je zpracována nejpozději do 4 pracovních dnů; v akutním případě je lépe zavolat přímo na uvedené krizové telefonní číslo.
Výhodami obou našich služeb jsou jejich snadná dostupnost, anonymita klienta, zachování mlčenlivosti a individuální přístup.
Linka důvěry také pravidelně organizuje přednášky a besedy. Ty jsou určeny především pro žáky základních škol (6. - 9. třídy), ale také žáky středních škol a pro další organizace,
které mají zájem se o naší činnosti dozvědět více informací.
Důležitým prvkem interaktivního programu je také povzbuzení k aktivnímu hledání pomoci a snížení obav se na krizové telefonní linky obracet.
Více o činnosti Linky důvěry Ústí nad Orlicí naleznete na
našich webových stránkách: www.linkaduveryuo.cz.
Rychlý kontakt:
Telefonickou krizovou pomoc poskytujeme
na čísle 465 52 42 52.
E-mailové poradenství poskytujeme
na: napis@linkaduveryuo.cz.
Bc. Lucie Šumberová
vedoucí Linky důvěry Ústí n. O.
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

Nabídka pro pečující rodiny během dovolené
Pokud pečujete o své blízké, můžeme vás vystřídat během
vaši dovolené. Informujte se na tel. 731 593 916 u Bc. Moniky Krejčíkové, vedoucí pečovatelek.

Sběr ošacení na podzim neplánujeme
Na různých místech našeho města byly rozmístěné kontejnery na sběr ošacení. Z toho důvodu již neplánujeme na podzim sběr na vlakovém nádraží.

Podpora rodiny — sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
V minulém čísle Roštu jsme prosili čtenáře o darování několika věcí, které nutně potřebovaly naše uživatelské rodiny. Dostali jsme od vás všechno, co rodiny potřebovaly, a další věci
navíc, např. sporák, ložní prádlo, prošívané deky, kuchyňské
nářadí. Věci jsme obratem odvezli potřebným rodinám. Z darovaných věcí máme velkou radost a všem moc děkujeme.
V měsíci červnu bude v kostele sv. Jakuba v Přelouči, sloužena mše svatá za dárce Charity Přelouč jako poděkování těm,
kteří nám pomohli. Bližší informace o termínu na vývěsce
v kostele, nebo na www.farnost-prelouc.estranky.cz.
Do naší služby Podpora rodiny hledáme dobrovolníky.
Především někoho, kdo by se postaral o náš šatník, který jsme
vytvořili pro naše uživatelské rodiny a další potřebné občany.
Oblečení, které jsme nasbírali, máme roztříděné do krabic
podle druhů a uložené v kanceláři služby. Další věci čekají
v pytlích v malém skládku. Není v našich časových možnostech
pravidelně věci vybalovat, třídit a ukládat. Máme nedostatek
finančních prostředků, nemůžeme si pronajmou větší místnost
pro šatník, prostory, kde jsou věci uložené, jsou malé, a proto
je manipulace s nimi náročnější. Moc by nám pomohlo, kdyby se našel někdo, kdo by se šatníku pravidelně věnoval.
Vybaloval, třídil, vyřazoval a ukládal darované oblečení a našim rodinám pomáhal při jeho výběru. Pokud si myslíte, že
byste mohli takové činnosti věnovat pár hodin týdně, ozvěte
se prosím i nezávazně. Všechno si prohlédnete, vysvětlíme si
potřebné a pak se můžete rozhodnout, jestli budete chtít být
dobrovolníkem v naší službě. Volejte prosím tel. 731 598 914,
nebo pište na email hudcova.charita@seznam.cz. Čekáme a těšíme se na Vás.
Rita Hudcová, vedoucí služby

Tento měsíc byl opravdu bohatý, co se akcí týče. Pořádali
jsme TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU, kterého se zúčastnilo
celkem 8 dvojic, a dále také VAŘENÍ. Na přání dětí jsme pekli
„Americkou buchtu“, která se skutečně povedla a chutnala výborně. Jako každý měsíc jsme se věnovali TVOŘENÍ Z KERAMICKÉ HLÍNY a také jsme vyrazili na KUŽELKY, kde se proti
sobě utkala dvě vyrovnaná družstva.
V pátek 11. května 2012 proběhla v Jakub klubu výměna
osvětlení. Největší DÍK patří našemu donátorovi panu Petru Vašíčkovi a firmě PVV (Pardubická výstavní a veletržní).
Nové a výkonnější osvětlení již slouží nejen dětem, ale i seniorům, kteří chodí do klubu na počítače.
Velkou akcí byl DEN PRO RODINU pod záštitou krajského radního Ing. Pavla Šotoly, který se konal v neděli 13. května 2012 na Masarykově náměstí v Přelouči. Počasí bylo poměrně chladné, obloha byla stále zatažená, a to se určitě podepsalo
i na počtu návštěvníků, kteří se této akce zúčastnili. Celkem
dorazilo 64 soutěžících. V úvodu Dne pro rodinu došlo k vyhlášení výsledků výtvarné a rukodělné soutěže, kterou jsme pořádali k příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Děti malovaly na téma: ,,ŽIVOT VE STÁŘÍ,

