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Zprávy z radnice

RADA MĚSTA PŘELOUČE
72. schůze rady města proběhla
v pondělí 29. 4. 2013. Radní na ni schválili smlouvu o dílo na zpracování koncepce veřejného osvětlení města Přelouče s firmou ANODA, s.r.o. za cenu
418.660,- Kč včetně DPH. Dále rada schválila doplnění Pravidel pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních
výborů a komisí místních samospráv tak,
že do Přílohy č. 1 Prostory pod správou
OV a KMS určené k pronájmu, stanovení výše nájemného, se doplní pro OV Lohenice areál Břízky - výše nájemného
1.000,- Kč/akce. Areál Břízky v Lohenicích je občas využíván pro akce pořádané OV i pro soukromé akce. Při těchto
akcích je areál pro odběr elektřiny napojen v hasičské zbrojnici v obci a spotřeba je tudíž hrazena z rozpočtu města. V současné době není využití tohoto
areálu nijak zpoplatněno. Rada rovněž
souhlasí s jednáním ohledně výkupu části pozemků v k.ú. Přelouč, z důvodu bezplatného převodu veřejného osvětlení
z majetku společnosti MPH Medical Devices s.r.o. do majetku města. Společnost
MPH Medical Devices s.r.o. vybudovala
v rámci stavby své výrobní haly i veřejné

osvětlení podél cesty k této hale (v prodloužení ulice Libušiny za domem s pečovatelskou službou), celkem 9 sloupů
VO. Toto osvětlení je napojeno na okruh
VO města. Společnost MPH Medical Devices nabídla městu bezúplatný převod
tohoto zařízení do vlastnictví města.
Dále radní souhlasili s objednáním
oprav a nátěrů části oken a dveří v objektu Občanské záložny v Přelouči (prostory restaurace a vstupní části budovy)
u firmy C.I.T., s.r.o. Týnec nad Labem do
částky 151.344,- Kč bez DPH.
Schválena byla i smlouva o dílo na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce ul. Komenského v Přelouči“ s firmou Dlažba vysoké Mýto s.r.o.
za cenu 1.149.214,- Kč včetně DPH s termínem výstavby 6 týdnů (dokončení prací nejpozději do 16. 6. 2013).
73. schůze Rady města Přelouče
byla svolána na pondělí 13. 5. 2013. Rada města vzala na vědomí zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze
dne 30. 4. 2013. Předmětem jednání byly např. podněty Mgr. Martina Karabce - obnovení vodorovného dopravního značení - žluté čáry kolem kontejnerů na

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
XX. zastupitelstvo Města Přelouče proběhlo 23. 5. 2013.
Na programu jednání měli zastupitele mimo jiné nabídky na
prodej nemovitostí v areálu bývalých kasáren. Po předběžném
jednání majetkového výboru zastupitelstva ze dne 20. 5. 2013
doporučuje majetkový výbor areál bývalých kasáren odprodat.
Dále byla zastupitelstvem schválena účetní závěrka Města Přelouče za rok 2012 a rovněž zastupitelstvo souhlasilo s celoročním hospodařením města za rok 2012 bez výhrad. Ve většině příjmových a výdajových položek lze vysledovat úsporné
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sídlišti, za poštou a kolem kontejnerů
mezi č. p. 1231 a 1234, umístění zákazu
stání v ul. Pardubická před poštou směrem na Pardubice, vodorovné dopravní
značení před „veterinou“ a sejmout za
Šepem zákaz stání, který tam je a označit vodorovným dopravním značením jen
místa, kde je zakázáno stání nebo jsou
vyhrazená pro zásobování. Rada města
souhlasí s podáním podnětu vlastníkovi silnice I. třídy - Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR, týkající se osazení svislého dopravního značení B28
(zákaz zastavení) na silnici I.třídy č. 2
ul. Pardubická za křižovatkou s místní
komunikací Tyršova směr Pardubice. Důvodem podání podnětu je odstavování
motorových vozidel na přilehlém chodníku. Rada města dále rozhodla, že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení
na opravu fasády a výměnu oken v budově základní školy Kladenská podal
uchazeč Obnova památek s.r.o. Kutná
Hora s nabídkovou cenou 2.018.546,- Kč
bez DPH. Dále byla schválena smlouva
o poskytnutí finančních prostředků do
výše 298.104,- Kč z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok
2013 na realizaci části veřejné zakázky
„Zřízení přechodu pro chodce na silnici
I/2 u křižovatky Kladenská v Přelouči.
mh

chování, které se ve výsledku projevilo více jak 4 mil. přebytkem hospodaření. Více jak 2 mil. úspor bylo dosaženo při čerpání rozpočtu samotného městského úřadu. Pozitivně vyznívá
i hospodaření příspěvkových organizací. Na charitativní činnost město v roce 2012 věnovalo cca 280.000,- Kč, na podporu sportu bylo věnováno 8,15 mil. Kč.
Zastupitelstvo města dále schválilo záměr na prodej spoluvlastnického podílu 1/2 budovy č. p. 47 (objekt bývalé lékárny)
za cenu dle znaleckého posudku. V současné době je budova včetně pozemku pod budovou ve vlastnictví 4 vlastníků,
z toho město je vlastníkem 1/2 těchto nemovitostí a další
3 vlastníci vlastní každý 1/6. Všichni spoluvlastníci souhlasí
s prodejem těchto nemovitostí.
mh

REKONSTRUKCE KOTELNY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PŘELOUČ
NA UČEBNU ZPRACOVÁNÍ A REPRODUKCE ZVUKU
Město Přelouč v roce 2012 podalo žádost o poskytnutí finančních prostředků na projekt „Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce
zvuku“ a se svou žádostí bylo úspěšné. Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
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Předmětem projektu je investice do rekonstrukce budovy
bývalé kotelny Základní umělecké školy Přelouč a její přestavba na učebnu zpracování a reprodukce zvuku v souvislosti
se zaváděním nového školního vzdělávacího programu „Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba“. Modernizace
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vybrané části Základní umělecké školy povede ke změně prostředí, v němž se žáci vzdělávají a pohybují, a tím k následné
kultivaci a rozvíjení odborných a klíčových kompetencí žáků.
Hlavním cílem projektu je možnost poskytovat žákům základy vzdělaní ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na
jejich potřeby. Připravit žáky po odborné stránce pro vzdělávání na středních a vyšších odborných školách uměleckého nebo
pedagogického zaměření a na konzervatořích. Dalším z dílčích
cílů je také zapojit do nového vzdělávacího programu žáky
ze všech oborů Základní umělecké školy, al již přímo či nepřímo. Důraz bude kladen na mezioborové vazby, kdy například
žák oboru „Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba“
složí hudbu k tanečnímu vystoupení, nebo k divadelnímu před-

stavení, či vernisáži. Využití moderních technologií nového oboru se tak promítne do funkce celé školy.
Výběrové řízení na zhotovitele stavby proběhlo počátkem
roku 2013. Vítězem se stal uchazeč Ing. Pavel Kafka, Havlíčkův Brod. Staveniště bylo dodavateli předáno dne 25. 4. 2013
a téhož dne započala fyzická realizace projektu.
Bc. Eva Kalousková
referent dotací

Inzerce

Sociální minimum - pokračování
Ošetřovné
Nárok na ošetřovné má zaměstnanec (výhradně zaměstnanec, nikoliv např. OSVČ), který nemůže vykonávat práci
(v zaměstnání) z důvodu:
a) ošetřování dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo ošetřování jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou,
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nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav
v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou,
b) péče o dítě mladší 10 let, pokud školské zařízení nebo
zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiná obdobná zařízení
jsou uzavřeny nařízením příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události, nebo pokud dítě nemůže být pro naříze-
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nou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního
dětského zařízení, nebo docházet do školy, nebo pokud fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla
úraz, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.
Podpůrčí doba (doba, po kterou se ošetřovné vyplácí) činí
nejdéle devět kalendářních dnů, nebo šestnáct kalendářních
dnů, jde-li o osaměného zaměstnance, který má v trvalé péči
alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.
Výše ošetřovného je 60 % denního vyměřovacího základu
za kalendářní den. Ošetřovné je vypláceno na základě dokladu vystaveném ošetřujícím lékařem dítěte nebo jiného člena
rodiny, který osoba předloží svému zaměstnavateli.
Kompetentní úřad: Úřad práce ČRo

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se poskytuje zaměstnankyni, která byla z důvodu těhotenství a mateřství dočasně převedena na jinou práci a z ní má bez svého zavinění nižší výdělek.
Dávka se poskytuje těhotné zaměstnankyni nebo matce
do konce 9. měsíce po porodu, pokud vykonávala práci, která
je těmto ženám zakázána. Také zaměstnankyni, která nemůže vykonávat dosavadní práci, protože podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, mateřství nebo kojení. Posky-
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tuje se za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou
práci. Těhotné zaměstnankyni se vyplácí nejdéle do počátku
šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Z důvodu mateřství se vyrovnávací příspěvek poskytuje do konce 9. měsíce po porodu a u žen, které kojí, pak po dobu kojení.
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se stanoví jako rozdíl redukovaného denního vyměřovacího základu
zjištěného ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci
a průměru jejích započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po
tomto převedení. U vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se postupuje při stanovení a redukci denního vyměřovacího základu stejně jako u peněžité pomoci v mateřství.
Některé skupiny zaměstnankyň nemají vzhledem k charakteru vykonávané činnosti na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nárok (např. zaměstnankyně zaměstnané na
základě zaměstnání malého rozsahu, zaměstnankyně zaměstnané na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody
o provedení práce či členky kolektivních orgánů právnické osoby uvedené v par. 5 písm. a) bodě 18 zákona č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění).
Nárok na tuto dávku uplatňuje zaměstnankyně tiskopisem
„Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství“, který jí vydá ošetřující lékař nebo gynekolog, v jehož péči je v době těhotenství a mateřství. Vyplněná žádost je následně předána zaměstnavateli.
Kompetentní úřad: Česká správa sociálního zabezpečení

Vysloužilé úsporné žárovky patří do specializovaných
sběrných nádob, aby nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu.
Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Ročně tak na skládkách zbytečně skončí 75 kilogramů toxické rtuti. Pokud by
se toto množství dostalo do přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu 238 Máchových jezer.

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová
žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména
malé kompaktní či lineární zářivky. Ty
ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží mnoho let a spotřebují
o 25-90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmí se
vyhodit do koše, ale odevzdat k odborné recyklaci, kterou zajišluje nezisková
společnost EKOLAMP. EKOLAMP zpětně odebírá a recykluje nejen světelné
zdroje, ale i průmyslová svítidla.
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Při náhodném rozbití zářivky stačí
místnost dobře vyvětrat, střepy zamést
a odvézt do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách
komunálního odpadu dochází k únikům
rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika.
Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit
půdu i vodu, v níž se rtul může transformovat do obzvláště nebezpečné organické formy, která je nebezpečná především
pro nervovou soustavu.

Kam s nefunkčními
úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je potřebné odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či takzvaných malých
sběrných nádob, kterých je nyní k dispozici více než 1500. Nacházejí se v obchodních centrech, úřadech a v řadě firem. Každoročně se jejich počet
zvyšuje o další stovky. Více informací

o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek je na
www.ekolamp.cz.
Město Přelouč má malou sběrnou
nádobu umístněnou ve sběrném dvoře
v areálu společnosti SOP a.s. v ulici Pardubické 1630; otevírací doba sběrného
dvora: pondělí a pátek 13 - 17 hodin, středa 10 - 15 hodin, sobota 8 - 12 hodin.
Sběrný dvůr je dostupný jak občanům,
tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce.

O společnosti EKOLAMP s.r.o.
Společnost EKOLAMP je neziskovou
organizací, která byla v roce 2005 založena tuzemskými pobočkami společností Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA
B.E.L./ČR. EKOLAMP vytváří síT sběrných
míst a zajišTuje sběr a svoz použitých
osvětlovacích zařízení, jejich zpracování
včetně následného materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů. Více
informací na www.ekolamp.cz.
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Informace týkající se
sběrného dvora
Upozorňujeme občany našeho města, že v pátek 5. července 2013, v den státního svátku, bude sběrný dvůr otevřený v obvyklou provozní dobu, tedy od 13 do 17 hodin. V sobotu
6. července 2013, rovněž v den státního svátku, bude sběrný
dvůr uzavřený. Děkujeme občanům za pochopení

Inzerce
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Z redakční pošty

Zeptali jste se...
Možná, že to bude zajímat víc lidí...
Minulý týden jsem byl se starším důchodcem (85 let + 3 infarkty) v Penny. Když důchodce u pokladny zaplatil, přistoupil
k němu mladík a zamával nějakou legitimací, že od nějaké
služby a důchodce mu musel ukazovat všechny kapsy včetně
špinavého kapesníku. A potom ještě nákupní tašku. Když nic
nenašel, otočil se a s úsměvem odešel, ani se pořádně neomluvil. Celému šacování ihned přihlíželo asi dvacet lidí. Chudák
děda z toho byl v šoku, protože neví proč byl jako zloděj prohlížen. Mladík říkal, že na to má právo.
Je to pravda, že takhle může sám kohokoliv prohlížet
a ponižovat lidi?
Děkuji B. Z.
(Ještě že je tady Billa a Tesco).
Podle zákona nemůže ostraha zadrženého ani legitimovat ani prohledávat. Člen soukromé bezpečnostní služby má totiž stejná práva jako zákazník.
Na svobodě smí někoho omezit pouze tehdy, když jej
přistihne při páchání trestného činu nebo bezprostředně
poté. Rovněž i v případě, že se podezřelý snaží o útěk. Pak
je však naší povinností zavolat policii. Zaměstnanci agentur například nemohou přiložit podezřelému služební pouta, aby zamezili jejich útěku či napadání. Pracovník bezpečnostní agentury nemůže nikoho nutit k legitimaci, či
ukázání věci v taškách či kabelkách. Na to má právo pouze policie.
Pokud by se někdo setkal s nestandardním chováním
ochranky, měl by se obrátit na vedení bezpečnostní agentury. Jestliže se ukáže, že se zaměstnanec choval protizákonně, může jej čekat i trestní stíhání.

Z redakční pošty
Vážení přátelé,
se zájmem jsem si přečetla mimo jiných zajímavých článků
i příspěvek p. Františka Hollmanna „Legionářské vzpomínky
a osudy“. Marně jsem však hledala jméno František Cenc.
To byl můj dědeček, který mi často o svém působení jako
legionář vyprávěl. V knihovně si cením knihy „ZBOROV“ - je to
třetí vydání k 30. výročí bitvy u Zborova. A na str. 56-57 dědeček popisuje jak koncem dubna 1917 byl v Rusku zajatcem
a 5. května se stal československým vojákem. Po rozkazu, že
pojedou na frontu, měl se všemi druhy velkou radost.
V živé paměti mám například p. Verunáče, který bydlel přes
dvůr ve stejném domě jako děda s babičkou. Jezdila jsem každé prázdniny do Přelouče - mého rodného města. Také vím,
že se scházeli v restauraci „U Žabků“ , která byla ve stejné ulici, o které se v článku také píše.
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Přes všechno ale děkuji za článek, který mně připomněl
mého dědečka - legionáře. Byl také členem Svazu protifašistických bojovníků v Přelouči.
Jana Juhaňáková
vnučka
Česká Lípa, 9. května 2013
Poznámka redakce:
Na internetových stránkách jsme pro vás objevili odkaz na
databázi legionářů. Po jejím zobrazení stačí pouze vyplnit
políčko s daty a příslušné údaje by se vám měly objevit:
http://www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeVHA/DatabazeLegionaru.aspx

Z redakční pošty
V Roštu č. 4 upozorňuje velitel MP na povinnost majitelů
psů uklízet po nich exkrementy.S tím jistě každý souhlasí
a každý psovod by měl mít s sebou sáček nebo raději dva, aby
tuto povinnost mohl splnit. Nepovažuji ale za správné, když
pozornosti uniká nepořádek,který je patrnější a ve větším množství. Mám na mysli poházené různé obaly od nápojů a potravin a všude na místech, která slouží k rekreaci, podél cest a hlavně v okolí laviček vznikají malá smetiště. Množství nepořádku
se bude zvětšovat, protože s přicházejícím oteplením se bude
mládež častěji opíjet v parcích, protože v těchto místech nejsou nijak rušeni. To, co tam po nich zůstává sice nešpiní boty jako psí výkal, ale také nezmizí působením přírodních vlivů
a někdo to bude muset uklidit. Možná by bylo řešením, kdyby u laviček u Labe byly umístěny odpadové koše. Jak dlouho by ale trvalo, než by skončily v Labi? Pod železničním nadjezdem je takový svinčík, že psí výkal by tam působil jako
ozdoba. Také je zcela běžné, že mládež sedá na opěradlech
laviček s nohama na sedadlech, takže ty potom těžko budou
sloužit svému účelu. Tyto skutečnosti nikdo nevidí? Občas zametám střepy z lahví od alkoholu u železničního podchodu. Je
jich tam víc, než psích výkalů. Před několika dny skupina pracovníků TS uklízela park za tratí a okolí laviček u Labe. Pořádek tam vydržel jen do večera. Neplnění povinností ze strany
majitelů psů nelze omlouvat. Ale oni alespoň platí daně, které nejsou zanedbatelným příjmem města. Jakým přínosem jsou
pohazovači odpadků a mladiství alkoholici?
Karel Slavík

Upozornění
Redakce Přeloučského Roštu děkuje všem svým přispěvatelům za jejich komentáře a připomínky k otištěným článkům.
Vašeho zájmu si velmi vážíme. Zároveň ale upozorňujeme, že
na nepodepsané příspěvky od vás bohužel nebude brán zřetel.
Jsme rádi za každý Váš názor a námět, ale na anonymní příspěvky nemáme kam odpovědět.
redakční rada Přeloučského Roštu
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Trh práce
na Přeloučsku

I N F O R M A C E Ú P - Přídavek na dítě
Úřad práce, odbor nepojistných sociálních dávek Kontaktního pracoviště Přelouč, státní sociální podpora, oznamuje občanům, že pro další pokračování výplaty dávky Přídavek na
dítě je třeba doložit potvrzení o příjmech za rok 2012 nejpozději do konce září 2013 a pro děti nad 15 let potvrzení
o studiu zároveň se začátkem nového školního roku. Tiskopisy budou k vyzvednutí na ÚP již od začátku července a bude možno je vyplněné průběžně odevzdávat.

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

Úřední hodiny: Po+St 8-12 a 13-17 hod.; Út+čt+pá 8-11 hod.

