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Při doručování zásilek vyvstává problém doručovacím fir-
mám s vyhledáním příslušného domu, protože jej majitel ne-
označil číslem popisným. Na stavební úřad se některé orga-
nizace obrátily a požádaly, aby vyzval majitele domů k jejich
řádnému označení.

Podle § 32 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je vlastník ne-
movitosti povinen na svůj náklad označit budovu čísly popis-
nými určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.

K číslování domů čísly popisnými se užívají pouze arabské
číslice bez jakýchkoliv dodatků. Čísla se umisWují tak, aby byla
viditelná např. z ulice. Město Přelouč nemá určené barvy a ani
provedení čísel. Řádným a viditelným označením svého domu
usnadníte práci nejen doručovacím organizacím, ale např. zá-
chranné službě v případě nouze apod.

Lubomír Novotný
Stavební úřad

Dne 29. srpna 2008 se konala již třetí akce (předchozí akce
srpen 2005 a srpen 2007), jejíž výtěžek byl věnován dětskému
oddělení Pardubické krajské nemocnice. V letošním roce ak-
ce probíhala na pardubickém koupališti pod názvem „Loučíme
se s prázdninami … aneb pomáháme dětem“, dětskému oddě-
lení byl předán šek ve výši 119.000,- Kč a za tuto částku bude
zakoupen přístroj na léčbu žloutenky novorozených dětí. 

Dne 30. září zástupce organizátora akce společnosti AFK
Sport spol. s r. o. Pardubice pan Pavel Uhlíř slavnostně předal
šek primáři dětského oddělení MUDr. Vladimíru Němcovi a spo-
lečně s ředitelem pardubické nemocnice Ing. Josefem Šimurdou
podepsali darovací smlouvu na finanční dar ve výši 119.000,-
(viz snímek).

Poděkování patří všem, kteří přispěli pomocí či finanční
částkou. Hlavní poděkování patří pořadatelům celé akce man-
želům Radce a Pavlu Uhlířovým, společnosti AFK Sport spol.
s r. o. Pardubice.

Děkujeme                                  Dr. Vladimír Němec

Po zrušené hipoterapii jsou na prodej tyto věci:
" obřišník s madly za cenu 1 600,- Kč
" uzdečka kompletní za cenu 1 055,- Kč
" sedlo kompletního za cenu 4 305,- Kč 
" přilba jezdecká za cenu 700,- Kč
" zdroj ohradníku N15 za cenu 2 172,- Kč

Zájemci o vyřazené vybavení se mohou hlásit na městském
úřadě na majetkovém odboru u pana Myšky.

15. 10. 2008 proběhlo 1. Rošt(k)ování, kde hlavními téma-
ty byly články z Roštu. Ač jsme vyzvali v minulém čísle občany
k návštěvě tohoto setkání, z řad občanů přišel pouze jeden.
Dále byla přítomná redakční rada a několik hostů, kteří pravi-
delně přispívají do Roštu. Další setkání proběhne 12. 11. 2008
tentokrát již od 15.00 hod. ve vinotéce a galerii U Kotýnků.
Všichni jste tímto zváni. Sdělte nám své názory, nápady, při-
pomínky… 

redakční rada
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Označení domů
čísly popisnými

„Rozloučení dětí
s prázdninami“

pomohlo novorozencům

VĚCI VYŘAZENÉ
Z MAJETKU MĚSTA

KRO( )OVÁNÍŠT
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42. schůze rady města se konala
25. 9. 2008. Radní se sešli krátce před
zastupitelstvem. Na tomto mimořádném
jednání radní doporučili zastupitelům
schválit smlouvu o poskytnutí dotace čís-
lo PU/0056/S Regionální operační pro-
gram NUTS II Severovýchod. Podpisu
smlouvy o poskytnutí dotace musí před-
cházet schválení smlouvy zastupitelstvem
města, z toho důvodu tento bod projed-
návali radní těsně před zastupitelstvem.
Druhým a zároveň posledním bodem to-
hoto jednání bylo doporučení zastupite-
lům města odložit projednání změn č. 1
územního plánu Přelouč do příští schů-
ze zastupitelstva města. A to z důvodu žá-
dostí dvou žadatelů o změnu č. 1 územ-
ního plánu tak, aby mohli ještě v této
věci jednat s příslušnými orgány státní
správy a osadním výborem.

Další rada se konala 15. 9. 2008. Rad-
ní povolili výjimku z počtu žáků na škol-
ní rok 2008/2009 v 9. třídách na 32 žáků
na ZŠ Smetanova. Důvodem je sloučení
tří tříd. 

Rada vzala na vědomí informace ve-
litele MP o statistických přehledech z tr-
žeb z parkovacích automatů od ledna
2007 do června 2008. Z automatů bylo
vybráno 214.255,- Kč. Za sledované obdo-
bí bylo za nesprávné parkování na úze-
mí města předvoláno k vyřízení přestup-
ku celkem 868 řidičů. 

Radní doporučili zastupitelům schvá-
lit rozpočtové opatření IV. rozpočtu měs-
ta pro rok 2008. Dále zastupitelstvu do-
poručili schválit zadání změny č. 1 ÚP
Přelouče s vypuštěním některých lokalit.

Radní doporučili zastupitelům schvá-
lit zadání změny č. 1 regulačního plánu
Přelouče-Lipiny. (Zastupitelé schválili svým
usnesením ze dne 19. 6. 2008, pořízení
změny „Regulačního plánu Přelouč-Lipi-
ny“.) Změna zahrnuje dva bloky původ-
ně určené pro zástavbu bytovými domy
a jeden blok veřejných sportovišW s do-
provodnou občanskou vybaveností. Ře-
šené území je cca o velikosti 2,4 ha. Ve
vymezeném území bude řešena zástav-
ba nízkopodlažní výstavby rodinnými do-
my. Plocha pro sportoviště bude reduková-
na s ohledem na nižší počet návrhových
obyvatel, ale nebude zrušena. 

Dále bylo zastupitelům doporučeno
vzít na vědomí informaci o provedeném
vodoprávním dozoru za účelem prošet-

ření stavu vody v odpadu A (Živanické
svodnici) v k. ú. Mělice. Na X. zasedání
zastupitelstva byl dán podnět k prošet-
ření neoprávněného odběru vody Českým
rybářským svazem (místní přeloučskou
organizací MO ČRS) v rámci jejich hos-
podaření z odpadu A v místě „Čepkova
jezera“ a v jejím důsledku také zhorše-
ní životních podmínek v oblasti Mělic,
a s tím spojeného zvýšeného zápachu
ze splašků a zahnívajících kalů. Informa-
ci z prošetření, která byla podána na za-
stupitelstvu č. XI., zastupitelé nepovažova-
li za dostačující a vyžádali si podrobnější
prošetření. 8. září byl odborem stavebním,
vodoprávním a dopravy svolán vodopráv-
ní dozor na tuto lokalitu. Živanická svod-
nice byla vybudována v období regulace
Labe za účelem odvádění přebytečných
povrchových vod ze zemědělských ploch
mezi novým korytem Labe, Mělicemi
a Žvanicemi do podjezí Přelouče. Tím, že
je zavodňována pouze dešWovými voda-
mi a vodami odčerpanými z drenážních
systémů, je stav vody kolísavý a může se
stát, že bude dokonce zcela bez vody.
V prostoru tzv. „Čepkova jezera“, kde še-
tření probíhalo, jsou dvě vodní nádrže.
Obě plochy (patřící MO ČRS) jsou záso-
bovány vodou z čerpacího zařízení vy-
budovaného na levém břehu odpadu A,
které odčerpává vody z drenážních sys-
témů. Při šetření byly zjištěny zemní prá-
ce na hrázi mezi oběma vodními plo-
chami, ke kterým nedal nikdo povolení.
Jedná se o propojení obou nádrží, prý
na tomto místě bylo původně potrubí,
které obě plochy propojovalo. K provede-
né práci se nikdo nepřihlásil. Nicméně se
většina přítomných shodla, že tato úpra-
va nemá vliv na množství vypouštěných
vod. Dále se přítomní shodli na tom, že
způsob nakládání těmito vodami nemá
za následek nedostatek vody v odpadu A.
Hlavní příčina spočívá spíše v malém
množství dešWových srážek v posledních
letech.

Radní zamítli žádost městyse Cholti-
ce na uzavření smlouvy na měření rych-
losti vozidel v obci z kapacitních důvo-
dů Městské policie Přelouč.

Další schůze radních se konala 6. 10.
2008. Zde vzali radní na vědomí infor-
maci o výběru vhodných pozemků pro
umístění uvítacích tabulí „Město Přelouč“.
Rada uložila tajemníkovi na 39. schůzi

rady vytipovat pozemky na příjezdech do
města, které by byly vhodné pro umístě-
ní 4 uvítacích tabulí. Obdobný úkol již
byl řešen v roce 2006, byl nakonec zru-
šen z důvodu nedání souhlasu krajským
dopravním inspektorátem ani okresním
dopravním inspektorátem (pro silnice niž-
ších tříd) a to toho důvodu, že umístění
tabulí bylo navrženo v ochranném silnič-
ním pásmu a souhlas příslušného inspek-
torátu byl nezbytný. Pokud bude ale plo-
cha tabulí maximálně 0,6 m2 a budou
umístěny v zastavěném území není nut-
ný souhlas dopravního inspektorátu a ne-
ní ani nutné vydávat územní rozhodnu-
tí či stavební povolení. 

K 30. 6. 2009 má být dle smlouvy
ukončena stavba sportovní haly. Zásad-
ním rozhodnutím je zvolení právní for-
my. Variant řešení je několik: 1. vytvo-
ření nové příspěvkové organizace (PO),
2. zařazení v rámci technických služeb,
3. začlenění do ZŠ Smetanova nebo 4. za-
členění v rámci MěÚ. V úvahu přichází
pouze varianta zařazení v rámci MěÚ,
v návaznosti na smlouvu o poskytnutí do-
tace. V rámci úřadu připadají v úvahu
dvě řešení. Buv zařazení do oddělení hos-
podářské správy nebo do odboru SMI.

Radní souhlasili s prohlášením po-
mníku Jana Dítěte v parku u Záložny a ná-
hrobku Jana Dítěte na hřbitově za kultur-
ní památku. Vznik pomníku i náhrobku
je datován rokem 1893. Tuto sochu vy-
tvořil sochař B. Schnirch. Dílo má histo-
rickou hodnotu pro kulturu našeho re-
gionu. 

Na této schůzi radní schválili žá-
dost o finanční příspěvek z rozpočtu
města na vybudování památníku zásluh
o vznik samostatného státu Čechů a Slo-
váků v parku u Sokolovny. Tuto žádost
sepsali: Klub přátel a rodáků města Pře-
louče, Klub Dr. Milady Horákové, T. J. So-
kol Přelouče, Junák Přelouč a Český svaz
bojovníků za svobodu. Ve svém dopisu
radě píší…“ obracíme se na Vás s žá-
dostí, aby bylo smazáno kulturní manko
Vašich předchůdců a bylo vzpomenuto
zásluh hlavních osobností a legionářů
o vzniku samostatného českosloven-
ského státu i v našem městě, a to for-
mou monolitického obelisku se stručným
textem.“…

Radní vzali na vědomí zprávu o po-
čtu vykonaných kontrol v areálu písní-
ku Lohenice-Mělice. V průběhu letošní-
ho roku byly provedeny hygienickou sta-
nicí pardubického kraje tři kontroly bez
zjištění nedostatků. Dále byly provedeny
kontroly odborem životního prostředí ve
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spolupráci s Městskou policií. Bylo prove-
deno 9 kontrol stánků s občerstvením
z hlediska zákonu o odpadech. V době
kontroly byl i v okolí stánků pořádek
a všude byly umístěny nádoby na odpad.
Tyto kontroly jsou prováděny každý rok.
Každým rokem Městská policie vyzývá
majitele pozemků, k uvedení pozemků do
pořádku, po zanechání různých odpadků
neukázněnými návštěvníky. 

44. zasedání rady se konalo 13. 10.
2008. Hned na začátku jednání se radní
seznámili se studií stavby nového MěÚ.
Budova by měla mít 6 podlaží. V suteré-
nu bude umístěn centrální archiv a tech-
nické prostory, v přízemí je plánovaná
recepce, podatelna, pokladna + několik
kanceláří, ve 2. až 5. NP budou kancelá-
ře (ve 4 NP je počítáno s umístěním ve-
dení města a velké zasedací místnosti).
Celková cena včetně veškeré vybave-
nosti by měla být 95 mil. Kč bez DPH.
Finanční prostředky na tuto stavbu bude
zajišWovat speciálně vytvořený fond na
reformu veřejné správy. Radní vzali na
vědomí prezentaci návrhu výstavby no-
vé budovy MěÚ Přelouč a doporučili za-
stupitelům schválit nový návrh výstav-
by samostatné budovy dle prezentace
Ing. arch. Košaře a firmy MYDAT Přelouč.

Dále radní pověřili řízením Městské
policie Přelouč od 1. 11. 2008 nového ve-
litele p. Bc. Martina Karabce. 

Dále radní doporučili zastupitelům
zařadit do rozpočtu na rok 2009 částku
na zpracování žádostí o dotace „Zateple-

ní mateřské školy Přelouč“ a Zateplení
základní školy praktické Přelouč“. V roce
2009 bude vyhlášena výzva, které by se
město Přelouč mohlo zúčastnit. 