Květen v Jakub klubu…
Téma pro měsíc květen bylo ponecháno z minulého měsíce. I v průběhu května jsme se zabývali Životním prostředím.
A proč? Důvodem byly pytle s odpadky naplněné k prasknutí, které děti nasbíraly na Slavíkových ostrovech. S dětmi jsme
se domluvili, že alespoň my přírodě pomůžeme a vyrazíme do
lesa zase. Jak jsme řekli, tak jsme také učinili. Neuplynul ani
měsíc od doby, kdy se děti úklidu věnovaly a z toho samého
místa se opět vraceli s plnými pytli $
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Výsledky výtvarné a rukodělné soutěže na téma:

ŽIVOT VE STÁŘÍ,
aneb také jednou zestárneme

ANEB TAKÉ JEDNOU ZESTÁRNEME“. Do této soutěže se zapojilo celkem 42 šikovných malířů. Všem za jejich soutěžní příspěvky velmi děkujeme a zároveň zveme je a jejich rodiče, prarodiče, příbuzné a kamarády na výstavu do Městské knihovny
v Přelouči, kde jsou všechna díla vystavena.
Po vyhlášení výsledků se začalo soutěžit. A jaké atrakce byly pro soutěžící připraveny? Např. maxi pexeso, chytání rybiček,
malování poslepu, klokaní skok, indiánská bojovka, tenisový
míček na padáku, střely na florbalovou branku a spousta dalších. Novinkou letošního Dne pro rodinu bylo, že k soutěžení byli vyzváni i rodiče. A opravdu se zapojili. Každý pak získal za příslušný počet razítek malou odměnu ☺ V závěru byla
vyhlášena soutěž v malování na asfalt a vítězům pak předány ceny v podobě sportovního náčiní.
Na akci s námi spolupracovali: RC Kubíček, Dům dětí a mládeže Přelouč, RC Sluníčko Přelouč, Orel Přelouč,
Oddělení sociálně právní ochrany dětí Přelouč, Sdružení
CREATIO, Junák Přelouč a KONEP. Všem uvedeným organizacím velmi děkujeme za jejich čas, ochotu a spolupráci.

KATEGORIE I: DĚTI 1. — 3. TŘÍDA ZŠ
1. Vít Rozkošný,
2. Sára Smejkalová,
3. Aneta Švejdová,
Petr Kouba,
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ZŠ
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Smetanova
Smetanova
Smetanova
Smetanova

KATEGORIE II: DĚTI 4. — 6. TŘÍDA ZŠ
Natálie Novotná,
Martin Německý,
Andrea Lhotová,

5. A — 11 let, ZŠ Smetanova
5. A — 11 let, ZŠ Smetanova
5. A — 11 let, ZŠ Smetanova

KATEGORIE III: DĚTI 7. — 9. TŘÍDA ZŠ
Barbora Černovská,
Martin Bednář,
Tereza Večeřová,