Přelouč 6,2 %, Chvaletice 6,3 %, Břehy 4,9 %, Choltice 5,8 %, Řečany n/L 4,5 %

KOP
Přelouč

Uchazeči v evidenci
k 31. 3. 2013 nově
k 30. 4. 2013
vyřazení
celkem evidovaní
celkem ženy

1 353

103

193

1 263

620

Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč
Informace: http://portal.mpsv.cz
Kontakty:
Zaměstnanost:
Nepojistné dávky - státní sociální podpora:
Hmotná nouze:
Příspěvek na péči:
Dávky pro osoby se zdravotním postižením:
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950 144 401-405
950 144 501, 502, 504
950 144 503, 520
950 144 521
950 144 505, 506
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Napsali nám
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680 let obce slavili rodáci v Trnávce
I svatý Petr byl v sobotu 4. května
vlídný - přestalo pršet a chvílemi se na
obloze objevilo i sluníčko. Zastupitelé
a patrioti připravili důstojné oslavy. Rodáci mohli zhlédnout výstavu historických dokumentů v budově bývalé školy,
navštívit opravený kostel a vyslechnout
si báječný koncert místního pěveckého
sboru pod vedením Jitky Štěpánkové.
A veselice pod širým nebem V Ráji potěšila malé i velké. Vzácným hostem byla rodačka Jana Klimečková - autorka
knížky Chlebani. S nostalgií vzpomínala
na krásné dětství u babičky v Trnávce
a svým čtenářům poutavě vyprávěla o úsilí, které předcházelo zrodu tohoto románu. Na podpis knihy, kterou v obci vlastní
snad každá rodina, se stála fronta - jako kdysi v knihkupectvích.
Setkání po letech byla radostná i dojemná, a dokonce obnovila některá dětská přátelství - mailové adresy už mám
v diáři:. Mám v Trnávce pevné kořeny - bez nich je život určitě mnohem těžší.
Mám se kam vracet, kam chodit pro radu, pomoc, vzpomínky. I má cesta zde
jednou skončí…
Fotoreportáž z oslav na: http://jarkapa.rajce.idnes.cz/Obec_Trnavka_-_680_let
Z historie obce
Díky blízkosti obchodní cesty i dostatku ryb a proutí nabízela zdejší oblast ideální podmínky pro život. Ačkoli se
v písemných pramenech nejstarší zpráva dochovala až z roku 1333, je zřejmé,
že osidlování území začalo již v 10. století našeho letopočtu.
Původní jméno obce bylo Tyrnov, později pak Trnová a od 2. poloviny 16. století se ustálilo na nynějším Trnávka. Tento

název zřejmě souvisí s velkým množstvím
trnových keřů v okolí.
V Trnávce a v blízkém okolí přežívali
tajní evangelíci. Scházeli se ve sklepení

původní tvrze v Telčicích. K augsburskému vyznání se veřejně přihlásili v roce
1782. K bohoslužbám jim zpočátku sloužila obyčejná stodola, poté byla postavena roku 1783 dřevěná modlitebna, snad
první v českých zemích. Za deset let se
stavěla modlitebna kamenná. První bohoslužby se v ní konaly v květnu 1797.

Na kole
Blíží se doba letní dovolené, kterou si mnozí z nás zpříjemní třeba jízdou na kole. K tomu je ale třeba uvědomit si několik důležitých věcí. Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy
použít ochrannou přilbu. Doporučuje se ale, aby přilbu použil
i starší cyklista. Jednak se tím chrání před úrazem hlavy, jež
patří v cyklistice mezi nejčastější i nejnebezpečnější, a zadruhé dává správný příklad osobám, pro něž je použití přilby zákonnou povinností. Dítě mladší 10 let smí jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na
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Po ukončení tolerančních omezení začali trnávečtí r. 1882 stavět modlitebnu
třetí, tentokrát kamenný novorenesanční
kostel s věží. Kostel byl slavnostně otevřen 22. května 1884.
Původně byla v kostele umístěna socha sv. Judy Tadeáše z 1. poloviny 18. století, později odstraněna.
Kostel byl v průběhu času několikrát
opravován a slouží dodnes. Poslední rekonstrukce skončila letos a kostelík je
dnes skutečnou ozdobou vesnice.
Poklidný život obyvatel se začal měnit k horšímu po roce 1950. V blízkosti
vesničky došlo k výstavbě Manganorudných a kyzových závodů, a tím byl navždy zdevastován malebný ráz polabské
krajiny. Spálená země a nedýchatelný
vzduch vyhnal většinu mladých do měst.
Po ukončení těžby rudy tu byla v druhé
polovině 70. let 20. století vystavěna Elektrárna Chvaletice, která tvoří nepřehlédnutelnou dominantu celé oblasti. Do vesnice se konečně začali stěhovat noví
obyvatelé.
Z jejích významných rodáků je třeba připomenout pana profesora Jaroslava Skokana, autora „Dějin Trnávky,
Řečan nad Labem a Labětína“ a „Dějin
dolování železné rudy na Chvaleticku“,
který zde žil dlouhá léta. Pan profesor
se aktivně podílel na veřejném životě
a mimo jiné zastával funkci obecního
kronikáře.
V roce 1960 byla Trnávka „rozhodnutím strany“ připojena k sousední vsi
Řečany nad Labem, avšak roku 1993
se opět stala samostatnou a vzkvétající obcí.
Jaroslava Paštiková
www.jakserodibraskove.cz

chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně. Nově zákon umožňuje osobě starší 18 let vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí nebo
dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí. To se hodí třeba v případě cyklistického rodinného výletu.
Vlečení dětského kola pomocí tyče může však mít nebezpečí
v tom, že dítě spoléhajíc na vedení rodičem, ztrácí soustředěnost a vlivem monotónní činnosti někdy i bdělost. Pád z kola
je pak otázkou vteřiny. Myslete proto na pravidelné přestávky
a na podněty pro udržení pozornosti dítěte, které máte za zády na vlečeném kole.
Ing. Martin Moravec, Ph.D.
dopravní specialista
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři,
protože městská policie byla iniciátorem vzniku dětského dopravního hřiště (DDH) pod parkem, chtěl bych vás informovat
o jeho provozu. Toto dopravní hřiště má sloužit především veřejnosti a výuce žáků základních škol. Jak tedy funguje provoz
na DDH? Přístupné je od 1.4. do 31.10. v čase od 8 do 20 hodin. V dopoledních hodinách zde může probíhat výuka dopravní výchovy pod vedením strážníků městské policie, která
má přednost, a v tomto případě je vstup povolen pouze se souhlasem školitele. Pokud zde takto organizovaná výuka neprobíhá, je možné tyto prostory využívat al už jako jednotlivci nebo
organizovaně v rámci klubů, sdružení či jiných společenství.
Zkrátka je toto hřiště určené pro děti, aby si zde zvykaly na
silniční provoz bez nebezpečí a stresu. DDH slouží k dopravní
výchově dětí do 15 let věku a děti mladší 10 let zde musí mít

Vítězové soutěže
Dne 29. 5. 2013 proběhlo krajské kolo soutěže v Pardubicích.

Ceny pro soutěžící
vždy dohled osoby starší 15 let. DDH je pod dohledem kamerového systému města a zaměřujeme na něho velmi časté kontroly. Přesto vás žádám, udržujte zde pořádek a zařízení šetřete,
al našim dětem vydrží co nejdéle funkční. A poslední informace pro ty, kteří ještě nevědí, kde DDH naleznou - nachází se
v areálu víceúčelového sportoviště pod parkem vedle hokejbalového hřiště.

Meziškolská soutěž „Právo na každý den“
V rámci programu prevence kriminality se dne 10. 4. 2013
v prostorách Občanské záložny konal již IX. ročník soutěže
„Právo pro každý den“. Této soutěže se účastní čtyřčlenná družstva osmých a devátých ročníků ZŠ. Soutěž nepřímo navazuje
na přednášky Městské policie Přelouč, které jsou mimo jiné
zaměřené na zvyšování právního vědomí naší mládeže.
Letošního ročníku se zúčastnilo deset družstev ze ZŠ v Přelouči, Cholticích, Chvaleticích a Řečan n.L.

Výsledky soutěže:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10

místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo

ZŠ Chvaletice
ZŠ Smetanova Přelouč
ZŠ Chvaletice
ZŠ Smetanova Přelouč
ZŠ Choltice
ZŠ Masarykovo nám. Přelouč
ZŠ Masarykovo nám. Přelouč
ZŠ Řečany n. Labem
ZŠ Choltice
ZŠ Řečany n. Labem

9. třída
8. A
8. B
9. třída
9. třída
8. B
9. A
9. třída
8. A
8. třída

Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím i vyučujícím,
kteří svá družstva na soutěž připravili a přejeme hodně
štěstí v krajském kole.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka:
tel.:
fax:
mobilní telefon:
e-mail:

156 - ne z mobilních telefonů
466 959 660
466 094 104
736 641 952
mp@mestoprelouc.cz

za městskou policii

Mgr. Martin Karabec,
velitel MP Přelouč

Oprava Jarošovy ulice
v Přelouči
13. 5. 2013 byla Radou města Přelouče schválena smlouva
o dílo se stavební společností STRABAG, a.s. Praha na opravu
Jarošovy ulice s nabídkovou cenou 3.911.614,- Kč. Předpokládaná doba realizace je 9 týdnů.
Práce by měly být zahájeny v druhé polovině června. Zde bydlící občané by se měli připravit na dopravní komplikace a omezení, nebol tato komunikace slouží jako jediný přístup do poměrně rozsáhlé lokality rodinných domů. Odměnou za vzniklé
potíže by jim měla být ulice ve stavu, po kterém dlouho volali.

Přeloučský ROŠT
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Červnová výročí
a významné události na Přeloučsku
1. 6. 1857 byl v Přelouči vysvěcen nový prapor cechu obuvníků.
1. 6. 1879 se narodil v Přelouči Ing. J. V. Myslík - Hyršovský,
zakladatel radiotechnického závodu Zenit v Přelouči (později Telefunken, Radiotechna a Tesla). Původní závod byl
založen dne 15. 12. 1921. Zemřel 9. 11. 1957.
1. 6. 1922 se narodil v Chrtníkách u Choltic prof. MVDr. Antonín Holub, bývalý profesor VŠ veterinární v Brně a ředitel
VÚ veterinárního lékařství v Brně-Medlánkách. Velká publikační činnost.
1. 6. 1930 byl v Brlohu na Přeloučsku odhalen pomník
padlým v 1. světové válce.
1. 6. 1937 byla v Přelouči otevřena podruhé expozitura
Okresního úřadu v Pardubicích (první existovala 1913-1928).
1. 6. 1946 převzal stát bývalé Elektrické podniky města
Přelouče, které nakupovaly elektrickou energii z kolínské
elektrárny, později od VČESu Pardubice a prodávaly ji drobným odběratelům.
1. 6. 2000 zemřel Jiří Bezdička, obětavý kustod Městského
muzea v Přelouči. V době uskladnění sbírek ve skladech
bývalých vojenských kasáren provedl soupis uložených sbírek. Zemřel 1. 6. 2000.
2. 6. 1892 zemřel přeloučský rodák, bývalý městský správce a čestný občan města Jan Dítě. Zasloužil se o zvelebení
města oživením kulturního života. Úzce spolupracoval
s JUDr. Ladislavem Quisem a Františkem Filipovským st. (Datum jeho narození: 30. 5. 1818).
2. 6. 1929 byla za velké účasti občanstva otevřena sokolovna v Přelouči.
3. 6. 1850 v Přelouči cholera, kterou onemocnělo 236 lidí,
z nichž 89 zemřelo. Cholera odezněla až v polovině listopadu toho roku.
3. 6. 1900 se narodil v Nové Vsi u Chotěboře Josef Smejkal, ředitel školy v Přibyslavi, od r. 1948 učitel měšlanské
školy v Přelouči, v letech 1951 - 1953 byl jejím ředitelem.
Autor informativní příručky „Přeloučsko". Zemřel 20. 1. 1974
v Přelouči.
3. 6. 1917 se narodil ve Světlé nad Sázavou MUDr. Miloš
Bašek. Své mládí prožil v Benešovicích a v Přelouči, věhlasný specialista nemocí ušních, nosních a krčních, expert na
Menierovu chorobu. Po únoru 1948 emigroval, pracoval na
columbijské univerzitě v USA. Zemřel 14. 9. 1977 v New
Yorku v USA.
3. 6. 1948 došlo ke znárodnění přeloučského cukrovaru.
Do provozu byl uveden v roce 1868.
4. 6. 1738 přišel do Přelouče nechvalně proslulý jezuitský páter Antonín Koniáš, 14 dní tu kázal a pálil „bludařské knihy“.
4. 6. 1845 byl v Přelouči zřízen poštovní úřad. Do roku 1769
fungoval poštovní styk z Přelouče přes poštovní sběrnu
v Chrudimi, po roce 1769 patřila Přelouč poštou do Čáslavi a to až do r. 1826, kdy přešla opět pod Chrudim až do
zřízení vlastního poštovního úřadu v r. 1845.
4. 6. 1924 byl v Kojicích odhalen památník padlým v I. světové válce, zhotovený sochařem Jiránkem z Hořic.
5. 6. 1926 byla zahájena autobusová doprava na lince Hradec Králové - Bohdaneč - Přelouč.
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5. 6. 1932 byl v Sopřeči na Přeloučsku předán veřejnosti
nový obecní Masarykův dům.
7. 6. 1876 se narodil ve Světlé nad Sázavou PhDr. Eugen
Muška, pedagog, gymnasiální profesor, autor četných publikací v oboru zeměpisu a vlastivědy, autor článku „Kterak
vznikl název Hloupá Přelouč“. Zemřel 16. 11. 1907 v Přelouči.
7. 6. 1927 zemřel v Praze přeloučský rodák (nar. 14. 11.
1862) František-Brunner-Dvořák, akademický malíř, studoval v Praze a ve Vídni, studijní cesty uskutečnil v Německu,
Itálii a USA. Jedenáct roků žil ve Francii.
7. 6. 1937 byla v Přelouči otevřena politická expozitura.
8. 6. 1892 se v Přelouči narodil Alfréd Eisner, pedagogický
pracovník, bývalý ředitel obchodní akademie v Pardubicích.
Za války vězněn v Terezíně. Vydal sadu populárně naučných publikací. Zemřel 24. 3. 1965 v Praze.
8. 6. 1983 zemřel v Praze Rudolf Lužík, folklorista, literární historik, překladatel, knihovník a bibliograf. Mládí prožil
u rodičů v Přelouči. Studoval na Filozofické fakultě UK v Praze, později působil ve funkci zástupce šéfredaktora nakladatelství Odeon. Rodák dne 25. 3. 1913 ze Zaječic u Chrudimi.
8. 6. 1963 zemřel přeloučský rodák (nar. 6. 11. 1896) Antonín Decker, disponent Občanské záložny, zakladatel místního sportovního klubu AFK Přelouč. Významná osobnost
východočeského sportu.
9. 6. 1965 se narodil v Čáslavi PhDr. Michael Zachař, vedoucí Pražského ústavu památkové péče, autor a spoluautor odborných publikací. Mládí prožil s rodiči v Přelouči.
10. 6. 1910 zemřel v Praze přeloučský rodák, lékárník, dobrodinec, PhMr. Jindřich Tesánek. Spoluzakladatel Městského muzea v Přelouči. Rodnému městu věnoval 100.000,na podporu chudých dětí. Narozen 28. 6. 1849, pochován
v Přelouči.
10. 6. 1927 zemřel v Novém Bydžově přeloučský rodák, mladší z bratrů Topičových, Alois Topič. Známý cestovatel uskutečnil celkem sedm cest do různých zemí světa. Četné zoologické exponáty a národopisné předměty daroval školám
a muzeím. Vydal publikaci o australské zvířeně.
10. 6. 2005 zemřel v Přelouči Vlastimil Sojka, bývalý aktivní
sportovec a trenér, kronikář košíkové, sportovní dopisovatel.
Narozen roku 1927.
13. 6. 1937 byl v Přelouči odhalen bronzový pomník Antonínu Švehlovi, předsedovi čs. agrární strany a bývalému
předsedovi vlády. Na počátku druhé světové války byl ukryt
před Němci, po válce nebyl nalezen.
13. 6. 1938 byly v Přelouči zahájeny stavební práce pro budoucí vodovod města.
14. 6. 1938 zemřel v Pardubicích Josef Hanuš, učitel, spolupracovník regionálního časopisu „ Krajem Pernštýnův“,
spoluautor vlastivědné monografie Pardubicko - Holicko - Přeloučsko. Učil v Semíně, Bezděkově a Svinčanech. Byl
spoluzakladatelem přeloučského muzea. Pardubice byly také jeho rodným místem a to 13. 9. 1858.
18. 6. 1917 se narodil v Přelouči Karel Černík, účastník zahraničního odboje. Po vyloučení z Vysoké válečné školy
v Praze v roce 1948 v hodnosti majora, následoval svoji
rodinu do Anglie. Zemřel 13. 5. 1995 v Torontu.
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18. 6. 1933 byla do Přelouče ukončena dodávka elektrické
energie z Kolína a přepojena na pardubický energetický
okruh.
18. 6. 1934 zemřel v Přelouči Josef Ledr st., pedagog, ředitele škol v Nových Dvorech a Uhlířských Janovicích. Od
roku 1915 žil v Přelouči. Sepsal Dějiny města Přelouče
nad Labem, Dějiny panství a města Nových Dvorů a Uhlířských Janovic.
18. 6.1961 zemřel v Brně František Jánský, hudební pedagog a skladatel. Hudební základy získal u Františka Kmocha, k němuž dojížděl od rodičů z Přelouče. Působil v Petrohradě, Vídni, Lvově a Brně.
20. 6. 1942 byla v Praze za heydrichiády zastřelena PhDr. Anna Zbořilová, rodačka z Přelouče (nar. 16. 2. 1907). Hudebně vědecká publicistka pracovala v hudebním oddělení
pražské univerzitní knihovny. Její vědeckou rukopisnou pozůstalost zničilo gestapo.
20. 6. 2000 převzali zástupci obcí Veselí u Přelouče a Voleč
z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause
rozhodnutí o udělení obecních znaků těchto obcí.
21. 6. 1936 byla na myslivně nedaleko tvrze ve Svojšicích
odhalena pamětní deska a busta Julie Sýkorové - Havlíčkové, manželky Karla Havlíčka Borovského, rodačky ze Svojšic. U pomníku promluvila senátorka Plamínková.
22. 6. 1630 potvrdil císař Ferdinand II. Přelouči všechna dosavadní městská privilegia.
22. 6. 1936 pojmenovalo město Přelouč prostranství před
nádražní budovou a bývalou továrnou EGO „náměstím
Dr. Ing. Otakara Trnky“, a to vzhledem k jeho zásluhám o vybudování přeloučského nádraží, byl vynikajícím odborníkem a rakouským ministrem veřejných prací. Byl pardubickým rodákem.
22. 6. 1996 převzali občané Svinčan u příležitosti oslav
770. výročí obce prapor a znak obce, který jí udělil Parlament ČR.

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

Pohádkové odpoledne ve Štěpánově
V sobotu 4. 5. 2013 se v naší obci
uskutečnilo pohádkové odpoledne. Na
obecním úřadě se sešlo se svými rodiči
14 dětí, aby společně vyslechli pohádku
o nemocném hejkalovi, který se zabydlel v potoce u hřiště a prosí je o vysvobození. Byl to ale nesmírně složitý úkol, který se na první pohled zdál nesplnitelným.
Děti musely během svého putování za
nemocným hejkalem zvládnout několik
zapeklitých úkolů. Prvním zastavením bylo házení neposlušných míčků do koše
u udatného rytíře, následovalo vaření léčivého lektvaru s čarodějnicí, přiložení
polínek do ohýnku u na první pohled zlé
čertice, vodníkovi vychytat rybník, zahrát
si kriket s Bílou paní a na hřišti najít Pařezovou chaloupku kde Křemílek vařil
povidla a Vochomůrka čekal na poráž-
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ku v pexesu. Všem dětem se tyto velmi
záludné úkoly podařilo splnit a mohly

tedy vysvobodit hejkala čarovným lektvarem od zlé nemoci, která napadla jeho
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Napsali nám
hlasivky. Odměnou za vysvobození byla cukrátka, která vyrostla na ,,Bombónovníku“, drobné odměny a diplom jako
vzpomínka na toto dobrodružné odpoledne. Touto cestou bych chtěla jmenovitě moc poděkovat svým dobrovolníkům,

kteří se aktivně podíleli na tomto zábavném odpoledni a byli mi velkou oporou
po celou dobu příprav: Jakub Jonáš, Vladimír Kopáč, Kateřina Gergőová, Adéla
Turynová, Ludmila Turynová. Velké poděkování patří také pracovnicím Městské

!

knihovny v Přelouči za zapůjčení kostýmů
a výzdoby. Akce měla u všech zúčastněných velký úspěch což bylo velkou odměnou pro všechny, kteří se dobrovolně
podíleli na uskutečnění tohoto zdařilého
odpoledne.
Lucie Pavlíková

Kanadské „Listy“ psaly též o přeloučském rodáku
Zdeněk Václavík, nar. 23. 8. 1917, zem. 4. 4. 2008
(Zádušní mše se konala v Přelouči později)
Lidie Václavíková, nar. 8. 8. 1921, zem. 11. 9. 2011
Oba byli v telef. kontaktu s Přeloučí po celou dobu pobytu v Americe.