Rada doporučila zastupitelům zařa-
dit do rozpočtu 2009 částku ve výši
100 tis. Kč na podporu činnosti informač-
ního centra Bujnoch Přelouč. Tato část-
ka jako podpora činnosti IC je daleko
nižší, než jaký by byl náklad na provo-
zování této služby výhradně městem. Po-
skytování informačních služeb ve městě
je v dnešní době již nutnost. 

Byla vzata na vědomí nabídka Pardu-
bického kraje o zapojení města Přelouče
do mezinárodního projektu Euroklíč. Cí-

lem tohoto projektu je zajistit osobám
se sníženou schopností pohybu na ce-
lém území ČR rychlou a důstojnou do-
stupnost veřejných sociálních a technic-
kých zařízení (např. výtahů, schodišWo-
vých plošin…) tím, že budou tato zaříze-
ní osazena jednotným „eurozámkem“.

Dále schválili plán zimní údržby ko-
munikací na nadcházející sezónu. Stej-
ně jako tomu bylo v předchozích letech
je plán konstruován se zaměřením na
minimální použití chemických posypo-
vých materiálů. Je upřednostněno využi-
tí mechanických technologií a použití
inertních resp. ekologických posypových
materiálů.
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Na XII. zastupitelstvu, které se konalo 25. 9. 2008 se projednával zápis z jednání
osadního výboru Klenovka. Osadní výbor projednával umístění fotovoltaické elektrár-
ny v těsném sousedství obce. Z jednání vyplynulo, že většina obyvatel nesouhlasí se
změnou územního plánu č. 6 za účelem výstavby této elektrárny, zejména z důvodu
těsné blízkosti obytných domů a silnice, kde by tato výstavba bránila dalšímu rozvo-
ji obce a nezapadla by do rázu krajiny. Zápis byl zastupitelstvem vzat na vědomí. 

Dále zastupitelé projednávali zprávu o činnosti rady města, stanoviska majetkové-
ho a finančního výboru. Dále vzali na vědomí statistický přehled z tržeb parkovacích
automatů, informaci o provedeném vodoprávním dozoru za účelem prošetření sta-
vu vody v odpadu A, schválili rozpočtové opatření IV rozpočtu města pro rok 2008.

Dále zastupitelé jednali o rozpracovaném návrhu severní varianty obchvatu silni-
ce I/2. Na konci r. 2006 se schválil územní plán s jižním obchvatem. Na základě dalších
otázek zda by severní obchvat nebyl lepší, nechali zastupitelé zpracovat ještě tuto varian-
tu. Ukázalo se, že severní varianta je proveditelná, a proto se nyní pokračuje v etapě II.

Na ÚP v Přelouči bylo k 30. 9. 2008 evidováno celkem
771 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci září tedy činila v této oblasti 5,40 %. K obcím s největ-
ší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např. Te-
tov (18,33 %), Vápno (17,54 %), Pravy (16,22 %), Přelovice (11,9 %),
Turkovice (11,9 %), Přepychy (10,53 %), Zdechovice (10,49 %),
Litošice (10,42 %), Hlavečník (10 %), Morašice (9,8 %), Rohovlá-
dova Bělá (9,09 %). Dále uvádím další míru nezaměstnanosti:
Chvaletice (5,58 %), Choltice (3,12 %), Břehy (6,04 %). V Pře-
louči dosahovala míra nezaměstnanosti 4,59 %.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
3,58 % s celkovým počtem 3493 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 3,85 %, Holicko 2,94 % a Pře-
loučsko 5,40 %.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 30. 9. 2008 cel-
kem 3758 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo

připadlo v okrese Pardubice v průměru 0,9 uchazeče. Na Pře-
loučsku bylo k 30. 9. 2008 hlášeno na ÚP celkem 483 volných
pracovních míst (300 VM firma Kiekert CS s.r.o.). Na 1 volné
pracovní místo připadlo celkem 1,6 uchazeče.

Michaela Hývlová
vedoucí pobočky

Kontakt: DiP Přelouč - ÚP Pardubice, K. H. Máchy 908, Přelouč
Oddělení zprostředkování - telefon: 466 958 827
Kontaktní místo státní sociální podpory - telefon: 466 953 516

Pracovní poměr v zemích EU/EHP
a Švýcarsku

Informace k ukončení pracovního poměru v zemích EU/
/EHP a Švýcarsku mohou klienti najít na portále EURES ČR
http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/ukonceni.

Podrobnější informace o kontaktních místech pro vydávání
formulářů E 301 jsou v info materiále o každé zemi, v textu
v kapitole 5. Sociální zabezpečení a daně http://portal.mpsv.cz/
/eures/prace_v_eu/zeme/.

ZASTUPITELSTVO

Trh práce
na Přeloučsku



Literární sdružení Vzdorospolek vyhlašuje soutěž

O českou báseň roku 2009
- ŠESTÝ ROČNÍK - 

! uzávěrka sběru básní je na konci ledna 2009 "

Vzácní veršotepci! Pro vás všechny, kdo pokoušíte básnickou
Múzu, připravujeme rok co rok nevšední sbírku básní s názvem
Pár střípků. Nechcete-li si nechat ujít příležitost ke zviditelně-
ní své tvorby v ročence obohacené soutěží, posílejte v jazyce
českém nanejvýš čtyři díla ročně, doposud nikde nezveřejněná
(včetně internetu - osobní, literární stránky, apod.) v provedení
a námětu naprosto volném.

Šestý ročník se ukončí 24. dubna 2010 v divadelním sále
novorenesanční Občanské záložny města Přelouče. 

Svou tvorbu s udáním adresy, telefonu a ročníku naroze-
ní, neb básnické klání je roz-děleno do dvou skupin - do 30
a nad 30 let, posílejte nejpozději do konce ledna 2009 na:
vzdorospolek@centrum.cz (předmět Stříbrná bula). Nemáte-li
možnost přes „síW“ (internet), pak básně zasílejte strojopisem
v jednom vyhotovení na: Literární sdružení Vzdorospolek, Lov-
čice 9, pošta Čáslav 286 01, heslo Stříbrná bula. Další podrob-
nosti naleznete na našich stránkách: http://vzdorospolek.wz.cz.

Celý článek je zveřejněn na webových stránkách města
v rubrice „Co se do Roštu nevešlo“.
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! Přírodní lokality 

Evropsky významná lokalita Černý Nadýmač (EVL - kód loka-
lity CZ0534050) byla vyhlášena nařízením vlády č. 132/2005 Sb.
Lokalita se nachází na katastrálních územích obcí Břehy a Vlčí
Habřina a má rozlohu 24,4 ha. Předmětem ochrany této EVL je
stanoviště - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu
Magnopotamion nebo Hydrocharition a rostlina puchýřka útlá
(Coleanthus subtilis).

EVL je lesní rybník Černý Nadýmač cca 1,5 km JJZ od obce
Vlčí Habřina, napájený Výrovským náhonem z Opatovického
kanálu, s vegetací vodních makrofyt. Rybník slouží pro odchov
rybího plůdku, není záměrně letněn, ale vzhledem k biologic-
kým požadavkům rybí násady je jednou za tři roky jen velmi
pomalu napouštěn. Rybniční dno je obnaženo nejčastěji od
dubna do poloviny srpna. Tento způsob hospodaření umožnil
zachování bohatého společenstva druhů vázaných na obnaže-
ná rybniční dna. Nejzajímavějším zástupcem těchto společen-
stev je z botanického hlediska jedinečná puchýřka útlá, která
patří do čeledí lipnicovité. Jedná se o drobnou trstnatou travič-
ku s výrazně nafouklými pochvami listů. Je extrémně krátkově-
ká, žije nejvýše dva měsíce. Vytváří souvislé husté porosty a při
postupném snižování vodní hladiny se může vyvinout několik
generací. V současnosti je v Evropě vzácná, její ohroženost je
dána hlavně speciálními požadavky na stanoviště.

K tomu, aby zde zůstala zachována společenstva vodních
makrofyt a obnažených den letněných rybníků, jsou nezbyt-

né optimalizace chovu ryb (snížení intenzity, omezení přikr-
mování, zamezení hnojení, vápnění a odbahňování, vylouče-
ní býložravých ryb, či další změny druhové a věkové obsádky)
a pravidelné letnění, popř. částečné letnění - snížení hladiny
cca o 30 cm. Pro puchýřku je nejvhodnější interval zhruba tří až
čtyřletý, při kratším intervalu může dojít k nadměrnému množe-
ní jiných druhů, které puchýřku utlačí. Delší období může vést
ke snížení klíčivosti a oslabení populace. 

K sepsání tohoto příspěvku bylo využito publikace Pardu-
bický kraj Natura 2000, která byla vydána v roce 2006 a na je-
jím vydání se podílel Krajský úřad Pardubického kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství - oddělení ochrany přírody,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Společnost přátel
Železných hor.                                           Mgr. Jiří Rejl

Evropsky významná lokalita Černý Nadýmač

VŠEM BÁSNÍKŮM!

Rybník Černý Nadýmač

Inzerce



V současné době probíhá na Přelouč-
sku značení dvou chráněných území: pří-
rodní rezervace Choltická obora a přírod-
ní památka Meandry Struhy. Realizace
značení je povinností orgánu ochrany pří-
rody, kterým je Krajský úřad Pardubické-
ho kraje, dle § 77 a odst. 2 zákona čís-
lo 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny
a vyhlášky č. 60/2008 Sb. (o plánech pé-
če, označování a evidenci území chráně-
ných podle zákona) a o změně vyhlášky
č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona.

Přírodní rezervace Choltická obora by-
la vyhlášena v roce 1992 na katastru ob-
ce Choltice na ploše 69,15 ha. Důvodem
zřízení rezervace byla ochrana lesních
porostů přirozeného druhového složení
a parkového charakteru s monumentál-
ními stromy. Součástí rezervace jsou tři
rybníky. Ekologicky pestré a geomorfo-
logicky členěné území s roklí potoka je
významným biocentrem v zemědělské
krajině. 

Přírodní památka Meandry Struhy by-
la vyhlášena v roce 1980 na katastrech

obcí Bezděkov, Valy nad Labem a Vese-
lí u Přelouče na ploše 41,5 ha. Předmě-
tem ochrany je meandrující koryto potoka
Struha s navazujícími lučními a břehový-
mi porosty. Struha je jedním z posled-
ních přirozených vodních toků v Polabí.
Součástí chráněného území je i lužní les.

V obou územích je prováděna insta-
lace hraničních sloupků se státním zna-
kem a informační tabulí (tyto sloupky se
instalují především na přístupové komu-
nikace). Původní sloupky byly instalová-
ny v roce 1994 a jejich výměna byla již
nezbytně nutná.

Dále je prováděno tzv. pruhové zna-
čení, které se provádí pruhy červené bar-
vy nejčastěji na stromy, případně na in-
stalované kůly (v PP Meandry Struhy jich

bude umístěno 18 ks). Dva pruhy ozna-
čují vnější hranici CHÚ, jeden pruh nám
říká, že jsem uvnitř CHÚ.

Značení zmiňovaných chráněných
území provádějí dvě specializované fir-
my na ochranu přírody a krajiny.

Mgr. Jiří Rejl
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Značení hranic chráněných území na Přeloučsku

Rybník Zrcadlo v PRCholtické oboře Soutěska Struhy v prostoru lužního lesa
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Jak jsme se již v předminulém vy-
dání Roštu zmínili, v současné době se
označují sběrné nádoby na separovaný
odpad a kontejnery na směsný komunál-
ní odpad. Nálepky upozorňují na zákaz
odkládání odpadů mimo nádoby a na
možnost využívání sběrného dvora. K té-
to akci, která by měla přispět k odstra-
nění nepořádku kolem kontejnerů, by-
chom rádi dodali následující postřehy.
Nikomu z nás se jistě nelíbí procházet
kolem znečištěných stanovišW. Pro větši-
nu z nás je nepochopitelné, že přes všech-
ny možnosti, které město Přelouč svým
občanům v tomto směru nabízí, se najde
zřejmě dost občanů, kterým je zatěžko
využít k odložení záchodové mísy, matra-
ce nebo křesla sběrného dvora. Odpad
odloží na zem vedle kontejnerů a, měs-
to, starej se! Ano, město se prostřednic-
tvím technických služeb postará a odpad
naloží a odveze. Samozřejmě, že ne hned
a ne odevšad najednou! A tak se na ne-
pořádek musí dívat neustále každý z nás.
Když se odpad někde uklidí, objeví se
jinde jiný... Bylo by přínosnější, kdyby

energii, čas a peníze potřebné k této
činnosti technické služby věnovaly na-
př. opravě chodníků? 

Pro někoho je zase velkým problé-
mem rozložit papírové krabice nebo se-
šlápnout plastové lahve tak, aby zabíraly
co nejméně místa a aby tak bylo možné
využít objem kontejnerů. Dochází k to-
mu, že se vedle záchodové mísy, matra-
ce a křesla objeví na zemi ještě papí-
rový a plastový odpad, v lepším případě
v krabici nebo v igelitové tašce, a v hor-

ším poházený po zemi. A to proto, že
občan, který přijde později, nemá šanci
odpad do kontejneru vtěsnat, protože je
prostě plný nerozložených papírových kra-
bic a nesešlápnutých plastových lahví.

