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SPOJMAT
– elezáøství s.r.o. Lhota pod Pøelouèí
nabízí v širokém sortimentu a za nízké ceny
vruty, šrouby, matice, podloky, závitové tyèe, kotevní patky,
høebíky, tesaøské prvky, úhelníky, závlaèky, samoøezné šrouby,
šrouby do plechu, nerez spojovací materiál, kotvy mechanické,
chemické malty, montání pìny, silikony, lepidla, øezné a brusné
kotouèe, ruèní náøadí, násady, hadice, vodní program a další.

Otevírací doba Po – Pá 8°° – 16°°
So
8°° – 11°°

Inzerce

tel. 466 955 465, mobil 723 464 335

Srdeènì Vás zveme a tìšíme se na vaši návštìvu.

KAMENICTVÍ RAKA
www.kamenictví-raska.cz

 nejlevnìjí ula v regionu
 pomníky moderních i klasických tvarù
v rùzných barvách a nejniích cenách
 hotové pomníky skladem
 sekání nápisù
 schody, parapety, obklady
 pøijedeme za vámi, staèí zavolat
Pod Bøízkami 800, 530 02 Pardubice, tel./fax: +420 466 633 646,
mobil: +420 603 281 831, +420 732 588 957

Svoz bioodpadu
pomocí plastových nádob:
po zimní přestávce
poprvé ve 14. týdnu 2012
Upozorňujeme občany, kteří jsou zapojeni
do systému svozu bioodpadu pomocí plastových nádob, že tento svoz po zimní přestávce opět pokračuje, a to od 14. týdne
2012 (tedy v týdnu od 2. dubna) ve stejných
svozových dnech jako v loňském roce.
Na sběrný dvůr je možné bioodpad ukládat
celoročně v otevírací dobu, tedy:
pondělí
středa
pátek
sobota

2

13
10
13
8

-

17
15
17
12

hodin
hodin
hodin
hodin

Inzerce

Mimořádná změna
provozní doby
sběrného dvora
Na Velikonoční pondělí, tedy 9. dubna 2012,
bude sběrný dvůr uzavřený. Otevřený bude mimořádně v úterý 10. dubna, a to v době od 13
do 17 hodin. Děkujeme občanům za pochopení.

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

RADA MĚSTA PŘELOUČE
40. schůze Rady města Přelouče
proběhla 27. 2. 2012. Radní na ni mimo jiné vzali na vědomí zprávu velitele
Obvodního oddělení Policie ČR Přelouč
a Chvaletice za rok 2011. Objasněnost
trestných činů činí 54,49% a OOP Přelouč
v rámci Policie ČR, územního odboru Pardubice je v objasněnosti trestné činnosti na prvním místě.
Schválena byla radou města i smlouva o poskytnutí dotace ve výši 70.000,na přípravu a konání XVIII. ročníku Ceny
Františka Filipovského za dabing uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým
krajem.
Radní rovněž doporučili zastupitelstvu schválit 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 a vyhovět žádosti ředitelky Domova
u fontány Přelouč na poskytování příspěvku z rozpočtu města na provoz Domova.
Rada města naopak zamítá žádost
p. Petra Daška o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č.1/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti
na Tipgames bar v Hradecké ulici v Přelouči.
41. zasedání rady města proběhlo 19. března 2012. Rada města vyhlásila konkurs na pracovní místo ředitele/

/ředitelky Základní školy Přelouč, Smetanova 1509 a současně jmenovala členy
konkursní komise pro posuzování uchazečů. Dále rada města schválila smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Přelouč a Atelierem T-plan, s.r.o. Praha na
zhotovení územního plánu města. Schválena byla rovněž změna jízdního řádu
linky č. 655101 - městské hromadné dopravy v Přelouči s účinností od 1. 4. 2012.
Schválena byla rovněž smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních
kontejnerů s kolektivním systémem ASEKOL, s.r.o. Červené stacionární kontejnery
by měly přispět ke zvýšení množství sebraného použitého elektrozařízení v rámci zpětného odběru.
Rada města rovněž vzala na vědomí informace o dodržování OZV č. 1/2012
a 8/2011. Záměrem rady (zastupitelstva)
bylo omezit provoz heren zejména „nonstopů“ na katastru města. V porovnání
s jinými městy, kde došlo k výraznějšímu omezení provozní doby heren, či bylo přistoupeno k plošným zákazům heren, je opatření v našem městě velmi
mírné. Zastupitelstvo vydalo 2 OZV, které
měly omezit provoz „nonstopů“ - heren
a i hostinské činnosti, která je v hernách
provozována. Na vědomí vzali radní též
zápis z jednání komise pro rozvoj města. Jednalo se mimo jiné o projekt re-

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
XI. zasedání Zastupitelstva města Přelouče proběhlo
8. 3. 2012 ve velkém sále Občanské záložny. Zastupitelé na ni
mimo jiné vzali na vědomí zprávu o činnosti rady města v období mezi X. a XI. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.
Schválena byla zastupitelstvem 3. etapa regenerace panelového sídliště. Tato regenerace byla zahájena v roce 2007, kdy byla realizována I. etapa. V roce 2008 bylo pokračováno v II. etapě. V roce 2009 byla zcela dokončena I. a II. etapa. V roce 2010
se v regeneraci nepostupovalo, bylo řešeno vlastnictví pozemků,
na kterých měla být akce realizována. Nyní plánujeme pokračovat v etapě III. Na plánovanou etapu regenerace panelového
sídliště je podána žádost o poskytnutí finančních prostředků,
jedná se o program Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora
regenerace panelových sídlišr“. Nyní se bude jednat o opravu
komunikace a chodníků, opravu a zbudování parkovacích
ploch, drobnou doplňkovou vybavenost a veřejné osvětlení
v ul. Obránců míru.

4 / 2012

!

konstrukce Foersterovy ulice, která bude
realizována v návaznosti na práce VAK:
bezpečnostní prvky - retardéry, vyvýšené
křižovatky - vnímá komise jako nadbytečné vzhledem k charakteru lokality a hustotě provozu. Budou komplikací plynulého průjezdu a údržby vozovky. Parkovací
místa - při zachování obousměrného provozu je vzhledem k šířce vozovky umístění podélného parkování nemožné. Situaci by nevyřešilo ani rozšíření vozovky
zrušením zelených pásů a části chodníků. V takovém případě by musel být profil zvláště dolní části Foersterovy ulic řešen vzhledem k výškovým úrovním na
její levé a pravé straně zcela jiným způsobem - opěrná zem, zapuštění ulice. To
ale přináší další komplikace s vjezdy na
pozemky, atd. Podélné parkování by bylo možné zrealizovat v případě zjednosměrnění ulice, potom by bylo možné využít současný projekt s dílčími úpravami.
Řešena byla i žádost městské knihovny na využití uvolněných prostor Občanské záložny po restauraci pro potřeby dětského oddělení. Komise je názoru, že tyto
prostory jsou pro knihovnu vhodné (bezbariérový přístup, přístup do venkovního
prostředí parku pro aktivity knihovny
apod). Vzhledem k tomu, že umístění
knihovny jako celku je dlouhodobou záležitostí - budova č. p. 27 po rekonstrukci, nabízí se úvaha, zda nehledat řešení
komplexnější a trvalejší. Přesunout knihovnu celou a využít tak celé patro budovy k jejím účelům.
mh

Schváleno bylo zastupitelstvem města rovněž rozpočtové opatření č. II rozpočtu města pro rok 2012 s tím, že příjmy rozpočtu
budou činit 122.326.000 Kč a výdaje budou činit 139. 833. tis. Kč.
Schodek rozpočtu bude pokryt financemi z minulých let.
Zastupitelstvo také schválilo vzorovou kupní smlouvu na
prodej bytů v domech č.p. 404 v ulici Pardubické a č.p. 923
v ulici Palackého v Přelouči a seznam kupujících, s kterými
budou uzavřeny kupní smlouvy na byty v těchto domech za
předpokladu splnění podmínek stanovených Pravidly pro prodej bytů v domě č. p. 404 v ulici Pardubické a č. p. 923 v ulici
Palackého v Přelouči. Schválena byla rovněž smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku pro výstavbu parkoviště
u polikliniky uzavřenou mezi městem Přelouč a Přeloučskou
poliklinikou, a.s. na prodej části pozemku p. p. č. 471/14 v k. ú.
Přelouč.
Zastupitelstvo též vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 2/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2012, jíž se stanoví místa a čas, ve kterých lze provozovat sázkové hry a Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový
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interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.
Dále zastupitelstvo rozhodlo o poskytování finanční podpory z rozpočtu města Domovu u fontány Přelouč dle žádosti
ředitelky Domova u fontány ze dne 9. 2. 2012. V letech 2005-2006 proběhla mezi městem a Pardubickým krajem řada jednání, kdy se Pardubický kraj snažil převést na město Domov
u fontány Přelouč. Výsledkem jednání bylo rozhodnutí, že vzhledem k velikosti i náročnosti financování si toto zařízení kraj
ponechá ve své působnosti. Město Přelouč nikdy na provoz
Domova nepřispívalo. V současné době se ředitelka Domova

Trh práce
na Přeloučsku

Změna jízdního řádu
MHD Přelouč

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

Zaměstnanost
Změny od 1. 1. 2012.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti (dále jen PvN) má
uchazeč o zaměstnání, který získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového
pojištění v délce alespoň 12 měsíců - tuto podmínky lze splnit
i započtení náhradní doby zaměstnání. Rozhodným obdobím pro
splnění podmínek nároku na PvN jsou 2 roky před zařazením
do evidence UoZ. Jinou výdělečnou činností se rozumí samostatná výdělečná činnost a jiná výdělečná činnost, která je dobou důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Fyzická osoba se zařadí do evidence UoZ dnem, kdy osobně podá písemnou žádost o zprostředkování zaměstnání. Požádá-li o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností, zařadí
se do evidence UoZ ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo těchto činností.
Podat písemnou žádost na kontaktním pracovišti může občan každý den v úředních hodinách a to od pondělí do pátku.

S platností od 1. 4. 2012 došlo na základě vznesených připomínek od občanů k drobným úpravám jízdního
řádu městské hromadné dopravy v Přelouči. Jedná se o časový posun spoje č. 34 zajišYující odvoz žáků do místních
částí Lohenice a Mělice a nově byl zaveden spoj č. 33 s odjezdem ze zastávky Přelouč, žel. st. v 7:13 hod. směr Přelouč, Lipiny.

Inzerce

Kontakty na dávky od 1. 1. 2012
příspěvek na péči (paní Gregarová)
950
příspěvek pro osoby se zdravotním postižením
(Bc. Ženatá)
950
hmotná nouze
(paní Tuhá)
950
hmotná nouze
(paní Podhorská)
950

u fontány obrací na město se žádostí o příspěvek na provoz
domova. S domovem u fontány bude uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku, která bude zastupitelstvu předložena ke
schválení současně se zařazením příslušné částky do některého z dalších rozpočtových opatření rozpočtu města.
Zastupitelstvo rovněž schválilo příspěvek Charitě Přelouč
z rozpočtu města v roce 2012 ve výši 40.000,- Kč na zajištění
služby Podpora rodiny a navýšení příspěvku Charitě Přelouč
v rozpočtu města v roce 2012 na zajištění činnosti Jakub klubu na částku 100.000,- Kč.
mh

144 521
144 506
144 520
144 503

Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

P

hrubě komunikuje s kolemjdoucími. Jednak preventivně konVážení čtenáři,
trolou nádraží ze strany strážníků, jednak z důvodu stížností od
protože jaro letos zarukalo na dveře poněkud dříve, začala sevás - občanů, se pokoušíme řešit situace s tímto problémovým
zona hřišr pro vaše ratolesti už v polovině března. Sluníčko po
člověkem. Pokuty jsou v jeho případě nevymahatelné a míjí se
zimě lákalo k otestování prolézaček, houpaček i k opalování
účinkem, zbývá tedy vykázání z místa nebo převoz na záchytmaminek a tatínků na lavičkách. Určitě se objevily i první bouku do Pardubic. Není výjimkou, když nám tento muž „nafoule a rozbitá kolena. V souvislosti se startem provozu dětských
ká“ při kontrole množství alkoholu v dechu 4 promile. Z jeho
hřišr začala v této oblasti práce pro technické služby města
strany také dochází k opakovaným krádežím alkoholu v obi pro městskou policii. Strážníci zvýšili dohled v blízkém okolí
chodech nebo konzumuje v restauracích po městě a pak nedětských hřišr, kamera městského dohlížecího systému začaplatí... Při posledním řešení jeho protiprávního jednání došlo
la ostřit do těchto míst a padly už i první pokuty za nepořádek,
z jeho strany k útoku na strážníka, po kterém hodil prázdnou
který někteří návštěvníci hřišr způsobují (odhozené nedopalky,
láhev. Tímto jednáním si vykoledoval pouta, použití donucokonzumace alkoholu, znečišrování laviček sezením na opěradvacích prostředků a jeho přečin vyšetřuje v soulech, apod.).
časné době policie ČR.
Rád bych na tomto místě požádal všechMÌSTSKÁ
ny, kteří navštěvují dětská hřiště, aby dodržoPOLICIE
vali jejich provozní řády a napomáhali tak
udržení hracích prvků pro naše nejmenší v co
Ještě připomínám naše telefonní čísla:
nejhezčím a bezpečném stavu.
tísňová linka 156 - ne z mobilních telefonů
tel.:
466 959 660
Z našich záznamů...
fax:
466 094 104
mobilní telefon: 736 641 952
Tvrdý spánek...
e-mail:
mp@mestoprelouc.cz
Přijali jsme telefonické oznámení od muže,
ØE
LOUÈ
který údajně telefonoval s paní, která s ním náza městskou policii Mgr. Martin Karabec,
hle přestala komunikovat. Pán má o paní obavu.
velitel MP Přelouč
Hlídka MP na místě zjistila, že byt je uzamčen a paní na bouchání nereaguje. Proto strážníci na místo přivezli syna dotyčné
paní a byt byl odemknut. Na místo dorazila záchranná služba
s lékařem, který zjistil, že si paní vzala velmi silné prášky na
spaní a při hovoru s pánem usnula. Paní byla ponechána doma v péči syna a volající pán byl o všem informován.