„Kanadské Listy“, které již od roku 1980 vydával pardubický emigrant Ing. Mirko Janeček, věnovaly vzpomínku na bývalé
exulanty po únoru 1948 z Československa na Západ. Jednalo
se převážně o bývalé účastníky zahraničního oboje - vojáky ze
Západu, policisty, studenty, podnikatele aj. Většinou volili cestu
přes šumavské kopce, proto se jim říkalo „kopečkáři“. Někteří
se později i několikráte vraceli pro rodinné příslušníky a známé.
Tento masový nedobrovolný odchod lze v dějinách českého národa označit za největší exodus po Bílé hoře v roce 1620.
Vždyl v letech1948-1989 uprchlo či zůstalo v zahraničí přes
240 tisíc Čechů a Slováků, na doporučení se vystěhovalo dalších 60 tisíc. Většinou odcházeli lidé vzdělaní, označování mnohdy za elitu národa.
Redakce popsala osudy některých účastníků, kteří toto
martyrium museli podstoupit již podruhé. Je mezi nimi uváděn
i náš bývalý spoluobčan a rodák Zdeněk Václavík, kterého jsme
vzpomenuli v Roštu č. 7-8/2006 v rubrice „Výročí a významné
dny na Přeloučsku“ s tímto textem:
23. 8. 1917 se v Přelouči narodil Zdeněk Václavík, účastník
2. zahraničního odboje ze Západu. Po 2. světové válce napsal několik autentických knih o cestách a osudech našich vojáků v zahraniční armádě. Po únoru 1948 byl vyloučen ze svazu novinářů a byl nucen emigrovat podruhé. Žil v USA ve státě Wiskonsin.
Ve zmiňovaných „Kanadských listech“ se o našem rodáku
píše m.j. toto: „Zdeňka Václavíka, který se vrátil jako příslušník
československé obrněné brigády na Západě, zbavili místa vedoucího kulturní rubriky armádního deníku Obrana lidu koncem března. V redakci si směl vzít všechny své věci včetně diplomu a vyznamenání, do kapsy si zastrčil i pistoli. Za několik
dnů za ním přijel vysloužilý kapitán Oldřich Pelc, parašutista
ze skupiny Potash, nyní národní správce pily v Pumperle u Lenory na Šumavě s informací, že cesta ke svobodě je volná. Tady Standa Urban, který u mne pracuje, pro tebe přijede. Oba
muži měli na sobě dlouhé hubertusy, aby se nepoznalo, že pod
nimi skrývají britské samopaly stengun.
Václavíkovi zůstalo sedm dnů na přípravu. Nejdřív se musel postarat o anglickou manželku, se kterou se rozváděl a o dvě
děti. Velvyslanectví zaúřadovalo rychlo. Jeho matka byla na návštěvě u příbuzných v Přelouči.
Zajet za ní nemohl, poslal ji tedy telegram, ale ten zřejmě
nedošel. Zatímco před devíti lety se s ní rozloučil, tentokráte
neměl čas. Nevadí, za několik let jsem zpátky!
Z Pelcovi pily vyrazili v noci, po kolena se brodili ve sněhu.
Václavík, překladatel z angličtiny Josef Havrda, syn generála

6 / 2013

Ingra Ivan, další parašutista ze skupiny Potash Ludva Hanina
s manželkou, paní Pelcová, dva Lorencové a mlynář Honza, jehož příjmení se ztratilo. Vedl je kapitán Pelc. Když začal mít
dojem, že se stáčejí doprava, takže dělají kolo a vracejí se, nechali se vést Polárkou. Po desetihodinovém maratonu zaklepali ráno na první bavorskou chalupu. Tolik „Kanadské Listy“.
Pro některé exulanty to bylo odloučení na čtyřicetjeden
rok, někteří se politických změn již nedožili, někteří se pro stáří a ztrátu svých blízkých doma návratu do vlasti již zřekli.
Náš spoluobčan a místní rodák Zdeněk Václavík žil na americkém venkově s českou manželkou, byl ve stálém písemném
a telefonickém spojení se svými přáteli v Přelouči a pokud mu
zrak dovolil, byl i stálým čtenářem našeho Roštu. Jeho telefonáty bývaly dlouhodobě zpravidla třiceti minutové, vždyl informace o bývalých spolužácích a známých, jakož i o současném
dění v rodném městě byly pro něho prvořadé.
František Hollmann

Inzerce
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Co nemůžeme vidět...
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Počátky sboru dobrovolných hasičů v Přelouči:
velitelská hasičská přilba
Pro druhou polovinu 19. století byl
v Českých zemích charakteristický rozvoj spolkové činnosti. V Přelouči jich vznikla celá řada. Nás dnes zajímá především
sbor dobrolných hasičů, který byl v našem městě založen 25. června 1876. Hned
od počátku měl více jak třicet členů. Jeho činnost výrazně podpořila Občanská
záložna. Mezi jeho aktivity nepatřila jen
hasičská cvičení, ale také pořádání plesů a dalších kulturních akcí. K prvnímu
požáru sbor vyrazil v říjnu 1878 a od roku 1882 vlastnil též hasičskou stříkačku. V roce 1883 založil sbor svoji kapelu, kapelníkem byl František Filipovský.
V roce 1891 se již účastní hasičského
sjezdu v Praze v rámci Jubilejní zemské
výstavy.
V depozitáři městského muzea se nachází řada exponátů týkající se SDH Přelouč z tohoto období. Nyní si představíme
hasičskou přilbu pocházející z prvních
desetiletí 20. století. Jedná se o kovovou
(niklovou) hasičskou velitelskou přilbu,
která je pozoruhodná svojí výzdobou. Ta

naznačuje, že její funkce byla spíše reprezentativní, než ochranná. Hřeben a boky
přilby jsou zdobeny rostlinným dekorem.

Použitá literatura:
- TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl třetí, 1848 - 1918.
1. vyd. Přelouč: Město Přelouč, 2004.
ISBN 987-80-254-0032-6. 307 s.
- Příslušná evidenční karta Městského
muzea v Přelouči
Podobně je dekorován také podbradník,
který je ukotven nýty s emblémem lva.
Hřeben je na čelní straně zakončen sym-

Koutek dětského lékaře
DÍTĚ A SLUNCE
Slunce je středem naší sluneční soustavy a je všemi uznávané jako dárce života. Je zdrojem 99 % celkové energie na
naší zemi a veškerý život na této planetě je na ní neodmyslitelně závislý. Slunce působí na člověka příznivě v mnoha
ohledech. Má kladný vliv na kardiovaskulární systém, snižuje
stres, snižuje hladinu cholesterolu, stabilizuje hladinu cukru
v krvi, ničí baktérie. Velmi důležitou vlastností zejména pro dětský věk je schopnost slunečního záření přeměňovat cholesterol na vitamin D, který je potřebný nejen pro správné ukládání
vápníku do kostí, ale také příznivě ovlivňuje imunitní systém
rostoucího organizmu.
Sluneční paprsky mohou ale být i nebezpečné, zvláště
v dnešní době, kdy hovoříme o ozónové díře a civilizačních
chorobách. Slunce na naší kůži působí prostřednictvím ultrafialového záření UVA a UVB. Dlouhovlnné záření typu UVA je
považováno za méně nebezpečné, představuje většinu dopadajícího záření na zemi a je zodpovědné za zhnědnutí kůže
a produkci vitaminu D. Středovlnné záření UVB je považováno za škodlivé, kdy způsobuje akutní i chronické postižení kůže. Nadměrný dopad tohoto záření na naši pokožku způsobuje její předčasné stárnutí a rakovinu kůže.
Pro tyto vlastnosti by se ochrana proti slunci měla stát každodenním návykem. Jak je to tedy se sluněním dětí? Kojenci
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bolem Peruna. Samozřejmostí je znak
hasičů obklopený vavříny. Přilba má délku dvacet šest centimetrů, výšku devatenáct centimetrů a v průměru má podobný rozsah. Ve sbírkách muzea se nachází od počátku 60. let 20. století.
Není bez zajímavosti, že není nepodobná té přilbě, ve které byl při příležitosti chystaného odchodu do Pardubic
v roce 1932 vyfocen bývalý přeloučský
starosta (1923 - 1929) Theobald Havránek, taktéž významný funkcionář SDH
(srov. Dějiny města Přelouče IV, s. 36).

Bc. Matěj Pešta,
správce depozitáře městského muzea
731 200 821, matejpesta@email.cz

do 1 roku by se neměli vystavovat přímým slunečním paprskům, dostatečný je pobyt v polostínu, kde je sluneční rozptyl dostatečný. U starších dětí je nutné dbát na to, aby se na
slunci nepohybovaly v kritické době mezi 11. a 14. hodinou
denní. Jinak platí, že čím je dítě mladší, tím kratší dobu
by mělo být na přímém slunci. Délka pobytu dítěte na slunci by se měla řídit i podle fototypu dítěte. Fototyp 1 má světlou
plel, pihy, blond nebo rusé vlasy, na druhé straně fototyp 4 má
světle hnědou kůži, hnědé či černé vlasy. Pokožku dětí je nutné ošetřit správným ochranným slunečním přípravkem, jehož
výběr se řídí také právě podle fototypu kůže. Obecně jsou doporučovány pro dětský věk přípravky s faktorem nejméně 30,
ale u fototypu 1 volíme vyšší faktor a současně zkracujeme
pobyt dítěte na přímém slunci. Část těchto výrobků je označována jako voděodolná, ale je nutno počítat s tím, že po delším pobytu dětí ve vodě se vrstva krému snižuje a je nutno
i u těchto přípravků po delším koupání opět pokožku potřít.
Velkou pozornost na správné ošetření pokožky ochrannými
prostředky musíme věnovat zvláště tehdy, kdy je nutno počítat i s odraženými slunečními paprsky, jak tomu bývá u moře,
obecně u vodních ploch a na sněhu. Na horách musíme počítat s tenčí ozónovou vrstvou. Správným ošetřením se můžeme
vyhnout problémům s popálením pokožky vlivem UV paprsků.
V letních měsících se můžeme u dětí setkat rovněž s úžehem a úpalem. Úžeh představuje podráždění mozku a jeho
blan přímým slunečním zářením. Naopak úpal je důsledkem
přehřátí organizmu v teplém prostředí a selháním jeho termoregulačních mechanizmů. Příznaky úžehu i úpalu jsou si dos-
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Kultura
ti podobné a projevují se bolestí hlavy, závratí, nevolností až
zvracením. Bývá zrychlené dýchání, zrychlený tep a je zvýšena
tělesná teplota. První pomocí je uložení dítěte do chladnějšího
prostředí, podání tekutin a snížení teploty omýváním vlažnou
vodou. V případě opakovaného zvracení a teploty nad 39,0 st. C
je vhodné konzultovat lékaře. Důležitější než léčba je jistě prevence úpalu a úžehu. Přehřátí organizmu lze zabránit velmi
jednoduchým způsobem. Znamená to nezůstávat příliš dlouho
na slunci, správně se oblékat, chránit si hlavu vhodnou pokrývkou, pít dostatečné množství tekutin, zejména při sportu v horkém prostředí.
Na závěr nezbývá nic jiného než popřát všem rodičům i jejich dětem, aby si užili slunného léta bez komplikací způsobených nadměrným působením slunečního záření.
Vladimír Němec, pediatr, Přelouč
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Vážení čtenáři, pokud byste měli zájem o odpovědi
na některé otázky týkající se zdraví dětí, můžete své dotazy poslat na adresu redakce časopisu Rošt.

Informace
Přeloučská poliklinika, a.s. oznamuje, že v průběhu měsíce
června 2013 dojde k přestěhování plicního oddělení ze „Staré
polikliniky“ (Nádražní 268) na „Novou polikliniku“ - 2. patro,
vedle ultrazvuku (Libušina 203). O bližším termínu budete informováni rozhlasem. Provoz ordinace bude zachován.

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
psychologie
NOVÁK, Tomáš
Proč se mnou nemluvíš?
Praha: Grada, 2013.
cestopisy
KULHÁNKOVÁ, Zuzana
Narozena pod toulavou hvězdou.
Praha: Nakl. Lidové noviny, 2012.

BELETRIE
DUBSKÁ, Kateřina
Člověk Gabriel. Brno: Jota, 2013.

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PŘELOUČI
Výpůjční doba o letních prázdninách
pro děti i pro dospělé:

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
BEŠŤÁKOVÁ, Eva
Číslicové pohádky.
Praha: Knižní klub, 2013.
J.K.

Pondělí 8.00-12.00 13.00-18.00
Středa 8.00-12.00 13.00-18.00

LOVCI PEREL V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V PŘELOUČI
KOLIK ROČNĚ PŘEČTETE KNIH?
Naši čtenáři z dětského oddělení od
října 2012 poměřovali své čtenářské dovednosti v soutěži Lovci perel. Za každou přečtenou knihu, zařazenou do seznamu Perlorodek, dostal čtenář malou
perlu. Nejdřív ovšem musel vyplnit krátký
dotazník, ve kterém bylo třeba si poradit
se záludnými otázkami o právě dočteném
příběhu. Kdo četl nepozorně, většinou
musel číst znovu. Z celkového počtu 300
Perlorodek si podle svého vkusu vybral
opravdu každý soutěžící.
Na konci května naše lovení perel
skončilo.
Pro malé lovce jsme připravili setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou,
která s nimi hovořila nejen o svých knihách, ale i tom, jak se stát spisovatelem
a dalších zajímavostech. Pokud se domníváte, že nejlepší lovci měli ve svých
barevných sáčcích při výsledném sčítání
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jen pár desítek perel, velmi se mýlíte. Dvě
nejlepší lovkyně Adriana Vachková a Klára Černíková jich získaly každá celou
stovku.

Pochopitelně, že ne všichni měli nasbíráno takové množství perel. V některých sáčcích jich nebylo ani deset. Ale ve
výsledku přece vůbec o počet perel nešlo.
Čtení je dovednost, která zásadním
způsobem obohacuje a zkvalitňuje život

každého z nás, al jsme malí nebo velcí.
U dětí je čtení také důležitým faktorem
jejich duchovního vývoje. Každý rodič,
který se snaží ze svého dítěte vychovat
čtenáře, mu dává nádherný dar. V knihovně se pak snažíme na tuto výchovu
navazovat a děti u čtení udržet. Proto
nás velmi těší, že počet našich dětských
čtenářů se nesnižuje, ale naopak roste
a řada z nich se ráda účastní i našich
soutěží..
Velmi příjemným zjištěním pro nás
byla i skutečnost, že většina drobných
prodejců v Přelouči pozitivně reagovala
na naši prosbu, aby lovcům perel přispěli různými drobnostmi ze svých obchodů do závěrečného Velkého bazaru, kde
si děti mohli za nastřádané perly něco
koupit.
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ
TAKTO DĚTI V JEJICH ČTENÁŘSKÉM ÚSILÍ PODPOŘILI.
L.H.
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI
Václav Vlasák
Ladislav Skalecký
Věra Dostálová
Václav Balon
Miloslava Korbelová
Marie Miláčková
Marie Vančurová
Eduard Pechman
František Boudyš
Jiří Husák
Anna Zavadilová
Věra Prášilová
Marie Červená
Věra Holá
Ladislav Líbal
Jindřich Pavlík
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Václav Mrázek
Jiřina Horká
Ing. Josef Frydrych
Marie Víšková
Jarmila Kohoutková
Květuše Kadlecová
Vojslava Měcháčková
Jindřich Rulc
Jiřina Peková
Karel Kučera
Václav Moravec
Miluše Rakušanová
Ludmila Konečná
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STŘÍBRNÁ SVATBA
Ilona a Miloš Řezníčkovi

23. 4.

Vítání občánků
Dubnové vítání občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči.
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Natálie
Jelínková
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Nela Anna
Sobotková