Doufám, že toto psaní nebylo úplně
zbytečné. Budu tomu věřit. Snad se ně-
kdo při čtení tohoto článku zamyslí a ubu-
de na zem odložených záchodových mís,
matrací a křesel, odložených papírových
krabic a igelitových tašek. Ne vždy je na
místě městský strážník, který by proti ne-
pořádníkům zakročil. Objeví v sobě ně-
kdo tolik osobní statečnosti a případné-
mu „bordeláři“ vyčiní? 

Ing. Helena Klápová
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Na začátku listopadu nás, sestry
a bratři, čekají návštěvy hřbitovů. ZvlášW
v této době budeme všichni přicházet
k hrobům, vzpomínat nebo se i modlit
za zemřelé příbuzné a přátele. V tradici
katolické církve se při každé mši svaté
modlí za mrtvé a také večerní modlitba
Breviáře - denní modlitby církve tzv. „Ne-
špory“ obsahují jako poslední přímluvu
před modlitbou Otčenáš modlitbu za ze-
mřelé. 

Minulý rok 30. října 2007 nás ve far-
nosti Přelouč navštívil královéhradecký
diecézní biskup Dominik Duka kvůli ge-
nerální vizitaci. Mimo jiné jsme se na
faře zastavili na kafe a otec biskup pro-
jevil zájem o fotografie z mé cesty po
Francii. Zajímal se zvláště o fotky z měs-
ta Cluny, kde existoval benediktinský kláš-
ter a odkud se šířila liturgická reforma
církve v 10. století. Připomněl sv. Odila, kte-
rému vděčíme za vznik svátku Dušiček. 

Vlastním rokem vzniku svátku duši-
ček je rok 998; v něm opat Odilo z Cluny
(994-1047) nařídil slavit památku všech
zesnulých věřících v den 2. listopadu
všem jemu podřízeným klášterům a do-
dal: „A když někdo další si z tohoto zbož-
ného ustanovení vezme příklad, může se
zúčastnit všech dobrých modliteb“. Ta-
to památka se rychle rozšířila po Fran-
cii, Anglii a Německu. V Itálii zejména
v Římě zdomácněla ve 13. století. Na
konci 15. století se u dominikánů ve
Španělské Valencii ustálil zvyk, že kaž-
dý kněz sloužil 2. listopadu tři mše
jako o vánocích. Z knihy: Liturgický
rok, Adolf Adam, Vyšehrad 1998.

Na obrázku (místní kostel v Clu-
ny, Francie) vidíme sochu opata be-
nediktinského kláštera Odila, který
symbolicky drží v rukou duše, trpící
v očistcovém ohni. Víra církve a uče-
ní o očistci zní: „Ti kdo umírají v Bo-
ží milosti a přátelství, ale nejsou do-
konale očiš[ěni, i když jsou si jisti
svou věčnou spásou, jsou po smrti
podrobeni očiš[ování, aby dosáhli
svatosti nutné ke vstupu do nebes-
ké radosti“. Nebo dále /www.kate-
chismus.cz body 1031-32; a také
www.pastorace.cz/. 

Ale konec „strašení“, neboW ces-
ta z očistce je cestou do nebe, tedy
k Bohu, a ke světlu. Kéž nám svět-
lo hořících svící na hřbitově a třeba
i tichá modlitba za zemřelé připomí-

ná víru v Život věčný a budoucí setká-
ní s ním. 

Pro případ nouze přidávám i recept
modlitby za zemřelé:

Ve jménu Otce i Syna
i Ducha Svatého.

Amen.

MODLITBA PÁNĚ
Otče Náš, jenž jsi na nebesích,

posvěW se jméno Tvé. Přijv království Tvé.
Buv vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusW nám naše viny

jako i my odpouštíme našim viníkům
a neuvev nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého. Amen.

ZDRÁVAS MARIA
Zdrávas Maria, milostiplná,

Pán s tebou,
požehnaná jsi mezi ženami

a požehnaný plod života tvého Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,

pros za nás hříšné,
nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

SLÁVA
Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému,

jako byla na počátku, i nyní i vždycky,
a na věky věků. Amen

ZA ZEMŘELÉ
Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,

a světlo věčné aW jim svítí. 
AW odpočinou v pokoji. 

Amen

Krásný a modlitbou proniknutý lis-
topad přeje otec Lubomír Pilka, kněz.

11 / 2008 9

Napsali nám !

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé „Dušičky“

Inzerce



KDO: Středisko rané péče v Pardubicích
Bělehradská 389
530 09 Pardubice - Polabiny III.
tel.: 466 641 022
mobil: 736 512 613-6
e-mail: stredisko@ranapece-pce.cz 
www: ranapece-pce.cz

CO: Návštěvy v rodinách, podpora psychomotorického
vývoje dítěte, půjčování didaktických a stimulačních
pomůcek, literatury, psychologické konzultace v ro-
dině skupinová psychoterapie, podpora komunikace,
pomoc při výběru předškolního či školního zařízení,
pomoc při obstarávání rehabilitačních a kompenzač-
ních pomůcek, odborné semináře, psychorehabili-
tační pobyty atd.

KOMU: Věk dítěte: 0 - 7 let
klientem služeb rané péče je rodina a dítě:
- s ohroženým vývojem (komplikovaný porod, ne-

donošenost, hypoxie atd.)
- s tělesným postižením
- s mentálním postižením
- s kombinovaným postižením

KDE: služby jsou poskytovány formou terénní péče, tzn.
formou návštěv v rodině, v přirozeném prostředí
dítěte, případně ambulantně

KDY: PO 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
případně v jiném termínu po telefonické domluvě

ZA KOLIK: ZDARMA

KDO: Městská knihovna Přelouč
Masarykovo nám. 44
535 01 Přelouč
tel.: 466 959 715
e-mail: knihovna.prelouc@tiscali.cz

CO: Půjčování knih a časopisů
Přístup na internet zdarma
Donášková služba pro seniory po dohodě s pečo-
vatelskou službou

KOMU: Všem věkovým kategoriím

KDE: Přelouč, Masarykovo nám. 44

KDY: Půjčovní doba:
PO 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
ÚT 12:00 - 16:00
ST 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00
ČT 12:00 - 16:00

ZA KOLIK: děti do 15 let 30 Kč na rok
dospělí 100 Kč na rok

KDO: Komplexní domácí péče
Anna Kulakowská
Přelouč, K. Čapka 812
tel.: 605 590 200
e-mail: kulakowska@quick.cz 

CO: Domácí zdravotní péče poskytovaná na základě do-
poručení ošetřujícího lékaře

KOMU: všem věkovým kategoriím

KDE: v domácnosti klientů

KDY: dle telefonické domluvy

ZA KOLIK: terénní péče hrazená ze zdravotního pojištění

KDO: Městský úřad Přelouč
odbor sociální
Přelouč, Masarykovo nám. 27
tel.: 466 094 161
e-mail: socialni@mestoprelouc.cz

CO: Nouzové signalizační zařízení - nepřetržité 24 hodi-
nové napojení na pevnou i mobilní síW 
(pomoc poskytne Městská policie Přelouč)

KOMU: osaměle žijícím seniorům a zdravotně postiženým
občanům, se zdravotními riziky

KDE: V Přelouči a integrovaných obcích. Lhota pod Pře-
loučí, Škudly, Mělice, Lohenice, Štěpánov, Tupesy,
Klenovka a v obci Břehy

KDY: PO a ST 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
ÚT, ČT, PÁ 8:30 - 11:30 12:30 - 13:30

ŽÁDOST: na odboru sociálním nebo na www.mestoprelouc.cz
rychlá pomoc, odbor sociální, formuláře

ZA KOLIK: ZDARMA

KDO: Občanské sdružení ŽIVOT 90
Sad Míru 789, 285 22 Zruč nad Sázavou
tel.: 327 534 159, 327 532 900, 602 235 375
e-mail: zivot90@mybox.cz, zdenek.jelinek@mybox.cz
www.zivot90-zrucns.cz

CO: Tísňová péče - napojení na pevnou i mobilní síW - ne-
přetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu
- stačí pouhé stisknutí tlačítka k přivolání pomoci
- pro spojení není nutné zvedat sluchátko u telefonu
- oboustranný hovor probíhá pomocí hlasitého

telefonu
- systém hlídá klienta i při pohybu v jeho vlastním

bytě
- hlídání bytu v době nepřítomnosti proti zloději

KOMU: služba pro seniory a zdravotně postižené občany

KDE: po celé ČR

KDY: kdykoliv telefonicky nebo e-mailem

ZA KOLIK: jednorázová úhrada za zapojení
dále pak měsíční platba 200 Kč
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KDO: Josef Hurt 
- individuální úpravy vozidel pro invalidy
- ruční ovládání na míru
Žižkova 150
281 26 Týnec nad Labem
tel.: 321 781 363, mobil: 608 977 274, 602 866 020
e-mail: hurtjsf@volny.cz
web: www.rucniovladani.cz

CO: výroba a montáž 
- ruční ovládání - mechanické/elektronické systémy
- jeřábky pro nakládání vozíků
- otočné sedačky - mechanické/ elektrické posuvy
- odsuvné zadní dveře
- invalidní vozíky s přesuvnou sedačkou do auta
- další individuální úpravy vždy podle potřeb zá-

kazníka

zápisy úprav do technického průkazu

KOMU: zdravotně postiženým občanům

KDE: Žižkova 150, 281 26 Týnec nad Labem

KDY: dle osobní nebo telefonické dohody

ZA KOLIK: dle platného ceníku

KDO: KURY spol. s r.o. - vývoj, výroba, prodej a servis
mechanických vozíků pro tělesně postižené
Zdechovice 28
533 11 Zdechovice
tel.: 466 936 139
fax: 466 936 138
e-mail: kury@kury.cz
kury.cz@seznam.cz
web: www.kury.cz

CO: vývoj, výroba, prodej a servis mechanických vozíků
pro tělesně postižené

půjčování mechanických invalidních vozíků - dětské,
standardní pro dospělé, vozíky pro aktivní vozíčkáře

KOMU: tělesně postiženým občanům

KDE: Zdechovice 28, 533 11 Zdechovice

KDY: dodací lhůty vozíků jsou podle typu 1 - 3 týdny od
doručení dotazníku včetně schválených poukazů
od zdravotní pojišWovny, vozíky jsou expedovány do-
pravní službou DPD na místo určení zákazníkem

ZA KOLIK: dle platného ceníku z katalogu firmy

KDO: AUTOŠKOLA PAVEL PEML, s.r.o.
Pražská 12
535 01 Přelouč
tel.: 466 953 333
fax: 466 953 333
e-mail: ppeml@volny.cz 

CO: Kurzy autoškoly pro tělesně postižené na specielně
upraveném vozidle včetně možnosti ubytování po
dobu kurzu

KOMU: Zdravotně postiženým občanům

KDE: Autoškola Pavel Peml, Pražská 12, Přelouč

KDY: PO - PÁ 8:00 - 18:00

ŽÁDOST: www.peml.preloucsko.cz stáhněte si

ZA KOLIK: dle platného ceníku

KDO: Centrum pro zdravotně postižené 
Pardubického kraje
Nábřeží Závodu Míru 1961
530 02 Pardubice
tel., fax: 466 335 630

CO: Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
Poradenství
Osobní asistence
Internetová kavárna
Výtvarný kroužek

KOMU: zdravotně postiženým občanům, jejich rodinám a pří-
buzným

KDE: detašované pracoviště Nábřeží Závodu Míru 1961,
Pardubice
osobní asistence dle potřeby klienta

KDY: PO - PÁ 8:00 - 16:00

ZA KOLIK: ZDARMA pro všechny, kterým je služba vymezena

KDO: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
Nábřeží Závodu Míru 1961
530 02 Pardubice
tel.: 466 500 615
e-mail: pardubice@tyflocentrum.cz
web: www.tcpce.cz

CO: Poskytování služeb pro lidi s těžkým zrakovým posti-
žením s cílem maximální možné integrace do běžné-
ho života a společnosti

KOMU: nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům
Pardubického kraje

KDE: Nábřeží Závodu Míru 1961, Pardubice

KDY: PO - ST 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00 
ČT 8:00 - 12:00

ZA KOLIK: dle ceníku platných služeb viz www.tcpce.cz - ceník
služeb

KDO: Péče o duševní zdraví
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
tel.: 466 400 116, 777 915 750
e-mail: pdz-pce@pdz.cz 
web: www.pdz.cz

CO: Služby následné péče (§ 64 zák. č. 108/2006 Sb.)
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením (§ 66 zák. č. 108/2006 Sb.)
Sociální rehabilitace (§ 70 zák. č. 108/2006 Sb.)

KOMU: duševně nemocným se závažnými sociálními dopa-
dy nemoci, nad 18 let věku s bydlištěm v okrese Par-
dubice, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci

KDE: Bělehradská 389, 530 09 Pardubice

KDY: kontaktní den ÚT 9:00 - 17:00 (v případě naléhavosti
mobil: 777 915 750)

ZA KOLIK: ZDARMA
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MAGICKÁ TABULE
Možná jste se s tím pojmem už někde setkali - interaktiv-

ní tabule. Staly se fenoménem doby a synonymem moderního
vzdělávání. Obecně existuje představa, že právě hardwarová
deska visící na zdi je oním předmětem, který zásadně mění
možnosti výuky ve třídách. To ale není tak docela pravda.
Snad ještě důležitější jsou ti, co s ní pracují ve třídách. Právě
učitelé a žáci svou kreativitou a invencí dokáží tabuli vdech-
nout život a smysluplnost. Vyžaduje totiž aktivní spoluúčast
studentů při plnění vzdělávacích a výchovných cílů. Z učitele
a studentů se stávají partneři, které spojuje úsilí o dosažení
společného cíle. 