7. A — 13 let, ZŠ Smetanova
8. tř. — 14 let, ZŠ Praktická
9. B — 15 let, ZŠ Smetanova

Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Radujme se tedy — Gaudeamus igitur
Poslední měsíc školního roku má své kouzlo. Pro mnohé
z nás starší je to čas
vzpomínek, kdy jsme
Modlitba odevzdání
před „x“ lety ukončoPane Ježíši, odpus^ moje hříchy,
vali své středoškolpřij} do mého srdce,
ské vzdělávání, mnozí
přij} do mého života.
maturitou. Rádi na to
Já Tě přijímám jako svého Pána,
vzpomínáme! Týden,
svého osobního Spasitele.
nebo i více dní, je
Dej abych byl znovuzrozený/á.
čas určený k přípraOtvírám dnes své srdce pro Ducha
vě na „zkoušku doSvatého, aby mě proměnil a obnovil.
spělosti“ a studenty
Amen.
je nazýván „Svatý týden“. V prostředí církve je Svatý týden čas začínající Květnou nedělí a končící Nedělí Velikonoční - Božím Hodem Velikonočním. 50-tý den po
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velikonocích pak máme Boží Hod Svatodušní - den, kdy církev
slaví Slavnost seslání Ducha Svatého na apoštoly - Letnice,
viz začátek knihy skutků apoštolských. Sk 2,1-4. Oheň Ducha
Svatého byl seslán, jak byl zaslíben ve Starém zákoně. Například
prorok Joel 3,1-2; píše: „I stane se potom: Vyleji svého ducha na
každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši
starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění...“
Vylití Ducha Božího se stalo jakousi zkouškou dospělosti ve víře pro Ježíšovy učedníky. Ti, kteří byli naplněni strachem a uzavřeni před lidmi, se po „seslání Ducha“ stávají odvážnými misionáři, kteří ohlašují Ježíše Krista světu. Bůh způsobil proměnu
v srdcích lidí, kteří v modlitbě očekávali přijetí Ducha Utěšitele,
Obhájce, nebo Ducha Pravdy, Lásky. Jako oheň působí na přípravu jídla pozitivně, tak i oheň Ducha Svatého proměňuje lidi
na odvážná ale i láskyplná stvoření, odhodlané žít více s Bohem
a pro Boha. A to Vám přeji: Nechat denně vylít Ducha lásky do
mého života. Mít otevřeno pro Boha, Ježíše a Ducha, v něm
je pokoj, síla, radost...
P. Pilka Lubomír.

Přeloučský ROŠT

Napsali nám
Pouf do Vambeřic
Jako již tradičně, dne 8. května, naše farnost pořádala
Pou^ - letos do Polska, Vambeřic, k Panně Marii - Královně rodin. Iniciátorem a organizátorem letošního programu byl pan

Pultr a pastorační asistentka Lucie Pavelková, kteří doporučili
na tento výlet program: Vambeřice, Pstružná - Skanzen a Kladsko - hrob Arnošta z Pardubic. Vždy milý řidič, pan Staněk,
nás autobusem bezpečně dopravil na toto poutní místo. Cestou jsme se
občerstvili modlitbou růžence, ale i mnoha informacemi o kraji, kterým
jsme projížděli. Ve Vambeřicích jsme si prohlédli Křížovou cestu a v bazilice sloužili mši za poutníky a jejich rodiny.
Cestu do Pstruzné nám zkomplikovali cestáři, kteří opravovali silnici, a také množství lidu z Čech, kteří si udělali 8. 5. výlet na kolech a rádi si dopřáli na oběd pstruha. Toto dlouhé čekání zmařilo další putování do Kladska. Po pozdním obědě
a prohlídce skanzenu jsme se spokojeně vrátili za zpěvu pěkných lidových i duchovních písní domů. Panno Maria - Královno rodin, vypros našim rodinám požehnání a ochotu ke vzájemné Modlitbě + Odpuštění + Sdílení + radost u společného jídla.
P. Lubomír Pilka.

Přeloučské svatojakubské dni
Římskokatolická farnost Přelouč spolu s Kazatelským střediskem České dominikánské provincie připravuje při příležitosti letošního svátku
sv. Jakuba, patrona farního kostela, městskou
misii. Od 22. do 29. 7. 2012 bude ve městě působit misijní tým, jehož cílem je oslovit obyvatele města a představit jim křes^anskou víru a život církve.
Misie jsou zaměřeny především na lidi, kteří stojí vně katolické církve. Mají být příležitostí k osobnímu rozhovoru o víře,
křes^anství nebo o otázkách dotýkajících se smyslu a cíle života. Členové misijního týmu chtějí pozvat obyvatele města na
připravený program a nabídnout jim rozhovor.
„Misie je příležitostí setkání člověka s člověkem a člověka
s Bohem. Každé takové setkání, pokud probíhá v duchu pokory a lásky, je obohacující. Misionáři přicházejí se „srdcem
na dlani“, aby pozvali k zamyšlení nad velkými věcmi, které
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pro nás učinil Pán Ježíš, a aby také třeba posloužili radou či
modlitbou a požehnáním. Často nevidíme Boží milosrdenství
pro četné předsudky zaseté někdy v minulosti. A to je škoda.
Misie může napomoci vyjít z jistého uzavření ven, na světlo.“
říká P. Pavel Mayer OP, spirituál misie.
Součástí misie bude
bohatý kulturní a vzdělávací program - mj.
divadelní představení
(v kulturním domě, kostelích i na ulici), koncerty i zajímavé přednášky. Zvláštní program bude připraven pro děti.
V rámci misie se uskuteční také Dny otevřených dveří místních kostelů, během nichž se
budou moci návštěvníci seznámit s historií
i významem farního kostela sv. Jakuba a hřbitovního kostela Navštívení Panny Marie.
Průběh misie zajiš^uje tým misionářů, složený z dobrovolníků z celé země, řeholníků i laiků. Po celou dobu misie bude
v centru Přelouče umístěn informační stánek se stálou službou, která bude zájemce seznamovat s programem a zodpoví
jejich dotazy. Evangelizace bude probíhat v ulicích, případně
i přímo v domovech.
V příštím vydání časopisu Rošt vás seznámíme s bližším
programem, který se bude konat u vás ve městě Přelouč. Těšíme se na setkání s vámi!
Za misijní tým Martin Rosenbaum
Srdečně Vás zveme na