Radek
Kalousek

Tadeáš
Milý
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O kom nevíme

O kom nevíme
Petr Vacek
varhaník a dirigent, absolvent pardubické konzervatoře, v současné
době posluchač Hudební fakulty JAMU v Brně, vede pěvecký sbor
Josef Bohuslav Foerster
od roku 2007 a veřejnost ho vnímá především jako sbormistra. Každoročně pořádá varhanní koncerty v Pardubicích
a okolí, v Přelouči adventní koncerty ve
Sboru Tůmy Přeloučského. Zajímala nás
také jeho varhanní činnost.
Jaké byly vaše první hudební aktivity?
Začal jsem hrou na flétnu v DDM Štolbova v Pardubicích a brzy nato jsem zpíval v Pardubickém dětském sboru, nejprve v přípravném oddělení Písnička a pak
krátce i v hlavním sboru. Potom jsem byl
několik let zpěvákem Chlapeckého sboru Bonifantes Pardubice.
Ovlivnilo vás zpívání ve sboru při volbě studia dirigování?
Právě v uvedeném chlapeckém sboru jsem začal dirigovat. Nejprve přípravná oddělení, pak i hlavní sbor. Takže
ovlivnilo a zásadně.
Studium dirigování předpokládá hru
na klavír. Kdy jste začal hrát na klavír?
Pro hru na klavír jsem se rozhodl sám
asi ve 12 letech, přesně to nevím. Do ZUŠ
jsem nikdy nechodil, navštěvoval jsem
soukromé hodiny.
Jako druhý obor jste si vybral varhany.
Co vás k tomuto rozhodnutí dovedlo?
Varhany mě odjakživa fascinovaly.
S pěveckými sbory jsme s nimi pravidelně koncertovali doma i v zahraničí. Za
rozhodující považuji provedení kantáty
Bohuslava Martinů „Hora tří světel“, kde
je úžasný varhanní part. To mě dovedlo
k varhanám.
Na které největší varhany jste hrál a na
které byste si chtěl zahrát?
Největší varhany, na které jsem si
zahrál, byly v Olomouci v Chrámu sv. Mořice. Zde stojí snad největší nástroj v Čechách. Má pět manuálů, pedál a asi deset a půl tisíce píšlal! Moc rád bych si
zahrál na varhany v Bazilice sv. Jakuba
v Praze a na úžasný nástroj v Notre Dame v Paříži.
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Kterého současného varhaníka považujete za nejlepšího?
Za současného nejlepšího českého
varhaníka považuji Aleše Bártu a samozřejmě svého pana profesora Pavla Černého. Ze zahraničních obdivuji varhaníka z Notre Dame v Paříži Oliviera Latryho.
Kteří skladatelé resp. jejich díla patří
k vašim oblíbeným?
Mám velmi rád české skladatele, zejména Antonína Dvořáka, Bohuslava
Martinů a Leoše Janáčka. Obdivuji Johanna Sebastiana Bacha a líbí se mi César Franck, jehož varhanní dílo je řazeno
kvalitou hned za Bachovým. Rád hraji
Bachovy chorální předehry, které jsou
nesmírně krásné, a Franckovy Tři chorály pro varhany. Mám slabost pro moderní varhanní hudbu, především pro skladby Petra Ebena, a často uvádím Reliéf pro
varhany Luboše Fišera. Moje velmi oblíbená skladba je Gotická suita od Léona
Boëllmanna. Má efektní Toccatu a publiku se líbí.
Jak hodnotíte přeloučské varhany?
Varhany, které jsou ve Sboru Tůmy
Přeloučského, jsou sice přes 100 let staré, ale ku chvále stavitele koncertní činnosti stále vyhovují. Prošly drobnými opravami a zrestaurování by si zasloužily.
Varhany v kostele sv. Jakuba jsou v povědomí českých varhaníků jako mimořádně cenné historicky i kvalitou. Patří
k těm nejstarším v královéhradecké diecézi. Jistě by stálo za to je více využívat
k profesionálním varhanním koncertům.
Studium dvou oborů vám bezesporu
zabere hodně času. Co děláte ve volném čase, pokud vám ještě nějaký
zbývá?
Na varhany i na klavír cvičím několik hodin denně. Součástí studijního programu je kromě hry na nástroj i studium
odborné literatury, partitur, historie hudby, cizích jazyků apod. Jednostranné fyzické zatížení je třeba kompenzovat zdra-
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vým pohybem. Ideálním sportem, který
mi zároveň poskytuje relaxaci, je plavání.
Doplňuji ho jízdou na kole a běháním.
Městské dopravě se vyhýbám, chodím
pěšky. Navštěvuji koncerty, divadelní představení, galerie a zajímám se o literaturu a nahrávky, které se nevztahují pouze
k mému oboru.
Dá se odpovědět na otázku, který obor
je vám bližší?
Nedá. Oba mají svá pozitiva.
Jaký máte vztah k Přelouči?
Překonat vlakem vzdálenost mezi Pardubicemi, kde bydlím, a Přeloučí, kam jezdím rád, není problém. Ruch a šeŠ velkoměsta je tady nahrazen klidem, zelení
a parky. Přelouč má i zajímavé historické objekty, kromě místních kostelů i pěkné náměstí s Občanskou záložnou, v jejímž krásném prostředí probíhají zkoušky
a koncerty našeho sboru.
Co od sbormistra vyžaduje práce se
sborem, především amatérským?
Rozdíl mezi prací s profesionálním
a amatérským sborem spočívá v možnostech sboru. S tím souvisí i výběr repertoáru a počet nastudovaných skladeb.
V obou případech to od sbormistra vyžaduje hlavně lásku k hudbě, trpělivost,
důslednost a poctivou práci. Neméně důležitá je i spolupráce sboru a dobrá pracovní atmosféra.
Jaké novinky chystáte se sborem?
Nyní chystáme uvedení celé mše „Missa Adventus et Quadragesimae“ Petra
Ebena v nějakém zajímavém chrámovém prostředí…
Koncertní sezónu sbor Josef Bohuslav Foerster tradičně uzavře jarním
koncertem v Občanské záložně. Během
prázdnin bude třeba načerpat nové síly
k přípravě podzimních festivalových vystoupení a vánočních koncertů.
D. Jiroutová

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat za důstojný průběh odhalení pamětní desky
mému otci Janu Čepilovi - Osadnímu výboru v Klenovce, panu Miloslavu Bažantovi, paní Marcele Danihelkové a zástupcům města starostce paní Bc. Ireně Burešové
a místostarostovi panu Ing. Ivanu Moravcovi.
Vlasta Tylerová
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Základní škola Smetanova ul.
Stromy
V době od 23. - 25. 4. zazněla každý
den školou píseň J. Svěráka Chválím tě,
země má a všemi předměty prolínalo téma stromy. Cílem letošního školního projektu pro 1. stupeň bylo jednak to, aby
se žáci dozvěděli co nejvíce o stromech,
jednak aby se dál osázela školní zahrada. Každé třídě byla ušita činnost přímo
na míru. Všichni luštili tajenky, řešili kvízy, poslouchali příběhy, prohlíželi vzorky dřeva nebo dřevěné hračky. Pro nejmladší žáky byl připraven pěkný program
v městské knihovně. Starší žáci shromažŠovali informace o určitém stromu, uspořádali je na projektové archy a pak je prezentovali před ostatními žáky.

Kromě toho, že celé tři dny prožili žáci netradičně a zábavně, učili se spolupracovat při získávání informací, při jejich třídění i tvůrčím zpracování. Neméně
cenné bylo uvědomit si vztah ke svému
okolí. Nově vysázené habry a tavolníky
jistě nikdo z žáků úmyslně neponičí. Projekt se vydařil díky pečlivé a náročné přípravě vyučujících i vstřícnosti odboru životního prostředí a městské knihovny.
Všem patří velké poděkování.
V. Tužilová

Naděje pro Indii
Projekt pro 2. stupeň s názvem Naděje pro Indii byl motivován myšlenkou poznat zemi, která je sice od nás vzdálená přes 5000 km, ale ke které máme
přesto blízko. Naše škola adoptovala na
dálku jednu indickou dívku a umožňuje jí tak chodit do školy. V jakém prostředí asi žije, si žáci mohli představit díky
poutavému vyprávění lidí, kteří zde byli
a pořídili množství autentických snímků.
V přípravné fázi žáci samostatně hledali různé informace o Indii a pak okusili
na vlastní kůži, že plno věcí, se kterými
se běžně setkávají, má spojitost s Indií.
Al už to je jóga, pozemní hokej a břišní
tance nebo kari koření. Do tajů indické
kuchyně zasvěcoval žáky pravý indický

Každá třída si zasadila svůj strom,
o který teŠ pečuje. Součástí projektu bylo i vyhlášení ankety o nejkrásnější strom
Přelouče. Žáci vytvořili k tomuto účelu originální hlasovací lístky. Stromem roku
2013 se stala metasekvoje čínská, která
zdobí naši školní zahradu.

Indická kuchyně chutná

Sárí je pohodlný indický oděv
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Pozemní hokej

Nácvik břišních tanců
kuchař v turbanu. Děvčata zkusila, jak
by jim slušel indický oděv - sárí. Zajímavý a poučný projekt zpříjemnil žákům první májové dny.

Interhaf
O zábavu i poučení pro žáky 1.-6. ročníku se postarala paní M. Žváčková se
svými třemi elderteriéry. Názorně před-

vedla a vysvětlila, proč dochází někdy
k rizikovým situacím při setkání se psy,
jak jim předcházet nebo jak se při nich
zachovat. Ukázala, že správný páníček
musí své miláčky ovládat s jistotou, ale
zároveň s láskou. Všechny přesvědčila
o tom, že se řídí heslem „Kdo chce mít
přítele, musí být sám přítelem.“ Vztah člověka a psa může být krásný, ale vyžaduje velkou odpovědnost. Program byl pro
všechny přínosný, zvláště pak pro ty děti, které by si přály dostat nebo dát pejska jako dárek.
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Celé představení mělo smysluplný děj,
ale trochu nám dělalo potíže pochopit
baletní vsuvky černě oděného „strašáka“.
Až v závěru jsme pochopili, že měl představovat smrt. Dojem z představení nám
malinko kazily nepohodlné sedačky, ale
paní uvaděčka nám vysvětlila, že kdyby
je vyměnili za pohodlnější křesla, zmenšila by se kapacita hlediště. A to by byla
škoda. Po cestě domů jsme se všichni
shodli, že bychom rádi na podobné představení jeli znova.
M. Hajnová a B. Jelínková, 8.A

Fyzika, která zachraňuje
Dne 24. 4. se žáci devátých ročníků
ZŠ Masarykovo náměstí zúčastnili programu Fyzika, která zachraňuje. Program
pořádala Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích. Na školním dvoře měli žáci možnost si vyzkoušet trenažér
nárazu do pevné překážky při rychlosti
40 km/h a zejména trenažér překlopení vozidla. Pomocí brýlí znesnadňujících
orientaci si zkusili projít slalom a osvojit
si pravidla bezpečnosti silničního provozu a dopravní předpisy. Za splněné úkoly byli odměňováni malými dárky.
Mgr. M. Holická

Návštěva ekocentra
Paleta v Pardubicích
Jako každoročně navštívili žáci 7. ročníku středisko ekologické výchovy Paleta v Pardubicích. Zúčastnili se programu s názvem Zdraví na talíři. S lektorem
hovořili o tom, co je a co není zdravá výživa, co jsou biopotraviny a jak je vhodně zařadit do jídelníčku. Na závěr se
žáci rozdělili do 4 skupin a připravili si
zdravé občerstvení - pomazánku z červené čočky, jahelné kuličky nepečené, ovocný salát a ovocný čaj. Pochutnali si všichni, zájemci si odnesli recepty domů.
Mgr. J. Špačková

Pythagoriáda
Ve čtvrtek 2. 5. 2013 se zúčastnili tři
žáci naší školy okresního kola matematické Pythagoriády v Pardubicích. V kategorii šestých tříd obsadili Martin Jiřiště z 6. A a Tomáš Věříš z 6. B se stejným
počtem získaných bodů 18. místo. V konkurenci 45 vybraných žáků je to krásné
umístění. Gratulujeme.
Mgr. L. Horychová

Ze sportu
indonéskou džungli, pavilon goril. Žáci se
potom projeli místní lanovkou. Po přesunu na přístaviště nastoupili na hodinovou plavbu lodí. Žákům se otevřel nevšední pohled na Prahu z řeky Vltavy
a hned se pustili do fotografování obou
břehů. Zážitkem bylo i projíždění dvěma
zdymadly. Na závěr si naši žáci ještě pohráli na atrakcích dětského hřiště u nádraží. Žáci provětrali svoje peněženky
nákupem suvenýrů a občerstvení. Byl to
zdařilý výlet, i když to ráno vypadalo všelijak.
Mgr.V. Ostatek

Divadlo Na Fidlovačce
V rámci výuky literární výchovy jsme
navštívili 23. 4. divadelní představení Babička podle povídky B. Němcové v pražském Divadle Na Fidlovačce. Hlavní roli
Malá kopaná
V úterý 30. dubna sehráli chlapci
z naší školy okrskové kolo v malé kopané. Na útulném hřišti v Cholticích nejprve podlehli domácímu týmu 0:5, poté nestačili na Rohovládovou Bělou, se kterou
prohráli 1:3. V závěrečném derby přeloučských škol zvítězili 5:1 a obsadili celkové
3. místo.

Školní výlet 5. A - Praha
Ve čtvrtek 2. 5. 2013 se zúčastnili žáci 5. A dlouhodobě slibovaného výletu
do Prahy, kde navštívili zoologickou zahradu a projeli se po Vltavě lodí. Ráno se
vypršelo a cesta rychlíkem a místní dopravou utekla rychle a před devátou hodinou se už stálo před hlavním vchodem ZOO. Žáci postupně navštívili v ZOO
např.: pavilon tučňáků, vodní svět a opičí ostrovy, pavilon kočkovitých šelem,
údolí slonů, africký dům, pavilon hrochů,

6 / 2013

Coca-Cola Cup
Ve čtvrtek 25. dubna se zúčastnily
dívky naší školy fotbalového turnaje v kopané, který proběhl v Dymokurech u Poděbrad. Po úvodní porážce 0:5 s pozdějšími vítězkami z Poděbrad remizovaly 0:0
s domácími hráčkami Dymokur a porazily 2:1 žákyně z Nového Bydžova. Celkově děvčata díky horšímu skóre obsadila
konečné 3. místo.

babičky hrála Eliška Balzerová. Její projev byl tak přirozený a opravdový, že jsme
měli pocit, jako bychom se ocitli v té době, kdy se děj odehrával. Barunka v úvodu a na závěr vystupovala jako dospělá Božena Němcová, takže jsme měli
možnost dozvědět se i střípky z jejího
pohnutého života. Nejvíce se všem líbila
epizoda o Viktorce, kterou bravurně ztvárnila Barbora Mošnová. Ocenili jsme i výkon Ivy Pazderkové v roli kněžny.

McDonald's Cup
Turnaj nejmenších žáků základních
škol proběhl v pátek 3. 5. Kvůli nepříznivému počasí se na fotbalové hřiště v Přelouči dostavily pouze děti z obou místních
škol. V kategorii 1. až 3. třídy se více dařilo klukům ze školy ve Smetanově ulici, v utkáních 4. a 5. tříd byli úspěšnější
chlapci z Masarykova náměstí. Vítězové
si zajistili postup do okresního kola v Moravanech.
Bc. M. Bulušek
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Čermákovo Vysoké Mýto
Po dvouleté odmlce se Dechový orchestr ZUŠ Přelouč znovu zúčastnil soutěžní přehlídky dechových orchestrů Čermákovo Vysoké Mýto. Svou ZUŠ a město orchestr opět velmi úspěšně reprezentoval a znovu patřil mezi nejlepší. V letošní soutěži
získal hned 6 ocenění: cenu diváků, cenu za kultivovaný hudební projev, za výkon dirigenta, za dynamické vypracování skladeb,

Jak lehce se potom stoupalo po 118 schodech na ochoz Prašné brány. Rozhled byl nádherný. Též výchovný koncert, který byl
hlavní náplní našeho výletu do Prahy, byl zcela výjimečný. Ne
každý den máme možnost slyšet stočlenný orchestr. Jeho zvuk
se nesl nádhernou secesní Smetanovou síní Obecního domu.
Po koncertě při procházce po starém Židovském městě se děti
občerstvily a cesta domů vlakem uběhla velmi rychle. Děkuji
za poskytnutí dotace od Městského úřadu Přelouč, který nám
pomohl z velké části uhradit náklady na tento výlet.
Jaroslava Baboráková, vedoucí klavírního oddělení

Program červnových akcí ZUŠky
Sobota
Úterý
Čtvrtek
Sobota
Pondělí
Čtvrtek
za stylovou interpretaci provedených skladeb a zvláštní cenu za
provedení skladby Ozvěny tance Evžena Zámečníka. Kromě soutěže se orchestr zúčastnil také slavnostního průvodu městem
a závěrečného monstrkoncertu, na kterém vystoupily společně
všechny orchestry dohromady. Orchestr v posledním měsíci školního roku čeká ještě několik důležitých koncertů. Připravuje se
na mezinárodní soutěž dechových orchestrů v Ostravě, na koncertní zájezd do Německa a v neposlední řadě na domácí festival Polanského Přelouč, který se uskuteční již 1.6. s vystoupením našeho orchestru od 14 hodin.
Michal Chmelař, dirigent

Úterý
Úterý
Středa
Čtvrtek
Sobota
Pondělí

1. 6. - Polanského Přelouč
4. 6. - Vernisáž prací výtvarného oboru, Divišova vila
6. 6. - Výstava prací výtvarného oboru, ZŠ Chvaletice,
17:00
8. 6. - Dechový orchestr na soutěži Bohemia 2013
v Ostravě
10. 6. - Interní večírek, 16:30, Sál ZUŠ
13. 6. - Závěrečný koncert žáků keyboardového oddělení, Sál ZUŠ, 17:00
18. 6. - Koncert pěveckého oddělení, 17:00, Hudební
sál ZUŠ
18. 6. - Třídní koncert žáků J. Mildeho, 17:00, Chrám
církve čs. husitské Přelouč
19. 6. - Třídní koncert žáků P. Lojínové, 17:00, sál ZUŠ
20. 6. - Koncert 1-2-3, Hudební sál ZUŠ, 16:00
22. 6. - Vystoupení žáků ZUŠ v rámci Slavností Železnohorského regionu, Barborka
24. 6. - Vítání léta, 16:00, Zahrada školy

Představujeme reprezentanty ZUŠky
Zájezd do Prahy
Že zájezd do Prahy na koncert může přinést i jiné než hudební zážitky, o tom se v sobotu 27.dubna přesvědčili žáci klavírního oddělení ZUŠ . Při čekání na otevření Prašné brány se
jako z čistého nebe objevila mezi našimi žáky světově proslavená módní návrhářka Blanka Matragi. Sama se dala do řeči
„odkud že jsme to přijeli“, ochotně se s námi i vyfotografovala.

Hudební obor - Václav Košyál
Václav Košlál se pátým rokem učí hrát na trubku ve třídě
Michala Chmelaře. Jako sólista získal v roce 2012 druhé místo
v celostátním kole soutěže ZUŠ v Kladně a v roce 2011 čestné uznání na Mezinárodní soutěži žeslových nástrojů v Brně.
Uplatňuje se také jako komorní hráč. V letošním roce dovedl
školní žeslové kvarteto jako první trumpetista přes vítězství
v okresním a krajském kole až do ústředního kola v Liberci,
kde získal 3. místo. Se stejným souborem získal také 3. místo
na celostátní soutěži komorních souborů ve Vidnavě v říjnu
loňského roku. Je členem a zároveň oporou dechového orchestru ZUŠ. S ním získal mnohá další ocenění na různých Evropských soutěžích (Bratislava, Bamberg, Leszno, Praha,…). V současné době se připravuje ke studiu na konzervatoři. Účastnil
se několika trubkových workshopů a kurzů, například u hráčů
České filharmonie.
Michal Chmelař, vyučující hry na trubku

Výtvarný obor - Lenka Hospodářská
Na tento rok jsem se těšil jako „malý kluk“. Jedním z důvodů byl právě reprezentant školy. Jméno Lenky Hospodářské bych
do pomyslné kroniky výtvarného oboru zaznamenal klidně „zla-
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tým písmem“. Její lidský rozměr plný bezelstnosti a dobráctví doplněný o osobitý talent výtvarný, pracovitost a píli je v dnešním čase „uspěchaných lidí“ něčím nevídaným. Ve výuce Lenka
drží spolužákům pomyslnou lalku hodně vysoko. Jako správný reprezentant měla Lenka zastoupení na každé z výstav výtvarného oboru. V tomto roce zaujala výtvarnými pracemi nejen svého učitele, ale také profesory Ústavu umění a designu
v Plzni, kam byla při talentových zkouškách do atelieru didaktické a mediální ilustrace úspěšně přijata. Tímto Lence blahopřeji a ještě jednou děkuji za její obohacující docházku do výtvarného oboru ZUŠ Přelouč. P.S. - od 4. června v Divišově vile
je možno zhlédnout společnou výstavu Lenky Hospodářské s kdysi také za výtvarný obor oceněné Kristýny Štainerové.
Domluvil jsem, Jan Vojtíšek, vyučující výtvarného oboru

!