Zkušenosti s interaktivní výukou (i přes mnohé objektivní
obtíže s jejím zaváděním) jednoznačně prokazují, že dobře
motivovaní studenti, kteří chápou cíl své práce a souhlasí s ním,
jsou schopni velmi „rozumně“ kooperovat a být ukáznění. Inter-
aktivní výuka mění školu z místa nudy, donucování a trestu
na prostor kreativity, sebe-
realizace a „přirozených“
odměn ve formě reflekto-
vaného rozvoje či pozitiv-
ních zpětných vazeb.

Gymnázium Přelouč
pro nový školní rok vyba-
vilo již druhou specializo-
vanou učebnu právě inter-
aktivní dotykovou tabulí
a chystá se tento počet
v dohledné době ještě roz-
šířit. 

PŘES VÍDEŇ DO EGYPTA
Třída 2.A navštívila v polovině října Vídeň. Prohlídku cent-

ra rakouské metropole doplnila návštěva letošní největší stře-
doevropské výstavy „Tutanchamon a svět faraónů“.

Dne 19. září 2008 se studenti druhého a čtvrtého ročníku
Gymnázia v Přelouči vypravili do Rakouska, přesněji do hlav-
ního města Vídně.

Ale proč jsme se vydali tak daleko? Snad ne kvůli tomu,
že bychom chtěli poobědvat tzv. Wiener Schnitzel (řízek z ho-
vězího masa)? Nebo si myslíte, že jsme dostali chuW na něco
sladkého - třeba na Sachrův dort s vídeňskou kávou?

Ne, exkurse měla jiný cíl. Byla jím návštěva císařského pa-
láce Hofburgu, kde se konala výstava, která byla věnována Tu-
tanchamonovi a tajemnému světu faraonů.

Cestou nás pan průvodce seznámil s historií Rakouska
i Vídně a po příjezdu do hlavního města jsme absolvovali
okružní jízdu po Ringstrasse, kde jsme mohli zhlédnout zná-
mé budovy - například Parlament, Státní operu, divadlo Burg-
theater a mnohé další.

Konečně jsme zastavili na plánovaném místě. Paní profe-
sorka a pan průvodce šli koupit vstupenky na výstavu.. Jelikož
jsme měli víc jak hodinu čas, vydali jsme se na menší „prů-
zkum“ po okolí. Prohlédli jsme si areál Hofburgu, obdivovali
jsme pozůstatky Vindobony, kterou si tu vystavěli římští vojá-
ci. Pomalou procházkou jsme došli až ke gotické perle Vídně
- k chrámu sv. Štěpána, který nás udivil svou mohutností i nád-
herou vnitřní výzdoby.

Ale to už bylo načase vrátit se k Museu für Völkerkunde,
kde byla „brána do světa faraonů“. Výstava byla rozmístěna
v deseti prostorných sálech. Viděli jsme řadu artefaktů - mo-
hutné sochy z pískovce a mramoru, papyrové svitky, prohléd-
li jsme si výzdobu interiéru faraonova sídla. V poslední části
expozice zvláště děvčata obdivovala nádheru šperků, jimiž se
zdobili faraonovi nejbližší i on sám.

Samozřejmě, že jsme měli také „rozchod“. Někteří ještě
prohlíželi krásné vídeňské pamětihodnosti, jiní zavítali na vý-
stavu Vincenta van Gogha v Albertině. Další procházeli různé
obchůdky se sladkostmi a suvenýry. Ale jak se říká - všech-
no má svůj přesně vymezený čas. I náš pobyt ve Vídni se na-
chýlil. Unaveni, ale plni dojmů jsme se vraceli domů a v du-
chu jsme si slibovali, že jsme zde nebyli naposledy, že se sem
určitě co nejdříve vrátíme. Nikola Vondráčková, 

Petra Pavelková, 
Andrea Kučerová (2. A)

STŘÍPKY Z ITALSKÉHO DENÍKU
Každoročnímu sportovnímu kurzu druhých ročníků tentokrát

počasí nepřálo. I italské Gargáno zasáhlo výrazné ochlazení,
které poznamenalo průběh celého pobytu i sportovních aktivit.
Moře bylo po většinu času v podstatě nepřístupné, a tak se
stal vítaným zpestřením třeba výlet do světoznámých Pompe-
jí a k sopce Vesuvu.

Své dojmy ze zářijového italského pobytu zachytila jedna
z účastnic v drobných reportážních záznamech. 

* * *
Pátek: Odjezd. Už před školou máme zpoždění... kufry se nám
skoro nevešly do kufru, ale jinak dobrý. Zamávali jsme rodičům
a frrr pryč... V Praze nabíráme další účastníky zájezdu a může-
me pokračovat v cestě. Vše běží (jede) jako po drátku. Hrani-
ce... a už jsme v Rakousku. Ale ouha..!

Právě tady nás postihlo asi největší zdržení. Přibližně hodi-
nu cesty od českých hranic se nám na dálnici rozbila vodní
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pumpa. Nejdříve to vypadalo jen na 2-3 hodiny čekání, ale
postupně se vše prodlužovalo, až z toho bylo hodin sedm (!).
Nakonec se vše vyřešilo a my se konečně vydáváme znovu na
cestu. A dál už si toho moc nepamatuju, protože jsem úna-
vou usnula…

* * *
Sobota: Asi o půl šesté první zastávka na italské benzince...
Krásné teplíčko (které je později i v autobuse - a to už tak
skvělé není). 

Po nekonečných devětadvaceti hodinách jsme na místo ur-
čení - útulné a sympatické prostředí, teplota 33 °C, moře na do-
hled. Vytahujeme bágly obtěžkané jídlem a sportovním vybave-
ním, rozdělujeme si bungalovy a spokojeně odpočíváme, jdeme
se podívat na pláž, koupeme se, jezdíme na kolečkových brus-
lích… Idylka… Večer nám pak paní delegátka seznamuje s tím,
co nás čeká v příštích dnech, a pak už všichni ochotně za-
míříme do postýlek a po dlouhé době spokojeně a pohodlně
usínáme.

* * *
Pondělí: V 8:00 začínáme rozcvičkou... Mají začít první kola
turnajů v tenise a ve volejbale a fotbalové zápasy, ale místo
toho začíná nepříjemně pršet. Většina z nás přesto vyšla pro-
větrat se do města a podívat se na místní tržiště. (To ještě ne-
tušíme, že sportování zahájíme až ve středu a deště se zimou
už se až do konce našeho pobytu takřka nezbavíme...) Večer
tak alespoň nějakou aktivitu přináší pravidelné dýchánky u spo-
lečenské hry Activity.

* * *
Středa: Čeká nás výlet na moře. Ale fouká silný vítr, vlny jsou
větší a větší, takže jej musíme oželet. Začínáme alespoň s prv-
ním poměřováním sil na kurtech a večer vyrážíme k „Miguello-
vi“ V jeho restauraci je malý kulinářský ráj (hlavně pro naše
žaludky, zvyklé na „pytlíkovou stravu“ z bungalovů). Lasagne
a další mořské plody, pizza, ovoce a kdoví co ještě... A hlav-
ně - zmrzlinový pohár!! Mňam! Nakonec vše korunuje malý
aperitiv.                               Lenka Vojtěchová (septima)
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Ochrana obyvatelstva
za mimořádných situací
V průběhu školního roku budeme rea-

lizovat několik celoškolních projektů. 
První z nich (část pro II. stupeň) se usku-

tečnil 9. října. V průběhu šesti hodin se žá-
ci 6. - 9. tříd seznamovali s tématy: živelné
pohromy, radiační havárie, první zdravotní
pomoc, havárie s únikem nebezpečných lá-
tek a podobně. 

Žákům 9. ročníků se věnovali odbor-
níci - nejprve je odborná pracovnice Hasič-
ského záchranného sboru Pardubice Mi-
roslava Nejtková spolu s tiskovou mluvčí
této instituce Vendulou Horákovou sezná-
mily s činností HZS a svoje vyprávění dopl-
nily praktickými ukázkami jednoduchých
zásahů. Poté jim pracovníci přeloučské
zdravotnické záchranné služby předvedli
provádění některých život zachraňujících
úkonů a žáci si mohli některé činnosti
(umělé dýchání, obnova srdeční činnosti)
vyzkoušet. Žáci 6. ročníku zase mohli sle-

dovat práci profe-
sionálního hasič-
ského sboru Pře-
louč. 

Projekt byl za-
končen cvičnou
evakuací školy.

Mgr. František Jelínek
ředitel školy

Den otevřených dveří
Prvních pár týdnů povinné školní do-

cházky mají prvňáčci za sebou. Proto jsme
nabídli - jako každý rok - rodičům (praro-
dičům i dalším zájemcům) možnost na-
hlédnout do průběhu vyučování v prvních
třídách. 

Stalo se tak 13. října. Učitelky prvních
tříd Jitka Capaliniová a Dana Dostálová
předvedly s dětmi různé způsoby školní
práce. Přítomní mohli sledovat nejen své-
ho školáka v akci při výuce, plnění úkolů
a ověřování nových znalostí a dovednos-
tí, které v krátké době každý z nich získal.

S mimořádným zájmem se setkala výuka
českého jazyka vedená Danou Dostálovou
v 1.B s použitím interaktivní tabule. 

Značná účast a zájem rodičů nám po-
tvrdily, že podobné „otevírání se školy“ ve-
řejnosti má smysl. Další den otevřených
dveří, tentokrát na celém prvním stupni,
připravujeme na jarní měsíce.

Mgr. František Jelínek
ředitel školy

Zdravou cestou 
k interaktivní tabuli

Naše škola se rozhodla zkvalitnit vý-
uku na II. stupni zakoupením interaktivní
tabule. Protože se jedná o nemalou finanč-
ní částku, žádáme všechny žáky i rodiče
o pomoc. Od 18. 11. 2008 bude probíhat
sběr řádně usušené pomerančové kůry
(můžete nosit i sušenou citronovou kůru,
ale pouze s perfektně vydlabanou duži-
nou!!!). Žáci mohou kůru odevzdávat vždy
jeden den v týdnu. Sběr bude ukončen
30. 4. 2009. Děkujeme všem, kteří se do
akce zapojí!

Dále bychom touto cestou rádi oslovili
všechny příznivce moderních metod výu-
ky, kteří by škole mohli věnovat jakoukoli
částku formou sponzorského daru, aby na
tuto atraktivní školní pomůcku přispěli. 

Děkujeme!

Projekt 6. tříd
zaměřený na vytvoření pozitivních

vztahů v nových kolektivech
Žáci, kteří vstoupí na II. stupeň poprvé,

to nemají zrovna lehké, mohou mít stejný
pocit, jako když hodíte malé dítě do vody,
aby se naučilo plavat. Laskavá starostlivost
jedné paní učitelky a útulné prostředí jed-
né třídy jsou tytam. 

Zapamatovat si jména všech vyučují-
cích, přecházet do různých učeben, zori-
entovat se v budovách, hlídat si svoje věci,
starat se o to, aby nikde nic nezapomněli,
sžít se s novými kamarády ve třídě, vychá-
zet se staršími spolužáky… I pro třídní učite-
le je to velká změna dostat na starost pě-
tadvacet neposedných žáčků, kteří se ve
škole jen pomalu rozkoukávají. 

Myslím, že k rychlejší adaptaci žáků
přispěla i první třídní schůzka rodičů ko-
naná již v září. Stejnému účelu měl sloužit
i projektový den. Krátce po začátku školní-
ho roku se třídní kolektivy vydaly do okolí
Přelouče na turistickou vycházku, při níž
se nejen soutěžilo ve skupinách, ale hlavně
bylo dost času na povídání a vzájemné po-
znávání. Podstatnou součástí projektové-

ho dne byla skupinová činnost, při které se
žáci vzájemně představili, pobavili a hovo-
řili také o zásadách vzájemného soužití
a pravidlech chování mezi sebou. Každá
skupina sestavila a napsala své „Desate-
ro“ jako výstup z tohoto vydařeného pro-
jektového dne.

Mgr. Jitka Lelková

Kinderiáda
Dětských atletických závodů Kinderiáda

(projektu společnosti Forrero), se v úterý
30. září 2008 na atletickém stadionu v Par-
dubicích účastnilo 35 osmičlenných druž-
stev základních škol z Pardubického kraje.

Žáci změřili své síly v běhu na 60 m,
hodu kriketovým nebo plným míčem, sko-
ku do dálky a z místa a v kolektivních šta-
fetách 4 x 60 m. Vítězem se stala sportovní
Základní škola na Benešově nám. v Par-
dubicích.

Naše škola obsadila 17. místo. Největší
úspěch v hodu plným míčem měla Kateři-
na Soukupová z 3.B, která v této disciplíně
obsadila 2. místo.

Poděkování za příkladnou reprezenta-
ci patří Kláře Heřmanové a Martinu Ně-
meckému (za 2. ročník), Katce Soukupové
a Davidu Hubáčkovi (za 3. ročník), Báře
Hatalové a Vojtěchu Novotnému (za 4. roč-
ník) a Anetě Pacákové a Matěji Šnokhou-
sovi (za 5. ročník).

Mgr. Dušan Nový

Přebor v šachu - mladší žáci
Ve čtvrtek 18. 9. 2008 se uskutečnil ša-

chový přebor žáků 1. stupně, který organi-
zoval DDM. 