Opět řidič pod vlivem alkoholu...
Hlídkou MP bylo v nočních hodinách zastaveno vozidlo,
jehož řidič svými schopnostmi budil dojem požití alkoholu. Po
provedení dechové zkoušky bylo zjištěno, že pan řidič má ve
svém dechu 2,08 promile alkoholu. I další měření ukázalo stejné množství alkoholu v dechu řidiče a proto byla na místo přivolána hlídka policie ČR, která si věc převzala.

Nepřizpůsobivý občan...
Pravidelným „hostem“ nádraží ČD se stal mladý muž, který
svým chováním způsobuje časté výjezdy hlídky MP. Znečisruje veřejné prostranství v čekárně, konzumuje alkohol nebo

Inzerce

Inzerce

4 / 2012

5

Výročí a významné události

!

Dubnová výročí
a významné události na Přeloučsku — doplnění
1. 4. 1867 byl jmenován čestným občanem Přelouče řídící
učitel Jan Červinka.
1. 4. 1933 byl přeložen přeloučský jezdecký vojenský útvar do
Hodonína a do Přelouče přišel oddíl obrněných automobilů.
1. 4. 1934 povýšil královéhradecký biskup Msgre dr. Mořic Pícha děkanský chrám sv. Bartoloměje v Pardubicích na
arciděkanský a jmenoval prvním arciděkanem P. Vincence
Šetinu, rodáka ze Břehů u Přelouče.
1. 4. 1999 zahájilo v Přelouči činnost informační a turistické centrum.
2. 4. 1874 se narodil v Bukovce evangelický duchovní Jaroslav Dobiáš, který působil řadu let v USA, kde vydával časopis „Český svět“. Zemřel 9. 3. 1943 v Uhříněvsi.
3. 4. 1909 se narodil ve Valech u Přelouče Jaroslav Štork - Žofka, bývalý reprezentant a olympionik v atletice. V roce
1932 byl čtyřnásobným mistrem republiky v běhu a chůzi,
na OH v r. 1936 v Berlíně dosáhl 4. místa v chůzi na 50 km.
Zemřel 12. 11. 1980 v Brně. Startoval střídavě za AFK Přelouč a pražskou Spartu.
4. 4. 1851 se v Přelouči narodil Josef Pirko, přírodovědec,
působil jako profesor v Kolíně. Publikoval práce z oboru vodárenství. Zemřel 21. 9. 1917 v Kolíně.
4. 4. 1909 se v Přelouči narodil Karel Jiří Brotánek, později pracovník Ústavu fyziky pevných látek při ČSAV.
5. 4. 1827 se narodil v Cholticích Ing. Čeněk Jan Daněk, strojní inženýr a vynálezce v oboru cukrovarských strojů. V roce
1854 založil Karlínskou strojírnu Daněk a spol., později a.s.
ČKD Praha. Zemřel v roce 1890 v Chlumci nad Cidlinou.
5. 4. 1848 se narodil v Pardubicích Ing. Jan Vincenc Diviš,
ředitel cukrovaru v Přelouči, autor mnoha odborných děl,
v letech 1914-1919 úspěšný starosta města Přelouče. Byl
zakládajícím členem městského muzea. Zemřel 13. 10. 1923
v Praze, pochován na Svatém poli v Přelouči.
5. 4. 1887 se narodil v Horušicích Jaroslav Boháč, středoškolský profesor, botanik a cestovatel. Autor cestopisné knihy „V tropické Asii“ z r. 1922.
5. 4. 1996 byl na trati Přelouč - Prachovice zaveden v osobní přepravě samoobslužný provoz.
6. 4. 1994 se konala inaugurace prvního rektora Univerzity Pardubice, kterým se stal dosavadní rektor VŠCHT Pardubice prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc. přeloučský rodák. Zemřel 20. 12. 1999 v Pardubicích.
7. 4. 1783 byl položen základní kámen evangelicko-augšpurské modlitebny v Trnávce, vysvěcena byla 29. 5. 1783
jako první v Čechách.
7. 4. 2003 zemřel přeloučský rodák (nar. 18. 3. 1938) Stanislav Polanský, hudebník, dirigent a sbormistr pěveckého sboru
J. B. Foerster, bývalý ředitel ZUŠ v Přelouči a úspěšný skladatel.
8. 4. 1976 bylo v Cholticích dáno do provozu nové veřejné
osvětlení (91 výbojkových světel a 39 parkových).
8. 4. 1999 zemřel v Praze Ivan Diviš, významný básník a esejista, potomek přeloučské Divišovy rodiny, nositel ceny Jaroslava Seiferta.. Pražský rodák (18. 9. 1924).
9. 4. 1923 se narodil v Brně Karel Vodák, grafik a ilustrátor,
absolvent Vysoké školy Umělecko-průmyslové, mládí prožil
s rodiči v Přelouči.
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10. 4. 1923 byl v Přelouči poprvé promítán zvukový film.
11. 4. 1878 se narodil v Lohenicích Rudolf Šetina, katecheta, hudební skladatel chrámové hudby, představitel cyrilického směru. Zemřel 29. 12. 1929 v Praze.
15. 4. 1809 shořelo v Přelouči 42 domů, radnice, kostel, fara a pražská brána, pardubická byla zbourána téhož roku.
16. 4. 1826 se ve Svojšicích narodila Julie Havlíčková - Sýkorová, dcera hajného ze svojšické hájovny, dne 4. 3. 1848
se provdala za Karla Havlíčka Borovského, zemřela ve 29 letech 16. 4. 1855 v Praze. Její životní příběh zpracoval Karel
Novotný v knize „Co jsem poznal srdce Tvé...“.
16. 4. 1861 se stali čestnými občany města Přelouče František Palacký a Dr. František Ladislav Rieger pro zásluhy
o vlast a národ.
17. 4. 1807 se v Cholticích narodil Josef Vojtěch Hellich, malíř historických výjevů (církevních a vlasteneckých). Známé
jsou jeho portréty Boženy Němcové a Františka Palackého.
Zemřel 23. 1. 1880 v Praze.
17. 4. 1996 byl ve Chvaleticích za účasti ředitelů elektrárny
a polského dodavatele slavnostně zahájen provoz železničního výklopníku uhlí.
18. 4. 1914 se narodil v Holicích v Čechách Karel Schejbal,
hudební pedagog, klavírista, sbormistr, působil jako hudební pedagog v Přelouči.
19. 4. 1734 bylo listinou papeže Klementa XII. založeno
v Přelouči Bratrstvo sv. Barbory.
19. 4. 1969 zemřel v Přelouči za tragických okolností rodák
z České Třebové Vladimír Zourek, akademický malíř a portrétista, žil a pracoval v Přelouči. Studoval v letech 1934-1939
a též 1945 na AVU v Praze u profesora Willi Nowaka. V okruhu svých přátel byl označován za „posledního přeloučského
bohéma“. Rodák z České Třebové se narodil 24. 7. 1913.
22. 4. 1681 potvrdil císař Leopold I. městu Přelouči všechna
dřívější privilegia.
22. 4. 1956 zemřel v Heřmanově Městci přeloučský rodák
Bohuslav Jelínek, hudebník a cestovatel, absolvent pražské
konzervatoře. Byl kapelníkem 18. východosibiřského pluku
v Manžursku, přeloučskému muzeu věnoval sbírku zbraní.
23. 4. 2005 zemřel v Pardubicích doc. Ing. Miroslav Matrka DrSc., rodák z Josefova (nar. 13. 3. 1923). Významný vědecký pracovník - publikoval cca 450 prací z oboru analytické, organické a farmaceutické chemie. Mládí prožil s rodiči
v Přelouči, kde se též oženil.
24. 4. 1579 povýšil císař Rudolf II. Kladruby nad Labem na
dvorní hřebčín.
24. 4. 1964 zemřel v Praze Josef Hais - Týnecký, spisovatel,
původně katolický kněz, autor řady románů a divadelních
her. Býval častým hostem na statku Lidických v Brlohu, odkud čerpal látku k románu „Bílý dvůr“ a k povídce „Mrtva“
o předčasně zesnulé nadané žačce pěvecké školy Marušce Lidické. Josef Hais - Týnecký byl klatovským rodákem (narozen 2. 3. 1885).
F. H.
Prameny: - Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo - r. 2003
- Aktualizovaný záznamník autora
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Smíšený pěvecký sbor „Josef Bohuslav Foerster“
připravuje

Inzerce

JARNÍ KONCERT
sobota 26. května 2012 v 18.00 hodin
Občanská záložna Přelouč

FEJETON
Hra o čas

Inzerce
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Na počátku bylo kouzlo. Když na zelektrizovaný hřeben naskakovaly natrhané papírky, netušila jsem tenkrát, co nám elektrony předvedou v jednadvacátém století.
„Počítač bude vlevo, tiskárnu dáme doprava a monitor
s klávesnicí doprostřed“. A bylo rozhodnuto. Segmenty počítačové techniky našly nový domov. Stůl, který se do té chvíle
snoubil pouze s textilem, nitěmi a vyžehleným prádlem, ustoupil pokroku. Nenávistně jsem ten krám obcházela s tichým rozhodnutím NIKDY!
„Pošlu ti to mailem“, opakovaně na mě doráželi příbuzní
a známí ve snaze vnutit mi fotografie miminek či vtipné informace éterem. Na zápornou odpověm hystericky reagovali slovy:
„Ty ještě nemáš internet? Kde žiješ?“
Nebyla jsem „in“. V rodině jsem tvořila jednočlennou konzervativní skupinu ve smyslu hesla „krok po kroku od pokroku“.
Zpočátku náhodně, posléze nenápadně zvědavě jsem sledovala, jak lehkým dotekem klávesnice se na obrazovce střídají
textové a grafické informace. Pocit, že nebudu ten vynález ve
věku, kdy jsou mi přednostně servírovány rakvičky se šlehačkou, potřebovat, se vytrácel.
Mým obydlím zatím není pařezová chaloupka na mýtině
daleko od civilizace a tak jsem přistoupila ke komunikaci s tím
zázrakem. Po zvládnutí počátečních zákeřností typu „ztracený
kurzor“, který nelze přivolat pokřikem, a „myš na konci stolu“,
kde netřeba přisunovat další stůl, mi bylo jasné, že mám co
do činění s věcičkou neomezených možností, sahajících až k nebesům, skrze něž si mailujeme s jakkoli vzdálenými jedinci
na zeměkouli.
Postupně odkládám vařečku za vařečkou a stávám se digitálním domorodcem. Záhadou však zůstává otázka, jak může
počítač při našem několikahodinovém pobytu na jedné židli
šetřit náš čas a přitom zrychlovat tempo našeho života. Není
snad ohrožena teorie relativity?
D. Jiroutová
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Bratři Josef a Alois Topičové, přeloučští rodáci,
cestovatelé a lovci
1. Josef Topič se narodil 30. 3. 1848 v Přelouči a zemřel
27. 5. 1932 na Novém Zélandě. Byl starším bratrem známějšího cestovatele Aloise. Vychodil obecnou školu v Přelouči, absolvoval reálku v Kolíně a Pardubicích, svá studia završil Na
Vysoké škole technické - obor chemie. Stal se technickým úředníkem v cukrovarech v Opatovicích nad Labem, Přelouči a Kolíně. Jeho láska k přírodě však byla silnější, proto se rozhodl
vycestovat do světa za účelem získání nových vědních poznatků. Evropu opustil dne 10. 10. 1874 parníkem Humboldt a podnikl dalekou cestu přes Atlantický oceán do Brazílie, pokračoval podél Trinidadu a přes indický oceán přibyl 28. 1. 1875 na
Nový Zéland. Po sedmi letech se vydal do Severní Ameriky, kde
vykonal plavbu na řece Mississipi. Ale ani Amerika se nestala
jeho trvalým domovem a již 22. 6. 1884 se objevil v Sydney
v Austrálii. Teprve 10. 12. 1886 se trvale usadil na Novém Zélandě. Zde zakoupil hospodářství, pěstoval zeleninu a zabýval
se chovem dobytka a drůbeže.
Oženil se 5. 5. 1889 s dívkou českého původu, se kterou
měl tři děti. Sbíral a pěstoval květiny, sestavoval sbírky, které
pak posílal českým školám. Rovněž lovil a vycpával ptáky, kterými rovněž vybavil četné české školy. Zemřel na Novém Zélandě 27. 5. 1932.
2. Alois Topič se narodil 3. 3. 1852 a zemřel 10. 6. 1927.
Byl velkým znalcem kontinentu protinožců, což nebylo většině

lidí známo. V Přelouči vychodil obecnou školu, nižší reálku
v Pardubicích, vyučil se zahradníkem a absolvoval zahradnickou školu v Erfurtu. Ve snaze vyhnout se ponižujícímu útlaku
habsburské monarchie střídal od r. 1876 do roku 1902 svůj pobyt v Austrálii s pobytem v Čechách. Pracoval jako zahradník,
lovec, sběratel přírodnin a etnograf, farmář i obchodník. Ve státech Viktoria, Nový Jižní Wales, Queensland důkladně poznal
faunu, flóru, život domorodců i nových přistěhovalců. Kromě
toho navštívil i Nový Zéland, Cejlon a přístavy Bombaj, Aden,
Suez, Port Said, Janov, Neapol, Hamburk, Brémy.
Do Čech přivezl zoologické exponáty, národopisné předměty a řadu z nich daroval školám a muzeím. Vedle Národního muzea v Praze má také muzeum v Přelouči některé exponáty z Austrálie a Cejlonu. Topič pořádal v Čechách hojně
navštěvované přednášky a výstavy. (Podle záznamů o jeho sedmi cestách napsal spisovatel Jaromír John knihu „Topičovo australské dobrodružství“.)
Zbytek života prožil v Novém Bydžově, kde 10. 6. 1927
zemřel.
F. H.
Zdroje: - Rosůlkova vlastivědná čítanka pro mládež i dospělé
(1925)
- Vlastivědná abeceda Dr. Theina - Zprávy KPP (texty
K. Šmíd a Fr. Hollmann).