Indiáni

Taneční obor - Kristýna Štainerová
Školní rok 2004/2005, tehdy Kristýnka nastoupila jak do
1. třídy základní školy, tak do přípravného oddělení tanečního
oboru na zdejší ZUŠce. Takže je to už devět let, co se věnuje tanci, a letos je jedinou absolventkou tanečního oboru. Kristýnka
není soutěživý typ, nechce umět vše hned, ale naopak ke všemu přistupuje s trpělivostí a s jistou dávkou pokory. Netančí jen
pro potlesk diváků, ale hlavně pro svůj vlastní prožitek z tance.
A z toho by si měli vzít příklad začínající i pokročilejší tanečníci a tanečnice, to je na tanci to nejkrásnější, vlastní prožitek.
Soňa Paskerová, vyučující tanečního oboru

Literárně-dramatický obor - Josef Válek
Pepík Válek se svým přístupem k plnění úkolů vypracoval
mezi přední členy souboru literárně-dramatického oddělení. Výsledkem jeho píle bylo hostování v několika inscenacích ve Východočeském divadle v Pardubicích.
Zdeněk Rumpík, vyučující literárně - dramatického oboru

Mravenci

Dechový meziměstský koncert
2. května se v koncertním sále ZUŠ uskutečnil další ročník
tradičního Dechového meziměstského koncertu. Letos pozvání do Přelouče přijali učitelé a žáci ZUŠ Ústí nad Orlicí a ZUŠ
Pardubice - Polabiny. ZUŠ Pardubice - Polabiny reprezentoval
vynikající saxofonový soubor „Sweet Saxophones“ vedený panem Pavlem Mertou a ZUŠ Ústí nad Orlicí vyslala do Přelouče
klarinetové trio vedené Martinem Hrnčířem. Místní ZUŠ Přelouč
zastupovaly dva žeslové soubory vedené Michalem Chmelařem. Po koncertě pak proběhlo tradiční přátelské posezení všech
účinkujících a opékání špekáčků.
Michal Chmelař, vyučující hry na trubku

Veverky
Petra Lojínová, zástupce ředitelky ZUŠ

TANEČNÍ PODVEČER
Mravenci, veverky, žabky… skoro by se mohlo zdát, že se
v Záložně ve středu 22. května konala nějaká přírodovědná přednáška, ale zdání klame! Na pódiu se představili žáci tanečního
oddělení ZUŠky, kteří navštěvují výuku v Přelouči a na odloučených pracovištích v Cholticích a Chvaleticích. V pestré mozaice
jednotlivých vstupů diváci sledovali vystoupení od těch nejmladších až po vyzrálé výkony tanečníků a tanečnic z vyšších ročníků. Nádherná atmosféra v sále a závěrečný potlesk hlediště,
naplněného diváky skoro až k prasknutí, to je pro všechny bezpochyby velkým oceněním za celoroční práci. Za krásný koncert děkujeme všem účinkujícím žákům a především jejich učitelům Soně Paskerové, Jitce Vítkové a Petru Boriovi.
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Vytvoření systému „spotřebitelský ombudsman“
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo sadu účinných
opatření k omezení nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům, zejména seniorům, při prodejních akcích a v zájmu zvýšení ochrany spotřebitele navrhlo systém tzv. Spotřebitelského ombudsmana.
Spotřebitelský ombudsman je systém, který za pomoci
kontaktních míst na stávajících živnostenských úřadech
/ŽÚ/ a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi /NNO/ umožní především seniorům efektivně, rychle a bezplatně se domoci spotřebitelských práv. Spotřebitelský ombudsman není nový úředník či další úřad. Spotřebitelský
ombudsman je označení pro systém, který za pomoci kontaktních míst na živnostenských úřadech a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi umožní oklamaným a zneužitým spotřebitelům, především seniorům, efektivně, rychle
a bezplatně se domoci svých spotřebitelských práv. Spotřebitelský ombudsman je zaveden za účelem okamžitého řešení
palčivého problému s nepoctivým prodejem v případě tzv. předváděcích akcí. Na nich je v řadě případů prodáváno zboží nebo jsou nabízeny služby za použití tzv. nekalých obchodních
praktik. Spotřebitelům je nuceno ke koupi zboží, které ve skutečnosti nepotřebují. V mnohých případech se navíc jedná
o zboží značně předražené. Spotřebitelský ombudsman tedy není novým úředníkem, ale „využitím“ existující sítě celkem 227 obecních živnostenských úřadů. Spotřebitel se díky nově zaváděnému systému bude moci zdarma obrátit na
některý ze živnostenských úřadů, kde s ním bude vyplněn jednoduchý vstupní formulář, kterým založí případ, jenž bude
dále zpracován místně nejbližší nevládní neziskovou organizací. Tato organizace potom bude radit, resp. zastupovat spotřebitele, a to opět bezplatně. Systém současně umožní případnou snazší kontrolu dotčeného prodejce orgány státu. Pokud
se spotřebitel rozhodne obrátit se na nevládní neziskovou organizaci přímo sám, jsou mu zde k dispozici kontakty na takové organizace, která se zabývají ochranou spotřebitele. Spotřebitelé mohou případně využít publikovaných vzorů. Takto
nastavený systém by měl být účinným nástrojem pro ochranu
spotřebitele v boji proti nekalým obchodním praktikám, respektive záchrannou sítí, jež spotřebiteli umožní efektivní a bezplatnou ochranu jeho práv porušených nepoctivými obchodní-
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ky v průběhu tzv. předváděcích akcí. Spotřebitelský ombudsman znamená pomocnou ruku státu, podanou všem postiženým spotřebitelům, zejména našim seniorům.
Odkaz na stránky MPO pojednávající o problematice ochrany spotřebitele a tématice spotřebitelského ombudsmana
http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/spotrebitelsky-ombudsman/
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Okénko z Domova u fontány
Poradna pro seniory a seniorské záležitosti
Domova u fontány uspořádala předváděcí akci
Ve čtvrtek 18. dubna uspořádala Poradna pro seniory a seniorské záležitosti Domova u fontány ve spolupráci s firmou
T & L předváděcí akci elektrických skútrů pro seniory a částečně handicapované.
Po úvodním slovu ředitelky domova Mgr. Danuše Fomiczewové přednesl prezentaci skútrů zakladatel firmy T & L pan
Tomas Bohovic. Nejprve nastínil historii a začátky firmy, pro jejíž založení byla impulzem babička pana Bohovice, která měla potíže s mobilitou a mohla se pohybovat pouze po svém bytě. Díky elektrickému vozíčku/skútru se mohla opět podívat ven
a podnikat tak své oblíbené „procházky“ v přírodě.
Předváděné elektrické invalidní vozíky a skútry jsou vhodné pro seniory, tělesně handicapované a nemohoucí osoby,
kterým ulehčí pohyb zejména na delší vzdálenosti. Vozíky jsou
ovládány kolébkovým systémem páček, a proto na ovládání
není potřeba vynakládat větší fyzickou námahu. Tyto vozíky si
vybírají převážně lidé, kteří chtějí být opět svobodní a aktivní,
protože jim umožní zajet si do obchodu, k lékaři nebo jen tak
navštívit přátelé či se projet po okolí, navštívit park apod. Všechny touto firmou nabízené modely mají vzadu umístěny dvě kola pro dobrou stabilitu. Veškeré ovládání je na řídítkách, což
umožňuje snadné ovládání pouze rukou. Sedadlo, opěrky i řídítka jsou nastavitelná dle potřeb majitele. Vozíčky jsou také
plně rozložitelné a tak není problém složit je do kufru auta a zajet si s rodinou na nějaký pěkný výlet.
Naši klienti si po prezentaci vozíčky hojně vyzkoušeli a mnozí by je rádi vyměnili
za své stávající manuální invalidní vozíčky ☺.

Čarodějnice v Domově u fontány
V tomto roce přiletěly čarodějnice do Domova u fontány
předčasně, a to již 24. 4. 2013. Tento brzký přílet způsobila
návštěva klientů ze spřáteleného zařízení ze Slovenska, pro
které jsme pálení čarodějnic přesunuli na dřívější termín.
Počasí nám přálo, proto jsme se sešli v zahradě. Akci zahájila ředitelka domova Mgr. Danuše Fomiczewová krátkým přivítáním a několika slovy o původu oslavy čarodějnic. A poté již všem
popřála dobrou náladu a klientům dobré rozptýlení a pobavení.
Stejně jako v loňském roce bylo nedílnou součástí pálení
čarodějnic opékání buřtů a sklenka vychlazeného piva nebo
nealkoholické nápoje. Odpoledne bylo vyplněno soutěžemi,
jako je házení šipek, kuželky, lovení rybek apod. Zábavy se
s chutí zúčastnili také klienti ze Slovenska, v čele s ředitelem
jejich zařízení panem Jozefem Sabolem a naší paní ředitelkou.
K tanci a poslechu hrála našimi klienty velmi oblíbená skupina Gross country.
Důkazem, že se slunečný den vydařil, byl úsměv na tvářích
klientů nejen našich, ale i klientů ze Slovenska. Za navození příjemné nálady a pohody děkujeme členům skupiny Gross Country a všem pracovníkům, kteří se na zajištění akce podíleli. Domov u fontány také děkuje za sponzorský dar panu Miloslavovi
Viterovi v podobě ovoce a panu Ladislavu Francovi, který nám
věnoval liberecké párky pro klienty na výše uvedenou akci.

Vážené a milé klientky, klienti, návštěvníci, zaměstnanci, rodinní příslušníci a vlastně všichni příznivci
Domova u fontány.
Domov u fontány vyhlašuje
sbírku materiálu pro naši „dílničku“. Máte-li doma
zbytečný, přebytečný či nevyužívaný materiál, který
by se dal využít na výrobu výzdoby a dekoraci našich společných prostor či pokojů klientů? Přineste nám ho!
Zájem máme o:

Výzva ke spolupráci
Vážení a milí obyvatelé
domova, návštěvníci, zaměstnanci,
rodinní příslušníci a všichni, kteří chováte
přízeň k Domovu u fontány.
Touto cestou bychom Vás rádi požádali o pomoc.
Domov u fontány připravuje výstavu panenek z dob našich babiček a prababiček.
Proto Vás žádáme o zapůjčení či věnování
starších panenek právě na tuto výstavu. Panenky budou po ukončení výstavy vráceny.

stuhy, krajky, vlny, bavlnky, látky, knoflíky, rámečky, krabičky, košíčky, ošatky, háčkované dečky, kamínky, ubrousky, barvy, věnečky, barevné papíry, nebo cokoli z čeho se dají vyrábět dekorační či ozdobné předměty. Stejně tak uvítáme
„staré předměty“ z dob mládí našich rodičů či prarodičů,
protože budeme připravovat další vzpomínkovou místnost.

Každému dárci
bude jmenovitě
poděkováno v časopise FONTÁNKA
a v PŘELOUČSKÉM ROŠTU.

S úctou a předem děkuje vedení domova
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Každému dárci či zapůjčení panenky
bude jmenovitě poděkováno v časopise
FONTÁNKA a v PŘELOUČSKÉM ROŠTU.
S úctou a předem děkuje vedení domova
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KVĚTEN U NÁS
VE VOLANTU…
Měsíc květen byl převážně měsícem
sportu, a to z toho důvodu, že se nám
venku udělalo konečně hezké počasí
a my jsme měli s dětmi příležitost trávit
více času v zahradě, kterou máme u klubu k dispozici. Věnovali jsme se nejen
sportovním aktivitám, jako je fotbal, florbal, badminton, rugby, nohejbal, freezbee
apod., ale i pracovním činnostem - úklidu
a sekání zahrady, setí slunečnice podél
plotu, přípravě venkovního posezení, výrobě atrakcí na Den dětí - zhotovili jsme
koně s překážkami, ozdobné lahve, pruty, dřevěné palice apod. I učení šlo dětem
na čerstvém vzduchu lépe ☺. Jednoduše
jsme vzali učebnice, sešity a šli jsme se
doučovat ven na lavičku přírodovědu či
vlastivědu. V kuchyňce VOLANTU zavoněly zapečené těstoviny a buřtguláš. Všichni jsme si pochutnali. Stihli jsme se také zúčastnit dvou akcí, z nichž první se
konala v sobotu 18. května 2013. Z místního vlakového nádraží jsme odjeli směr
Pardubice na aerobikovou taneční soutěž s názvem ,,PERNÍKOVÁ KOPRETINA“.
Velký DÍK patří paní Policarové, která
nám umožnila, abychom se na soutěž
podívali. Pro děti bylo zhlédnutí několika
tanečních vystoupení velkou motivací
a doufáme, že jim jejich chul a odhodlání něco nacvičit, se kterým odjížděly ze
soutěže, vydrží. Příští rok bychom chtěli
fandit na nějaké soutěži právě ,,volantovým“ dětem. A proto: ,,DĚTI, DO TOHO!“
Týden poté jsme se zúčastnili DNE DĚTÍ
pořádaného Domem dětí a mládež Přelouč. Také děkujeme za pozvání ☺. A naše další plány? V neděli 23. června vyrazíme převlečeni za Sněhurku a sedm
trpaslíků na Pohádkovou cestu organizovanou Rodinným centrem Sluníčko.
A co letní prázdniny? Ty už jsou za dveřmi a my jsme si pro děti připravili hned
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několik převážně venkovních akcí. Tou
největší bude letní pětidenní tábor, kdy
se přemístíme do 101 km vzdáleného turistického autokempu Bučnice, který se
nachází v malebném údolí řeky Metuje
mezi Teplickými a Adršpašskými skalami na samotném okraji národní přírodní
rezervace patřící ke Chráněné krajinné
oblasti Broumovsko. Přírodě budeme tedy opravdu blízko, a to je pro děti důležité. Čeká nás zajímavý program, který
bude připraven v indiánském duchu. Děti si vyzkouší život opravdových indiánů.
Naučí se indiánské písmo a řeč, stopovat zvěř, poznávat rostliny, malovat na
tělo apod. Dozví se, jak indiáni dříve žili, co dělali, čím se živili. Dále si zahrajeme různé indiánské, ale i jiné hry a společně si užijeme spoustu zábavy ☺.
Martina Hošková

TERÉNNÍ PROGRAMY
Terénní programy napomáhají zabraňovat sociálnímu vyloučení osob, které jsou jím ohroženy, al už pro krizovou
sociální situaci, sociálně znevýhodňující prostředí či ohrožení práv a oprávněných zájmů. Jsou určeny také osobám,
které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Pomáhají ke svépomoci a začlenění osob
do společnosti. Služba je poskytována
v přirozeném prostředí (doma, venku, ve
škole, na úřadech, v práci aj.) a může být
poskytována anonymně.
Jsou určeny dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky
nežádoucími jevy, etnickým menšinám,
osobám v krizi, osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách. Osobám,
které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy,
rodinám s dítětem/dětmi.
Poskytujeme - Bydlení - Pomoc se
získáním bydlení, pomoc s udržením byd-
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lení (pomoc s vyjednáním splátkových
kalendářů, s majiteli, o odpuštění penále, pomoc s hledáním náhradního bydlení (azyl,ubytovna), pomoc s nájemní či
ubytovací smlouvou. Peníze - pomoc
s vyřízením dávek, na které má klient
nárok, pomoc s hospodařením s příjmy,
pomoc s dluhy, s exekucemi. Práce - pomoc a podpora při hledání zaměstnání
(sepsání životopisu, vyplnění formulářů,
doprovod, inzerce aj.), pomoc a podpora
při vyhledávání kurzů, školení, rekvalifikačních kurzů, doplnění vzdělání aj.,
doprovod na úřad práce, na schůzku se
zaměstnavateli aj., pomoc s přípravou
do zaměstnání atd. Škola - pomoc se školou, se studiem (doučování, úkoly atp.),
pomoc s přípravou do školy, na střední
školu (příprava na přijímací zkoušky, podání přihlášky aj.), problémy ve třídě či
s učiteli (šikana, neshody aj.) Rodina - pomoc s výchovou a výukou dětí, pomoc
s potížemi v rodinných vztazích (neporozumění, rozvod, nový partner, psychické potíže, drogy, alkohol aj.), ochrana
před domácím násilím, týráním, zneužíváním či jiným nebezpečím, pomoc s odstraňováním sociálních, kulturních a ekonomických nerovností v rodině. Kamarádi, vztahy - neporozumění a neshody
s rodiči, kamarády, v partě, potíže s láskou (partnerem), konflikty ve škole (šikana, agrese aj.), nedorozumění na pracovišti atp. Volný čas - pomoc a podpora
při zajištění volnočasových aktivit, zprostředkování volnočasových aktivit pro děti a mládež, pomoc s řešením potíží (vztahy, drogy, alkohol, deprese, strach atp.),
sport - zábava. Podpora a poradenství - info o platných zákonech, právech a povinnostech občanů. Kontakt s dalšími
službami - komunikace se školami, úřady, poradnami, soudy atd. Doprovod na
úřad práce, k lékaři, na pohovor, k právníkovi, do poradny, k soudu, do školy,
na kroužky, do různých organizací, institucí aj.
Iva Gabrhelová
Více info naleznete na www.volantops.cz
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Skauting
Alko
20. 4. 1. dívčí oddíl Anikrok vyrazil pod Kunětickou horu
na Alko - závod s alobalovou koulí.
Na vlakovém nádraží v 7:45 jsme se sešly čtyři skautky
a dvě vedoucí a vyrazily jsme směr Pardubice. V Pardubicích
jsme přesedly na městskou hromadnou dopravu, do které se
musel vejít jak náš oddíl, tak i oddíly z Bohdanče a Holic.
Na místě jsme dostaly průvodku, mapu a veškeré informace k závodu. V okolí Kunětické hory pro nás bylo připraveno devět stanovišl, na kterých jsme si mohly vyzkoušet, jak
umíme spolupracovat. Některé úkoly byly lehčí, některé záludné. Nakonec jsme je ale zvládly díky podpoře našich dobře
naladěných vedoucích. Jedním úkolem bylo například dostřelit prakem co nejdále, čímž se vyznamenala Štěpánka Křováková, která udělala rekord dne.
Po závodě byl chvilku čas. Měly jsme možnost si zahrát lakros, zaházet si s ringo kroužkem nebo některé z nás vyrazily na orientační běh.
Kolem 4. hodiny nás všechny svolali k vyhlašování výsledků. Začalo se od těch nejmladších, až po skautky a skauty,
což byla naše kategorie.
Když vyhlásili třetí, pak druhé místo, říkaly jsme si, že to
byl alespoň pěkně strávený den, který jsme si užily. Na závěr
vyhlásili vítěznou hlídku, kterou jsme se staly my, pak nás pozvali na podium, kde nám předali diplom a pardubický perník. Nestačily jsme se ani divit a některé to prožívaly trošku
bouřlivěji.
Po vyhlášení výsledků jsme odešly na autobus a vyrazily
domů. Na přeloučském nádraží jsme se na památku vyfotily
a rozešly domů.
Barča Hebká

Svojsíkovy závody
V sobotu 4. 5. jsme se zúčastnily Svojsíkových závodů, které se konaly v areálu léčebných lázní v Bohdanči. Jelikož nám
ale nenavazovala doprava a musely bychom vyjíždět již velmi brzo, někteří rodiče se velmi ochotně nabídli, že nás na místo dovezou.
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Do Bohdanče jsme dorazily chvíli po osmé hodině a slavnostní zahájení začalo po řádném zaregistrování v 9 hod. Na
nástupu jsme se dozvěděly vše okolo závodů a zhruba za půl
hodiny jsme dostaly mapy a mohly jsme vyrazit. Čekalo nás
mnoho dobrodružství jako třeba zdravověda, kde jsme ošetřovaly „zraněného“ člověka. Dále jsme absolvovaly orientaci s buzolou, vyhledávání v jízdních řádech, stavbu skvělého
lanového mostu, zapálení ohně a uvaření vajíčka, stavění stanu a signalizace morseovky. Sice jsme vynechaly 2 stanoviště, ale za to jsme dorazily jako první a dostaly jsme plusové body za včasný návrat. Poté následovalo volno na svačinu
a hry. Když doběhly všechny hlídky, představovaly jsme předem vytvořené tablo. Na něm bylo něco o našem oddílu a co
děláme během roku na schůzkách. Na konci dne proběhl
závěrečný nástup, kde bylo vyhlášení vítězů a předání diplomů.
Sice jsme nebyly na vítězných pozicích, ale vyzkoušely jsme
si něco nového a pořádně jsme si to užily. Na závěr bychom
chtěly poděkovat rodičům za odvoz a našim vedoucím za doprovod. A těšíme se na další podobné akce.
Skautky

Roverský rozjezd
Sešli jsme se v krásný deštivý den v pátek v novém skautském centru Vinice. Na začátku nás čekalo přivítání a seznamovací povídací aktivita. Poté jsme se dozvěděli něco málo
o fair trade a společně jsme posvačili 20-ti procentní fair trade svačinu. Potom nás čekala cesta do Vietnamu, kde jsme
měli podpořit a osvobodit vojenskou skupinu. Po Pardubicích
jsme hledali indície a naše cesta mohla začít. Vyrazili jsme
z hlavního nádraží v Pardubicích až do vietnamské malebné
vesničky Zaječice. Odtud jsme se vydali po zajímavé cestě, na
které jsme museli plnit úkoly, jako je „doplav k flašce a zpět,
dostaň se přes bažinu na ostrůvek“ a mnoho dalšího. Druhý
den jsme hráli další super hry a aktivity. Večer jsme na hradě Žumberk zažili rituál a strávili ho poté v chatě pohromadě u kytary. V neděli jsme si povídali o organizaci svého času, organizaci sportovní akce a motivaci k plnění stezek, tato
témata jsme si sami vybrali. A nakonec nás čekal frisbee turnaj, ve kterém Přelouč zaválela. Pak už jen úklid a odchod
na vlak.
Martin Hrubeš

Přeloučský ROŠT

Akce pro děti a mládež

Dům dětí a mládeže Přelouč
Čarodějnice 2013
Tradiční akce ve spolupráci s Kulturními službami Přelouč se konala pod parkem. Navzdory proměnlivému počasí se

v průvodu městem sešlo velké množství
malých čarodějnic a čarodějů za doprovodu rodičů. Velké poděkování patří dechové hudbě p. Kosiny, která průvod už
po mnoho let doprovází. Po reji čarodějnic při písničkách skupiny Kapři z Kolína jsme společně s dětmi upálili čarodějnici. Na přípravě akce se významně
podílely Technické služby města Přelouč,
Hasičský sbor ČHJ Přelouč a Městská
policie Přelouč.

louč pod vedením skvělé Doubravky Vavrečkové. Na příští školní rok plánujeme,

po četných dotazech ze stran zájemců,
otevřít kroužek přípravky volejbalu pod
názvem Míčové hry.