Výsledky na předních místech:
1. Václav Luňák 5.B
2. Martin Německý 2.A
3. Tomáš Hudec 4.B
4. Andrea Kohoutová 5.B
5. Bohumil Německý 5.A
Děkujeme všem zúčastněným a výher-

cům blahopřejeme.

Dravci ve škole
Již v září jsme našim žákům zprostřed-

kovali velmi zajímavý výukový program,
který pro nás zorganizovala společnost
Seiferos. 

Děti vyslechly velmi zajímavou před-
nášku o životě dravých ptáků, seznámily
se zábavnou formou s jednotlivými druhy
a shlédly letové ukáz-
ky dravců. Přílet drav-
ce na ruku byl nej-
větším zážitkem jak
pro malé, tak i velké
děti. Poutavý program
žáky rovněž sezná-
mil s aktivitami v ob-
lasti ochrany dravých
ptáků.
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Do Přelouče přijel
Michal Nesvadba

Prožít představení se svým velkým ka-
marádem Michalem Nesvadbou a to ještě
v době školního vyučování se opravdu po-
dařilo žákům 1. a 2. tříd naší školy.

Vystoupení plné legrace, her, soutěží
a písniček bylo provázeno nadšenými výkři-
ky a smíchem dětského publika. Michalo-
vy gejzíry nápadů - hry s tělem, hry s balón-
ky, hraní divadla s využitím jednoduchých,
ale legračních rekvizit a kostýmů a přede-
vším hry s barevnými samolepícími páska-
mi, z nichž vyráběl dárky, si dokázaly udr-
žet pozornost všech přítomných. Jen těm
nejšWastnějším se však podařilo odnést si
domů růži, zmrzlinu, párek v rohlíku nebo
prstýnek zabalený v krabičce. Nikdo z dětí
ale nebyl zklamaný, s každým se vesele
rozloučil podáním své velké bílé ruky.

Pro nás učitele to bylo nádherné vari-
abilní vystoupení s mnoha výchovnými cí-
li, v němž pan Michal Nesvadba předvedl
úžasnou komickou a pantomimickou hru
sám se sebou. Dá se říci, že jsme odcháze-
li ze semináře dramatické výchovy.

Mgr. M. Černohlávková

SOUt Přelouč
Ve čtvrtek 9. října 2008 navštívili žáci

a žákyně 9. tříd naší školy Střední odborné
učiliště technické v Přelouči. Chlapci se za-
jímali především o tříleté obory mechanik
opravář, truhlář a strojní mechanik, společ-
ně s děvčaty pak pečlivě sledovali výuku
v oborech tiskař na polygrafických strojích
a reprodukční grafik. Velký zájem vyvolaly
studijní obory zakončené maturitou - me-
chanik elektronik a reprodukční grafik pro
média. Děkujeme vedení SOU za umož-
nění návštěvy.

Bc. M. Bulušek

Život dětem
Žáci základní školy se během měsíce

září zapojili do sbírky Srdíčkový den. Prodá-
vali magnetky se zvířátky. Získaná částka
3 750 Kč byla zaslána občanskému sdru-
žení Život dětem, jehož hlavní myšlenkou
je ...proměnit dětské slzy v úsměv... Finanč-
ní prostředky slouží na nákup zdravotnické
techniky pro nemocné děti. Děkujeme.

žáci 8. a 9. tř.

Přebory ZŠ v šachu
DDM Přelouč ve spolupráci s naší ZŠ

uspořádal školní přebory v šachu. Soutěž
byla rozdělena do dvou kategorií. 10. září
proběhl turnaj pro 1. stupeň, 24. září pro
2. stupeň.

Mladších žáků se zúčastnilo celkem 21,
mezi staršími startovalo celkem 27 hráčů.

Výsledky:

1. stupeň: 1.  J. Barták 5. třída
2.  J. Školník 5. třída 
3.  M. Bulis 5. třída
4.  J. Boura 5. třída
5.  L. Rössler 3. B

2.stupeň: 1.  J. Černík 9.A
2.  L. Votápek 9.A
3.  P. Šanda 8.B
4.  P. Lomič 6.B
5.  p. Netušil 7.B

Nejlepší šachisté budou reprezentovat
naši školu na přeborech přeloučského re-
gionu.

Bc. M. Bulušek

Přírodovědný klokan
Ve středu 1. října se žáci 8. a 9. tříd le-

tos poprvé zúčastnili Přírodovědného klo-
kana. Na rozdíl od matematického, který
se koná na jaře, museli žáci ukázat zna-

losti z fyziky, chemie, přírodopisu, všeo-
becných znalostí a prokázat logické myšle-
ní. Soutěže se zúčastnilo 22 žáků, nejlépe
se dařilo Kláře Kopáčové, Antonínu Formán-
kovi, Romanu Čeřovskému (všichni z 9.A),
a Petru Krausovi z 8.A.

Blahopřejeme a ostatním děkujeme za
snahu.                     Mgr. H. Jelínková

Příspěvky od žáků:
Září v 9.B

Po dvou měsících prázdnin jsme se 1. 9.
přivítali s paní učitelkou a se spolužáky.

Ve škole nás potěšila nově vymalovaná
třída a hlavně krásné nové a moderní to-
alety.

První dny probíhaly v rámci příprav

(učebnice a tak), ale pak už nastoupilo
opáčko z osmičky, prověrky, zkoušení.

Nezbývá nám než se učit a učit a pře-
mýšlet o školách, na které půjdeme.

J. Dobruská, 9.B

60 ročníků Zlaté přilby v Pardubicích
Východočeské muzeum v Pardubicích

připravilo pro fanoušky motorismu jedineč-
nou výstavu a naše škola umožnila deváWá-
kům se jí zúčastnit. 1. 10. jsme si prohlíželi
krásné exponáty z historie i současnosti
Zlaté přilby.

Výstava byla spojena s doprovodným
programem, kterým jsme si vyzkoušeli na-
ši schopnost vyhledávat informace v textu.
Tato část výstavy bavila i holky, takže jsme
nakonec odcházeli nadšení všichni.

V. Šanda, P. Šetina, T. Pokorný, 9.A

Další informace o škole najdete na
www.zsmn.xf.cz (je zde také úplná nabíd-
ka zájmových kroužků a přehled volitelných
předmětů v jednotlivých ročnících).
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Zlato z Vejvodovy Zbraslavi
pro dechový orchestr

Po úspěchu v Polsku, ze kterého si De-
chový orchestr ZUŠ Přelouč přivezl začát-
kem září vítězství, se tentokrát Malá de-
chovka ZUŠ Přelouč, složená ze členů
velkého orchestru, vydala v sobotu 27. 9.
2008 reprezentovat školu na festival de-
chových hudeb v Praze - Vejvodovu Zbra-
slav. Na tomto prestižním soutěžním fes-
tivalu patřila Malá dechovka ZUŠ Přelouč
svým průměrným věkem 19 let k nej-
mladším.

Festivalu se zúčastnilo celkem 10 de-
chových hudeb ze 4 zemí: Německo, Švý-
carsko, Norsko a Česká republika. Kon-
kurence byla opravdu veliká i vzhledem
k tomu, že jedna kapela přijela obhajovat
již potřetí v řadě vítězství. V porotě za-
sedli přední odborníci dechové hudby ja-
ko Klaus Rappl nebo Tomáš Stavěl (reži-
sér Českého rozhlasu).

V soutěžním bloku se Malá dechov-
ka ZUŠ Přelouč představila jako poslední
a po jejich vynikajícím soutěžním vystou-
pení dokázali doslova strhnout publikum
při jejich koncertu ve stanu na náměstí.

Po průvodu a společném vystoupení
všech zúčastněných kapel pokračoval fes-
tivalový program vyhlášením výsledků sou-
těže. Malá dechovka ZUŠ Přelouč získala
zlaté pásmo s vyznamenáním, titul Lau-
reát festivalu a cenu za sólový výkon ve
skladbě Alfova pro kapelníka Michala
Chmelaře za výkon na křídlovku a Kurta
Neubauera za výkon na tenor. 

Velké poděkování patří zpěvákům Ja-
kubu Kochovi a Janě Trojanové a samo-

zřejmě všem muzikantům za skvělou re-
prezentaci školy.

Na závěr snad lze jen citovat hodno-
cení porotců z hodnotících listů: 

„Výborná dynamika a souhra. Dobře
zvolený repertoár. Výborné sólo na křídlov-
ku a tenor.“                        (Petr Török)

„Tolle Solisten - technisch perfekt! Bra-
vo! Setr kompakt und schwungvoll musi-
ziert.“                             (Klaus Rappl)

„Jste skvělí muzikanti. Jste takový klub
sólistů.“                        (Tomáš Stavěl)

Radka Kovářová, DiS.

Poděkování paní Mačkové
Chtěli bychom touto cestou poděko-

vat za mimořádný dar naší škole paní
Mačkové, která věnovala tanečnímu obo-
ru naší školy 11 perfektních tradičních ha-
lenek s překrásnými výšivkami. Její dar
je pro nás nejen hmotným ziskem, ale zá-
roveň výrazem sounáležitosti s obyvateli
našeho regionu. 

Děkujeme.                  ZUŠ Přelouč

POČTY ŽÁKŮ
V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE

Jsme velmi rádi, že trend posledních
let se nezastavil, a tak i letos opět stoupl
zájem o studium na naší škole. Z celko-
vého počtu 665 žáků navštěvuje hu-
dební obor celkem 391 žáků, taneční
149, výtvarný 85 a literárně-drama-
tický 40 žáků. Na škole pracuje celkem
29 pedagogů, z toho 2 na tanečním, 2 na
výtvarném, 1 na literárně-dramatickém
a 24 na hudebním oboru, na chodu školy
se podílejí 4 provozní zaměstnanci. Navíc
se podařilo rozšířit počet odloučených pra-
covišW, a zajistit tak výuku výtvarného oboru
v Základní škole ve Chvaleticích a taneční
výuku v Mateřské škole ve Chvaleticích.

Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat všem ředitelům a zaměstnancům
Mateřských škol Kladenská a Za Fon-
tánou v Přelouči, Břehy a Chvaletice,
Základních škol Chvaletice, Choltice,
Řečany a Zdechovice, Gymnázia Pře-
louč a Záložny za skvělou a bezproblé-
movou spolupráci. Petra Lojínová

Zájezd ZUŠ-áků do Itálie
Ve dnech 18. až 22. září si dramatic-

ký obor a několik dalších žáků hudebního
oboru ZUŠ Přelouč prodloužil léto výle-
tem do Itálie. Cestou v autobusu jsme by-
li paní učitelkou Hanou Rumpíkovou, kte-
rá se o nás společně s dalšími dospělými

starala, seznámeni s tím, co nás v Itálii
čeká. První den jsme navštívili Benátky
a druhý den obdivovali krásy Florencie.
Náš pobyt v Itálii jsme zakončili návštěvou
šikmé věže v Pise a nádherným koupá-
ním v moři. 

Každý den se o naše hladová bříška
staraly paní Věra Mňuková a Miroslava
Schreinerová. Viděli jsme plno zajímavých
míst a domů jsme si přivezli plno krás-
ných vzpomínek.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravě této akce, a ZUŠ-ákům za to, že
nám umožnili zúčastnit se zájezdu spo-
lečně s nimi.           Tereza Moravcová

Zájezd do Itálie byl skutečným vyvr-
cholením celoroční práce divadelního sou-
boru ZUŠ-áci. Velký dík proto patří panu
učiteli Zdeňku Rumpíkovi za jeho skvě-
lé vedení a zejména uskutečnění diva-
delních představení ZUŠ-áků ve Východo-
českém divadle v Pardubicích. Děti zde
odehrály během jara tohoto roku pohád-
ku Elce, pelce do pekelce pro všechny par-
dubické ZŠ. Výtěžek z představení použi-
ly právě na zájezd do Itálie. 

Velkým kamarádským činem našich
dramaWáků bylo pozvání vybraných žáků
hudebního oboru ke spoluúčasti na zá-
jezdu. Vybráni byli žáci, kteří se velkou
měrou zasluhují o reprezentaci školy.

Poznávací zájezd skvěle připravila pa-
ní Mgr. Hana Rumpíková, a to jak po strán-
ce odborné, tak organizační (cattering, uby-
tování, doprava, program).

Jim oběma patří náš velký dík a uznání.
Jana Bednářová
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informuje:

AKTIVITY KLUBU

Výtvarné a rukodělné činnosti i s ne-
tradičním materiálem; Divadlo; Filmový
klub (DVD, video, televize); Gymnastika,
fotbal, florbal, basketbal; Logopedie; PC -
- internet; Hudební poslech; Pohybová
cvičení, míče, trampolína; Stolní hry; Po-
moc s domácími úkoly - doučování, pro-
cvičování učiva; Burza ,,Něco za něco“
- spolupráce s rodiči; Besedy na různá té-
mata; Pomůžeme ti vyřešit různé problé-
my, které tě tíží; Společenské akce; Výle-
ty; Tábory; Apalucha - zimní radovánky;
Tradice - Mikuláš, Vánoce, Silvestr, Tři
krále, Masopust; Velikonoce, Svátek ma-
tek, Dětský den.

JAK POMÁHAJÍ NAŠI
DOBROVOLNÍCI

Každé pondělí cvičení s Martinou ve
velkém sále Sokolovny Přelouč čeká

děti vybíjená, házená, florbal, basket-
bal a nejrůznější sportovní činnosti.

Úterý
" Matematika s Dádou. V tento den si

budete moci procvičovat matematiku
a pomůžeme vám i s domácími úkoly.