PØELOUÈSKOU
MARIÁNSKOU POUŤ
která se koná pod ambity na Svatém Poli
na hřbitově u kostela Navštívení Panny Marie
v neděli 1. července 2012.
K soukromé modlitbě a ke svátosti smíření
bude otevřen kostel od 8.30.
V 9.25 se společně pomodlíme Růženec.
Mše svatá bude sloužena v 10.00 hodin
s hudebním doprovodem chrámového sboru
Ad Libitum a dechových nástrojů.
Hlavním celebrantem bude
P. PAVEL MAYER, OP. DOMINIKÁNSKÝ KNĚZ.
A spirituál dominikánských misií.
Na konci mše svaté zazpíváme
Litanie k Panně Marii.
Po mši bude možnost k zakoupení náboženské literatury
a upomínkových předmětů Karmelitánského nakladatelství.
Na viděnou - P. Lubomír Pilka
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Urbanice — ves na kraji železnohorských lesů
Dnešní výlet nás čeká do malé vesničky Urbanice v těsné
blízkosti železnohorských lesů. Urbanice se nacházejí v podhůří Železných hor v nadmořské výšce cca 295 m.
První zmínka o Urbancích pochází z roku 1383 a je spojená se jménem Urbana z Urbanic. Osobní jméno Urban vzniklo z latinského urbanus, což znamená měš^ák. Z počátku byly nazývány vsí lidí Urbanových. Na konci 14. století to byla
ves se třemi statky, u nichž později byla vybudována tvrz, která stávala na místě č. p. 1. Roku 1384 patřily k Urbanicím také Hoš^álovice. Ve 14. století se ve zdejším kraji dařilo lidem
pěstovat kromě obilí také mák, řepu, konopí, zeleninu, v teplejších místech i chmel a vinnou révu. V sadech rostly hrušně
a jabloně mnoha odrůd, třešně, vlašské ořechy, švestky. Už
tehdy se používalo roubování. Z obilí se nejvíce pěstovalo žito
a oves, pšenice a ječmene mnohem méně. Rolníci tehdy sklidili jen čtyřikrát více, než zaseli. Z toho vyplývá, že nejméně
čtvrtinu sklizně museli nechat na osetí v příštím roce. Třetinu
sklizně odevzdávali svému feudálovi jako plat za svá pole. Poddaní sedláci totiž původně pracovali na půdě, kterou měli od
své vrchnosti pouze zapůjčenou. Za to vrchnosti povinně odváděli určité dávky. Znamenalo to, že poddaný mohl být z půdy také kdykoliv vyhnán. Právě ve 14. století se začalo uplatňovat nové právo zákupní. To znamenalo, že sedlák zaplatil určitou
sumu peněz, a tím získal k půdě dědičné právo, ale každoroční poplatky samozřejmě musel odvádět také. Dávky vrchnosti
se také částečně odpracovávaly. Robota ve 14. století ovšem
nepřesahovala 18 dní za celý rok.
Roku 1411 postoupil král Václav IV. svá práva v Urbancích
svým kuchmistrům Petrovi a Ješitovi. Jen tak to ale nebylo, protože se tomu na odpor postavil Mikuláš z Urbanic.
Urbanická tvrz začala pustnout poté, co král Jiří z Poděbrad
dal ves Urbanice roku 1467 panu Slavatovi z Chlumu. Bohatý majitel totiž pro svá mnohá jiná panství na tvrzi nebydlel.
Tehdy byly Urbanice spojeny s panstvím podhořanským. V roce 1541 přešly Urbanice na Jiříka Gerštorfa z Gerštorfu. Při rozdělení statku podhořanského a svojšického roku 1568 se ves
dostala ke Svojšicím. Pak někdy před rokem 1620 ke Svinčanům a s nimi v roce 1623 patřila k Cholticům. Roku 1672 se
dozvídáme, že k oněm třem statkům přibyly ještě tři chalupy.
V roce 1788 měla vesnice 11 domů. Obec Urbanice má v současnosti 73 obyvatel a je v pořadí čtvrtou nejmenší obcí v okrese Pardubice, kde funguje samospráva obcí.
V katastru Urbanic si každý může vybrat kam vyrazit za
odpočinkem, jestli to bude na hráz rybníka, kde bude schován
ve stínu krásných dubů nebo do lesů, které z větší části obec
obklopují. Urbanický rybník leží na Lipoltické svodnici a je nejvýše položeným rybníkem současné rybniční soustavy, která
se dále nachází na katastru Lipoltic. Rybník je pravidelným
hnízdištěm labutě velké, kachen březňaček, lysek černých a samozřejmě rákosinových druhů ptáků, kterými jsou rákosník
obecný a proužkovaný, strnad rákosní atd. Své místo zde má
také elegantní dravec moták pochop.
Na okraji lesa stojí osamocená hájovna, která je významnou netopýří lokalitou. Za okenicemi byla objevena mateřská
kolonie netopýra Brandtova. V současné době je na území republiky známo cca 10 kolonií tohoto druhu. Dále zde byly nalezeny jednotlivé kusy netopýra hvízdavého.
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V lesích rostou vzácné
druhy rostlin, mezi ně patří především plavuň pučivá a vidlačka, jejich výskyt
je v pardubickém okrese
ojedinělý. Ne každý je ale
najde.
Urbanické lesy jsou domovem běžných druhů zvěře: srnek, divokých prasat,
lišek, kun atd. Z ptáků můžete pozorovat strakapoudy, datly, holuby hřivnáče,
sojky, brhlíky, sýkory, pěnkavy. V noci by vás neměl
vyděsit puštík.
Neváhejte a jepte se podívat do Urbanic a jejich blízkého okolí.
Volně zpracováno dle kroniky Urbanic
a jiných archivních materiálů.
Mgr. Jiří Rejl (přírodní věda)
Marcela Danihelková (regionální dějiny)