Připravujeme na prázdniny:
# Letní tábor Čtrnáct dní na Pandoře v termínu od 30. 6. do 13. 7. 2013.
Hlavní vedoucí Jana Homolová
# Letní tábor Mořeplavci od 7. 7. do
20. 7. 2013. Hlavní vedoucí Blanka
Leksová

Kroužek volejbalu

# Příměstský tábor II. od 15. 7. do 19.7.
2013. Hlavní vedoucí Pavel Hrdý

Každou středu od 17 hod. se schází
děvčata v tělocvičně Gymnázia a SOŠ Pře-

# Příměstský tábor I. od 26. 8. do 30. 8.
2013. Hlavní vedoucí Pavel Hrdý

Rybářské závody v květnu
Druhý víkend v květnu se uskutečnily již tradiční rybářské závody, tentokrát
ovšem na netradičním místě. S ohledem
na výstavbu nového rybníka v sousedství
Komory, kde se tyto závody každoročně

ta byla určena závodu dospělých, zúčastnilo se celkem 49 přihlášených závodníků. Prvních 15 si podle propozic zajistilo
přednostní účast v závodě o „Mistra Přelouče“, který se koná každoročně v září

pořádaly, se v letošním roce po dohodě
s vedením firmy Excalibur využilo vody
rybníku Houser. Tato změna se přes některé nepříznivé ohlasy ukázala jako pozitivní a není vyloučeno její využití pro
tyto účely i v následujících letech. Sobo-

na Rybníku Bašta v Bohdanči. Jejich jména najdete na webových stránkách organizace. Jako první tři se umístili p. Wagenknecht J., Čermák J. a Novák M. V neděli
následovaly dětské závody. O jejich průběhu a výsledku informoval vedoucí od-
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Velmi nás těší přízeň dětí i rodičů,
všechny tábory máme prakticky od dubna naplněny. Jediné co nemůžeme ovlivnit, je počasí v letních měsících, proto si
společně přejme, aby nás na táborech
moc nezlobilo.
Všem dětem i dospělákům přejeme
krásné prožití prázdnin a dovolených, děkujeme všem za Vaši přízeň a těšíme se
na společná setkání v příštím školním roce 2013/2014.

Dům dětí a mládeže Přelouč,
Veverkova 752
pořádá

Pøímìstský tábor II. 2013
Termín: 15. 7. - 19. 7. 2013
Čas: 9.00 - 16.00 hod.
Tradiční tábor s výlety do okolí Přelouče
a množstvím her. Zpívání s kytarou.
Děti si s sebou nosí jídlo na celý den.
Sportovní oblečení, turistická obuv.
V případě špatného počasí aktivity v DDM.
V ceně tábora jízdné a vstupy.
Přihlášky do 30. června 2013
Vedoucí: Pavel Hrdý, Barbora Hrdá
Cena: 500 Kč
Bližší informace: 466 672 003, 723 114 976
e-mail: ddm@ddmprelouc.cz

boru mládeže a současně ředitel tohoto
závodu p. Kratochvíl takto:
„Závodu se zúčastnilo 36 dětí z toho bylo 5 děvčat. Celkem bylo naloveno
1364 ks ryb, z toho 20 ks kaprů a 14 ks
pstruha. Na prvních pěti místech se umístili: Patrik Šrámek, Adam Wageknecht,
Filip Gamper, Dan Rychter a Josef Laurin. Z dívek byla nejlepší Dana Hladová
na 13 místě. Nejdelší ulovená ryba byl
kapr 51 cm - ulovil Pavel Písařík. Pro
všechny účastníky byly připraveny ceny, první tři dostali poháry, pro prvních
11 byly připraveny rybářské pruty a navijáky“.
Akci sponzorsky podpořili DDM Přelouč, fa Mivardi p. Melichar, fa Carp servis
p. Vaclavík a fa Excalibur.
Na závěr jedna důležitá informace:
Z průběhu závodů bylo natočeno
video (VaF studio p. Bečička), které bude odvysíláno 18. 6. v 17.30 na stanici „Fishing and Hunting“ a po této premiéře, bude k dispozici i na webových
stránkách organizace.
JP.
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Reakce na článek Přeloučská stopa v Austrálii:
cestovatel Alois Topič (1852-1927)
Alois Topič (1852-1927) a stopy jeho života v Austrálii mají trvalou platnost
a obdiv i v současnosti.
Pan Bc. Matěj Pešta připomněl v Přeloučském Roštu č. 4/2013 tohoto významného rodáka z našeho města Přelouče. A. Topiče - cestovatele, zahradníka,
sběratele přírodnin, lovce zvěře, obchodníka...
Později se vrátil do Čech, žil v Chlumci nad Cidlinou s rodinou, často navštěvoval Přelouč. Podrobnější informace jsou
v článku pana Pešty.
K uvedenému bych chtěla dodat:
V roce 2007 - při léčebném lázeňském
pobytu v Luhačovicích - při večerním posezení s cimbálovou kapelou požádal
o přisednutí k našemu stolu sympatický manželský pár. Představili se: Monika
a Zdeněk. Později jsme se od nich dozvěděli: žijí v Austrálii, vracejí se z dovolené
u rodičů ve středních Čechách. Chovali se velmi přátelsky, setkání bylo oboustranně příjemné. Brzy ráno měli odjíždět
na Slovensko, potom zpět do Austrálie.
Všichni jsme ukončili večer procházkou
luhačovickým parkem. Je vzorně udržován, bohatý na stromy, keře, květiny různého stáří a kvality...
Šly jsme s Monikou na konci skupiny
a ona mi vyprávěla o životě v Brisbane,
městě jejich pobytu. Prostředí luhačovického parku i rostlinstvo v něm jí připomnělo jejich park v Brisbane. Na jeho za-

ložení se podíleli hlavně Češi - nejlepší
pracovně i odborně - na přelomu 19. - 20. století. Jsou obdivováni, připomínáni a ceněni i nyní. Tento park stále patří
mezi nejpěknější místa města, je udržován, obdivován i v současnosti, zakladatelé připomínáni...
Zeptala jsem se: „Je připomínáno
i jméno Alois Topič?“
Monika se zastavila, v úleku se nadechla a vykřikla: „Jak to můžete vědět?“
Moje odpověŠ byla krátká: „Narodil
se v Přelouči, měl tam rodiče i celou rodinu, trvale se tam vracel, o jeho pobytu v Austrálii a cestách světem napsal
knihu spisovatel J. John. Já bydlím s rodinou v současné době také v Přelouči. Vycpaniny ptakopyska, ježury, krokodýla se štítkem jména A. Topiče sloužily
na přeloučských školách dlouhodobě
dětem k výuce přírodopisu a zdravily
nás ze skříně na chodbě denně...“, informován byl okamžitě Zdeněk a celá
další parta. Bylo o čem si povídat další
část večera. Druhý den ráno jsem vyšla
z hotelu a čekalo mne překvapení. Na
lavičce před vchodem čekali Monika
a Zdeněk. Odložili odjezd na Slovensko,
chtěli dále získat poznatky o A. Topičovi, Přelouči, Pardubicích. Odjeli po obědě, výměna dárků a adres následovala! Trvá!
Nejpěknější je vždy novoroční blahopřání... Nezapomněli...
Mgr. L. Riegrová

Inzerce

Dynamicky se rozvíjející společnost
KASI spol. s.r.o. nabízí volná pracovní místa
do své provozovny Přelouč, Hradecká ulice

Pracovník kompletace
Popis práce: kompletace litinových dílů, (osazení těsnění, šroubové spoje, balení a značení dílů)
Pracovní doba: možnost i 2 směnný provoz
Nástup: možný ihned
Smlouva na dobu určitou, po zaučení lze
změnit na dobu neurčitou, možné i jako
vedlejší pracovní poměr popřípadě dohodu o provedení práce
Zaměstnanecké výhody: při uzavření pracovní smlouvy příspěvek na obědy, příspěvek
na dovolenou.
Ohodnocení práce: úkolová mzda, dle výkonu 70-90,- Kč + příplatky a prémie při plnění pracovních úkolů. Možnost profesního
růstu v rámci společnosti.
Dovolená: 4 týdny
Požadavky:
Požadavek na vzdělání: ukončené základní
vzdělání, po zapracování možnost získat
kvalifikaci vazače, obsluha zdvihacího zařízení nebo řidič vysokozdvižného vozíku
Předpoklady: manuální zručnost, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, pro další růst
schopnost učit se novým věcem.
Ostatní: nekuřácké pracoviště

Obsluha CNC stroje
Popis práce: výměna obrobků na CNC stroji, jejich kontrola a kompletace
Pracovní doba: 3 směnný provoz
Nástup: možný ihned
Smlouva na dobu určitou, po zaučení lze
změnit na dobu neurčitou
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na obědy, příspěvek na dovolenou
Ohodnocení práce: úkolová mzda, dle výkonu 80-100,- Kč + příplatky a prémie při plnění pracovních úkolů.
Možnost profesního růstu na samostatnou obsluhu CNC stroje.
Dovolená: 4 týdny
Požadavky:
Vzdělání: vyučen v technickém oboru,
základní znalost práce s PC, po zapracování možno získat kvalifikaci vazače a obsluha zdvihacího zařízení
Dobrý fyzický stav - manipulace s výrobky
Předpoklady: manuální zručnost, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, ochota k učení novým věcem.
Ostatní informace: nekuřácké pracoviště
Kontakt:
Stručný životopis s dosaženým vzděláním, zkušenostmi, znalostmi, kontaktem
a možností nástupu zaslat na e-mail
lhotak@kasi.cz, nebo doručit na adresu: Kasi spol. s.r.o., p. Lhoták, Chrudimská 1602, 535 01 Přelouč
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HASIČSKÉ ZÁVODY V KRÁSNÉM
V sobotu 18. 5. 2013 vyrazili členové
HS ČHJ Přelouč na župní závody v požárním útoku do Krásného. Sbor byl tentokrát zastoupen ve všech kategoriích, celkovým počtem devíti soutěžních družstev.
Dvě družstva přípravky (od 4 do 6 let), tři
družstva mladších žáků (od 6 do 12 let),
dvě družstva starších žáků (od 12 do
16 let), jedno družstvo žen a jedno družstvo mužů. Přeloučští hasiči na závodech patřičně zabojovali a jejich snaha
se opravdu vyplatila. O jejich skvělých výsledcích svědčí 6 krásných pohárů, které
si hrdě dovezli domů.
V kategorii přípravek: Družstvo B
obsadilo 1. místo a družstvo A 2. místo.
Nejmenší reprezentanti mimo požárního útoku předvedli i svou nacvičenou
ukázku v podobě štafety. Ukázali v ní například: skok přes překážku, prolézání tunelem, rovnání nářadí dle obrázků nebo
přenos a ošetření zraněného medvídka.

V kategorii mladších žáků: Družstvo A získalo 3. místo, družstvo C vybojovalo 6. místo a družstvo B místo 7.
V kategorii starších žáků: Družstvo B se umístilo na 1. místě a družstvo A na 2. místě. Mladším a starším
žákům se díky tomuto úspěchu podařilo kvalifikovat se na Mistrovství republiky dětí České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty, které proběhne
15. - 16. 6. 2013 v Hlinsku.
V kategorii žen: Družstvu žen se podařilo získat 3. místo a tím se kvalifikovalo na Mistrovství republiky dospělých
České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty, které se bude konat 14. 9.
2013 v Pardubicích.
V kategorii mužů: Družstvo mužů vybojovalo místo 14.
Tyto závody byly pro přeloučské hasiče velmi úspěšně. Doufáme, že takovýchto výsledků bude stále přibývat.

kolektiv vedoucích

Nabídka

Jarní výlet se Sokolem

T.J. Sokol Přelouč bude provádět počátkem července 2013
výměnu oken velkého sálu tělocvičny. Nabízíme zdarma křídla
oken pro potřeby zahrádkářů, event. teraristů. Křídla mají rozměr přibližně 75x180 cm, 120x120 cm a 60x120 cm, jsou zdvojená - po rozšroubování jednoduchá. Zájemci se mohou hlásit
na tel. č. 466 672 218.
Výbor TJ Sokol

Dne 2. 5. uspořádal Sokol Přelouč výlet po Východních Čechách. První zastávka byla ve starém kostelíku ve Slavoňově,
kterým nás provedl místní farář a ukázal nám jeho malované
stropy, trámy a figurální a květinovou malbu. Dále jsme pokračovali do nedalekého Nového Města nad Metují, kde jsme si
prohlédli městskou památkovou rezervaci, navštívili zámek
a zámeckou zahradu od architekta D. Jurkoviče. Po občerstvení v cukrárně jsme dojeli podél Metuje do osady Peklo, kde
u soutoku Metuje s Olešenkou stojí výletní restaurace od stejného autora. Zde jsme se ve společnosti čertíků naobědvali
a pak jsme se vydali do podhůří Orlických hor do Sedloňova,
kde jsme navštívili soukromou zahradu paní Grulichové a obdivovali jarní květiny a přírodní alpinium na velké skále.
Jana Bahníková

TJ Sokol Přelouč
Pardubická 734, 535 01 Přelouč
Sokolská všestrannost - oddíl gymnastek a gymnastů

Zprávy z našeho oddílu za měsíc květen
Začínáme nacvičovat na akademii i Mikulášskou besídku!!!
Náš tým se již nyní rozhodl nacvičovat na různé sportovně
společenské akce našeho Sokola. Chceme se tak vyvarovat situaci v minulém roce, kdy jsme secvičovali jednotlivá vystoupení málem až na poslední chvíli. Naše ženská i mužská složka
oddílu gymnastiky se chce řádně reprezentovat, proto si vymyslela hned několik vystoupení především na nářadí. A musím uznat,
že to jde někdy opravdu velmi ztěžka - vymyslet něco pěkného
a zajímavého, co tu ještě nebylo, aby vše jednotliví sportovci
s přehledem zvládli a hlavně aby měli i dobrý pocit, že se stále
zlepšují a odvádí tak dobrou týmovou spolupráci.
Mgr. et Bc. Petra Šimková, DiS.
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

Pomoc seniorům a pečujícím rodinám
Cílem péče o seniory je co nejdelší zachování zdraví a soběstačnosti, integrace ve společnosti i při zhoršení zdravotního stavu, co nejdelší setrvání v rodinném a domácím prostředí. Aby toto mohlo být splněno, je třeba, aby byla zajištěna
komplexní péče. Důležité je vytvořit systém služeb dle potřeb
seniorů se zřetelem na zajištění maxima služeb co nejblíže seniorovi a jeho rodině.
Charita Přelouč nabízí v rámci odlehčovacích služeb pečujícím rodinám, které potřebují pomoc nebo si nějaký čas odpočinout, tyto služby:
- dohled a monitorování uživatele
- úkony osobní hygieny, koupání, holení, pomoc při použití WC
- pomoc při podání jídla
- pochůzky, doprovody
Hlavním úkolem těchto služeb je podpora a pomoc těm,
kteří celodenně pečují o seniora v domácím prostředí. Můžeme pečujícího vystřídat v době jeho, tolik potřebného, odpočinku nebo mu být nápomocni při náročných úkonech péče. Poradíme také při řešení otázek, se kterými se pečující mohou
setkat, jako je nabídka kompenzačních pomůcek, manipulační techniky, finanční otázky (příspěvek na péči apod.), komunikační techniky, otázky kolem inkontinence a proleženin aj.
Máme zkušenosti s péčí o seniory s demencí v každém
stádiu.
Dotazy a další informace ohledně nabízených služeb Vám
ochotně a bezplatně zodpovíme na tel.čísle 731 593 916
Bc. Monika Krejčíková.

Květen v Jakub klubu
Povídání pro holky aneb co se to se mnou děje
Na přání našich starších děvčat jsme uspořádali povídání jen pro holky. Povídali jsme si o dospívání, o psychických
a fyzických změnách, které jej provází. Samozřejmě nechybělo téma kluci a první lásky.
Workshop: výroba přáníček ke Dni matek
Nezapomněli jsme ani na naše maminky a vyrobili jsme
pro ně květinové přáníčko i s básničkou. Děti byly moc šikovné a přáníčka se myslím vydařila!
AKCE - výlet
V pondělí 13. 5. jsme se vydali na farmu Výkleky, kam jsme
byli pozváni panem Václavíkem. Prohlédli jsme si zvířátka a je-

jich mláŠata, zkusili jsme si tvrdou práci farmáře a nakonec
jsme si upekli buřty.
Po stopách geocachingu - aneb hledáme poklad
Že nevíte, co to je geocaching? Ani naše děti nevěděly.
Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá
v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané keš (poklad). Do schránky dávají její kešeři občas i malé hračky pro děti. Jednou ze základních myšlenek
geocachingu je umislování keší na místech, která jsou něčím
zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. I Přelouč má
taková místa. K jednomu zajímavému místu jsme se vydali.
Výtvarná soutěž
Po celý měsíc květen děti kreslily obrázky oblíbených pohádkových postav. Nejvíce náš klub zahltily obrázky Šmoulích kamarádů.
Turnaj ve florbalu
V pátek odpoledne 24. 5. 2013 se náš florbalový klubový
tým střetl s nízkoprahovým zařízením Klub Malého Bobše Jaroměř. Turnaj byl uskutečněn díky projektu „Florbalem spojme
mosty přátelství“ od Nadace O2 Think Big., který finančně podpořil realizaci a sportovní vybavení obou týmů. Naši hráči pravidelně trénovali a připravovali se na tuto akci. Odměnu si zasloužili opravdu všichni. Rovněž děkujeme našim dobrovolníkům - trenérům za účast v tomto projektu.
tým Jakub klubu

PODPORA PRO PĚSTOUNY - naše nová služba
Postupně se rozbíhá spolupráce s pěstouny, kteří mají s námi podepsanou dohody o podpoře jejich pěstounské péče. Blíží se nám prázdniny a doba letních dovolených. I pěstouni mají nárok ročně čerpat 14 dnů dovolené, přičemž naše služba
jim pomůže zajistit celodenní péči o jejich svěřené dítě/děti.
Z tohoto důvodu se jedni pěstouni rozhodli, že zašlou svěřené dítě na tábor, který pořádá náš Jakub klub. Všechny pěstounské rodiny také od nás dostaly nabídku, že se jejich děti
mohou o prázdninách účastnit celodenního výletu do Perníkové chaloupky - muzea perníku a pohádek, který pořádá naše
další služba PODPORA RODINY s finanční podporou kulturní
a školské komise Města Přelouč.
Mgr. Pavlína Půhoná

KAMPAŇ KE DNI OTCŮ
V květnu a červnu jsme se připojili ke kampani, kterou vyhlásil Pardubický kraj a KONEP - Koalice nevládek Pardubicka.
Cílem je si připomenout Den matek a Den otců. Rodiče jsou
pro nás všechny naši nejbližší a neměli bychom zapomenout,
aspoň jednou za rok jim říct: „Mám tě rád“, „Mám tě ráda“, nebo pozvat tátu na pivo☺. Příležitost k tomu bude v neděli
16. 6., kdy se Den Otců slaví.