Hledáte školičku, která Vám zaručí jistotu, klid a bezpečí? Obra;te se na nás!

VESELÝ PANÁÈEK
soukromá školièka

pro děti od 1,5 roku do 7 let s rozšířenou Tv
Dáme Vašim dětem šanci si pomalu zvyknout na dětský kolektiv. Máme pravidelnou i nepravidelnou docházku.
Pohlídáme Vám dítě třeba jen na hodinku. Informujte se na tel. 734 542 589 nebo na panackova.ivana@email.cz.
Při práci používáme moderních pedagogických směrů — alternativní pedagogika — učíme se hrou.
V pondělí volná herna od 15 hod do 18 hod pro maminky s dětmi.
Přij;te si nás vyzkoušet, zkuste školku na zkoušku — 2 až 3 dny počáteční docházka zdarma!
Pokusíme se vyhovět všem vašim požadavkům.

Připravujeme víkendovou akci pro rodiče s dětmi JARO JE TU — jarní soutěžení nejen pro děti, výtvarná dílnička…,
informujte se na našich web.stránkách —
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O kom nevíme
O panu Václavu Suchánkovi možná
lidé vědí. Znají ho jako bývalého pracovníka stavebního podniku, jako šikovného řemeslníka. Málokdo ale asi ví o jeho
zálibě. Pan Suchánek totiž sbírá pohledy - a to pouze pohledy Přelouče a blízkého okolí.

jinu. Bratr dělal fotografie, on začal shromažmovat pohledy.
Brzy ho koníček zcela zaujal. Začaly
cesty na sběratelské burzy, pohledy získával od lidí, u kterých pracoval, něco
zachránil z pozůstalosti - když byly pohledy už téměř před vyhozením. Tak na-

Když si je s ním prohlížíte, dovede vám
poutavě vyprávět o historii města, domů,
ulic, továren a také lidí.
O dějiny Přeloučska se zajímá již od
70. let. V té době začal také sbírat pohledy našeho města. Přivedl ho k tomu jeho
bratr, který si tehdy koupil nový fotoaparát, rád fotografoval Přelouč a okolní kra-

shromáždil cca 600 pohledů Přelouče
a 150 pohledů blízkého okolí. Některé
jsou více než 100 let staré.
Co všechno nám staré pohlednice
mohou říci? Vypráví o kamenné kašně
na náměstí napájené dřevěným potrubím, o otevření Záložny, o krásném parku
za ní, o stavbě mostu a zdymadla, o bu-
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dování sokolovny, škol, o tom, jak se naše město rozrůstalo a měnilo - a také
o tom, co se bořilo, zničilo, zaniklo… Pohledy zachycují stavby, které tu už dávno
nestojí, kasárna s příjezdem dragounů,
věznici, plovárnu na Labi, synagogu, ale
i krásnou mozaiku na chodnících, která
prý byla z barevných kamenů.
Zajímavé je zjištění, že v dřívější době byly na pohlednicích zachyceny i technické stavby. A tak tu vidíme již zmiňovaný most, budovy nádraží, továrnu na
nábytek z ohýbaného dřeva, „Fagus“, zbrojovku - tehdy ještě Železoprůmysl“, budovu Tesly - dříve Radiotechna.
Zajímavé jsou názvy ulic - víte, kde asi
byla Poděbradova třída, Semínská ulice,
Přemyslovo náměstí? A v kterém místě
a jak otočený stál sv. Václav? Kde asi byl
umístěn Švehlův pomník? Zajímavým dokladem doby jsou razítka, známky a písmo - snad nejkrásnější je „krasopisné“,
stínované, z počátku minulého století.
Mnoho informací o stavbách a ulicích získal p. Suchánek od pamětníků - místních rodáků. Ale některé záhady se
nepodařilo zjistit dodnes. Kde asi stávala vila Marie? Věděl by někdo? (Pokud
ano, sdělte to prosím naší redakci nebo
přímo p. Suchánkovi).
Je dobře, že jsou mezi námi lidé, kteří mají zájem o místo, ve kterém žijí,
a uchovávají poznatky a doklady o něm.
Poznání minulosti obohatí náš vztah
k současnosti, jinak budeme přemýšlet
o tom, co po nás zůstane, jaký bude život v budoucnosti.
JM

9

Pozdravy z ciziny

!
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Největší turistickou atrakcí v okolí
Melbourne je Great Ocean Road - silnice
postavená veterány z 1. světové války přímo na skalnatém pobřeží státu Victorie.
Pohled na skalnaté pískovcové útvary je
užasný, nejznámější je seskupení skal
oddělených od pevniny, kterým se říká
12 apoštolů - kvůli korozi už jich ale zbylo asi jen 7. Stát Victoria je mimo jiné
znám výskytem australských zvířat - takže zde spatříte na stromech „divoce“ žijící koaly, klokany, malé klokany zvané
wallaby,wombaty, male tučňáky (skupina žije i přímo v Melbournském přístavu), lachtany a v australskych zimních
měsících také velryby. Mne ze všeho nejvíc nadchly roztomilé koaly - většinu dne
tráví spánkem, a to v těch nejúžasnějších
zcela uvolněných pozicích vysoko na eukalyptových stromech. Kolem večera se
probírají k večeři, denně musí totiž spořádat celý kilogram eukalyptových listů - a musí to být pouze jeden speciální
druh, ostatni jim vůbec nechutnají. V lesích okolo Great Ocean Road jsme koal
viděli desítky, některé na dosah ruky.
2 odvážlivce jsme spatřili přímo vedle
hlavní silnice a při jejich večeři je vůbec
nerušily desítky projíždějících aut a skupinky fotografujících turistů. O něco méně známá zvířátka jsou wombati - zhruba metroví vačnatci, kteří se podobají
přerostlému morčeti. Přes den odpočívají ve svých vybudovaných norách, které
mívají několik mistností a jsou propojeny mnoha chodbami. V noci pak vylézají
ven, aby si našli potravu. Wombaty jsem
měla možnost vidět pouze v australském
safari, kde jsem si dokonce jedno malé
wombatí mládě mohla pohladit! Některá vzácná či noční zvířata uvidíte větši-

- pokračování

nou pouze tam - jako např. ptakopyska,
myším podobné vačnatce, ohroženého
tasmanského čerta a některé vzácné papoušky. Ptačí svět je tady v Austrálii velice bohatý, všimnete si toho hned ve
městě, když se k večeru ze všech parků
ozývá křik malých duhových papoušků
loorikat, krákání krásných velkých kaka-

Australané slaví jako Angličané - dárky
se zde tedy rozbalují 25. prosince ráno.
Potom jde spousta lidi (prý jsou to ale
hlavně turisté) na pláž, kde se griluje, piknikuje a popíjí. Některé skupinky si s sebou přinášejí malý vánoční stromeček
a nesmějí chybět ani santaklausovské
červené čepičky či oblečky. 26. prosince
tradičně vypukne boj o zlevněné zboží,
protože většina obchodů opět otevírá
a téměř vše je zlevněno na polovinu. Od
Australanů jsem slyšela, že někteří se
pokouší slavit Vánoce po evropsku, pečou kachnu nebo krůtu a vyváří.. Druhá
skupina Vánoce pojímá po australsku,
jedí hodně mořských plodů a čerstvých
ryb a zeleniny. Po vlastním pokusu upéct
ve 30 stupnovém vedru vanilkové rohlíčky druhou skupinu plně chápu. Těsto se
vám začne přímo rozpouštět v rukou, ještě než stihnete vytvarovat jediný rohlíček.
A do toho všeho si doma ještě „topíte“

du a řev dalších exotických ptáků. Po
západu slunce se na stromech probudí
tzv. létající lišky, což jsou vlastně velicí
netopýři. Ve dne si jich ani nevšimnete,
to totiž vypadají jako velké kožené tašky
zavěšené vysoko na stromech. Večer se
ale probouzí a nadělají při tom spoustu
hluku - většinou se různě pošt'uchují
a navzájem na sebe pokřikují. Létající
lišky ale nijak nebezpečné nejsou, živí
se pouze plody a květy ze stromů a jsou
při tom velice vybíraví. Ovoce, které jim
nechutná, odhazují a plivou na zem.
VÁNOCE V SYDNEY
Díky tomu, že jsem do Austrálie dorazila již v prosinci, prožila jsem loňské
vánoční svátky po australsku. Navštívila
jsem svoji kamarádku v Sydney. Vánoce

troubou, a to pri 30 stupních venku není zrovna nejpříjemnější. Sydneyané (nebo jak se to vlastně píše?) navíc velice
dbají na zdravou stravu a postavu, mnoho lidí chodí denně běhat nebo do různých fitness kurzů - nejlépe již v 6 hodin
ráno přímo na pláži.
Město Sydney mě osobně hrozně nadchlo - leží přímo na pobřeží Tichého oceánu a je lemováno částečně skalnatým pobřežím a krásnými plážemi. Vlny jsou zde
opravdu veliké, takže zde uvidite mnoho
surfařů. Na vlastní kůži jsem si také vyzkoušela, jak je takhle velký oceán odlišný od malého Středozemního moře, na
které jsme z Evropy zvyklí. Na Štědrý den
jsem se šla s kamarádkou vykoupat na
věhlasnou pláž Bondi. Chvíli jsme dováděly ve vlnách a potom kousek jen tak
volně plavaly. Vůbec jsme si nevšimly, že

10

Přeloučský ROŠT

Pozdravy z ciziny
se místo zpět k pláži dostáváme dál do
oceánu. Kamarádka začla být po chvíli
docela nervozní, protože si všimla, že se
nepřibližujeme zpět. Já jsem si ale myslela, že jenom neplaveme dostatečně efektivně a že je jen otázkou času, než se
zpět na pláž dostaneme - byla přece na
dohled! V té chvíli si nás ale už všimli
v Austrálii proslulí záchranáři a radili
nám, jakým směrem máme plavat. Chvíli na to se ale surfařce vedle nás uvolnil
surf a přicházející vlna ho mrštila na moji hlavu. Naštěstí se mi nic nestalo, ale
záchranář na vodnim skutru si toho všiml a hned ke mně spěchal. Během dalších dvou sekund mě jednou rukou vyzdvihl (spíš vlastně vyhodil) na plochu
za sebou a odvezl na břeh. Kamarádku
dopravil na břeh záchranář na surfu. Tam
už na nás čekal filmařský tým s kamerou a mnoha otázkami typu: „Jak velký
jste měly strach? Jak moc jste se bály?
Po kolikáté už jste na pláži Bondi? Jak se
to přihodilo?“ V Australii totiž běží hraný
dokument právě o těchto záchranářích

na pláži Bondi (Bondi Rescue) a většinou používají záběry z opravdových akcí,
jako byla ta naše. My se ale asi v televizi neobjevime, protože moje kamarádka
o těchto několik minut slávy nestála. A co
se vlastně přihodilo? Dostaly jsme se do
známého „batuzkarského“ proudu, který táhne nezkušené plavce od pláže do
oceánu. Proud není nijak zřetelný, takže
si toho vlastně ani nevšimnete. A když už
si všimnete, bývá většinou pozdě, protože
vyplavat z něho není vůbec jednoduché.
Krome adrenalinové záchrany na pláži nabízí Sydney další užasné zážitky - sednete na trajekt, který je součástí MHD,
a přepravíte se do čtvrti Manly - známé
svou surfařskou pláží a nádherným skalnatým pobřežím, kde potkáte třeba i veliké ještěrky a varany (o délce až 1 metru).
„Vydejte se na úchvatnou procházku
mezi čtvrtěmi Cogee a Bondi podél členitého pobřeží, projděte se botanickou
zahradou a nezapomeňte přitom vzít nějaká semínka pro papoušky kakadu, kteří si vám sednou na ruku a nechají se od

!

vás krmit! V botanických zahradách chomte po trávníku, mluvte k ptákům, opatrně
se dotýkejte květin a stromů a přičichněte k jejich květům“ - k tomu vás dokonce
nabádají cedule při vstupu do zahrady.
Dalšími lákadly v okolí Sydney je národní park Sydney National Park nebo Modré hory, které mají modrý nádech díky
výparům z eukalyptových stromů.
A co se týká krokodylů, hadů, pavouků, žraloků a jedovatých meduz - ano,
v Austrálii se vyskytují, nejvíce ovšem
v tropickém Severním teritoriu. Ale pravděpodobnost, že vás některý z těchto živočichů napadne, je prý mnohem menší,
než že vás na ulici přejede auto. A většina z nich (asi kromě žraloka a krokodýla) má z nás lidí větší strach než my
z nich!
Během svého pobytu plánuji navštívit exotický Queensland a známý Great
Barrier Reef… ale o tom třeba někdy
příště.
Z Melbourne zdraví
Alena Myšičková.

Občanům po těžkém úrazu
může pomoci projekt Amadeo
Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či vážná dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich blízkých. Taková událost změní celý další život, zdraví, možnosti...
Co lze nárokovat v takové situaci?
" Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému
účastníku dopravní nehody, který nehodu výlučně nezavinil (řidič, spolujezdec, motocyklista, cyklista, účastník hromadné dopravy, chodec).
" Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému
zaměstnanci, který utrpěl úraz při plnění pracovních úkolů.