V termínu 15. 9. — 20. 9. 2012 roku
proběhne druhý ročník Sochařského
Workshopu v Přelouči http://sculpture-w
workshop.blogspot.com/, kterou pořádá Ateliér Josef. Akce se bude konat
v ulici Štítného a prostorách přilehlých.
Bude tomu téměř rok, co se konal ročník první, který pro nás byl velkou neznámou a velkým dobrodružstvím. Zájem laické i odborné veřejnosti, ohlas škol a dětí
od těch nejmenších až po studenty nás jednoznačně přesvědčil o tom, že chceme toto dobrodružství prožít znovu.
Celá akce bude opět jako minulý rok pod odborným
vedením akademické sochařky Blanky Proksové a akce se
zúčastní řada dalších výtvarníků, sochařů a umělců, za
všechny mohu jmenovat Mirka Vorla, Martinu Kmoníčkovou,
MUDr. Bučka.
Po celou dobu trvání SW bude možno si zkusit různé techniky tvorby od modelování z hlíny, malby, dřevořezby, sochání a podobně.
Novinkou letošního roku bude výstava umělecké tvorby
dětí z Dětské kliniky FN Hradec Králové, kterou Ateliér Josef již
čtvrtým rokem podporuje. Součástí celé akce bude i prodej
lístků do tomboly, jejíž losování proběhne v sobotu 22. 9. na
akci Zahradní Galerie, kterou bude celý týden vrcholit.
Velmi nás těší velký zájem škol a ZUŠ Přelouč a těšíme se
na jejich úzkou spolupráci.
Díla a tvorba, které vzniknou z celé akce, budou vystavována na ZG v sobotu 22. 9. 2012.
Tímto srdečně zveme všechny zájemce všech věkových
kategorií, kteří mají tvůrčího ducha, kreativní povahu, a chtějí zkusit něco nového, nebo se jen dívat. Vstup je volný a návštěvníci budou mít možnost si zakoupit občerstvení.
Dobrou náladu a počasí s sebou!!! Budeme se těšit!!!
Za Ateliér Josef

Luděk Schejbal
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KONEČNÉ TABULKY HC JESTŘÁBI V SEZÓNĚ 2011-12
A-TÝM 1. NHbL VÝCHOD
PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SK Jihlava
TJ ACS Malenovice SV
SK Sudoměřice
SHC Opava
HBC Rigum Hodonín
SK Kometa Polička
HBC Vsetín
TJ Lokomotiva
Česká Třebová
HC Jestřábi Přelouč
ERA Svítkov
Stars Pardubice
Ježci
Heřmanův Městec
TJ Sokol Poruba