" Výuka Angličtiny zábavnou formou
vás zase čeká s KáWou. 

" S Lávou a Jakubem si můžete zazpí-
vat při kytaře.

" Výukou tance vás provede Kateřina
a Daniela.

" K tanečním ukázkám vás zase zvou
Dominika a Soňa.

Na Vaši návštěvu se těší absolventi
přeloučského gymnázia.

Čtvrtek
" Výtvarné činnosti s Nikol. Práce na PC

a internetu opět s našimi absolventy
gymnázia v Přelouči.

Děkujeme všem dobrovolným pracov-
níkům, kteří nám ve svém volném čase
jakýmkoliv způsobem pomáhají a oboha-
cují naši činnost pro klienty.

Kolektiv klubu Radost
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Dne 14. 10. pořádal Klub maminek
ve spolupráci s RC Kulihrášek Pardubice
VÝLET DO SLATIŇAN NA KOČIČÍ HRÁ-
DEK. Děkujeme za pozvání na tuto akci.
Po cestě na hrádek jsme vyslechli pohád-
ku, fotili se s Ježibabou, vyrobili si kočičku
na krk, zasoutěžili, zazpívali a pohráli si
v lese a na Kočičím Hrádku. Naše dobro-
volnice se zapojily do organizace výletu,
za což jim patří velký dík. Za svou snahu
a vytrvalost byly děti odměněny perníčky,
které napekly dobrovolnice z Kulihrášku.
Na zpáteční cestě k autobusu jsme jab-

líčky nakrmily koníčky. Dopravu zajišWo-
vala společnost Peml Pavel s.r.o., jež za-
jistila bezproblémový odvoz. Děti na závěr
dostaly balené perníčky od společnosti
UNIKOM a.s. - prodejna Čas. Obdržely ta-
ké balíček, který byl zčásti sestaven z da-
rů od Věry Šetinové - smíšené zboží (zele-
nina a trafika na sídlišti) - a vynikající
koláče od společnosti Jenta s.r.o. Jim všem
velmi děkujeme. 

Dne 15. 10. jsme MALOVALY NA
TEXTIL. Malování pro nás připravila
a barvy zajistila Pavla Vosáhlová. Pavle

moc děkujeme za její ochotu učit nás
uměleckým technikám. 

USKUTEČNÍ SE:
Ve středu 12. 11. od 16 hod. pořá-

dáme TVOŘIVÝ VEČER. Budeme vyrábět

Klub maminek a dìtí Sluníèko
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JAKUB KLUB 
- Říjen ve znamení fauny
Téma měsíce října jsme v Jakub klu-

bu odstartovali návštěvou ZOO ve Dvo-
ře Králové. 27. září jsme za nádherného
počasí poznávali osazenstvo velmi hez-
ky uspořádané zoologické zahrady. Zví-
řata se vyhřívala  ve výbězích a užívala
si krásného dne babího léta. Největší zá-
jem projevovali výletníci o slony, žirafy
a opice. Neobvyklému zájmu se těšili
i plazi a vodní živočichové. Projít všech-
ny jednotlivé části si vyžádalo několi-
kakilometrový pochod.

Při soutěžích, které následovaly v dal-
ších dnech v klubu, prokázali účastnící
poměrně dobré znalosti. Stejné náměty
jsme využili i při výtvarných činnostech.
Pomocí listů vytvořily děti portréty někte-
rých příslušníků zvířecí  říše. Zvířata se
vyskytla v hádankách, doplňovačkách,
skrývačkách a přesmyčkách. 

Během celého října se téměř každý
den mluvilo, malovalo, tvořilo, soutěžilo
na náměty ze světa zvířat.

Rodinné centrum Kubíček
- listopad

Kromě pravidelných setkání v úterý
a čtvrtek 9.00 - 11.30 hod.:

Čtvrtek 6. 11. 17.00 hod. - 18.00 hod.
přednáška laktační poradkyně
M. Hochmanové - Říká se, že koje-
ní je velké umění. Co by měla mamin-
ka vědět, aby je co nejlépe zvládla?
Jak postupovat při problémech s ko-
jením? (kurzovné 50 Kč)

Středa 19. 11. od 17.00 hod.  pokra-
čování kurzu malování na hedvábí
a textil s Jitkou Myšičkovou. Zveme
maminky, babičky i další zájemce.
Barvy máme, materiál, na který bu-
dete malovat, si přineste vlastní. (kur-
zovné 50 Kč)

Sobota 22. 11. 9.00 - 12.00 hod.  KU-
BÍČKOVÁ BURZA - prodej Orlovna
21. 11. 17.00 - 18.00 hod.

příjem věcí (dámské oblečení, tě-
hotenské oblečení, kabelky, boty,
dětské oblečení 0-3 roky, potřeby
do kuchyně a domácnosti, nevhod-
né dárky, hračky…)

22. 11. 14.00 - 16.00 hod.
výdej neprodaných věcí

Středa 3. 12. 17.00 - 19.00 hod. Mi-
kulášké dekorace z papíru a dal-
ších materiálů s Jitkou Myšičkovou 

Také připravujeme besedu se spisova-
telkou Marcelou Marboe - Hrabinco-
vou. Přesný termín bude uveden na
letáčcích.
Další informace na tel. Jitky Salfické
731 598 913.

Rodinné pasy - informace i následná
registrace probíhá u nás stále, každé
úterý a čtvrtek dopoledne nebo v prů-
běhu kurzů.

Sběr ošacení
Děkujeme všem, kteří jste darovali

ošacení, obuv ale i hračky a kabelky do
humanitární sbírky pro Diakonii Brou-
mov. Bohužel vagón byl již hodinu před
plánovaným ukončením sbírky bezna-
dějně napěchovaný až po střechu. Tímto
se omlouváme všem, od kterých jsme
ošacení z tohoto důvodu nemohli převzít.

Oblastní charita Pardubice pořádá
sběr ošacení na pardubickém nádraží
každou první sobotu v měsíci. Je možné
využít i tuto možnost. 

technikou PLSTĚNÍ Z OVČÍHO ROUNA.
Vyrobíme si andílka na vánoční strome-
ček, brož, korále atd. Vstupné 40 Kč + ce-
na za spotřebovaný materiál. Večer po-
vede Pavla Vosáhlová.

Ve středu 26. 11. od 16 hod. pořá-
dáme další TVOŘIVÝ VEČER. Budeme vy-
rábět ADVENTNÍ VĚNCE. Vstupné 40 Kč
+ cena za spotřebovaný materiál. Večer
bude opět pod vedením šikovné mamin-
ky Pavly. 

V průběhu měsíce listopadu se usku-
teční již třetí PŘEDNÁŠKA PhDr. Kateři-
ny Soudné z Pedagogické fakulty Uni-
verzity HK. Na téma SOUROZENECKÉ
VZTAHY a další témata dle zájmu účast-
níků. Vstupné 45 Kč. Velkým kladem před-
nášky je obrovská ochota přednášející

zapojit maminky do rozhovoru a ke kon-
ci přednášky uskutečnit diskuzi, kde se
řeší konkrétní problematické situace v ro-
dinách. Termín přednášky se dozvíte z le-
táků. 

HERNA
PONDĚLÍ 9.00 - 10.00 hod.

HRÁTKY S MIMINKY
(pro děti, které ještě nechodí),
herna pro miminka

10.00 - 11.30 hod.
TVOŘIVÁ ČINNOST,
herna (pro děti od 1,5 roku)

ČTVRTEK 9.00 - 10.00 hod.
HRÁTKY S MIMINKY

(pro děti, které již chodí, do
1,5 roku),
herna pro miminka

10.00 - 11.30 hod. 
HERNA
(pro děti od 1,5 roku)

BALETNÍ SÁL
PONDĚLÍ 9.30 - 10.00 hod.

VOLNÁ ZÁBAVA
(dětská hudba, balóny, tunel...,
pro děti od 1,5 roku)

ČTVRTEK 9.30 - 10.00 hod.
CVIČENÍ A ZPÍVÁNÍ
pro děti od 1,5 roku

www.klubslunicko.wz.cz  

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
sídlo: Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107, www.charitaprelouc.cz�������
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Nedávno jsem slyšel diskusi dvou známých závodníků,
kde ta Přelouč bere nové závodníky na přívlač. Když jen v Pře-
louči jich je více než v některých krajích.

Jednoduchá odpověv. Máme v MO ČRS Přelouč dlouhole-
tou tradici ve výchově mládeže v kroužcích. K tomu patří i po-
řádání plaváčkových a přívlačových závodů, kde děti porovnají
a od úspěšnějších okoukají, jak na to.

Můžu říci, že děti berou závody vážně a perfektně funguje
dětská soutěživost. Když jsem před 8 lety pořádal první ročník
s 12 dětmi, ani náhodou jsem si nedokázal představit, že se
přiblížíme ke 40 mladým závodníčkům. Prostě super.

A jak to tedy 12. 10. dopadlo? Osmého ročníku poháru
v přívlači mládeže MO ČRS Přelouč se zúčastnilo 36 mladých
závodníků. Po náležitém uvítání a poučení před závodem bylo
odstartováno. Zpočátku jsem měl obavy z listí napadaného
na hladině, ale děti si poradily. Jen co dopadly jejich rotačky
a twistry na hladinu, už se začalo místy ozývat ,,míra" ohla-
šující úlovek a takhle děti lovily 2,5 hodiny. 

Při udílení cen byl každý moc zvědav, co dostane za svůj
výkon.

Největší ryba závodu byla štika 61cm, za kterou si mladík
Jan Školník odnesl roční předplatné časopisu Český rybář.
A v celkovém pořadí: 1. Nekvapil David 12 ryb

2. Nekvapil Vojtěch 9 ryb
3. Jelínek Jaroslav  9 ryb
4. Pokorný Tomáš  7 ryb

Díky sponzorujícím firmám: Stavona s.r.o. Pardubice, Do-
pos s.r.o. Přelouč, TVK s.r.o. Pardubice, Mavep s.r.o. Přerov,
Elit s.r.o Pardubice, Chytej .cz, Alin s.r.o. Choltice a Excalibur
army s.r.o. Přelouč, mohl každý závodník odejít s vojenskou
maskáčovou bundou dětské velikosti a ti nejlepší s kvalitními
navijáky, pruty a nástrahami. 

Někomu se možná může zdát ,,nějaké dětské závody, vy
s tím naděláte, ty dospělácké jsou přeci důležitější". Nedá mi to

připomenout a navázat na začátek článku o našich mistrech svě-
ta. Většina z nich totiž prošla základy a závody v kroužcích a dnes
jsou světová třída. A kdo ví, co bude po letech z našich dnešních
závodníčků? O čem jsem však už dnes přesvědčen, je to, že se
naučí dobře vnímat přírodu a čestně soutěžit. VždyW i život je
taková soutěž. Tyto zkušenosti se jim určitě neztratí.

Václav Nekvapil
sportovní odbor MO ČRS 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA -  Slavíkače 2008

Pořadí      Jméno MO ČRS  Počet ryb Celkem mm

1. Nekvapil David Přelouč 12 2039
2. Nekvapil Vojtěch H. M. 9 1423
3. Jelínek Jaroslav Přelouč 9 1405
4. Pokorný Tomáš Přelouč 7 1026
5. Pavlíček Tomáš Přelouč 6 932
6. Stejskal Jan H. M. 6 877
7. Skokan Petr H. M. 6 865
8. Šurkala Pavel Živanice 4 778
9. Mňuk Ondřej Choltice 4 648

10. Školník Jan Přelouč 1 610

Největší ryba: Školník Jan - štika 610 mm

Celková výsledková listina je na www.mocrs.vprelouci.cz

Návštěva v Košicích
a Prešově

Navázaní partnerských vztahů s Cha-
ritami na Slovensku, konkrétně v Pre-
šovském kraji se vydařilo a pět zástup-
ců Arcidiecézní charity Košice navštíví
20. a 21. 10. Přelouč. Společně se podí-
váme do Azylového domu pro matky
s dětmi v Hradci Králové a taky do Azy-
lového domu pro muže. Obě zařízení pro-
vozuje Oblastní charita Hradec Králové.
Pak navštívíme Hospic sv. Anežky v Čer-
veném Kostelci, charitní zařízení pro du-
ševně nemocné v Poličce a nakonec Res-
pitní dům Jindra Farní charity Litomyšl.

Kolegové ze Slovenska se přijdou se-
známit s našimi těžkostmi spojenými se
spuštěním nového zákona o sociálních
službách. Na Slovensku se velice podob-
ný zákon právě projednává a pravděpo-
dobně začne platit od 1. 1. 2009. 

V Košicích jsme odevzdali i dar na po-
moc po povodních a to z naší Tříkrálové
sbírky 5000,- Kč, v kostele sv. Jakuba se
vybralo 4 300,- Kč a 200,- Sk, ředitelka
OCH Polička odevzdala dar 10 000,- Kč
a ředitel OCH Ústí nad Orlicí 50 000,- Kč.
Za projevený zájem a pomoc byli moc
vděční. V Košicích jsme byli přijati i pa-
nem arcibiskupem Mons. Alojzem Tká-
čem (foto), který prožil před 40 lety jeden
rok své vojenské služby ve Zdechovicích
a na Přelouč si dobře pamatuje. V Pre-
šově jsme navštívili hodně zajímavé re-
socializační středisko pro závislé, které

provozuje Gréckokatolická diecézní cha-
rita Prešov a kde pracoval jako ředitel
ing. Šatný, tev vedoucí odboru sociální-
ho a zdravotního Prešovského kraje, kte-
rý nám s tímto projektem pomáhal. Na-
šeho setkání v tomto zařízení se taky
zúčastnil (foto) 

Tento projekt navázání spolupráce
finančně podpořila Rada Pardubického
kraje a naše mezinárodní spolupráce bu-
de určitě pokračovat i v příštích letech.