" Na vyplacení náhrady škody na zdraví nemá vliv zda poškozený měl v době úrazu sjednánu úrazovou nebo životní pojistku.
" Nárok na odškodnění má i chodec, který sám způsobí dopravní nehodu, je mu však zohledněna spoluvina, nicméně
má nárok na alespoň částečné plnění.
" Nárok na vyplacení náhrady náleží i poškozenému i v případě, že viník nehody nemá „povinné ručení“ nebo škoda
byla způsobena nezjištěným vozidlem, kdy řidič z místa nehody ujel.
" Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků) mají plný nárok na náhradu škody na zdraví.
" U těžkých úrazů s vážnými následky (paraplegie, kvadruplegie, ztráta končetiny, poškození mozku apod.) je nutné obrátit se na soud. Jedná se o další zvýšení odškodnění za trvalé následky úrazu.
" Náhradu lze získat tři až pět let po úrazu, poté je nárok promlčen.
Smyslem projektu je pomoci poškozeným či pozůstalým získat odpovídající informace o náhradě škody na zdraví formou bezplatné telefonické konzultace. Ta zahrnuje
poradenství v konkrétní situaci, pomoc při posouzení správnosti již vyplaceného odškodného a orientace v případném
soudním sporu s pojišrovnou.
Telefonickou konzultaci lze sjednat na telefonu: 723 203 036
nebo prostřednictvím e-mailu: nahradaskody@email.cz.
Ilustrační foto: archiv zpravodaje

4 / 2012
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE
Anna Křemenáková
David Jan Štrupl
Josef Matoušek
Andrea Šolcová
Martin Vilímek
Jakub Dašek

JUBILANTI

87 let

Anna Linhartová

87 let

Věra Šrámková

86 let

František Špaček

86 let

Marie Langová

86 let

Růžena Štěpánková

86 let

Oldřich Černohlávek

86 let

Růžena Kohoutová

85 let

Miloslava Víznerová

80 let

Marie Michálková

80 let

Josefa Skalová

92 let

Miroslav Andrle

80 let

Zdenko Černík

89 let

Josef Kocourek

75 let

Marie Papežová

87 let

Juraj Zachar

75 let

Jaroslav Michal

87 let

Jiří Krejčí

75 let

Vzpomínky
Dne 17. dubna 2012 uplyne
druhé smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše drahá
manželka, maminka, babička a prababička
paní

Vlasta HOLLMANNOVÁ
z Přelouče.

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

Dne 4. dubna 2012 uplynuly 4 roky od úmrtí
přeloučského rodáka
pana Zdeňka VÁCLAVÍKA,
účastníka 3. odboje, nar. 23. 8. 1917.
Je pochován v USA ve státě WISKONSIN. Vzpomínají přátelé.

Poděkování
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji sestrám z Komplexní domácí péče za vzornou péči o moji maminku a p. Kulakovské za rychlé a vstřícné jednání. Jejich práce v terénu je především pro seniory a další
nemobilní občany velmi potřebná a nepostradatelná.
Do další práce přeji hodně zdaru a sil.
Jana Dvořáková

12

Svatava Černíková

PODĚKOVÁNÍ
Vysoký krevní tlak a žilní nedostatečnost byla příčinou mých
oteklých kotníků na nohách.
Uvítala jsem proto možnost léčby v lymfovenu na Přeloučské poliklinice. Není to jen léčba otoku, ale i léčba duše. Profesionální a lidský přístup zdravotní sestry Jany Novákové nemá
chybu. A proto jsem uvítala i to, že si se svojí dcerou Petrou
otevřela v autoškole u Pemlů salon s masérskou činností včetně kosmetickými lymfodrenážemi. Lymfatické masáže pomáhají od otoků a mne zbavily i váčků pod očima a pomáhají
i k ozdravení celého těla. Tem po zimě je ideální čas nechat si
rozproudit mízu v těle celkovou lymfatickou masáží. Jestli nevěříte, vyzkoušejte to.
PharmDr. Anna Bečičková

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou za účast členů Hasičského sboru ČHJ v Přelouči, při posledním rozloučení s naším tatínkem
panem Jaroslavem Kolmanem. Jejich přítomnost nás velmi
potěšila.
Kolmanovi a Sovovi

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat týmu domácí péče pí Kulakovské za vzornou péči při ošetřování člena naší rodiny. Trvala 5 měsíců, zdravotní stav vyžadoval denní ošetřování. Za
vstřícný přístup k pacientovi patří všem ošetřovatelkám, které
k nám jezdily, veliký dík.
Marta Tamchynová
Řečany n. Labem

Přeloučský ROŠT
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
filozofie, psychologie
HELLINGER, Bert
Štěstí, které zůstává: kam vedou rodinné
konstelace.
Praha: Equilibrium, 2010.
RUIZ, Miguel
Pátá dohoda: kniha moudrosti starých
Toltéků.
Hodkovičky: Pragma, 2010.
vojenství, druhá světová válka
BEAUX
Válečné nálezy - Česko.
Praha: Libro Nero, 2011.
MOTL, Stanislav
Oběti a jejich vrazi (rozšířené a doplněné vydání knihy Nacisté pod ochranou).
Praha: Rybka, 2008.
finance
NAVRÁTILOVÁ, Petra
Finanční gramotnost: učebnice učitele.
Kralice na Hané: Computer Media, 2012.
stavebnictví
ŠEFCŮ, Ondřej
100 osvědčených stavebních detailů:
tradice z pohledu dneška.
Praha: Grada: 2010.
umění
BERGAN, Ronald
--ismy: jak chápat film.
Praha: Slovart, 2011.

JORDAN, Karel
Tenkrát na Západě: český průvodce
světovými westerny.
Praha: Mladá fronta, 2011.

WROBLEWSKI, David
Příběh Edgara Sawtella.
Praha: Knižní klub, 2012.

VOKSA, Stanislav
Příběhy fotografů z Pardubicka.
Pardubice: Helios, 2007.

ŽIVOTOPISY

KRÁSNÁ LITERATURA
FERRANTE, Elena
Dny opuštění.
Zlín: Kniha Zlín, 2011.

JANDA, Petr
Dávno.
Praha: Ikar, 2011.

FORTES, Susana
Čekání na Roberta Capu (příběh lásky
dvou výjimečných osobností, jež stály
u počátků válečného zpravodajství je
zároveň oslavou práce všech fotografů
a novinářů).
Praha: Host, 2011.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

GILBERT, Elizabeth
Poslední americký muž (příběh muže,
který v sedmnácti letech opustil pohodlí předměstského života a odstěhoval se
do Apalačského pohoří, kde žije v samém srdci divoké přírody).
Brno: Jota, 2011.

EMINGEROVÁ, Dana
Živel Lustig.
Praha: Mladá fronta, 2011.

GRIESER, Dietmar
Česká babička, aneb, Cizinec je našinec.
Praha: Argo, 2011.

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana
Máš nadání na hádání.
Praha: Portál, 2011.
VALENTA, Milan
Půmáci ze staré školy.
Praha: Práh, 2011.
VYHNÁNKOVÁ, Iva
O kapybaře, která chtěla létat.
Brno: Zoner Press, 2011.

NEMIROVSKY, Irene
Francouzská suita.
Praha: Paseka, 2011.

DUPRAU, Jeanne
Kniha města Ember.
Praha: Argo, 2009.

SICHINGER, Martin
Smrt Krále Šumavy: do nitra hor po dávných stezkách ke starým příběhům.
Praha: 65. pole, 2011.

HLUBUČKOVÁ, Andrea
S pandou Pa v Londýně.
Praha: A. Hlubučková, 2012.
J. K.

POZVÁNKA

Inzerce

Srdečně zveme
zájemce o historii
města Přelouče
na besedu
s p. J. ZÁVODSKÝM
„O třech skvostech“.
V budově Záložny
dne 24. dubna 2012
v 17 hodin.
J. K.

4 / 2012
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Okénko z Domova u fontány
Vítání jara v Domově u fontány
Vážení čtenáři přeloučského Roštu,
Velikonoce s sebou přinášejí mnoho zvyků a obyčejů,
kterými si lidé připomínají
nejvýznamnější křesranský
svátek, zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jaké lidové tradice dodržují obyvatelé našeho domova? Na jednotlivých odděleních se již od
března malují obrázky s jarní tématikou a zdobí se
symboly nového života, vajíčka. Umění malování
kraslic včelím voskem ovládá i naše klientka, tomuto řemeslu se věnuje od svých 12 let, pod rukama jí
vznikají nádherné vzory, které po barvení nádherně vyniknou. V rámci ergoterapie se vyrábí i velikonoční keramika. Výrobky klientů jsou opět vystaveny v hlavní hale domova, jste samozřejmě srdečně
zváni na příjemnou podívanou. Možná jste si již
při návštěvě domova všimli, že na chodbách jsou
velké dřevěné kontejnery, jsou to tzv. záhonky na
kolečkách. Tento nápad s pojízdnými záhonky jsme
viděli v zahraničí a moc se nám líbil. Věříme, že zahradní práce přinesou našim klientům spoustu ra-

Inzerce

dosti a potěšení z vlastnoručně vypěstovaných rostlin. V měsíci dubnu pro návštěvníky domova připravujeme čarodějnickou akci.
Martina Moravcová, DiS.,
sociální pracovnice

Inzerce
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Praha
Dne 6. 3. 2012 jsme se vydali s 9. ročníkem na exkurzi po
pražských památkách a pamětihodnostech. Na naší cestě nás
vedla průvodkyně, která nám vyprávěla o pražské historii. Navštívili jsme Svatovítskou katedrálu, nově opravenou Zlatou
uličku s domem spisovatele France Kafky, Vladislavský sál, Svatovítský poklad a další historické památky. Výlet se nám velice
vydařil jak počasím, tak kulturním programem, který pro nás
byl připravený.
A. Borovičková, T. Lysá z 9. B

Zdobíme si školu - přízemí
V přízemí naší staré budovy je dosti šero. Sluníčko se přes
vysoké stromy v parku jen těžko dostane dovnitř. Přemýšleli jsme

V úvodním zápase nastoupil náš tým s názvem Staráci proti ZŠ Choltice. Toto utkání naši chlapci vyhráli brankou Školníka 1:0 a získali patřičné sebevědomí.
Ve druhém střetnutí si smlsli na družstvu FC Reebok Řečany, které převálcovali 6:1, když se 2x prosadil Křinka a po
jedné brance přidali Huška, Vaněk, Mareš a Klenka.
Ve svém třetím vystoupení narazili na Dream team, žáky
z Opatovic. Po zcela vyrovnaném průběhu nakonec zvítězili
brankami Křinky a Mareše 2:1.
Ve finále se střetli s dosud rovněž neporaženými chlapci
z pardubických Polabin 1. Přestože Přeloučáci vedli 1:0 a 2:1,
skončil nakonec zápas remízou 2:2, která zajistila díky lepšímu skóre postup do dalších kol našemu soupeři. Oba naše góly vstřelil Školník.
Naši školu skvěle reprezentovali: Jan Boura, Michal Bulis,
Adam Ertel, Petr Kolman, Jan Školník, Vojta Klenka, Tomáš Vaněk, Jakub Huška, Radim Křinka, Pavel Lomič a Radek Mareš.

Fotografická soutěž

v keramickém kroužku, jak chodbu oživit. Vymysleli jsme mořskou říši. Stěnu jsme vybarvili modře, nalepili keramické rybky
různých velikostí, mořské koníky, vodní trávy.
žáci z keramického kroužku

Pohár ministra školství
Ve středu 29. února proběhlo v přeloučské hale okresní kolo Poháru ministra školství ve florbale. Zúčastnilo se ho celkem
5 týmů, které se střetly systémem každý s každým.

Byla ukončena fotografická
soutěž o nejzajímavější námět
z předcházejících
dvou měsíců. Je
zvláštní, že autoři většinou nezachycovali zimní
atmosféru, ale
objevovali krásu
běžných věcí, zaměřili se na přírodu a zvířata.
Porota, složená z pedagogických pracovníků, neměla lehký
úkol. Nejvíce ji zaujaly fotografie Denisy Havránkové z 6. B.,
Michaely Hajnové z 7. A a Veroniky Kolmanové z 8. A. Vítězkám blahopřejeme, ale děkujeme i ostatním zúčastněným za
velmi hezký zážitek.
Mgr. J. Müllerová

Karneval

4 / 2012
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Základní škola
Smetanova ul.

Šimek, Natálie Stradiotová a Adéla Tomanová. Jako nejlepší ze 4. a 5. tříd byly vybrány Klára Košrálová (2. místo),
Eliška Písařová a Eliška Křemenáková
(3. místo).

Tajemství energie

Recitační soutěž

Žáci 8. a 9. ročníku měli možnost být
svědky zajímavých experimentů při vystoupení anglického vědce a popularizátora vědy Michaela Londesbourgha
(známého z pořadů PORT vysílaných v ČT).
Všechny přítomné zatáhl poutavým způsobem do úžasného vědeckého příběhu,
ve kterém šlo nakonec o to, aby se mladí lidé zamysleli nad přírodou a životem
ve všech souvislostech a aby se zabývali
vědou, nebor jejich „generaci Y“, generaci současných středoškoláků, čeká nelehký úkol řešit složitý energetický problém. Show nabitá energií i vtipem proběhla v místním kině 23. 3. a sklidila
obrovský aplaus od mladého publika.
(Podrobnosti k tématu na www.adeto.eu)

Do soutěže v recitaci se přihlásilo
42 dětí z 1. stupně. Zvláštní ocenění získal prvňáček Adam Blažej. V kategorii

V březnu začaly probíhat na 1. stupni plánované semináře s městskou policií. Strážníci Městské policie v Přelouči besedují s žáky pravidelně na různá
témata, jako je šikana (ve 3. ročníku),
ochrana zvířat (v 1. ročníku), dopravní
výchova (v 1. - 3. ročníku), internetová
komunikace (ve 4. ročníku) a kompetence městské policie (v 5. ročníku).

Basketbal
Družstvům dívek i chlapců se podařilo postoupit do finále okresního kola
v basketbale, které se uskutečnilo 22. 3.
na ZŠ Studánka v Pardubicích. Ve finále jim sice sportovní štěstí nepřálo tolik
jako ve skupinách, ale děvčata byla nakonec úspěšnější než kluci, obsadila
3. místo, kluci skončili čtvrtí. Děkujeme
všem za dobrou reprezentaci školy.

Recitátoři z 2. a 3. ročníku

Co se dělo ve školní družině?

Sběr pomerančové kůry
pokračuje

Eliška Křemenáková a Klára Košmálová

Pořádal se turnaj v pexesu a dámě

Semináře s městskou policií

2. a 3. tříd byla nejlepší recitátorkou
Anna Petrová, na 2. místě se umístily
Eliška Kazdová, Marie Petrová a Barbora Kysilková, 3. místo obsadili Martin

První část usušené voňavé kůry citrusových plodů byla odvezena. Za 94 kg pomerančové a 4,7 kg citrónové kůry obdrží Klub rodičů a přátel školy 2 173 Kč.
Kůru sbíráme až do konce dubna.