22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
15
15
15
12
10
10

0
1
1
0
1
2
0

0
1
0
1
0
1
3

4 110:33
5 78:45
6 80:44
6 89:48
9 66:63
9 64:53
9 56:62

6 3 1 12
8 0 1 13

51:66
61:73

54
48
47
46
38
35
33
25
25

22

6 0 1 15

62:91

19

22
22

5 0 0 17 43:131
2 2 1 17 41:92

15
11

Hejhal Zbyněk, Svoboda Petr, Slanina Marcel, Kubát Radim,
Příhoda Jan, Kopecký Radek, Tesák Luděk, Šmíd Martin, Čapek
Zbyněk, Stoklasa Roman, Štefanský David, Sádovský Petr, Komůrka Libor, Kalousek Jiří, Vorba Tomáš, Mucha Filip, Ježek
Jakub, Adámek Radim, Kazimír Martin, Kazimír David, Štajner
Michal, Bažant Lukáš, Hora Tomáš, Karas Daniel, Navrátil Vojtěch, Brykner Petr, Hackenberg Tomáš, Kraus Jan, Kraus Jaromír - trenér Štefanský Roman

B-TÝM OHbL VÝCHOD
PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI
1. Delta Pardubice
2. ERA Svítkov
Stars Pardubice B
3. HBC Medvědi Pardubice
4. HBC Jokerit Chrudim B
5. HC Jestřábi Přelouč B
6. SK HBC Splašené Hole
Pardubice
7. SK Holcim Prachovice
8. HC Olympia
Hradec Králové
9. HBC Autosklo-H.A.K.
Pardubice C
10. Ježci
Heřmanův Městec C
11. HBC Roneka Pardubice

20

18 1 1 0 125:33

57

20
20
20
20

13
11
10
10

43
41
38
34

1
3
3
1

2
2
2
2

4 98:55
4 117:39
5 97:61
7 82:52

20
20

9 2 1 8
9 1 2 8

75:59
62:47

32
31

20

7 2 2 9

62:66

27

20

3 1 2 14 43:111

13

20
20

2 2 1 15 37:106
1 0 0 19 17:186

11
3

Do uzávěrky tohoto čísla bojoval B-tým o postup do finále této soutěže
Raška Rudolf, Mucha Filip, Kadera Jiří, Komůrka Libor, Rob Pavel, Kopecký Radek, Pecka Jan, Hackenberg Tomáš, Beránek
Milan, Kubát Radim, Novotný Jan, Šolta Jan, Pidanič Michal,
Kazimír David, Štefanský David, Dvořák Lukáš, Hájek Tomáš,
Kalousek Jiří, Navrátil Vojtěch, Čapek Zbyněk, Moravec Luboš,
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Adámek Radim, Slanina Marcel, Šanda Petr, Záruba Aleš, Holub Ondřej, Vysoký Josef, Sláma Martin, Maschke Pavel, Kazimír Martin, Růžek Martin, Příhoda Jan, Hrubeš Radim, Štajner
Michal, Svoboda Petr, Zerzán František, Kraus Jaromír, Cidlinský Jan, Krejčík David, Oliva Filip Kraus Jan

STARŠÍ DOROST NHbL VÝCHOD
1. SK Kometa Polička
2. TJ Lokomotiva
Česká Třebová
3. HC Jestřábi Přelouč

24

18 2 0 4 153:33

58

24
24

12 0 4 8 71:70
1 3 1 19 36:157

40
10

Novotný Jan, Moravec Luboš, Navrátil Vojtěch, Vysoký Josef,
Metzl Vojtěch, Dekereš Miroslav, Mejtský Martin, Kadaník Ondřej, Doležálek Filip, Balada Filip, Mencl Martin, Novotný Ondřej, Richtár Tomáš, Bednář Adam, Kmoníček Jakub, Vamberský Jakub, Kratochvíl Petr, Malina Tomáš - trenér Novotný David

STARŠÍ ŽÁCI MČR VÝCHOD
1. SK Kometa Polička
2. HBC Autosklo-H.A.K.
Pardubice
3. Ježci Heřmanův Městec
4. ERA Svítkov
Stars Pardubice
5. HBC
Hradec Králové 1988
6. HC Jestřábi Přelouč

30

26 1 1 2 195:53

81

30
30

20 1 1 8 167:72
14 3 2 11 91:94

63
50

30

12 1 0 17 116:137

38

30
30

11 0 2 17 109:94
1 0 0 29 32:260

35
3

Havlíček Michal, Vamberský Jakub, Plavec Patrik, Hudec Tomáš,
Kmoníček Jakub, Chalupa Martin, Kratochvíl Petr, Hlušička Jakub, Tykvan David, Lipavský Tomáš, Gabriel Radek - trenér Vamberský Pavel
- fáda -