KLUB AKTIVNÍ SENIOR
V květnu se Klub aktivní senior sešel dvakrát. Poprvé
začátkem měsíce uspořádal květinovou burzu, na které se
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vyměňovaly nejen rostliny, ale i zkušenosti s jejich pěstováním.
Druhou akcí byl výlet vlakem do Libice, kde jsme navštívili Slavnikovské hradiště a potom pokračovali pěšky podle Cidliny a Labe do Poděbrad. V červnu chystáme 4. 6. cestu do
Slatiňan na zámek, Kočičí
hrádek a rozhlednu Bára.
25. 6. navštívíme choltický
zámek a rozhlednu Barborka. Odtud půjdeme do
Heřmanova Městce.

SBĚRNÉ MÍSTO PLASTOVÝCH VÍČEK PRO NIKYHO
V Orlovně je u dveří umístěná velká krabice na sběr plastových víček z PET lahví, které sbíráme pro Nikyho. Můžete
se přidat. Krabice je dostupná během otvíracích hodin Jakub
klubu.

Nebojte se odjet na dovolenou
a dopøát si zasloužený odpoèinek
Nabízíme Vám odbornou, empatickou a laskavou
péèi o Vaše blízké v jejich domácím prostøedí.
Máme zkušenosti s péèí o seniory
trpící demencí v každém stádiu.
Informace: CHARITA PØELOUÈ
Tel. 731 593 916, Bc. Monika Krejèíková

Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
SRDCE JEŽÍŠOVO - PRAMEN DOKONALÉ ÚTĚCHY
Milí Přeloučští, sestry a bratři, v červnu již červenají a zrají
jahody, třešně a dětem a studentům bude končit školní rok.
Tento měsíc je důležitý, přelomový pro studující i pedagogy,
protože něco v našem životě končí; vysvědčením, maturitou,
státnicemi, a jiné začne, možná studium na další škole, možná
práce, prostě náš život jde dál. V katolické církvi je měsíc červen ve znamení tzv. Srdce Ježíšova, i v kostele máme takovou
zvláštní sochu Ježíše se srdcem planoucím a obvinutým trním,
které je „ vidět“. V bibli je 809 krát napsáno slovo srdce, jako
střed, centrum našeho myšlení, chtění, cítění… „Dobrý člověk
z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého
vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká“, píše svatý Lukáš 6,45. Ale toto je lidské srdce, to Boží je plné lásky: 1. list
Janův 4,8; „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska“. Historie svátku Srdce Ježíšova sahá do 17. století. V roce
2006 jsem vykonal poul ve Francii a zastavil se ve městě Paray-le-Monial, kde je klášter Navštívení P. Marie, ve kterém to
začalo nabírat větší obrátky, i když úcta je známá již ve 12. století. Při modlitbě měla řeholnice Markéta Maria Alacoque
/1648-1690/ 4 velká zjevení Krista, který jí řekl, jak velmi lidi miluje, také si prý „stěžoval“ na nedostatek lásky od lidí, pro
které zemřel za jejich hříchy na kříži; a žádal o zavedení pobožnosti a svátku Srdce Ježíšova a časté přijímání svátostí.
Každý první pátek v měsíci se i v našem kostele koná zvláštní pobožnost litanií a modlitba zasvěcení se Srdci Ježíšovu.
Mnohé křeslanské rodiny byli zasvěcené a měli ve svých domech zavěšené obrazy Srdce Ježíšova a srdce Panny Marie.
Ten kdo je měl doma a uctíval tak Boha, byla mu slíbena zvláštní ochrana. Dnes existují nádherné kostely zasvěcené srdci Ježíšovu, vzpomeňme na Paříž, vrch kopce Montmartre, kde stojí bazilika Sacré-coeur, v Bruselu, jako šestý největší kostel na
světě dokončený v roce 1971, taky na Slovensku kostel v obci Korňa u Turzovky, a nezapomeňme na kostel Nejsvětějšího
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Srdce Páně v Hradci Králové a v Praze na Královských Vinohradech. Církev uctívá probodnuté Srdce Ježíšovo, nebol ono nás
zachraňuje tím, že se obětuje a naléhavě volá i naše srdce.
Jak napsal bývalý papež Benedikt XVI.,
toto srdce nás zve, abychom zanechali marných pokusů o sebezáchovu,
a v darování se jemu a s ním nalezly
plnost lásky. Pouze ta je věčností, pouze ta udržuje svět.
Požehnaný červen a hodně síly a Boží pomoci při dokončení školního roku a studií přeje
P. L. Pilka
Obrázek kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Neratově, (s prosklenou střechou) který jsme
navštívili při farní pouti dne 8. 5. 2013 spolu
s diecézním centrem pro
mládež v Deštném v Orlických horách a Chatou
na Šerlichu

Ó, Srdce Ježíšovo
Ó, otevřené Srdce Ježíšovo, zraněné tak čistou láskou, ve tvých ranách chci skrýt svá zranění a nedostatek lásky.
Ó, planoucí Srdce Ježíšovo, strávené tak velikou touhou, ve tvém
plameni chci čerpat planoucí lásku a nechat se uzdravit od pálivého uštknutí hada.
Ó, něžné Srdce Ježíšovo, které se
nechalo otevřít, do tvé jemnosti

chci položit svá trápení a odpočinout si v pravdě.
Ó, zářivé Srdce Ježíšovo, slávo nové jitřenky, ve tvém světle se chci
uzdravit ze slepoty a patřit na Boží tvář.
Ó, milosrdné Srdce Ježíšovo, ty mě
miluješ až na smrt, v kalichu tvé
náruče chci okoušet tvoji moudrost a blaženost všech svatých.
(Bratr Efraim)
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Žáci Ivety Trojanové uspěli ve Vysokém Mýtě 7. 3. 2013
V Divišově vile se 4. března 2013 sešli žáci Ivety Trojanové ze ZUŠ, aby si vyzkoušeli své hudební nástroje do soutěže krajského kola v komorní hře jak se
říká ‚na nečisto‘. Připravovali se na náročnou hudební soutěž ve Vysokém Mýtě. Tři malí hudebníci, Barča Čejková se
svou flétnou, Honzík Kubiska na hoboj
a Adélka Moravcová usedla ke klavíru,
aby společně zahráli skladbu Vlasty Bachtíkové Rozpustilé veverky. Trocha napětí
bylo znát, ale pod láskyplným vedením
učitelky Ivety Trojanové rychle zmizelo.
Na své nástroje zahráli tak, jako kdyby
stáli před porotou hudební soutěže.
Žádné z dětí učitelku Ivetu Trojanovou v Divišově vile hrou na svůj hudeb-

ní nástroj nezklamalo. Jako každé vystoupení čtyřletá Lucinka Kubisková se
svou flétničkou vzbudila rozruch. Honzík Kubiska, Markétka Říhová, Staník
Kubiska, Ivetka Frýdová. Zaslouží si být
jmenováni všichni, protože jsou úžasní,
vytrvávají a dělají radost své učitelce a také nám posluchačům.
Hudební pochoutky se všem přítomným dostalo od Ivety Trojanové, která
si vybrala anglický roh, jako svůj hudební nástroj a pozvala si kolegu, sólistu ve
hře na hoboj Pavla Korbičku, studenta
4. ročníku Pardubické konzervatoře, studuje u prof. Jiřího Křenka. Hudebník je
znám především svými koncerty, které
pořádá v Lanškrouně.

Oba umělci jsou vynikajícími sólovými hráči na hudební nástroj hoboj. Náročné skladby, které vybrali a bezchybně
je provedli, jsou důkazem jejich vyspělé
a houževnaté práce, odpovědnosti a především jejich uměleckého zrání.
E. Bozza (1905 - 1974) francouzský
skladatel je autorem řady instrumentálních skladeb s půvabnými melodiemi,
ovlivněných folklórem.
J. Fiala (1748 - 1816) český skladatel, sólista na hoboj a na violu da gamba. Jeho přátelství s Mozartem přispělo
k jeho pozdějšímu věhlasu.
Trio malých hudebníků, žáci Ivety Trojanové získali l. místo ve Vysokém Mýtě 7. 3. 2013. Gratulujeme.
Marcela Danihelková

O činnosti
jedné komise

Inzerce

Komise Sboru pro občanské záležitosti při MěU Přelouč existuje již několik
desítek let. V současné době má 9 členů,
jejím dlouholetým předsedou je p. Jaroslav Jarolím. Jubilantům komise zasílá
k výročí 50., 60. a 70. narozenin blahopřání. V 75, 80 a 85 letech a od 85 let
každoročně chodí členové komise s narozeninovým dárkovým balíčkem k jubilantům osobně.
Dárkový balíček dostávají také manželé při příležitosti stříbrné, zlaté, popř.
diamantové svatby. Loni se slavila dokonce kamenná svatba (po 65 letech).
Zjistit, kdy měl který pár svatbu, je však
možné jen u těch manželů, kteří měli
svatební obřad zde v Přelouči, a jsou tudíž zapsáni v knize manželství. Rádi bychom předali dárek i dalším manželským
párům, které měly svatbu v jiném místě.
Prosíme proto, aby manželé, kteří oslaví letos a hlavně v příštím roce významné výročí svatby a nebyli zde oddáni,
nahlásili datum svého sňatku v podatelně městského úřadu a k tomu předložili oddací list.
Jsme rádi, že naše občany můžeme
(dle finančních možností) potěšit aspoň
touto pozorností.
Za komisi SPOZ J. Myšičková
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Tradice salónů stále žije
Blog ČT 24 11. 4. 2013 9:00, autor: Ferdinand Peroutka, jr.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/blogy/222401-tradice-salonu-stale-zije/
Na dlouhé zimy měli naši předci
osvědčený recept: pěkně si v březnu
zalézt za kamna a ještě ani v dubnu nijak zvlášl nevylézat. Oblíbenými kratochvílemi v zimní nepohodě bývaly domácí koncerty, recitace a ochotnické
divadlo pro domácí i zvané. Podobně na
letošní nekonečnou zimu vyzráli v Přelouči, kde manželé Ivana a Lumír Kyselovi minulou sobotu uspořádali vernisáž výstavy fotografií Bohumila Čejky
(nar. 1943) spojenou s koncertem zaměřeným na klasické a moderní tango.
Nejméně rovnocenným partnerem tohoto kulturního počinu byla půvabná architektura Divišovy vily, v jejíchž salónech nás hostitelé přijali.
O fotografu B. Čejkovi je možno říci,
že profesionálním fotografem vlastně nikdy nebyl. Jeho zájmem byla v rodinné
tradici především hudba, hra na klavír
a varhany, jejichž stavba a rekonstrukce se mu posléze staly i varhanářskou
profesí. S fotografováním na černobílý
materiál sice začínal už jako chlapec,
barevným fotografiím však propadl až
s nástupem digitalizace. Z muzikantského prostředí si přinesl cit pro symbiózu
tónů a barev, patrnou i v jeho pracích vystavených v Přelouči. Žánrově zahrnují
slušnou škálu fotografických zájmů - od
motivů z živé i neživé přírody přes lidské momentky, nálady okamžiku či záběry z koncertů až po architekturu, detaily domů a historických varhan. „Rád
fotografuji to, co vidím okolo sebe - to,
okolo čeho lidé chodí a neuvědomují si,
že míjejí krásné věci, které mohou pohladit oko a potěšit duši,“ říká Bohumil
Čejka. Zdokumentoval i posledních pět
ročníků Hudebních lét v Chotěborkách
a řadu vystoupení smíšeného pěveckého sboru Josef Bohuslav Foerster Přelouč. Výstava Čejkových prací v Divišově
vile pod názvem „Poezie všedního dne“
je retrospektivou fotografického záběru
autora od doby, kdy začal fotografovat
digitálně, od roku 2005 do současnosti,
a potrvá do 30. dubna.
Skladby, které při vernisáži výstavy
přednesli Vít Chudý na housle a Petr Beneš na kytaru, byly interpretacemi argentinského tanga a stylu tango nuevo argentinského skladatele Astora Piazzoly.
Oba mladí interpreti jsou předními hráči
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svých oborů. Houslista Vít Chudý absolvoval konzervatoř v Pardubicích, úspěšně se zúčastnil mnoha národních i mezinárodních soutěží, sólově vystupuje
s Komorní filharmonií Pardubice a spolupracuje s předními českými dirigenty.
Na pardubické konzervatoři vystudoval
i kytarista P. Beneš, který je nositelem
významných ocenění z domácích i zahraničních kytarových festivalů a pedagogicky působí na uměleckých školách
v Chocni a Nové Pace. Oba muzikanti
jsou členy souboru Escualo kvintet, který se specializuje právě na argentinské
tango a jeho fúze s jazzovou a klasickou
hudbou.

Autor fotografie: Bohumil Čejka
Hudební úvod výstavy fotografií v domácím prostředí Divišovy vily velmi dobře
koresponduje s již zmíněnými Hudebními
léty v Chotěborkách (viz http://www.ceskatelevize.cz/ct24/blogy/189195-vivat-choteborky/). Podobně jako na tamější
faře, kde je duší koncertů paní Jarmila
Strejcová, stará se v Přelouči o své hosty paní Ivana Kyselová. A podobně jako
se „přátelé Chotěborek“ zasloužili o znovuvzkříšení vesnické fary, postarali se
i manželé Kyselovi o revitalizaci zchátralé Divišovy vily. Pro ředitele cukrovaru
a přeloučského starostu Jana Vincence
Diviše vilu v letech 1905-07 vyprojektoval význačný architekt Rudolf Kříženecký. Pseudobarokní vila, postavená podle
modelu pražského Michnova letohrádku ze začátku 18. století (zvaného Vila
Amerika, kde se nachází muzeum Antonína Dvořáka, od Kiliána Ignáce Dien-

tzenhofera), je jednou z nejelegantnějších staveb v Přelouči. Z rodiny Divišovy,
která ji užívala, je velmi významný také
starostův syn Prof. MUDr. Jiří Diviš, světově uznávaný jako zakladatel a průkopník hrudní chirurgie a léčby plicních
metastáz. Mimo jiné byl i přednostou
chirurgického oddělení Motolské nemocnice a členem Československé akademie věd.
Divišova vila má pohnutou historii.
Přestála dvě světové války a v r. 1959
byla odkoupena obecním národním výborem pro přeloučské městské muzeum.
Od r. 1993 ji užívala Českobratrská církev
evangelická jako vícegenerační pečovatelský dům. V roce 2010 ji na základě výběrového řízení ve značně zanedbaném
stavu koupili manželé Kyselovi pro svou
společnost ELMET a během 14 měsíců
zajistili na svůj náklad její kompletní
opravu, včetně terénních úprav a rekonstrukce zahrady. V současné době slouží
vila nejen pro reprezentaci společnosti,
firemní dětskou školku a třígenerační
bydlení, ale také pro pořádání kulturních akcí. Od otevření vily pro veřejnost
v září 2011 se zde uskutečnily již dvě desítky koncertů vážné hudby, přednášek
či výstav prací výtvarných umělců. Také
sobotní setkání s Piazzolovou hudbou,
Čejkovými fotografiemi a milými hostiteli bylo pozoruhodným kulturním zážitkem a zároveň dalším dokladem, že tradice měšlanských salónů ve východních
Čechách ještě ani zdaleka nevymřela.
Ferdinad Peroutka, jr.
Novinář, publicistka, člen Sdružení
Ferdinanda Peroutky (nar. 1941). Vyučil
se strojním zámečníkem. V prvním ročníku učiliště mu zemřeli oba rodiče a ujali se ho strýc s tetou - sestrou zlopověstného „zrádce a agenta imperialismu“,
nebo-li skvělého novináře Ferdinanda
Peroutky. Vystudoval střední průmyslovou školu v Praze 8-Karlíně, obor stavba
a provoz tepelných energetických zařízení (1957 - 1961). K novinařině jako své
profesi se mohl dostat až po roce 1989.
Pracoval např. v Lidové demokracii, Telegrafu, Zemských novinách, nyní volný
novinář. V současnosti jako publicista
je stálý spolupracovník internetového
portálu ČT24, kam přispívá svými blogy.
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Orel Přelouč - oddíl florbalu
V květnovém čísle Roštu jsme sportovní fanoušky informovali o právě ukončené sezóně elitního týmu mužů. V tomto
červnovém čísle se budeme zabývat dalšími družstvy dospělých našeho oddílu: béčko mužů, junioři a ženy:

Orel Přelouč - muži B:
Mužské béčko je již stabilním účastníkem Pardubické ligy
mužů, což je nejvyšší soutěž Pardubického kraje. Zápasy se
hrály v této 8-členné lize systémem víkendových turnajů vždy
4 týmů na jednom místě, z nichž celkem tři jsme mohli zhlédnout v uplynulé sezóně i u nás v Přelouči. Každý s každým pak
hrál celkem 3x, tedy všechny týmy odehrály nakonec 21 zápasů. Vítěz postupuje do 3. ligy - divize IV, poslední tým pak sestoupil do Pardubického přeboru.
Po loňském pobytu v klidném středu tabulky této soutěže bylo hlavním cílem týmu pod novým vedoucím Tomášem
Jadrníčkem opět se co nejdříve vyhnout záchranářským starostem. O to větší překvapení nám béčko mužů přichystalo,
když až do posledního kola nakonec bojovalo o postup do
3. ligy! Ten by sice dle pravidel soutěže mohl reálně nastat
jen tehdy, kdyby áčko z 3. ligy postoupilo také (více jak jedno družstvo stejného oddílu hrát stejnou soutěž nemůže, tedy
kromě té nejnižší), ale i to nakonec by bylo pravděpodobně
možné, protože jak jsme čtenáře Roštu informovali minule, je
nakonec možné, že áčko ze 4. místa v tabulce skutečně také
postoupí.
Postup béčka ale nakonec nevyšel, nebol ve vzájemném
souboji o první místo nás nakonec v předposledním kole
o 1 gól předčili borci z Lubné. Však také vítězství oslavovali,
jak kdyby vyhráli mistrovství světa. V individuálních statistikách
se zaskvěl věkem ještě junior David Verunáč, který skončil
v celé lize celkově pátý v kanadském bodování, a pak také
zejména obrana týmu v čele s gólmanem Jakubem Albrechtem, která obdržela nejméně gólů ze všech družstev v soutěži. Konečné druhé místo je tak nečekaným úspěchem celého
týmu.