SBÌR STARÉHO PAPÍRU
KDY: 24. 4. úterý

Besedovalo se o sportovním rybaření
s panem Bartůňkem

14.00–16.30

25. 4. støeda

7.15–8.00 a 14.00–16.30

26. 4. ètvrtek

7.15–8.00

KDE: ul. Školní, prostor mezi školní jídelnou a ZŠ
Pokud máte možnost, papír zvažte.
Nelze sbírat kartóny ani lepenku.
Papír nesmí být uložen v kartónových krabicích,
prosíme pouze svázat.

Pořádal se karneval
(Na fotografii je oddělení Žabiček)
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Na okresní kola soutěže ZUŠ, která probíhala během února, navázala o měsíc později kola krajská. Že je atmosféra,
která tyto soutěže provází, velmi napjatá a stresující, to mohla
potvrdit i řada rodičů, kteří své děti přijeli na soutěž do Vysokého Mýta podpořit. Naši žáci do jednoho podali velmi pěkné
a muzikantsky poctivé výkony, za které si všichni zaslouží velké uznání a poděkování.
V oboru dřevěné dechové nástroje se krajského kola zúčastnili čtyři naši žáci - Svetlana Slabá (zobcová flétna, třída
Mgr. J. Mildeho), Anežka Lojínová (zobcová flétna, třída
Mgr. J. Mildeho), Honzík Kubiska (hoboj, třída I. Trojanové)
a Martin Horák (klarinet, třída I. Trojanové), všichni si svorně
odvezli stříbro.
Ve hře na bicí měla naše škola dva zástupce - Davida Hlaváčka a Tomáše Musílka (oba ze třídy P. Moriho), oba se také umístili na stříbrném místě.
Nejpočetnější delegace vyrazila na krajské kolo v oboru
žesrové dechové nástroje. Výborná první místa vybojovali Matěj Kohout (baryton, třída D. Štrupla), Eva Doležálková (baryton, třída M. Chmelaře), Vašek KošYál (pozoun, třída M. Chmelaře), Klárka KošYálová (lesní roh, třída M. Chmelaře) a Katka
Soukupová (lesní roh, třída M. Chmelaře). Pepa Šimek (baryton, třída M. Chmelaře) si odvezl bronz a Alfréd Junek (trubka, třída M. Chmelaře) čestné uznání.
Protože se okresní kolo v oboru zpěv konalo až po uzávěrce minulého čísla Roštu, připojujeme ještě výsledky našich
žáků - čestné uznání si odvezly Anežka Lojínová (třída
p. řed. J. Bednářové) a Karolína Faitová (třída B. Neumannové), stříbro získali PéYa Salava (třída B. Neumannové), David Šulc (třída L. Nimrichtrové) a Míša Štefanská (třída L. Nim-

Základní umělecká škola Přelouč,
okres Pardubice

K+L+T

Klára
Jeřábková

Lucie
Mrštinová

Tereza
Večeřová

Honza Kubiska, Martin Horák, Iveta Trojanová
a fanynka Lucinka
richtrové). Zlato i s postupem do krajského kola vybojovali
Martin Schreiner (třída L. Nimrichtrové), Diana Hladíková
a pěvecké duo Míša Štefanská a Katka Pozlerová (třída
L. Nimrichtrové).
Všem žákům, jejich pedagogům a korepetitorům děkujeme za skvělé výkony a do další práce přejeme mnoho úspěchů a radosti.
vedení školy

Základní umělecká škola Přelouč,
okres Pardubice

A+L+Š

Anna
Borovičková

Ladislav
Štěpina

Štěpánka
Krausová

výstava absolventek
výtvarného oboru

výstava absolventù
výtvarného oboru

Slavnostní setkání s autorkami,
živou hudbou, zpěvem a pamlsky
proběhne v pondělí 26. 3. 2012 od 17.00

Slavnostní setkání s autory,
živou hudbou a pamlsky
proběhne v úterý 27. 3. 2012 od 16.30

Divišova vila / 7. 3. - 12. 4. 2012
Nádražní 192, Přelouč

Po - Pá / 14.00 - 17.00
Prohlídka mimo termín po telefonické domluvě (602 250 156)
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Základní
umìlecká
škola
Pøelouè

Mìstská knihovna Pøelouè
22. 3. - 22. 4. 2012

Jarní koncert
23 / 05 / 2012
zahrada ZUŠ
od 16:30
17
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UM SLUNÍÈKO PØELO
TR
N
E
C
É
N
N
I
UÈ
ROD
sídlo:

ul. Kladenská 845, Přelouč, tel. 605 515 924, Slunickoprelouc.webnode.cz

V měsíci březnu oslavilo Sluníčko své čtvrté výročí ☺. Také jsme uskutečnili Burzu těhotenského a dětského oblečení, potřeb a hraček.

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
Korátka

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
Čtvrtek: Slůňata

15.00 až 17.00
9.30 až 11.30

2 až 6 let

Mimo pravidelný program chystáme
do konce školního roku tyto akce:
$
$
$
$
$
$

Velikonoční tvořivé odpoledne
Autobusový výlet do Vodního světa v Kolíně
Dětský den
Pobyt pro rodiny s dětmi v Domě Alois v Černém dole
Pohádková cesta po Slavíkových ostrovech
Další aktivity dle zájmu rodičů

Veškeré podrobnosti se dozvíte z našich webových stránek
Slunickoprelouc.webnode.cz

Přijtte také, těšíme se na Vás a Vaše děti ☺

Vítězům blahopřejeme. Děkujeme SKP a hlavně p. Miroslavu Skalovi za jeho čas, který nám věnoval. Těšíme se na další turnaj.

KLUB RADOST INFORMUJE:
Jarní turnaj v kuželkách
Dne 6. března proběhl klubový turnaj v kuželkách. Nejvíce
se dařilo těmto zúčastněným.
1. MÍSTO JANA DRTINOVÁ,
2. MÍSTO SOŇA SLABĚŇÁKOVÁ a NIKOLA SEIBERTOVÁ,
3. MÍSTO BARBORA VOSÁHLOVÁ,
4. MÍSTO ERIKA SLABĚŇÁKOVÁ,
5. MÍSTO MARTIN BEDNÁŘ.
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Stolní hry jsou v našem klubu velice oblíbené a často využívané. Přijmte i vy si je k nám vyzkoušet. Na počítačích se
zas přiučíte něčemu novému a k dispozici máte i internet.

Hudební a dramatické odpoledne
Při hudebních aktivitách klubu Radost si děvčata sama
zkouší složit text k písni, nebo vytvořit hudbu k textu.

15. Historický tábor klubu Radost
Srdečně Vás zveme na jubilejní 15tý Historický tábor pro
děti od 6 let v pěkně zařízeném penzionu v Peci pod Sněžkou
v termínu od 3. 7. do 14. 7. s cenou tábora 2500 Kč. Penzión se nachází u lesa, s nádhernou vyhlídkou na Krkonoše.
Minulý rok se nám tam velice líbilo a i letos na nás čeká
spousta dobrodružství, které jsme loni nestihli. Na všechny
děti se těší kolektiv klubu Radost a velmi vstřícní majitelé penzionu. Přihlášky si můžete vyzvednout přímo v klubu Radost
(sokolovna Přelouč).

Denní program klubu
PONDĚLÍ
ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

—
—
—
—
—
—
—
—

Tvořivé odpoledne
divadelní scénky
soutěžní hry (asociace)
historky, vyprávění
stolní hry
hlavolamy
od jara den mazlíčků na zahradě
tělocvična (trampolína)

V klubu si též můžete zahrát stolní fotbálek, kulečník, využít PC připojeného k internetu.
Otevírací doba klubu RADOST: PO—ČT 14:30—17:30

Stolní hry a PC

Klub Radost přeje krásné a požehnané svátky velikonoční,
nádherné jaro plné sluníčka a radosti z probouzející se přírody.
Kolektiv klubu Radost

Inzerce

4 / 2012
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SKAUTING

a dostupnost některého zboží v civilizované části světa je vykoupena bídou a utrpením v částech jiných. O těchto a dalších
vztazích vzájemnosti snímek vyprávěl.

Dvojka a záhady Akta X
Kluci z druhého oddílu se na začátku března vydali na výpravu motivovanou seriálem Akta X. Čekalo na ně několik zá-

hadných úkolů v okolí Přelouče, které se snažili objasnit. Na
výpravě si opekli letošní první buřty, ale i uklidili od nehezkého smetí turistické odpočívadlo poblíž Veselí. Snad náš čin další výletníky potěší.

Po stopách R. B. Powella
Světlušky a plamínci strávili poslední lednovou sobotu
v klubovně. Nalákala je akce „Po stopách R. B. Powella“. Měli
jsme možnost zhlédnout unikátní film o zakladateli světové-

Po skončení filmu jsme zahájili debatu o těchto problémech
s koordinátorkou projektu Cena vody z organizace Člověk
v Tísni, Marií Hokrovou. Diskuze přišla vhod, nebor nám bylo
zodpovězeno mnoho otázek, které vyvstaly v průběhu filmu.
Rád bych zde poděkoval Marii za účast, skautům za prostory a promítací techniku a projektu „Promítej i ty!“. Tento projekt probíhá celý rok tak, že kdokoliv má možnost promítat
zajímavé a přínosné dokumenty komukoliv dalšímu - rodině,
přátelům i veřejnosti. Stačí vyplnit formulář na internetu, a organizátoři vám zašlou dokument.
Věřím, že akce nevyšla nazmar, ale že jsme si každý odnesli v hlavě několik nových myšlenek o důsledcích globalizace, moci peněz a našich splněných tužeb. Na závěr si dovolím jeden odvážný a nelibý názor: „Zodpovědnost nepadá na
bedra jen prodejcům, ale i kupujícím“.
Jan Priessnitz - Merlin

ho skautingu. Naučili jsme se hledat informace z různých zdrojů, poznávat zvířata a rostliny, získávat informace z mapy nebo
jak pomoci raněnému. Vše bylo proloženo spoustou zábavy jak
v klubovně, tak i venku. Nakonec nás čekala virtuální hra, kdy
jsme radili dětem, jak se mají chovat v krizových situacích. Vyzkoušet si své vědomosti z řešení krizových situací můžete i vy
na www.budpripraven.cz. Akce se vydařila. Těšíme se, až nabyté vědomosti zhodnotíme na skautských závodech.

Promítání dokumentu Hlad
Dne 9. 2. v 19:15 jsme ve skautské klubovně začali sledovat dokumentární film, který vypráví o tom, jak je globalizovaný svět maličký a provázaný. V dnešním světě je rozhodnutí,
zda bude mít Evropa růže i v zimě či ne, pro jiné otázkou života a smrti. V lepším případě „jen“ otázkou hladovění. Cena

20

Přeloučský ROŠT

Kulinářské okénko
Výlet s Rychlou rotou do Dobrušky
Správný zásah v tu pravou chvíli má,

když přízrak temný svým rejdům šanci dá.

Kulinářské okénko
Dobrý den vážení čtenáři. Dnes jsem si
pro vás připravil dvě polévky, dvě hlavní
jídla a jednu pomazánku. Jídla nejsou
pracná a jsou relativně rychlá.
Nepravá gulášová polévka
Co budete potřebovat: (2-3 porce),
3 střední velké brambory, sádlo dvě
polévkové lžíce hladké mouky, 1 cibuli, špetku kmínu, 1 stroužek česneku,
sladkou mletou papriku, majoránku,
kostku hovězího bujónu, sůl, pepř.
Postup: na sádle osmažte najemno pokrájenou cibuli, přidejte na kostičky nakrájené brambory, poprašte paprikou a moukou. Vše promíchejte, podlijte vodou, přidejte bujón, osolte, přidejte špetku kmínu.
Na mírném ohni vařte do změknutí brambor. Před dovařením přidejte nasekaný
česnek, špetku majoránky, případně dosolte.
Poznámka: tato polévka může být vhodná pro přípravu dalších gulášových pokrmů. Záleží jen na vaší fantazii.
Játrová polévka
Co budete potřebovat: (2-3 porce),
15 dkg vepřových jater, sádlo, 15 dkg
kořenové zeleniny, 1 cibuli, sůl, pepř,
veka na osmažení.

4 / 2012

Postup: na sádle osmahněte jemně pokrájenou cibuli, přidejte nahrubo nakrájenou zeleninu a na malé kousíčky pokrájená játra. Vše orestujte, zalijte vodou
a na mírném ohni vařte do změknutí jater. Na závěr polévku osolte a opepřete.
Podávejte s opečenou vekou.
Poznámka: játra můžete nahradit vepřovou slezinou.
Rizoto z kuřecích jater
s rajskou omáčkou
Co budete potřebovat: 30 dkg kuřecích jater, 15 dkg rýže, 1 mrkev, 1 petržel, hrstičku sterilovaného hrášku,
3 středně velké žampiony, 1 cibuli, sýr
na strouhání, instantní rajskou omáčku, sojovou omáčku, sůl, pepř.
Postup: na oleji zapěňte drobně nakrájenou cibuli, do ní přidejte celá drůbeží
játra a orestujte. Ochurte pepřem a sojovou omáčkou. Takto upravená játra odstavte z ohně a nechte vychladnout. Mezitím si uvařte rýži. Zeleninu a žampiony
nakrájejte na malé kousky, přidejte hrášek a na oleji doměkka vše duste. Udušenou směs a na menší kousky pokrájená játra vmíchejte do rýže. Rýži upravte
do kopečků, posypte nastrouhaným sýrem a podlijte rajskou omáčkou.

!