8. výročí založení 
naši organizace

1. listopadu si připomeneme 8 let
existence a práce naší organizace slav-
nostní mši svatou v kostele sv. Jakuba
od 18.00 hod., která bude sloužena za
všechny i bývalé zaměstnance a klienty
Charity. Srdečně zveme.

Z. Kumstýřová

Dětské závody „Slavíkáče 2008“ - Jak jsme zachytali



„Vezmi žlutou tužku, namaluj mi hrušku
a pod hruškou talíř, sláva, ty jsi malíř!“

Bez nadsázky by tyto verše mohly
charakterizovat mé malířské nadání.
Přesto už na mě v temném koutku čty-
ři roky čeká vánoční dárek v podobě ma-
lířského stojanu a barev. Ba co víc, už
mám i dva netrpělivé zájemce, kteří zatím
marně čekají na první mokré plátno…

Koncem září dostávám vkusnou po-
zvánku: „Dovolujeme si Vás pozvat na vý-
stavu obrazů - Tereza Sigmundová & Jar-
mila Jiravová - 5. října na radnici v Lázních
Bohdaneč. Verše S. K. Neumanna „Chtěl
bych vroucně malovati, aby každý list
a květ, každá kontura a barva pěly ra-
dost, lásku, jas…“ i ilustrace na pozván-
ce prozrazují její téma. 

Klenuté prostory radnice pohlcují
v podvečer pozvané hosty. Půvabné mla-

dé výtvarnice v černých extravagantních
modelech přijímají květiny, dárky, gra-
tulace. 

Úvodní slovo patří starostce města,
která předává výtvarnicím nádherné ky-
tice. Kytarové preludium Pavla Pokorné-

ho otevírá Langrovy síně s vystavenými
obrazy. Podzimní atmosféru umocňují
barevné listy na koberci i aranžmá šípků
ve vázách.

Se sklenkou vína v rukou postupu-
jí návštěvníci zvolna síní a soustředěně
pozorují jednotlivá plátna. Nevycházím
z úžasu. Čekala jsem spíše abstraktní
obrazy, kde květinu lze zachytit stylem:
jednou čárou stvol a barevnou tečkou
květ. Nevěřícně zírám na kytice, kterým
chybí snad jenom vůně…

Vzít štětec do ruky po dnešním zá-
žitku, bude ode mne opravdová drzost.

„Představ si, že si můžeš jeden ob-
raz vybrat - a zadarmo!“ dávám si v du-
chu nesnadný úkol. Pro Váhu téměř ne-
řešitelný rébus. 

A tak se obracím na Vás - prosím, po-
ravte! Výstava trvá do 9. listopadu.

Jaroslava Paštiková

20 Přeloučský ROŠT

! Napsali nám 

Naše město navštívil na sklonku mě-
síce září t.r. pan John R. Cernik (Jan R. Čer-
ník). Nutno poznamenat, že se do Přelou-
če přijel podívat po šedesáti letech. 

Ve svých 65 letech přijel navštívit ro-
diště svého otce, Karla Černíka, bývalého
důstojníka Československé armády. Při
té příležitosti chtěl také navázat kontakt
se zde žijícími příbuznými. 

K neoznámené návštěvě Přelouče
se pravděpodobně rozhodl až po příletu
do Prahy, která byla jeho hlavním cílem.
Návštěva u nás měla tak všechny znaky
nepřipravenosti: nebyli předem kontakto-
váni ani místní příbuzní, ani dosud žijící
přátelé jeho otce. To mrzelo nejvíce ne-
teř Karla Černíka paní Absolonovou, kte-
rá v poválečném období let 1945-1948
o svého malého bratránka „Honzíka“ při
pobytu jeho rodičů v Přelouči pečovala.

Připomeňme si blíže osobu otce na-
šeho kanadského hosta a jeho životní
dráhu: 

Karel se narodil v roce 1917. Pochá-
zel z početné rodiny poštovního doru-

čovatele, která vlastnila v Žižkově ulici
menší rodinný domek č.p. 728. Byl nej-
mladším z pěti sourozenců. 

Karel byl nadaným studentem par-
dubického gymnázia, kam denně dojíž-
děl se svými spolužáky Milošem Baškem,
Vladimírem Hrubešem, Slávkem Šmídem
a „realistou“ Zdeňkem Václavíkem. 

Bezprostředně po maturitě v roce
1936 nastoupil základní vojenskou služ-
bu, ze které přešel na Vojenskou akade-
mii v Hranicích na Moravě. V roce 1939
odešel jako poručík Československé ar-
mády ilegálně do zahraničí, aby mohl
bojovat proti německým okupantům. 

Karel byl pro výkon funkce důstojní-
ka Československé armády i velmi dob-
ře fyzicky připraven: v Sokole cvičil od
žactva, kopanou hrál rovněž od žactva
a v atletice reprezentoval tehdy nejlep-
ší pardubické družstvo Explosii Semtín,
a to jako sprinter a skokan do dálky.

Za války prošel všemi hlavními bo-
jišti Západní fronty. Začít však musel,
tak jako i např. Zdeněk Václavík, ve fran-
couzské cizinecké legii.

V době výcvikového pobytu v Anglii
se Karel oženil s britskou občankou. V ro-
ce 1943 se jim narodil syn John R.

Po skončení druhé světové války se
i s rodinou vrátil do Československa a za-
psal se jako major zahraniční armády na
Vysokou válečnou školu v Praze. Zde stu-
doval až do února 1948, kdy byl ze školy
vyloučen. Jeho manželka se synem opus-

tila naši republiku ještě před politickým
převratem. Karlově žádosti následovat
rodinu do Anglie bylo po delších průta-

zích vyhověno. Odtud později přesídlili
do Kanady. S některými českými rodinný-
mi příslušníky měl Karel možnost se set-
kat až v roce 1968 ve Vídni. V kanadském
Torontu zemřel dne 13. května 1995 ve
věku 78 let.

Vzhledem k tomu, že jsem byl během
návštěvy Karlova syna mimo Přelouč, ne-
mohl jsem ani vyrozumět jeho příbuz-
né, tj. rodinu Absolonovu. John R. Cernik
zde však zanechal vizitku s interneto-
vou adresou, která umožní dodatečný
kontakt.

Dnešní příspěvek doplňují dva dobo-
vé snímky ze sportovního života Karla
Černíka od žákovského věku až téměř
do dospělosti. Snad tato malá sportovní
dokumentace o jeho otci Johna R. Cer-
nika potěší.

František Hollmann

Radniční návštěva z kanadského Toronta

Vernisáž v Bohdanči



Tu smutnou zprávu o úmrtí národní
umělkyně Jiřiny Petrovické zaslechli ja-
ko první posluchači nočních zpráv Čes-
kého rozhlasu v pátek dne 10. 10. 2008.

Někteří naši spoluobčané, kteří měli
příležitost setkat se s naší „čestnou ob-
čankou“ při její poslední návštěvě naše-
ho města dne 9. června nemohli této
zprávě uvěřit: byla ve vynikající fyzické
i psychické kondici.

Při besedě na radnici si zavzpomína-
la na pobyt v Záloženské budově, kde po-
znala poprvé kouzlo divadelního prostředí.

Při loučení jsme si domluvili setkání
na prosincové tradiční schůzce rodáků
a přátel města Přelouče v Praze, a to za
účasti smíšeného sboru J. B. Foerstera.
Žel, k tomuto setkání již nedojde…

V období zářijových oslav přelouč-
ského dabingu došlo u Jiřiny Petrovické

k srdečnímu selhání a musela být hospi-
talizována na kardiologickém oddělení
v motolské nemocnici. Přes úsilí odborní-
ků svůj boj s nemocným srdcem prohrá-
la. Rozloučení s národní umělkyní pro-
běhlo ve velké obřadní síni Strašnického
krematoria dne 20. 10. ve 14.00 hod.

Přeloučští přátelé na Jiřinu Petrovic-
kou nikdy nezapomenou.

František Hollmann
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Společenská kronika !

NARODILI SE:
Marek Bouma
nám. 17. listopadu 1241

Klára Čejková 
ul. K. Čapka 1158

Eliška Doleželová
ul. Studentská 1346

Karolína Fialová
nám. 17. listopadu 1301

Patrik Hubka
nám. 17. listopadu 1302

Tadeáš Jelínek
ul. Obránců míru 1304

Mikuláš Křemenák, ul. Veverkova 1520

Tereza Šetinová, ul. Karla Čapka 1194

Vojtěch Veselý, Lhota 20

JUBILANTI:
Jiřina Hykšová 75 let
ul. ČSA 974

Václav Knížek 75 let
ul. K. Čapka 600

Jarmila Macháčková 75 let
ul. Tyršova 1007

Věra Popovičová 75 let
ul. Čáslavská 1024

Věra Strouhalová 75 let
ul. Veverkova 693

Miroslav Šimek 75 let
Klenovka 29

Zdeněk Vančura 75 let
ul. Smetanova 781

Karel Matouš 80 let
ul. Vrchlického 515

Miroslav Prousek 80 let
ul. U Rybníčka 815

Jarmila Zemanová 80 let
Mělice 22

Anna Libenková 86 let
ul. Pražská 558

František Hollmann 87 let
ul. Žižkova 605

Jaroslava Klapková 87 let
ul. Jarošova 759

František Chyba 90 let
Lohenice 13

Ludmila Zachařová 92 let
ul. Střelova 99

STŘÍBRNÉ SVATBY:
Marcela a Jiří Čerňanští ul. Pardubická 132

Hana a Petr Karáskovi ul. Jiráskova 617

ZLATÁ SVATBA:
Ludmila a Štefan Adamíkovi ul. Jiráskova 617

DIAMANTOVÉ SVATBY:
Věra a František Mikešovi ul. U Rybníčka 828

Marie a Jaroslav Procházkovi ul. Palackého 950

PŘELOUČÁCI

POSLEDNÍ OPONA JIŘINY PETROVICKÉ…



1. listopadu SEZNAMTE SE S DAVEM
sobota USA-jednoho večera se na nebi objeví rychle se přibližující
17.30 hod. meteorit, který skončí v akváriu mezi rybičkami. Je to vesmírná

raketa s mimozemskou posádkou, která má pomocí onoho mete-
oritu odčerpat pozemskou vodu, aby zachránila svoji planetu.

91 minut 30 Kč mluveno česky mládeži přístupný

2. listopadu CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
neděle USA-vědec, jeho synovec a jejich krásná místní průvodkyně
17.30 hod. nečekaně uvíznou v jeskyni, ze které je jediným možným únikem

pronikat hlouběji do hlubin Země. Setkají se s nepředstavi-
telnými postavami, včetně obrovských létajících piraní, svě-
télkujících ptáků a hrozivých dinosaurů z dob dávno minulých. 

95 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

7. listopadu GANE BABY GONE
pátek USA-každý chce znát pravdu …jen dokud ji nenajde. Každý
20.00 hod. den je v Americe pohřešováno 2000 dětí. Provokativní a kom-

plikovaný thriller, natočený podle úspěšné knihy Dennise Le-
hanea „Sbohem, baby“, je režijním debutem oscarového Bena
Afflecka, a sleduje příběh jednoho pohřešovaného děvčátka.

144 minut 65 Kč mládeži do 15let nepřístupný

8. listopadu TOM A JERRY - KOLEKCE 9. ČÁST
sobota USA-Tato dvojice neúnavných nepřátel se nyní vrací další ko-
16.30 hod. lekcí, ve které najdete nejveselejší rošZárny a bitvy.
65 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

9. listopadu MAMMA MIA!
neděle Velká Británie-veselý romantický film o nevěstě, její matce
17.30 hod. a třech možných otcích, natočený podle úspěšného muzikálu.

Hudební komedie s písněmi legendární švédské popové sku-
piny ABBA nabízí veselou, až ztřeštěnou podívanou. Snímek
s Meryl Streepovou a Piercem Brosnanem v hlavních rolích.

108 minut 50 Kč mládeži přístupný

14. listopadu POLOČAS ROZPADU
pátek SR-Viktor, majitel prosperující firmy, náhodou zachrání mladou
17.30 hod. ženu před utopením. Ženatý muž se do ní zamiluje, přestože

studentka fotografie žije s výstředním muzikantem…
106 minut 50 Kč mluveno slovensky mládeži do 12let nevhodný

15. listopadu NESTYDA
sobota ČR-komedie podle bestselleru Michala Viewegha „Povídky
20.00 hod. o manželství a o sexu“ s Jiřím Macháčkem v hlavní roli. Oskar

by měl být podle všech předpokladů šZastný. Jako milovaný
manžel, starostlivý otec a populární moderátor televizní před-
povědi počasí drží v ruce všechny trumfy úspěšného muže. 

88 minut 70 Kč mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

16. listopadu PAŘÍŽ
neděle Francie-Paříž je příběhem jednoho nemocného Pařížana, který
17.30 hod. se sám sebe ptá, jestli umře. Jeho stav mu dává nový a odliš-

ný pohled na všechny lidi, které dennodenně potkává. Úvahy
o smrti se náhle setkávají s hodnotou života, života druhých
a života samotného města nad Seinou.