POZVÁNKA NA 15. ROČNÍK
HOKEJBALOVÉHO TURNAJE
STARŠÍCH PÁNŮ — OLD BOYS CUP 12
V sobotu 9. 6. 2012 se na stadionu „Pod parkem“ uskuteční již po patnácté dostaveníčko starších pánů nad 35 let, kteří
mohou být doplněny jedním hráčem v týmu mladším, ale s váhou nad 100 kg a o dívky od 15 let.
Na tomto hokejbalovém turnaji, který již má ve svém kalendáři tradiční místo, se setkávají hráči, kteří začínali s bandy
hokejem na přeloučských pláccích a pokračovali na Střelnici,
kde už organizovaně pokládali základy již tak „slavné“ přeloučské lize.
Organizátor HC Jestřábi zve fanoušky tohoto sportu, a^ přijdou povzbudit zúčastněné týmy a potěšit se hokejbalovým
kouskům při prestižních duelech.
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
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Rugby turnaj mladších žáků - Sparta 29. 4. 2012
Utkání o celkové umístění:
Přelouč - Tatra
2:5

U 13
Po absenci na turnaji v Říčanech jsme odcestovali na Spartu rovněž s nekompletním mužstvem U11. A tak jsme byli nuceni přesunout Petržílku z U13, abychom mohli turnaj odehrát v obou kategoriích. Turnaj jsme odehráli tradičně v osmi
hráčích, proto všichni hráči zaslouží velké poděkování za bojovnost a nasazení po celý turnaj. Navíc bylo velké vedro a hráči se neměli kam schovat před žárem slunce. Turnaje se zúčastnilo šest mužstev.
Naši hráči od začátku postupně svůj výkon stupňovali a odváděli bojovnou hru plnou nasazení. Přesto se nevyvarovali
chyb, postupně se k tomu i přidávala únava. Což se nakonec
projevilo v posledním utkání s Říčany, kdy šlo o vítěze turnaje.
Soupeř byl sice lepší, ale o svém výrazném vítězství rozhodl
v závěru utkání, kdy to ho naši hráči měli dost.
Utkání našeho mužstva:
Přelouč - Slavia
Přelouč - Sparta
Přelouč - Tatra
Přelouč - Petrovice
Přelouč - Říčany

6
3
5
6
1

Umístěni v turnaji:
1. Říčany
2. Přelouč
3. Tatra Smíchov
4. Petrovice
5. Slavia Praha
6. Sparta Praha

15
13
11
8
7
6

:
:
:
:
:

0
0
3
1
9

(3
(2
(2
(4
(1

:
:
:
:
:

0)
0)
2)
0)
3)

Celkové pořadí turnaje:
1. Pumy Říčany
2. Lvi Říčany
3. Tatra Smíchov
4. Přelouč
5. Sparta Praha R
6. Petrovice
7. Tygři Říčany
8. Slavia Praha
9. Sparta Praha V
10. Kralupy nad Vltavou
Sestava našeho mužstva:
Kuchyňková Klára, Doležel Lukáš, Kasal Vlá}a, Petržílka Luboš,
Rozkošný Vítek, Suchý Petr
Bodovali: Petržílka L. 8x, Kasal V. 3x, Doležel L. 2x, Rozkošný V. 1x, Suchý P. 1x
Trenér:

Doležel Zbyněk
Zpracoval a zapsal Oczadlý Zdeněk

49 : 1
21 : 13
20 : 22
6 : 28
8 : 30
3 : 33

Sestava našeho mužstva:
Backa Petr, Bareš Lá}a, Čejka David, Herák Michal, Honzů
Radim, Lukács Vojta, Rozkošný David, Šnokhous Matěj
Bodovali: Herák M. 6x, Šnokhous M. 6x, Rozkošný D. 5x, Honzů R. 3x, Backa P. 1x
Trenér:

Rozkošný Milan

U 11
Na turnaj jsme odcestovali pouze s pěti hráči. Koš^álová,
Černý, Němec jsou nemocní a zranění, Gergely a Krejzl byli
omluveni. A tak jsme mužstvo posílili Lubošem Petržíklou, který věkem patří do této kategorie. Na Spartě nám navíc zapůjčili trenéři Říčan dva hráče. Za předvedenou hru bojovnost a nasazení hráči zaslouží velké poděkování. Navíc ještě to úmorné
vedro a žár slunce z hráčů vyždímalo poslední zbytky sil. Turnaje se zúčastnilo deset mužstev. Hrálo se ve dvou skupinách
po pěti a nakonec ještě utkání o elkové umístění.
Výsledky našeho mužstva:
Přelouč - Petrovice
Přelouč - Lvi
Přelouč - Slavia
Přelouč - Kralupy
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Orel Přelouč - oddíl florbalu
V májovém čísle Roštu jsme pro čtenáře Roštu shrnuli právě ukončenou florbalovou sezónu z pohledu družstva starších
žáků, v tomto čísle pak předkládáme krátké ohlédnutí se za
sezónou elitního týmu mužů:
Orel Přelouč - muži A:
Mužské áčko je již stabilním účastníkem 3. ligy mužů —
divize IV, což je soutěž vytvořená z týmů Královéhradeckého
a Pardubického kraje. Z obou dvou krajů hrají vyšší soutěže
pouze celky Sokola Pardubice A (letos spadl z extraligy do 1. ligy), FTS Florbal Náchod (sestup z 1. ligy do 2. ligy), FbK Svitavy, Innebandytos Hradec Králové, Sokol Jaroměř a FBC Peaksport
Litomyšl (všichni účastníci 2. ligy). Z uvedeného je zřejmé, že
se tedy jedná o velmi kvalitní soutěž těch nejlepších týmů z obou
dvou krajů. Pro kompletní přehled čtenáře pak uvádíme, že pod
ní se hrají ještě 2 nižší soutěže na úrovni Pardubického kraje,
a že označení týmů Sokola Pardubice neodpovídá v pořadí jejich kvalitě. V Pardubkách v tom dělají trochu chaos :-)
A te} již k uplynulé sezóně: po zkvalitnění soutěže jejím
zúžením na z hlediska organizace ideálních 11 celků byl cílem
sezóny klidný střed tabulky. Toho bylo v cíli nakonec dosaženo. Protože však během poloviny soutěže pobývalo áčko chvíli i na třetím místě tabulky a dokázalo hrát vyrovnané bitvy s celky od 2. místa dolů, má celkové 8. místo nakonec trochu trpkou
příchu^.
Při detailním pohledu na výsledky celé soutěže jistě potěší
1 remíza se Svitavami i Letohradem a 1 výhra nad Vrchlabím.
Naopak lepší umístění nás stály2 těsné prohry s Kostelcem a 1
zcela zbytečná s Poličkou hned zkraje soutěže. Přitom stačilo
1 vítězství navíc a rázem by áčko skončilo na mnohem hezčím 5. místě.
Pod vedením trenéra Pavla Bíny si elitní tým mužů udržel
pozitivní bilanci v rozdílu skóre, kdy nastřílel o 15 gólů více,
než obdržel. Tým má tedy dobře propracovanou defenzívu, pro
příští sezónu je však potřeba zapracovat na zlepšení koncov-
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ky. Pak jistě nebude problém opět hrát v klidném středu tabulky.
Pro příští sezónu 2012/13 se tak můžeme opět těšit na
nejlepší florbalové týmy Pardubického a Královéhradeckého
kraje. Pardubické béčko (i když pojmenované jako G:-) postoupilo do 2. ligy, odkud spadl Orel Rtyně v/P a z krajských lig
postoupil do 3. ligy Sokol Pardubice C a FBK Jičín. Máme se tedy na co těšit!
Celková tabulka 3. liga mužů - divize IV - 2011/12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
Sokol Pardubice G
FbK Svitavy B
FBC Letohrad A
Špindl Ubals
TJ Spartak Vrchlabí
FBC Trutnov (DTJ)
FBC TJ Draci Lanškroun
FbK Kostelec n/O
Orel Přelouč A
SK 1. FBC Polička
FbK Orlicko-Třebovsko
ASPV Holice

Z V R
20 16 2
20 13 2
20 12 3

P Body Skóre
2 50 116:41
5 41
84:63
5 39 116:72

20 12 0 8
20 9 4 7
20 10 1 9
20 9 1 10
20 8 4 8
20 5 0 15
20 4 1 15
20 3 0 17

36
31
31
28
28
15
13
9

108:85
90:76
95:85
84:87
83:68
83:141
52:115
66:144

Hráč
Záp G
Horák L.
17 14
Ledecký L.
20 16
Pozler J.
14
5
Jezdinský L. 20 10
Sedláček P. 18
4
Bína P.
20
9
Novák P.
16
3
Polívka D.
16
6
Pleskot M.
17
3
Kurka P.
18
4
Bulíček P.
16
3
Tetřev J.
12
2
Šetina M.
10
2
Maček J.
14
1
Verunáč D.
11
0
Skála A.
4
0
Beneš V.
2
0

A KB
20 34
5 21
9 14
2 12
7 11
1 10
6
9
1
7
4
7
2
6
3
6
1
3
0
2
1
2
2
2
1
1
1
1

Soupiska hráčů + individuální statistiky:
P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Statistiky gólmanů:
Jakub Albrecht - 17 záp.
- ∅ 3.29 gólů na zápas
Petr Novák
- 3 záp.
- ∅ 4.00 gólů na zápas
Daniel Jarolím - 1 záp.
- ∅ 4.00 gólů na zápas
Hlavní trenér a vedoucí: Pavel Bína
Kustod asistent vedoucího:
Šárka Pleskotová.
Mirek Kumstýř
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