Tahle príma dvojka slídilů ta řeší problém tvůj...
Skauti z Přelouče měli o víkendu
23. - 25. 3. před sebou nelehký úkol. Jejich cílem bylo zachránit celý svět a proti nim nestál nikdo jiný než zákeřný profesor Nula. 38 zúčastněných se přes noc
stalo zdatnými pomocníky slavné Rychlé roty a snažili se splnit svoji misi.
Jednotlivé týmy musely prokázat mnoho dovedností a spolupráce. Chodily přes
nízkou slackline, střílely, poznávaly přírodu, stopovaly, řešily krizové situace...
Nakonec se jim to podařilo a svět byl
naštěstí zachráněn.
Nebezpečné mise byly jen částí programu. Účastníci si užili i závod po městě,
opékání buřtů, zpívání v teepee, sportování na hřišti, noční hry a mnoho dalších aktivit...
Výlet se dětem líbil a těšíme se, až
za 14 dní pojedeme na výlet „Zpátky do
pohádky“.

Kuřecí nudličky s čínským zelím
Co budete potřebovat: (dvě porce)
30 dkg kuřecích prsíček, malé čínské zelí, 2 dcl sladké smetany, 10 dkg
žampionů, 2 lžíce sojové omáčky, solamyl dle potřeby, sůl, mletý pepř, kari koření, olej.
Postup: nudličky masa obalte v solamylu a zprudka orestujte na oleji. Přidejte
na nudličky nakrájené zelí a na plátky
nakrájené žampiony. Vše krátce opékejte. Dle chuti osolte, přidejte přiměřeně
koření, sojovou omáčku a smetanu. Přikryjte pokličkou a ještě krátce duste. Vhodná příloha je rýže.
Pikantní rybí pomazánka
Co budete potřebovat: 1 plechovku sardinek, 2 lžíce másla, 2 lžíce zakysané
smetany, 2 oloupaná rajčata, 1 paprikový lusk, kousek celeru, citronovou
šYávu, sůl, pepř.
Postup: máte-li rybičky v oleji, tak ho slijte. Rybičky rozmačkejte vidličkou, přidejte máslo, smetanu a vše dobře utřete.
Papriku pokrájejte na co nejmenší nudličky, rajčata na malé kostičky, celer nastrouhejte. Vše smíchejte dohromady, dochurte solí, pepřem a citronovou šrávou.
Ke všem jídlům vám přeji dobrou chur.
Také děkuji paní Plačkové za zaslaný
recept.
Pavel Culek
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Dům dětí a mládeže Přelouč
Pravidelná činnost
Stolní tenis
Příznivci stolního tenisu se schází každou středu v Sokolovně. Sportovci jsou rozděleni do dvou skupin, od 16.00 a od
17.00 hodin. Kroužek nabízíme již třetím rokem a jsme rádi,
že se podařilo probudit zájem dětí i mládeže o tento sport.

ní všech nepravidelných kurzů pro dospělé inzerujeme na našich www stránkách: dddprelouc.cz.

Připravujeme:
Velikonoční prázdniny
Čtvrtek 5. 4. 2012 Vodní svět Kolín, pátek 6. 4. 2012 sportovní dopoledne a aktivity v DDM.

Pálení čarodějnic
Pondělí 30. 4. 2012 pod parkem v Přelouči. Připravujeme
ve spolupráci s Kulturními službami Přelouč.

Hra na kytaru
Kroužek s velmi dlouhou tradicí, vždyr první zájemci o hru
na kytaru přišli do DDM již v roce 1989. Děti i mládež se učí
základním akordům a rytmům, v současné době jsou kytaristi
rozděleni do třech skupin - jedna skupina začátečníků a dvě
skupiny pokročilých.

Inzerce
Kurz pro dospělé
Drátování
Tradiční kurz drátování pana Aleše Kulhánka z Pardubic.
Tentokrát se jednalo o drátování velikonočních vajíček. Koná-
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

Byl plný akcí, aktivit a zábavy. Ale
samozřejmě také tvrdé práce, přípravy do školy a doučování☺. Jak se žije ve světě - bylo ústřední téma tohoto měsíce. Povídali jsme si o naší
Zemi a lidech, kteří na ni žijí. O různých národech a jejich zvycích a tradicích. Zaměřili jsme se tentokrát zejména na Bulharsko. Jeden náš klient se k nám do Přelouče z Bulharska přistěhoval, a tak jsme chtěli ostatní děti seznámit s kouskem světa,
ze kterého pochází. Proběhla soutěž o nejlépe namalovanou
vlajku jakékoli světové země.
Během jarních prázdnin jsme měli otevřeno a účast byla
celkem hojná. Odpadly nám na chvilku školní povinnosti a tak

jsme se mohli plně věnovat příjemným aktivitám. Celé dva dny
probíhala keramika. Uspořádali jsme jarní maškarní karneval plný nových soutěží.
I tento měsíc jsme v klubu slavili narozeniny. Oslavenkyně
si připravila občerstvení a nazdobila výborný ovocný dortík. Využili jsme pár slunných dní, které nám březnové počasí přineslo, a podnikli jsme cestu za pokladem. Ten byl ukrytý na tajném místečku na Slavíkových ostrovech. Cesta byla strastiplná,
protkaná nejrůznějšími překážkami a úkoly, které musely děti
plnit, ale zhostily se toho statečně a každý svůj malý poklad
nakonec získal.
Zima pomalu odešla spát a tak jsme smyli z oken sněhuláky a bělavou zimní krajinu a přivítali jsme jaro a nejenom
výzdobou oken, ale také pouštěním Moreny. S ní odpluly po-

Cesta za pokladem - březen 2012

Jarní prázdniny - Jk 2012

Burza finatropie - dar pro Jakub klub

Burza finatropie

Jakub klub v březnu…
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Napsali nám
slední zimní dny. Již tradičně jsme vyrazili na kuželky a proběhlo také vaření. Opět se pekli sladké dobroty☺. Na konci
měsíce se konal turnaj v ping pongu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, aby měli i mladší účastníci šanci na úspěch. Akce se
vydařila.
Protože svět je plný nástrah připomněli jsme si také, jaké
rizika sebou nesou drogy a alkohol a pobavili jsme se o zdra-

EVROPSKÝ ROK AKTIVNÉHO STÁRNUTÍ
A MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITY
A CHARITA PŘELOUČ
Evropská komise vyhlásila rok 2012 rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Chce vyzdvihnout cenný přínos starších lidí pro společnost, stejně jako pro hospodářství.
Chce jej více uznávat, podporovat aktivní stárnutí, vitalitu, důstojnost všech lidí a především solidaritu mezi generacemi.
Letošní rok by měl být rokem boje proti diskriminaci na základě věku.
Jak se připojíme k této iniciativě v Přelouči? Za naši organizaci jsme se rozhodli uspořádat fotografickou výstavu našich
aktivizačních programů pro seniory. Během loňského roku tyto programy a služby využilo v Přelouči a okolních obcích 87 seniorů. Aktivizační služby jsou seniorům poskytovány zdarma,
pouze pokud je nutné použít služební vozidlo, klient zaplatí
příspěvek na provoz auta. Náklady na služby jsou hrazeny
z dotací, největší část poskytuje Ministerstvo práce a sociálních
věcí 150 000 Kč, Město Přelouč 100 000 Kč a Pardubický kraj
70 000 Kč.
Výstava pod názvem NEBÝT SÁM bude zahájená vernisáží ve středu 11. 4. 2012 ve 14.30 v Galerii a vinotéce
u Kotýnků a potrvá do 14. 5. 2012. Záštitu nad výstavou
převzal krajský radní za sociální péči Mgr. Miroslav Brýdl.
Srdečně Vás zveme!

!

vém životním stylu. Pomalu jsme začali také tvořit různé velikonoční dekorace, zdobit vajíčka, plést pomlázky. V úplném
závěru měsíce jsme si ve filmovém klubu promítli dokumentární film ze světa a zakončili jsme tak téma tohoto měsíce.
V dubnu se budeme věnovat životnímu prostředí a oslavíme 10 let naší činnosti. ☺
tým Jakub klubu

Stárnutí je citlivé téma, ale mezigenerační dialog přináší
naději, že starší lidé mohou předávat své zkušenosti mladším
generacím. Stačí najít prostor pro naslouchání a vzájemné
porozumění. Snad se nám to plánovanými aktivitami trošku
podaří.
Zdenka Kumstýřová

Novinky z Klubu Aktivní senior
Klub Aktivní senior měl v březnu dvě setkání. První schůzka měla název Kniha na mém nočním stolku. Členové klubu
se navzájem seznámili s knihami, které přečetli a doporučují
k přečtení. Druhým setkáním členové přivítali jaro. V předvečer
prvního jarního dne - 20.3. se vypravili vlakem do Svítkova
a odtud po pravém břehu řeky Labe k pardubickému zámku.
Tam navštívili jeho expozice a vrátili se do Přelouče. Další setkání je plánováno na úterý 3.4. Programem setkání jsou Velikonoce - zvyky a tradice.
Hanka Kubátová

Další aktivitou bude během dubna výtvarná soutěž pro
žáky základních škol v Přelouči a to na téma - Nejlepší babička, nejlepší dědeček - volná technika. Vyhlášení výsledků
proběhne na akci Den pro rodinu na Masarykově náměstí
v neděli 13. 5. 2012. Odměny budou zajímavé☺.
Na podzim plánujeme výstavu výrobků seniorů v Divišově vile. Tem hledáme aktivní seniory, kteří něco tvoří a vyrábí, aby se nám ozvali a na výstavě prezentovali svoje díla.
V případě zájmu můžeme díla po skončení výstavy prodat. Zatím máme zajištěné obrázky, keramiku, malované hedvábí, origami, paličkování, vyšívané obrazy.
Výstavu připravujeme i ve Chvaleticích ve spolupráci s místním Klubem důchodců.
Během výstavy nabídneme ukázky tvoření pro školy, školky i veřejnost a bude zde možnost něco si vyrobit nebo jenom
zkusit.
Výstavu doplníme výrobky seniorů i z Německa a ze Slovenska.
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
AŤ PUKAJÍ SKÁLY SRDCÍ NEVĚŘÍCÍCH
Milí Přeloučští, tvrdá
skořápka vajíčka nedokazuje, že i vnitřek bude stejný. Vajíčka zdražela, ale to neznamená, že pro lidi budou
velikonoce „dražší“, tedy vzácnější. Pro mnohé již neznamenají kromě „svátků jara“ a volna nic. Možná budou
i v „nejslavnější den roku - na Boží Hod Velikonoční“ otevřeny supermarkety a lidi budou
muset bohužel „dělat
v Neděli“. Stvrdla srdce,
a ucpali se uši, často
i pokřtěných, pro Boží
tajemství. Tvrdost člověka ale nemusí znamenat, že je ve svém srdci
tvrdý a zlý. Možná jenom prožil něco špat- I češi mají v Jeruzaléme v kostele
Pater Noster svůj text
ného, bolestného a zraňujícího, co způsobilo jeho zatvrzelost a uzavřenost. Je potřeba neustále odpouštět a prosit za odpuštění, aby člověk byl
skutečně živ.

ON BYL OPRAVDU BOŽÍ SYN
V pašijích slyšíme hlas nevěřícího setníka, jak vyznal Krista. Svatý Matouš o Ježíšově smrti píše: „Ale Ježíš znovu vykřikl
mocným hlasem a skonal. A hle, chrámová opona se roztrhla
v půli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby
se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena;
vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města
a mnohým se zjevili. Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když
viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli:
„On byl opravdu Boží Syn“! Mt 27,50-54. Tato slova patří k Velkému Pátku, kdy také vychází dubnový Rošt, pak následuje
den ticha u Kristova hrobu na Bílou sobotu, ale na třetí den
slavíme: Vzkříšení Krista - Voskresenje, jak říkají Rusové
každé i Velikonoční neděli. Doba komunismu a konzumismu
pronásleduje víru v Krista a vytlačila ji s církví na periferii,
dnes, jako před dva tisíce lety. A přece, i když je církev v menšině, je stále zde!

KRISTUS ŽIJE, CÍRKEV ŽIJE Z NĚHO!
Kristus, který se zjevil po vzkříšení věřícím říká: „Nebojte
se“ a „Pokoj Vám“, a papež Jan Pavel II. na začátku pontifikátu promluvil: „Otevřete svá srdce Kristu“. Církev nejenom v Pře-
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louči, stále žije! Žije z Krista,
z Božího slova, z modlitby,
svátostí, hlavně z Eucharistie - Těla Kristova při mši svaté.
A kdo Krista nepřijímá, nežije, život bez božího Ducha, co
myslíš?
Přeji vám radostné svátky
Velikonoční, přeji, abyste přijali Krista, jako Spasitele svého života. Přeji vám i sobě, ar
prožijeme Velikonoce spolu
s církví slavnostně, nebor Ježíš vykoupil celý svět od hříchu svou krví; a třetího dne Vstal zmrtvých. AY pukají vaše srdce ne pro bolest, ale pro víru v Krista, On je naše Naděje!
Požehnané velikonoce přeje P. Lubomír Pilka

Øímskokatolická farnost Pøelouè
Vás srdeènì zve na

VELIKONOČNÍ KONCERT
„Jsme jako kvítí“
Hrají a zpívají děti a mládež farnosti Přelouč

Sbor Gocce Mare (Kapky moøe)
Nedìle 8. dubna 2012 v 17.00 hodin
v Kostele sv. Jakuba
Vstupné dobrovolné
Přeloučský ROŠT

Přeloučáci, poznávejte Přeloučsko

Chrtníky - obec v údolí potoka
Kdo projede Choltice směrem na Lipoltice a na konci městyse odbočí doleva, sjede do údolí potoka Struhy a na
obou jeho březích nalezne malou obec
s krásným názvem Chrtníky. Kdy obec
vznikla a něco málo o její historii naleznete v následujících řádcích.
První písemná zmínka o Chrtníkách
je až z roku 1397, i když vesnice je mnohem starší. Název obce Chrtníky je upomínkou na středověk, na dobu hradištní
v 10. - 12. století, kdy zde byli usazeni
psáři. Panovník tehdy vlastnil veškerou
půdu a jeho moc se opírala i o vládu nad
veškerým obyvatelstvem. Tak usazoval
specializované řemeslníky jako například
tesaře, koláře, rybáře či právě psáry v určitých vesnicích. Úkolem psárů bylo cvičit lovecké psy, ale kromě toho museli
i hospodařit na polích, aby se uživili.
V případě přítomnosti panovníka na hradišti museli lidé z okolí odvést na hradiště povinné dávky a také se sem dodávaly
výrobky výše zmíněných specializovaných
řemeslníků.
Na konci 14. století patřily Chrtníky
k choltickému statku, který byl někdy v té
době rozdělen na dvě poloviny. Polovinu,
k níž náležely i Chrtníky, prodal Jindřich
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z Chlumu a Košumberka řečený Lacembok 9. května 1397 Janovi z Lipky. V této
listině o prodeji je zapsána první zmínka
o Chrtnících zmíněná již na začátku článku, nebor majetek představoval „…polo-

vinu tvrze v Cholticích, dvůr poplužní se
dvěma rádly, dvory kmetcí s platy, v Chrtnících dvory kmetcí s platy a v Ledcích
dva lány lesa s rybníkem horním…“ Uvést
všechno do pořádku měl s Janem z Lipky majitel druhé poloviny Choltic Václav
Sekerka, který byl také na listině o pro-