Celková tabulka Pardubické ligy mužů - 2012/13
Tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zápasy V R P Body Skóre

TJ Lubná
Orel Přelouč B
Sklovital Sokol Pardubice C
ASPV Holice
ŽSK Třemošnice
FBK Piráti Sokol Chrudim
FBC Respect Heřmanův Městec
FBC Sokol Ústí nad Orlicí

21
21
21
21
21
21
21
21

15
13
11
10
8
7
4
2

2 4
5 3
6 4
4 7
4 9
3 11
2 15
2 17

47
44
39
34
28
24
14
8

136:80
118:73
124:94
127:111
111:118
118:145
63:111
89:154

Soupiska hráčů + individuální statistiky:
P Hráč

Záp

G

A

KB

1. Verunáč David - Ú
2. Bína Pavel - Ú
3. Šetina Martin - Ú

21
21
17

28
20
12

18
9
11

46
29
23
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ulm Daniel - Ú
Koubek Milan - Ú
Pleskot Michal - O
Machek Luboš - Ú, O
Pozler Jan - O
Jadrníček Tomáš - O
Lapka Bohumil - Ú, O
Novák Petr - Ú, O
Škuta Roman - Ú
Machač David - Ú
Beneš Václav - O
Tetřev Jan - Ú, O
Blažej Tomáš - Ú
Janata Ondřej - O

17
13
14
17
8
17
12
7
9
16
17
11
10
4

13
12
4
2
4
3
5
3
4
2
1
1
1
0

7
3
11
8
5
5
2
3
1
3
2
2
2
1

20
15
15
10
9
8
7
6
5
5
3
3
3
1

Vysvětlivky:
Ú - útočník, O - obránce
Statistiky gólmanů:
Jakub Albrecht - 19 záp. - ø 3,58 gólů na zápas
Novák Petr
- 2 záp. - ø 2,50 gólů na zápas
Vedoucí týmu: Tomáš Jadrníček

Orel Přelouč - junioři:
Naši junioři v 3. lize - divizi IV skončili v této sezóně na celkovém 4. místě. Soutěž trpěla malým počtem přihlášených týmů - celkem 5 - každý tým hrál tak celkem 5x se stejným soupeřem a motivace logicky klesala úměrně délce soutěže a stále
stejným tvářím na druhé straně hřiště.
Tým pod vedením Pavla Kurky a Petra Sedláčka měl celou
sezónu zejména problémy nastoupit v úplné sestavě, což bylo
způsobeno mnoha různými faktory, zejména pak povinnostmi některých hráčů nastoupit za dospělé týmy oddílu, což samozřejmě vzhledem k průběhu sezóny bylo stále více upřednostňováno. Přesto doufejme, že pro ostatní hráče týmu tato
dostatečná herní aktivita při mistrovských zápasech vedla k tomu, aby i nadále pravidelně trénovali a snažili se v příštích letech prosadit v mužských týmech v dospělé kategorii.

Orlice Přelouč - ženy:
Naše ženy pod vedení Přemka Bulíčka a Petra Nováka mají za sebou již druhou mistrovskou sezónu. V letošním roce se
nepodařilo ve 2. lize žen našemu týmu vyhrát žádný zápas
a tak z 10. týmů soutěže skončily nakonec v tabulce až na jejím konci, což jistě povede v nové sezóně k zvýšenému tréninkovému úsilí. Není totiž snadné hrát zápasy s týmy, které již
trénují pravidelně 4 a více let. Přesto hráčky mají chul hrát další a další zápasy a snad už v příští sezóně se dočkají i těch,
které přinesou radost nejen ze hry, ale i z výhry.
Ženský florbal má i totiž nadále obrovskou dynamiku, o čemž
mimo jiné svědčí i to, že na nábor elévek se nám přihlásilo
cca 20 dívek, které již od března pravidelně trénují s hlavní
trenérkou Barborou Taichovou hrající právě za naše ženy. Třeba se nám v budoucnu tak jednou podaří vychovat si nástupkyně našich průkopnic ženského florbalu v Přelouči.
Mirek Kumstýř
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Hokejbalový ženský tým HC ROŠTěnky Přelouč
Hokejbalový ženský tým HC ROŠTenky Přelouč, po založení loni na podzim a po přípravě se konečně dočkal a vstoupil tak do turnajů pořádané českomoravským hokejbalovým
svazem. Založil tak svoji kroniku svých mistrovských klání…
V jarní sezóně absolvovaly děvčata dva turnaje, a to v Berouně a v Přelouči.

BEROUNSKÝ POHÁR ŽEN 2013
NEDĚLE 28. 4.
Jestřábí ženy se zúčastnily svého prvního turnaje, který pořádaly Fretky Nižbor v Berouně. Pro ROŠTěnky to bylo jejich
poprvé ve více směrech - větší hřiště, plastový povrch, pravidlo
o postavení mimo hru na červené čáře, hra v oslabení, poprvé
proti ženám… V konečné tabulce obsadily poslední místo,
ostudu však svým výkonem rozhodně neudělaly. I díky hlasitému povzbuzování přeloučských fans, i díky přátelskému chování ostatních týmů (s jistou výjimkou) si svůj premiérový start
užily.
Konečné pořadí:
1. HBC Fretky Nižbor
2. HC ESA Praha
3. HC ŠD Písek
4. Svítkov Stars Pardubice
5. HC Jestřábi „ROŠTěnky“ Přelouč
Turnaje se zúčastnily: Polednová - Čapková, Lacioková, Juríková, Karabcová, Malá, Fílová, Fialová, Kořínková, Robová, Žáčková, Kazimírová
Svítkov Stars Pardubice - HC Jestřábi ROŠTěnky Přelouč 4:0
0:17 Machková (Malinská), 7:33 Hovorková (Matějčková),
11:29 Machková (Hronová), 12:18 Kavková (Hlídková)
HC Jestřábi ROŠTěnky Přelouč - HBC Fretky Nižbor 1:6
1:36 Martínková (Moravjaková) - 0:1, 2:49 Sevaldová (Hromasová) - 0:2, 3:39 Sevaldová (Hromasová) - 0:3, 4:13 Šimková (PP)
(Hrkalová) - 0:4, 9:56 Volková - 0:5, 11:18 Hromasová - 0:6,
12:45 Lacioková (Juríková) - 1:6
HC ŠD Písek - HC Jestřábi ROŠTěnky Přelouč 3:1
2:34 Fialová (Malá) - 0:1, 4:23 Pančáková (Beličková) - 1:1,
5:27 Butulová - 2:1, 11:15 Pančáková - 3:1
HC Jestřábi ROŠTěnky Přelouč - HC ESA Praha 0:4
0:58 Dočkalová (Drahorádová), 2:27 Halková (Kobyláková),
6:28 Dočkalová, 7:26 Zajícová
Trenér Martin „LAMBY“ Šmíd:
„Byli jsme všichni rádi, že si konečně můžeme zahrát první
ostré zápasy. V prvním utkání jsme měli velké problémy s povrchem, ale pak už to bylo jen lepší a lepší. Je pravda, že nás
zkušenější favorité (ESA a Fretky) přehrávali, ale i my jsme
makali a bojovali o každý míček. Zaplatili jsme nováčkovskou
daň, ale s výkonem jsem spokojen. Na domácím turnaji však
už budeme chtít urvat i nějaký ten bodík a výhru. Celý den se
hrálo v perfektní atmosféře. Jen mě zaskočil „profesionální“ pří-
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stup Písku, kterému na turnaji vadili i fanoušci!? A to my ne,
my si budeme užívat podpory našeho fan clubu. Když jsme
vstřelili náš první historický gól, myslel jsem, že protější budova ZŠ spadne. Bylo to moc fajn. A děkujeme ještě jednou Fretkám za pozvání.“

ROŠTĚNKY NA DOMÁCÍM TURNAJI BRONZOVÉ
NEDĚLE 5. 5.
Po historicky prvním turnaji v Berouně byly ROŠTěnky na
sobotním domácím turnaji podceňované. Jen málokdo věřil
v umístění v první trojce. Jestřábice však chtěly a když se chce…
Do turnaje byla připravena tato sestava: Polednová/Chalupa - Čapková, Lacioková, Juríková, Karabcová, Malá, Fílová,
Kazimírová, Fialová, Robová, Skálová
TJ Paramo Svítkov Stars - Roštěnky Přelouč 1:1
V prvním zápase se Svítkovem panovala velká nervozita, což
se projevilo ihned v počátku zápasu. ROŠTěnky naštěstí brzy - i díky gólu Báry Malé - získaly sebedůvěru a Svítkovu nic nedarovaly. Krásný výsledek pro začátek turnaje je povzbudil k dalším bojům.
Roštěnky Přelouč - Pirátky Hradec Králové 2:1
Pirátky začaly trénovat teprve nedávno, na hřišti to však nebylo znát. Hradecké ženy - v čele s „mazákem“ Luckou Rejlovou - hrály výborně. Chvílemi tvrdě, ale fér. Přeloučandy si je
však dokázaly pohlídat a vítězství bylo jejich. O branky se postaraly JanŠa Kazimírová a Petra Fílová.
Chlumecký Báby - Roštěnky Přelouč 0:0
V zápase s Bábama se hrálo opatrně. Obě strany si hlídaly
hráčky a své brány. Utkání bylo bez branek.
Mix Česká Třebová - Roštěnky Přelouč 3:0
Z prvního utkání s Mixem měly holky obavy. I když přijel jen
s pěti hráčkami do pole, v předchozích zápasech byl bezkonkurenční. Bylo tomu tak i v tomto zápase. ROŠTěnky se však
snažily soupeřky hlídat, proto byl výsledek „jen“ 3:0 pro Třebovou.
Roštěnky Přelouč - Fretky Nižbor 0:1
ROŠTěnky hrály zápas s Fretkami pouze s malou přestávkou
po utkání s Mixem. Šlo o druhý „střet“ s hráčkami Nižboru
(před týdnem Fretky převálcovaly Přelouč 6:1). Zápas byl velmi vyrovnaný, škoda té jedné branky ze strany Nižboru.
Roštěnky Přelouč - SK OEZ Testa Letohrad 1:0
Do zápasu s Letohradem Jestřábí ženy vstupovali s tím, že musí vyhrát, aby si zahráli finálový zápas o třetí místo. Utkání to bylo asi nejutrápenější. ROŠTěnky ne a ne trefit branku. To se však
nakonec podařilo Martě Juríkové a poté se už jen bránilo.
TJ Paramo Svítkov Stars - Roštěnky Přelouč 1:2ss
Zápas o třetí místo byl místy vyhrocený. Oba týmy chtěly dosáhnout na bronz. V základní hrací době skórovala Aneta Robová. Rozhodly až samostatné nájezdy, kdy vítězný „bronzový“
gól vstřelila Bára Malá.
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Martin „LAMBY“ Šmíd:
„Jediné co se nám na turnaji nelíbilo, bylo špatné dopolední
počasí. Ale protože se nám dařilo už od rána, ani to nás nezastavilo. Musím holky pochválit, makaly opravdu nadoraz
i přes drobná zranění v průběhu dne. Myslím, že jsme nakonec skončili výš, než jsme čekali, ale odvážnému štěstí přeje
a my tomu šli svými výkony naproti. Po dobu celého turnaje
jsme si to moc užívali a vítězná tečka nešla vymyslet lépe.
Ještě jednou velká pochvala pro celý tým a také díky za velkou návštěvu a fanoušky.“
Veronika Lacioková (A):
„Po Berounském poháru žen, na kterém jsme si zkusily první ostré zápasy, jsme šly do hry na domácí půdě s cílem překvapit a poprat se o co nejlepší umístění. Po prvním zápase
se Svítkovem z nás spadl poslední zbytek nervozity a na nováčka z Hradce jsme vlétly již v plné síle. Jsem ráda, že jsme
ze všech 7 zápasů vyšly jako poražené pouze s favority celého turnaje Fretky Nižbor a Mix Česká Třebová. Ale i tak si troufám tvrdit, že jsme holky pořádně potrápily. Zároveň jsem byla potěšená, že jsme se mohly o 3. místo poprat se Svítkovem
a diváci tak viděli v jeden den dvě derby. Celý turnaj jsme si
pořádně užily a těšíme se na další v Chlumci ☺. Chtěla bych
poděkovat ROŠTěnkám za skvělou a férovou hru, fanouškům
za podporu, trenérovi, za pevné nervy a všem týmům za hojnou účast.“
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KONEČNÁ TABULKA
1. Mix Česká Třebová
2. Fretky Nižbor
3. HC Jestřábi „ROŠTěnky“ Přelouč
4.
5.
6.
7.

TJ Paramo Svítkov Stars
Pirátky Hradec Králové
Chlumecký Báby
SK OEZ Testa Letohrad
- L. Čapková -

16. ROČNÍK
OLD BOYS CUP 13
V sobotu 8. 6. 2013 se na stadionu „Pod parkem“ uskuteční 16. ročník Old boys cup (narození 1978 a níže + 1 hráč
mladší nad 100 kg + dívky nebo ženy v neomezeném množství starší 15 let) v hokejbale.
Srdečně zveme fanynky a fanoušky přeloučského hokejbalu ke zhlédnutí tohoto prestižního klání…
- Fáda -

57. ročník Celostátního turnaje
žákovského turnaje v Přelouči
Rok utekl jako voda a máme tady další ročník žákovského
turnaje v kopané. Turnaj, který svojí tradicí nemá obdoby.
Letošní ročník se koná od 14.6. do 16.6.2013 na stadionu
v Přelouči. Přihlášena jsou družstva FC Slovácko, FK Baumit
Jablonec, FC Slovan Liberec, FK Čáslav, FK Baník Most, TJ Svi-

tavy, Fotbal Pardubice a.s., FK Baník Sokolov, Bohemians
1905, Junošport club Stará Ĺubovňa, RSM Hodonín a domácí
FK Přelouč.
PřijŠte povzbudit nadějné fotbalisty na náš stadion.
Organizační výbor

OV KLENOVKA
8. 5. 2013 se na Klenovce uskutečnil pietní akt k odhalení pamětní desky našeho rodáka, kterým byl pan Jan Čepila.
Ti, kteří čtou Přeloučský rošt nebo se o toto téma zajímají, ale
i ještě někteří pamětníci se mohli o panu Čepilovi dočíst v Přeloučském roštu číslo 5. Aktu se především zúčastnila jeho dcera paní Vlasta Tylerová, která zde dosud žije s celou svou rodinou. Z MÚ Přelouč se zúčastnila paní Danihelková, Ing. Moravec a Bc. Burešová, která ve svém projevu připomněla tyto
události. Poté byla odhalena pamětní deska a položena kytice.
Všichni zúčastnění byli pozváni na malé občerstvení, při kterém se ještě debatovalo a vzpomínalo - především ti starší.
Účast občanů na této akci byla velice obdivuhodná. Osadní výbor Klenovka děkuje všem za účast.
Kronikářka K. Veselá

6 / 2013

37

Sport

!

Rugby turnaj mladších žáků
Přelouč 19. 5. 2013
V neděli 19. května za krásného počasí se u nás v Přelouči uskutečnil rugby turnaj mladších žáků. Vzhledem k neúčasti mužstva z Říčan (zahraniční zájezd), se turnaje zúčastnilo pouze 13 mužstev ze 14 přihlášených. V kategorii
U 13 odehrály svoje utkání čtyři mužstva. Vítězem této kategorie se staly Petrovice, druhá Slavie Praha, třetí Sparta
Praha a poslední Tatra Smíchov.

U 11
V kategorii U 11 nastoupilo 9 mužstev, ty jsme podle výkonnosti rozdělili do dvou skupin na silná a slabší mužstva.
Naše mužstvo patří k favoritům této kategorie a tak vždy
nastupuje v silné A skupině. Ve skupině B odehrály svoje
utkání čtyři mužstva, vítězství této skupiny B si odnesla
Slavie Praha, druhá byla Tatra Smíchov B, třetí Sparta Praha B díky lepšímu skóre před Pragovkou Praha. Ve skupině A - silných mužstev nastoupilo 5 mužstev. Tady mezi
favority patřila Sparta A, Přelouč a Petrovice. Nakonec o vítězi A skupiny rozhodovalo až poslední utkání mezi Spartou Praha A a Přeloučí. Ve velice bojovném utkání se v samotném závěru prosadila Sparta a zvítězila. Naše mužstvo
sice mělo v úvodu utkání několik šancí k bodování, ale soupeř se ubránil.
Utkání našeho mužstva
Přelouč - Tatra A
7
Přelouč - Kralupy
10
Přelouč - Petrovice 11
Přelouč - Sparta A
0

:
:
:
:

1
0
0
1

Konečné pořadí
1. Sparta Praha A
12
2. Přelouč
10
3. Tatra Smíchov A
7
4. Petrovice
7
5. Kralupy nad Vltavou 4

28
28
12
13
2

:2
:2
: 22
: 25
: 32

p. Rozkošný, zásobování a technická výpomoc p. Černý, p. Čížek, p. Kohout. Děvčatům v baru pí Kohoutové a Kohoutové, dále chlapcům u grilu Havelka, Kopecký a jejim manželkám. Dále všem co se podíleli na úklidu šaten před
zápasem mužů. A nakonec pí Rozkošné za pomoc při turnaji a při samotném rozdávání cen všem zúčastěným mužstvům.
Velké poděkování si rovněž zaslouží i diváci, kteří navštívili tento turnaj a podporovali všechna mužstva. Děkuji rovněž rodičům hráčů za pomoc svým trenérům a samozřejmě i hráčům.
Zapsali Rozkošná Romana, Oczadlý Zdeněk
Zpracoval Oczadlý Zdeněk

Liga škol
Kladruby nad Labem
Za krásného slunečného počasí pořádala 25. dubna
Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem
na závodišti v Kolesách Hobby závody - Liga škol v parkuru. Závodů se zúčastnilo 30 žáků ze 7 škol z celé republiky. Žáci si poměřili síly v předvádění koní a v parkuru.
V předvádění zvítězila Kateřina Stránská - SŠChKJ Kladruby
nad Labem. V parkuru si nejlépe vedla Veronika Spálenská na koni Amicus - K ze SŠChKJ Kladruby nad Labem,
na druhém místě Alexandra Berková - Barbara, SZeŠ Lanškroun a na třetím místě Nikola Žůrková - Citera, SZeš Benešov. Závody se velmi vydařily. Žáci předvedli své koně na
ruce i pod sedlem a i ti kteří nezvítězili podali velmi pěkné výkony.
Jana Cincibuchová

Sestava našeho mužstva
Doležel Lukáš, Gergely Adam, Jezdinský Richard, Kasal
Vladimír, Košlálová Klára, Kuchyňková Klára, Krejzl Štěpán,
Petržílka Luboš, Rozkošný Vítek, Suchý Petr
Trenér
Dydy Doležel Zbyněk
Bodovali
Petržílka L. 9x, Gergely A. 6x, Košlálová K. 4x, Doležel L.
3x, Rozkošný V. 2x, Kasal V. 1x, Kuchyňková K. 1x, Krejzl Š.
1x, Suchý P. 1x
Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří mi pomáhali při
zajištění a samotném pořádání turnaje. Zajištění pohárů
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