!

deji uveden jako svědek. Jan z Lipky se
podepsal spolu s jinými okolními vladyky na stížném listu proti upálení mistra
Jana Husa v Kostnici.
Malebné údolí, v němž byla vesnička Chrtníky založena, je zajímavé i svou
geologickou minulostí, kdy zde bylo křídové moře, a tak se zde nacházejí různé
fosilie a zbytky žraločích zubů.
Přírodní zajímavosti se nacházejí samozřejmě u potoka Struha (někdy též
Zlatotok nebo Zlatý potok), který protéká celou obcí a vtokem do Choltické obory opouští chrtnický katastr. Čistá voda
a charakter podhorské říčky už sám o sobě nám napovídá o pravděpodobném rybím složení. Tomu také odpovídá zařazení Struhy do pstruhového rybářského
revíru. Kromě pstruhů zde ale nalezneme
další druhy ryb, které se dostávají do těchto vod při výlovech rybníků ležících na horním toku a přítocích (celá rybniční soustava na Mlýnském potoce, rybníky ve
Svojšicíh). Kde je čistá voda a ryby, tam
samozřejmě nemůže chybět vydra říční,
která se tady zabydlela a Struha je jejím
revírem. K tekoucí vodě neodmyslitelně
patří klenot naší ptačí říše - tím je ledňáček říční, který pravidelně hnízdí v nátržích potoka. Žlutý ptáček s černou náprsenkou, který pobíhá podél břehů a po
kamenech, je konipas horský. S oblibou
hnízdí ve výklencích na lidských obydlích.
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Krása údolí je narušena kamenolomem. I jeho stěny mají své obyvatele. Skalní výklenky s oblibou vyhledává rehek domácí, v minulosti zde hnízdil také výr velký.
Chrtnická příroda ale není jenom o živé
přírodě. Na levém břehu potoka nalezneme krásnou skalní věž vysokou několik
metrů. Nejde o typickou skalní věž, jak
je známe z pískovcových skalních měst.

Chrtnická věž je tvořena kvarcity a monomiktními slepenci lipoltických vrstev ordoviku. Jedná se o jedinou skalní věž na
území okresu Pardubice. Všímavý pozorovatel si určitě všimne krásných porostů
kapradiny osladiče obecného.
Při návštěvě Chrtníků je téměř povinností navštívit Choltickou oboru, do které je přístup dveřním otvorem v kamen-

né zdi. Podél Struhy kolem Chrtnického
a Červeného rybníka dojdeme k choltickému zámku, kde nás v zámecké restauraci čeká občerstvení.
Volně zpracováno z kronik
a různých archivních zdrojů.
Mgr. Jiří Rejl (přírodní věda)
Marcela Danihelková (regionální dějiny)

Zpráva hospodáře MO ČRS za r. 2011
Hlavním rybochovným zařízením ČRS
MO Přelouč je rybník Buňkov. Díky jeho velikosti a způsobu využití vylovených ryb (většina
ryb z rybníka slouží
výhradně k zarybnění sportovních rybářských revírů) patří k největším rybníkům ve východočeském kraji. Výlov se uskutečnil koncem
měsíce října, přesto k zarybnění rybářských revírů MO Přelouč docházelo již
v průběhu celého roku. Zejména v období před jarními rybářskými závody a z letních odlovů.
Kapr je hlavním druhem, kterého vysazujeme do našich vod. Vedle kapra přisazujeme do sportovních revírů i dravé
druhy ryb (štika, candát) a doplňkové druhy (amur, lín, tolstolobik, bílá ryba). Pro
zpestření druhové rozmanitosti vysazujeme na jaře pstruha duhového nebo sivena.
To se podle očekávání promítlo i do
níže uvedené statistiky úlovků.
V roce 2011 se v revírech místního
významu (RMV - „malé vody“) chytlo na
udici více jak 13 tun kapra o průměrné
váze 2,28 kg. V porovnání s lety minulými se množství ulovených kaprů výrazněji nelišilo. Podobné to je například
u lína, štiky a candáta. V loňském roce
se zvýšilo množství ulovených sumců
i amurů. Celkově členové ČRS MO Přelouč v roce 2011 na revíru Labe 27 A - č. 451 730 a Kravín č. 451 392 („malé
vody“) ulovili na udici 6 719 ks o váze
14,6 tun ryb.
Naopak podstatné rozdíly jsme zaznamenali v rybářském revíru Labe 27
č. 451 030 (označovány jako „krajské vody), kde se proti loňskému roku zvýšil počet ulovených kaprů.
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Výrazněji se dařilo sportovním rybářům lovem dravých ryb. Pro příklad uvádím, že zatímco se v sezoně 2010 ulovilo
149 kg štik, tak v roce 2011 se dosáhlo
úrovně 336 kg. Stejně tak se zvýšil počet ulovených sumců. V roce 2010 se podařilo ulovit 149 kg, ovšem v roce 2011
se chytilo na udici 290 kg. Podobných výsledků se dosáhlo i u amura kde byl nárůst dvojnásobný.
Tímto bych současně rád upozornil sportovní rybáře, že od roku 2012
je amur bílý na písníku Mělice I (vel-

ký písník) celoročně hájen. V případě,
že rybář chytne amura, je povinen ho
co nejšetrněji vrátit zpět do revíru,
kde byl uloven.
Na krajských vodách se ulovilo na
udici více jak 8 tun ryb. Před každou pstruhařskou sezonou vysazujeme do pstruhových vod siveny a pstruhy v lovné velikosti.
Pokud je příhodný stav vody v pstruhovém toku, tak se nabízí nevšední rybářské zážitky. V roce 2011 jenom členové
MO Přelouč ulovili na udici přes 40 kg lososovitých ryb.

V následující tabulce pak jsou uvedeni ti neúspěšnější s ojedinělými úlovky.

Podrobné statistické údaje o úlovcích naleznete jako obvykle na webových stránkách (www.rybariprelouc.cz).
V souvislosti s přípravou celkových sumářů a statistického přehledu úlovků bych
rád poděkoval panu Jiřímu Spannbauerovi a Petru Novotnému za jejich pomoc při
jejich zpracování.
Na závěr děkuji všem členům ČRS MO Přelouč za příkladnou práci, kterou odvádí během své brigádní činnosti.
Všem rybářům a rybářkám přeji, aby ta letošní rybářská sezona byla přinejmenším stejně dobrá, jakou byla v loňském roce.
Ing. Karel Němec
Rybářský hospodář ČRS MO Přelouč

Jarní rybářské závody
22.
28.
28.
29.

4.
4.
4.
4.

Přelouč
Lázně Bohdaneč
Heřmanův Městec
Přelouč

-

Komora
Malá Černá
Herout
Komora

-

děti
dospělí
dospělí
dospělí

Propozice a organizační pokyny najdete na webových stránkách organizace
a nástěnce na Rybářském domě.
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Klenoty přeloučské přírody
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Před čtyřiceti lety, 8. dubna 1972 zemřel František Laštovička,
poslední mlynář na Výrově
Člověk, dobrodinec František Laštovička poslední mlynář na Výrově,
od své smrti téměř zapomenutý. Kdo
čte pravidelně náš časopis Rošt by
řekl, že se o něm dozvěděl poprvé
z článku v Roštu z 12/2011 pod názvem: „Vzpomínka na Františka Laštovičku - posledního výrovského mlynáře“.
Pouze starší generace dodnes ví,
kdo byl František Laštovička. Ve zdejším kraji, především ve
II. světové válce se stal známým jako člověk, který pomáhal
všem potřebným v potravinové nouzi a nikoho neodmítl. Dobré vlastnosti posledního výrovského mlynáře jsou známé, ale
méně se ví, že byl i úspěšným, velmi zkušeným hospodářem
a podnikatelem, který v roce 1933 přišel na zadlužený a prodělečný výrovský mlýn. Byl doporučen majitelům mlýna manželům Macháčkovým pro své vynikající výsledky a zkušenosti
na čáslavském mlýně, který spravoval jako nájemce.
Když František Laštovička sepisoval v roce 1940 stav výrovského mlýna, tak roční obrat činil 3 500 000 Kč. Nový mlynář za sedm let vyvedl mlýn z dluhů a především ho opět přivedl k prosperitě. Ze zápisu z inventáře je zřejmé, že výrovský
mlýn byl na svou dobu dobře vybavený. Pod vedením zkuše-

ného mlynáře se stal opět dobře fungujícím podnikem, což je
zřejmé i z toho, že poskytl zaměstnání šestnácti lidem.
Písemná zpráva z roku 1940 sepsaná mlynářem Františkem Laštovičkou začíná těmito slovy: „Pozemky, které patří ke
mlýnu - 23 korců polí většinou písčitých, 30 korců luk většinou se zahradami a 2 korce lesa. Inventář mlýna: nákladní auto na 2 tuny, osobní auto, 2 koňské vozy na pneumatikách,
4 hospodářské vozy, řezačka na elektrický pohon, žací stroj,
secí vyorávač bramborů, brány, pluhy, válce a jiné nářadí a také živý inventář: 2 páry koní, 12 kusů dobytka hovězího, 43 vepřů, asi 120 slepic a jiná drůbež.
Lidé, kteří ve mlýně pracovali: 1 stárek, 4 mládci krupičkáři, 2 mládci nasypači, 2 mládci k výměně mouky za obilí, 1 úřednice, 1 šofér, 1 závozník, 2 kočí, 2 služky.
Nejdůležitějším mužem podniku byl samozřejmě mlynář.
Připomínejme si takové osobnosti, jako byl František Laštovička, dobrodinec, dobrý hospodář a podnikatel. Učme se z dobrých
příkladů našich předků. Nezapomínejme jejich jména, patří do
naší slavné historie poctivých, pracovitých a úspěšných Čechů
a Moravanů.
Volně zpracováno z kroniky Břehů
a jiných archivních materiálů.

Klenoty přeloučské přírody
Vlčí skála
Mezi klenoty přeloučské přírody neřadíme jenom vzácné druhy rostlin a ži-

vočichů nebo hodnotné přírodovědné
lokality, ale také významné geologické

Marcela Danihelková

a geomorfologické útvary. Jedním z takových útvarů je Vlčí skála, která se nachází v k.ú. Litošice v nadmořské výšce
322 m n.m. Nalezneme ji velmi snadno,
protože k ní vede turistická cesta a jako
výchozí bod doporučujeme zvolit Semtěš, z Chvaletic by to přeci bylo jenom
trochu daleko.
Vlčí skála je součástí asi 100 m
dlouhého hřbetu, který převyšuje okolí
cca o 10 m. Výrazný hřbet tvoří usměrněná až zbřidličnatělá žula. Samotná Vlčí
skála je skalní výchoz asi 30 m dlouhý,
4-8 m široký a 4-7 m vysoký. Je rozčleněná do lavicovitých bloků, které jsou až
4 m velké a někde už také odloučené
od skalního podkladu. Výchoz byl výrazně modelován mrazovým zvětráváním.
Součástí vrcholové partie skalního útvaru je uměle upravený nízký kamenný
stůl se sedátky, opředený pověstí o Žižkově stolu.
Kdo tento zajímavý skalní útvar navštíví, určitě nám dá zapravdu, že se jedná o další hodnotný klenot přeloučské
přírody.
Jiří Rejl
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PÁTÝ ROČNÍK TANK POWER SHOW
SE VRÁTÍ DO DOBY PŘED 70. LETY
Zpětným pohledem do dějin oslavujeme hrdiny českého
národa, mezi které ale určitě nepatří zastupující říšský protektor Reinhrad Heydrich, přesto v souvislosti s ním vzpomeňme na dvojici československých výsadkářů Jozefa Gabčíka
a Jana Kubiše, kteří provedli dne 27. května 1942 okolo 10 hodiny ranní ATENTÁT NA HEYDRICHA. Provedená operace se
později stala předmětem řady sporů a názorově společnost
rozdělila, nebor v této souvislosti nacisté nařídili vypálení obcí Lidic a Ležáků a vyvraždění přes patnáct tisíc civilistů. Ve
světě tato událost však vzbudila pozitivní ohlas, jenž vedl
k následnému odstoupení signatářských zemí od Mnichovské dohody, a byla přislíbena poválečná obnova Československa.

Ač vzpomínka na tyto časy není příliš pozitivní, tak věříme,
že pojetí letošního ročníku si najde své fanoušky jak v řadách
dětí tak dospělých a každý si odnese své dojmy a zážitky.
Bc. Petra Marečková

Nyní se přesuňme v časové přímce o 70 let, je sobota
5. května 2012 a k poctě našich hrdinů se v Přelouči koná
zábavně-vzdělávací program v rámci každoroční akce TANK
POWER SHOW. Již pátý ročník této akce bude věnovaný vzpomínce právě na dobu známou pod názvem „Heydrichiáda“. Do
atmosféry tehdejší doby návštěvníky zajisté vtáhne tematický
branný závod určený pro děti a mládež, interaktivní výstava
NKP Ležáky, ukázka velkolepé vojensko-historické bitvy s více
než 60 příslušníků Wehrmachtu a partyzánů nebo dokumentárně-dramatický film LEŽÁKY 42, který bude od 17 hodin promítán v Přeloučském kině. Ve středu zájmu bude i statický dobový tábor roku 1945 nebo taktické ukázky bojové techniky
v akci z období 2. světové války a současnosti.
Pro zábavu návštěvníkům poslouží rozmanité atrakce rozeseté po celém areálu, které budou k dispozici nad rámec
branného závodu. Za zmínku jistě stojí projížmky v historickém
vozidle TATRA 111 nebo v obrněném transportéru BVP-1, simulace volného pádu na obří houpačce, vodní aktivity na řece
či různé střelecké atrakce. Navíc v dopoledních hodinách proběhne v přeloučském střeleckém klubu doprovodný program
„Plechový závod“.

HASIČI OBČANŮM
Víte, jak se ochránit
v zamořeném prostředí?
Jestliže musíte překonat zamořený prostor, případně je vyhlášena evakuace ze zamořeného místa, můžete se ochránit
prostředky improvizované ochrany. Tyto prostředky využijeme ve chvíli, kdy nemáme k dispozici speciální ochranné prostředky, tedy ochrannou masku a ochranný oděv.
Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak
celý povrch těla.
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Co použít:
% na nos a ústa navlhčený kapesník, utěrku nebo ručník,
% na oči lyžařské, plavecké, případně jiné uzavřené brýle nebo igelitový sáček stáhnutý tkanicí v úrovni lícních kostí,
% na hlavu čepici, kuklu, šátek nebo šálu,
% na povrch těla kombinézu, kalhoty, sportovní soupravu, pláštěnku do deště, dlouhý kabát, apod.,
% na nohy vysokou obuv (kozačky, holínky),
% na ruce rukavice (pryžové, kožené).
NEZAPOMEŇTE zakrýt celý povrch těla a vše dostatečně
utěsnit (přelepit průduchy lepící páskou, nohavice a rukávy
stáhnout např. gumou).
PAMATUJTE: Čím více ochranného oděvu a prostředků použijete, tím se zvýší vaše ochrana!
Eva Kuthanová, HZS Pardubického kraje
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Přeloučský fotbal po Valné hromadě
V uplynulém měsíci, před zahájením
jarní sezóny se uskutečnila Valná hromada fotbalového klubu, jejímž cílem
bylo zhodnotit uplynulé 2 roky činnosti,
vytýčit cíle na další dvouleté období jak
nám to ukládají stanovy klubu.
Za přítomnosti paní starostky Bc. Ireny Burešové, pana místostarosty Ing. Ivana Moravce a zástupce okresního fotbalového svazu pana Davida Martínka
zhodnotil výsledky klubu ve své zprávě
předseda oddílu Josef Vančura. Ocenil
dobrou práci s mládeží, kde i přes stále
větší nezájem dětí sportovat, se mládežnická družstva umísrují na předních místech krajského přeboru. Poděkoval vedoucím, trenérům a rodičům za obětavost
při výchově nastupující fotbalové generace i za čas, který obětují při zájezdech
k utkáním po celém pardubickém kraji.
V další části své zprávy se zaměřil na výsledky mužstev dospělých. Po letech trápení se A-mužstvo probojovalo zpět do
I. A třídy a B-mužstvo do okresního přeboru. Za těmito výsledky je vidět práce
trenérů, kteří vychovali pro přeloučský
fotbal celou řadu vlastních odchovanců
tvořící páteř mužstva. Hlavní zásluhu na
těchto výsledcích má především Václav
Slavík, který převzal před čtyřmi lety áčko
na pokraji sestupu z I. B třídy, aby po třech
letech slavil se svými svěřenci postup do
I. A třídy a nechybělo mnoho, aby jako
nováček přivedl vloni mužstvo do krajského přeboru. Vedle něj bylo ve zprávě
předsedy poděkováno dalším obětavým
trenérům Karlu Chaloupskému, Pavlu
Václavkovi, Radku Miláčkovi a Ondreji
Marfoldymu. Vedle nastupujícího mládí
spojené se jmény Filipa Kocha, Josefa Janeckého, Jakuba Nováka, Radima Cichry, byla zdůrazněna role osobností mužstva tvořených zkušenými „plejery“ Štěpánem Pořízem, Jiřím Jezdinským a Janem
Duškem.
V další části zprávy byl zhodnocen
podíl oddílu na zajištění provozu a údrž-

by stadionu. I zde bylo dosaženo ve spolupráci s městem pozitivních výsledků,
které přinesou úspory na energiích v příštích letech. Týká se to vytápění tribuny,
kde došlo k oddělení topení pro správce
sportoviště, nově instalovaný a především
úsporný ohřev TUV pro kabiny a bufet
a nově navržené zavlažování tréninkového hřiště ze studny v objektu bývalé
prádelny. Všechny tyto akce byly realizovány s finanční podporou Městského
úřadu.
V závěru byly ve zprávě předsedy nastíněny cíle pro další období činnosti oddílu, které lze shrnout do těchto bodů: udržet stávající umístění v soutěžích, mužstva dospělých doplňovat z řad vlastních
odchovanců, získávat nové trenéry a vedoucí zejména pro mládež a zajistit finanční prostředky pro zdárný chod oddílu.
Na úseku provozu a údržby pokračovat
v realizaci úprav tribuny s cílem snížení energetické náročnosti a provést po
35 letech generální rekonstrukci hlavního
hřiště s instalací automatického zavlažování trávníku. Jsme ale realisté a jsme si

Tenisový klub Přelouč
Provede ve dnech 17. až 19. 4. 2012 vždy od 16.30 hod.
do 17.30 hod. nábor dětí ročníku narození 2005 a starší. Výuka základů tenisu bude probíhat na kurtech v období kvě-
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vědomi, že vše záleží na finančních možnostech zainteresovaných subjektů, mezi které patří fotbalová asociace ČR, ministerstvo školství a tělovýchovy, MěÚ
a neposlední řadě fotbalový klub.
Součástí Valné hromady bylo schválení zprávy o hospodaření oddílu a zprávy revizní komise. V dalším průběhu byl
volební komisí předložen návrh na předsedu a členy výkonného výboru FK Přelouč. Na další volební období byl zvolen
předsedou pan Josef Vančura, a za členy
Luboš Machačný, Ing. Jiří Rokyta, Josef
Slavík, Ondrej Marfoldy, Karel Chaloupský, Michal Strnad, Václav Slavík a Zdeněk Zídek.
Za členy revizní komise byli Valnou
hromadou zvoleni Radek Miláček, Jiří
Novotný a František Školout.
V závěrečném slově poděkoval nově
zvolený předseda oddílu Josef Vančura
všem přítomným členům za aktivní podporu ar na hřišti nebo v hledišti, hostům
za pomoc při zajišrování finančních prostředků s přáním dalších úspěšných let
v činnosti FK Přelouč.
FK

ten, červen, září, říjen 2012 dvakrát do týdne 1 hodinu. Tréninkové dny budou stanoveny dle možností účasti většiny adeptů.
Bližší informace při náboru.
Naším cílem je sestavit žákovské družstvo pro sezonu 2013.
Kurzovné na sezonu 750,- Kč, platba při náboru.
Za TC Přelouč
Výborný Miloslav
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1. PŘELOUČSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA 2011—2012
Historie této soutěže se překulila do
druhého čtvrtstoletí.
Znovu již tradičně vedle sebe nastupovali hráči doslova amatéři, kteří tento
sport mají jen jako doplňkový, nebo na
„protáhnutí kostí“ v zimním období, a borci, kteří se věnují hokejbalu na nejvyšší
úrovni tj. hráči jenž oblékají dres extraligových týmů České republiky. Do soutěže takézasáhl plejer pyšnící se titulem
mistra světa z loňského světového šampionátu v Bratislavě. Letošní ročník se
vtěsnal jen do ligy první. Soutěže se zúčastnily HT Cepy (obhájce titulu), BC Motor stars jih, Rockets, Rio, HC Devils, Čuníci, Beer stars Břehy, Kenya, Chlupatej
Bobr a dva nováčkové z druholigových
řad TPS Gambrinus a Fan club Jesřábi
Přelouč.
Nejdříve se rozehrála základní část
s tzv. částí nadstavbovou. Tam se týmy
umístily a „rozdaly si karty“ do dalších bojů v tomto pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cepy
Břehy
Rockets
Kenya
Devils
Motor
Čuníci
TPS
Rio
Chlupatej Bobr
Fan club

Individuálně se zadařilo v „základu“
Ondřejovi Waberovi z Cepů, který nastřílel nejvíce ze všech kanonýrů 14 gólů,
a k tomu, když se připočetlo 5 přihrávek,
vyneslo mu to vítězství i v produktivitě.
V gólmanech byl na tom nejlépe Petr Sedmák ze Břehů, a byl tak klíčovou postavou úspěšné základní a nadstavbové části břežského „zázraku.“
V další části, tři poslední týmy hrály
mezi sebou o konečné pořadí o 9 až
11 místo.
Tam morálně propadli hráči Ria, kteří nenastoupili ani k jednomu klání, z důvodu malého počtu a utkání musely být
kontumovány.
Tak se jen hrálo o 9. místo v němž
uspěl Chlupatej Bobr výhrou 2:0 nad jestřábovským Fan clubem.
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No, a první postupující osmička si
to „rozdala“ klasickým vyřazovacím způsobem tzv. „kouzelným, nervy drásajícím, sebeobětujícím, strhujícím, krutým
a krásným“ play-off, hraný na dva vítězné duely.
Tabulka určila čtyři dvojice pro čtvrtfinále.
Cepy si poradily s nováčkem TPS Gambrinus po výsledcích 5:1 a 4:3, ale ve druhém mači si musel obhájce titulu hrábnout na dno svých sil.
Břehy neunesly tíhu favorita po úvodní výborné části soutěže a překvapivě
prohrály s Čuníky 0:2 a 1:2. Čuníci překročili svůj vlastní stín...
Loni bronzový Rockets paradoxně
přešel do semifinále přes loni stříbrný
Motor s jedním vstřeleným gólem v základní hrací době ze tří zápasů. V prvním vyhrál 1:0, ve druhém byl pokořen
0:4, a ve třetím rozhodujícím si zajistil
postup až v samostatných nájezdech
po výsledku 0:0. I takové čáry, máry se
v play-off dějí...
Poslední bitva byla nejvyrovnanější
a asi nejvíce zvedala diváky „ze sedadel.“
Kenya nejdříve „řízla“ Devils 1:0, poté se
karta obrátila, Devils srovnal stav série
po výhře 3:2 a ve třetím utkání šrastně
vyhráli „čerti“ 2:1 v prodloužení.
Takže hra o medaile se zúžila už jen
mezi čtyři vyvolené. Začalo se semifinálem.
Čuníci po nemastných, neslaných letech šokovali všechny zainteresované,
a hlavně svého soupeře, velkého adepta
na celkové vítězství Cepy. Po výborně
takticky sehraných bojích odstranili největšího favorita ligy po výsledcích 2:0 a 3:0.
Ve druhém duelu v prvním souboji
Devils nakousl Rakety přesvědčivě 4:0
a zdálo se, že by se mohlo schylovat k přepisování ligových dějin. Hráči z Raket se
však probrali z „delíria“, sérii otočili (2:0
a 4:1) a otevřeli si cestu za svým toužebným cílem.
O bronzové medaile si Cepy „zchladily žáhu“ na Devilsu a po výhře 9:1 a remíze 3:3 pobraly bronz, Devils si musí na
svoji první historickou medaili počkat do
dalších let.
A přišlo velké finále s otazníky... Za
A - vzpomenou si Čuníci na svá zlatá

léta a zařadí se mezi velké týmy historie? Za B - dočká se „partička“ z Rockets
svého historického úspěchu a sáhne si
poprvé na ceněný pohár?
Za bé je správně. Stříbrné medaile patří Čuníkům a Rockets soustředěným
a trpělivým výkonem se po dvou shodných vyhrách 3:0 zařadil mezi plejádu
vítězů ve dvacetišestileté historii.
Putovní grál a zlaté medaile si team-work z Raket převzal od pořadatelů na
tradičním banketu, tentokrát v místní
Občanské Záložně, kde byly dekorovány
všechny zúčastněné týmy.
Ceny jednotlivců z play-off obdržel
Pavel Špricl z Devilsu za nejproduktivnějšího hráče a nejlepšího střelce. Nejlepší brankář dle procentuální úspěšnosti
zásahů se stal nestor mezi ochránci svatyní, a při únorovém datumu předávání
cen, čerstvý otec syna Dominika, Jan Cidlinský z Motoru. Pohár za nejslušnější
tým im memoriam Vlastimila Sojky si nad
hlavu zvedli hokejbalisté z TPS Gambrinus.
26. ročník má tedy tuto konečnou
podobu:
KONEČNÉ POŘADÍ
1. ROCKETS
2. ČUNÍCI
3. HT CEPY
4. HC DEVILS
5. BEER STARS BŘEHY
6. KENYA
7. BC MOTOR STARS JIH
8. TPS GAMBRINUS
9. CHLUPATEJ BOBR
10. FAN CLUB JESTŘÁBI PŘELOUČ
11. RIO
A ještě soupiska vítězného celku, která bude navždy zaevidována na putovním poháru:
Jan Michálek, Jan Dušek, Michal Kobera, Tomáš Rosenberger, Martin Kohout,
Marcel Slanina, Petr Smekal, Aleš Záruba, Ondřej Matoušek, Petr Minařík, Pavel Pluhar, Tomáš Frencl, Jan Bílý, Roman
Dubišar, Štěpán Hrnčíř, Aleš Kudrna, Michal Kačírek, Luděk Franc, Pavel Kouba,
Jiří Marek, Martin Bahník, Václav Sůra,
Zdeněk Hanuš, Jiří Kubeš
vedoucí týmu: Monika Kohoutová
- fáda -
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Město Přelouč,
Kulturní služby města Přelouče
a M. Bečička s kolektivem
srdečně zvou občany
na pokračování
úspěšného pořadu

Inzerce

VEČER
S VIDEOKRONIKOU
MĚSTA PŘELOUČE
dne 19. dubna 2012
od 18.00 hodin
ve velkém sále
OBČANSKÉ ZÁLOŽNY
PŘELOUČ
Vstup zdarma
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