130 minut 65 Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

21. listopadu MÁJ
pátek ČR-film na motivy básně Karla Hynka Máchy. Láska, vášeň,
17.30 hod. ale i vina a trest, to vše se odehraje ve filmu Máj na pozadí

přírody - démonické a lhostejné síly, která jako všudypřítomná
bytost tepe vlastním rytmem, konfrontována s lidskými vášněmi.

76 minut 60 Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

22. listopadu TOM A JERRY - KOLEKCE 10. ČÁST
sobota 10. kolekce obsahuje klasickou grotesku „Nedosažitelné steaky“
16.30 hod. a 12 dalších kreslených filmů: Kočičí proměna. Na rybách.

Mňoukat je řecké. Přátelé až za hrob. V opeře. Myš do vesmí-
ru. Letec. Kočičí námluvy. Bílá velryba. Souprava Toma A Jer

ryho. Na divokém západě. Na safari. 
91 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

23. listopadu KONEČNĚ SPOLU
neděle USA-Devětatřicetiletá učitelka z New Yorku April Epnerová
17.30 hod. (Helen Hunt) měla poslední rok pocit, že konečně dala svému

životu řád. Jenže manželství, na kterém si tak zakládala, najed-
nou krachuje - manžel Ben (Matthew Broderick) totiž prohlásí,
že šlo o omyl, a April opustí.

96 minut 50 Kč mládeži přístupný

27. listopadu CESTOVATELSKÁ BESEDA
čtvrtek S JIŘÍM KOLBABOU
18.00 hod. Druhá z plánované řady setkání se známým cestovatelem, foto-

grafem a publicistou, tentokrát „OSTROVY INDICKÉHO
OCEÁNU“. Strhující a emotivní formou přibližuje svět a ši-
rokou veřejnost inspiruje ke splnění vlastních cestovatel-
ských snů. Více na: www.theworld.cz.

120 minut 80 Kč mládeži přístupný

28. listopadu HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA
pátek USA-zachránit svět je pekelná dřina. Nejproblematičtějšího
17.30 hod. zaměstnance přísně tajného Úřadu pro paranormální výzkum

a obranu čeká náročný úkol. Syn vládce podsvětí, princ Nu-
ada, totiž porušil křehké příměří, které panovalo mezi lidmi
a jeho říší, čímž nastartoval příslovečné peklo na Zemi.

120 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

29. listopadu JUNO
sobota Canada/USA-sebevědomá dívka, která k životu přistupuje
17.30 hod. s ledovým klidem a je vždy zcela nad věcí. Jedno odpoledne si

Juno zpestří tím, že se vyspí se svým kamarádem. Když zjistí,
že je těhotná, hledají se svou kamarádkou nenarozenému dí-
těti v inzertních novinách ideální rodiče.

96 minut 70 Kč mládeži do 12let nevhodný

30. listopadu STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY
neděle USA-Galaxií se šíří ničivá vlna Klonových válek a udatní rytíři
17.30 hod. řádu Jedi dělají všechno pro to, aby znovu nastolili řád a mír.

Galaktická Republika se pod chodidly nekonečných armád
bojových droidů otřásá v základech a silám temna podléhá
jeden solární systém za druhým.

98 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

5. prosince TOM A JERRY - KOLEKCE 11. ČÁST
pátek Podkrovní myš, Na jevišti i pod ním, Je ta myš doktor?, Mnoho
17.30 hod. povyku kolem lovení myši, Třeskutý mráz, Neústupný Jerry,

Sladký život, Tomická energie, Na lešení, Chytit myš není snad-
né, Myš kouzelník, Zbožňuji Jerryho, V područí kočky, Rok myši,

Kdo se směje naposled, Souboj, Náměsíčný Jerry.
91 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

6. prosince ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
sobota USA-po Garfieldovi přicházejí na scénu bratři Alvin, Simone
17.30 hod. a Theodor. Jsou to neobyčejné veverky, které nejen že umí

mluvit, umí i výborně zpívat....
87 minut 15 Kč mluveno česky mládeži přístupný

7. prosince INDIANA JONES
neděle A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
17.30 hod. USA-devatenáct let čekání skončilo. Univerzitní profesor a muž,

který objevil legendární Archu úmluvy, zachránil posvátné San-
karové kameny a nalezl Svatý grál. V novém dobrodružství
bude pátrat po další slavné relikvii - záhadné KřišZálové lebce.

122 minut 15 Kč mládeži do 12let nevhodný

12. prosince VENKOVSKÝ UČITEL
pátek ČR/Francie/Něměcko-učitel opouští gymnázium a rodiče
20.00 hod. v hlavním městě a přichází učit na venkovskou školu, aby tak

zapomněl na nevydařené milostné vztahy a našel znovu sám
sebe. Postupně získává důvěru místních lidí. Jednou z nich je
svérázná statkářka Marie a chlapec, její sedmnáctiletý syn.

126 minut 30 Kč mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

# změna programu vyhrazena #
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NAUČNÁ LITERATURA
právo
ANTL, Miroslav
Váš hlas pro spravedlnost, bezpečnost
a pořádek.
S.l. 2008.

vojenství
HARGREAVES, Richard
Němci v Normandii. 
Praha: BB art, 2008.

WHITE, Osmar
Cesta dobyvatelů: reportáž očitého svěd-
ka o Německu v roce 1945.

zoologie
FOKT, Michael
Zoologické zahrady České republiky
a okolních zemí.
Praha: Academia, 2008.

GABLER, Eberhard
Ptačí budky a krmítka: návody na stavbu
a praktické tipy.
Praha: Grada, 2007.

architektura, vlastivěda
BONĚK, Jan
Esoterické Čechy. Karlštejn. 
Praha: Eminent, 2007.

DVOŘÁK, František
Triumfální cesta na Pražský hrad.
Praha: Nakl. Lidové noviny, 2008.

geografie, cestopisy
ZVĚŘINA, Vojtěch
Cesta na Jenisej. 
Praha: Knižní klub, 2008.

NOVÁKOVÁ, Lucie
Ladak: cesta do malého Tibetu. 
Třebíč: Akcent, 2008.

KRÁSNÁ LITERATURA
PLOCOVÁ, Monika
Všechno má svůj čas. 
Praha, Insignis, 2007.

PROCHÁZKOVÁ, Lenka
Slunce v úplňku: příběh Jana Palacha.
Praha: Prostor, 2008.

SICHINGER, Martin
Cukrový klaun. 
Praha: Knižní klub, 2008.
(Vítězný román 13. ročníku Literární ceny
Knižního klubu).

RICHARDSON, Susan
Kůň, který si mě vybral. 
Praha: Columbus, 2008.

PROULX, Annie
Ostrovní zprávy. 
Praha: Vyšehrad, 2008.

YELLIN, Tamar
Záhada domu Šeferů. 
Brno: Jota, 2008.

POEZIE
COHEN, Leonard
Kniha toužení. 
Praha: Argo, 2008.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
PROCHÁZKOVÁ, Markéta
Abeceda pro mrňousky. 
Praha: Mladá fronta, 2008.

JEŽKOVÁ, Alena
Prahou kráčí lev. 
Praha: Práh, 2008.

VERNE, Jules
Dvacet tisíc mil pod mořem. Volně vyprá-
ví Ondřej Neff, ilustrace Zdeněk Burian. 
Praha: Albatros, 2008. 
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Začátek října bývá už pravidelně pro
knihovníky i čtenáře spojen s Týdnem
knihoven. Snad každá knihovna se sna-
ží svým čtenářům nabídnout v tomto týd-
nu něco navíc, pro poučení i pro potěšení.

U nás jsme letos potěšili děti ve ško-
lách návštěvou Dubového mužíčka, čte-
ním pohádek Václava Čtvrtka a pokud
přišly do knihovny v úterý nebo ve čtvr-
tek, mohly se s námi vydat na Ostrov čar
a kouzel, který byl plný soutěží a hádanek.

Pro dospělé jsme společně s dětmi
připravili krásné záložky do knih a mi-
mořádné půjčování i v sobotu. Navíc jsme
přidali možnost se zdarma po celý týden
zaregistrovat jako nový čtenář a třeba si
i uplést pár řad barevné šály, kterou spo-
lečně všichni pro knihovnu pleteme. Mi-
mochodem, je ještě dost krátká, asi má-
me ve městě málo pletařů a pletařek!

Pátek byl ve znamení vázání knih. Díl-
na Oprav si svoji učebnici měla velký
úspěch u dětí i vyučujících a těšíme se
všichni na její pokračování. Zdaleka se
totiž nedostalo na všechny zájemce.

Co napsala ZŠ Masarykovo nám.
o této akci?:

Oprav si svoji učebnici
Pod tímto názvem se skrývalo nové

pozvání do Městské knihovny v Přelou-
či. Její obětavá a nápaditá pracovnice
paní Hývlová připravila dětem překva-
pení - zajímavou pracovní dílnu. Prů-
vodcem řemeslným oborem, zabývajícím
se ruční vazbou knih, byl knihvazačský
mistr Jaroslav Těsnohlídek z Havlíčkova

Brodu. Děti se seznámily s částmi knihy
a po předchozím poučení si mohly sa-
my vyzkoušet ruční vázání knih. Nejví-
ce se jim líbilo zdobení kožené vazby po-
mocí kovových razidel. Odcházely domů
nejen s novými vědomostmi a kousky
kůže, které si samy vyzdobily, ale někte-
ré i novým designem své obuvi. 

Mgr. J. Müllerová

Na fotografiích si můžete prohléd-
nout děti s Dubovým mužíčkem, soutěží-
cí na Ostrově čar a kouzel, jednu z účast-
nic knihvazačské dílny, které šla práce
pěkně od ruky, a záložky do knih.

L. Hývlová

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Ohlédnutí za Týdnem knihoven!
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V červenci letošního roku přijel k několika koncertům do
Čech významný představitel amerického country blues, kyta-
rista a zpěvák David Evans. Své zdejší turné začínal právě
18. července v Přelouči. Tento koncert zaznamenala i média,
takže se o našem městě psalo, což v souvislosti s kulturou
není tak častý jev.

Zásluhou osobních kontaktů J. Foršta se nám tak po slav-
ném černém foukačkáři (a spoluhráči Rolling Stones) Sugaro-
vi Blue představil další významný, světově uznávaný muzikant,
dokonce držitel americké bluesové Grammy za rok 2003!

David Evans mapuje poslední pozůstatky bluesové tradice
mississippské Delty a je v zahraničí ceněn a uznáván nejen ja-
ko hudebník, ale i jako významný publicista, pedagog a od-
borník na staré blues.

Škoda jen, že kvůli počasí nevyšel původní záměr orga-
nizátorů  (J. Foršta a místní Charity) uspořádat koncert venku,
v krásném prostředí místní fary. Akce se nakonec musela pře-
místit do náhradního sálu restaurace U Soudku. Zájem byl tak
velký, že se tam všichni nemohli  pohodlně ani vejít, narychlo
se tam stěhovaly všechny  volné židle a lavice. 

Účastníci zažili bezmála tříhodinový koncert skutečně au-
tentického venkovského blues v podání téměř nejpovolaněj-
šího člověka, který tomuto tématu zasvětil celý svůj život. 

Evans začínal hrát v mládí s Al Wilsonem (pozdější za-
kladatel Canned Heat) a setkával se s celou řadou autentic-
kých černých bluesmanů (Mississippi John Hurt, Skip James,
Booker White a další).Vedle toho, že sám zpívá a hraje na ky-
taru je velice uznávaným autorem - napsal mnoho bluesových
publikací, článků či průvodních textů k deskám bluesových
interpretů. Kdo se nezúčastnil a zajímá se o tento žánr, může
opravdu jen litovat!

Ke koncertu se vracíme ještě fotografií Jindřicha Oplta.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří tuto velmi zdařilou

akci podpořili, firmám Konektel/Motorola Pardubice, Ateliér
Duplex Nové Město nad Metují, Pila Tetčice a hotel Bujnoch, dá-
le pak Radiu Proglas, portálu Czech blues a místním: ing. Z. Kum-
štýřové a Charitě Přelouč, J. Forštovi a kapele Gamba Blues Band
za ozvučení koncertu.

Více o koncertu a další fotografie si mohou zájemci najít
na www.moreblues.estranky.cz.

Hana Novotná
členka Kulturní komise

INFORMACE A PØEDPRODEJ: KULTURNÍ SLU�BY
MÌSTA PØELOUÈE, TEL.: 466 672 259,

TRAFIKA ŠETINOVÁ - SÍDLIŠTÌ

PROGRAM LISTOPAD 2008
ÈTVRTEK 6.11. �ALMAN A SPOL.

KONCERT FOLKOVÉ SKUPINY
OBÈANSKÁ ZÁLO�NA

STØEDA 12.11. TOMÁŠ TÖPFER V POØADU
ARAZÍM Z FIDLOVAÈKY
KLUBOVÉ POSEZENÍ, DOPROVÁZÍ
PÍSNIÈKÁØ ADAM KATONA
OBÈANSKÁ ZÁLO�NA

PONDÌLÍ 17.11. MORAVANKA JANA SLABÁKA
KONCERT DECH. ORCHESTRU
OBÈANSKÁ ZÁLO�NA

SOBOTA 22.11. KATEØINSKÁ ZÁBAVA
HRAJE SKUPINA TECHNICS
OBÈANSKÁ ZÁLO�NA

ÈTVRTEK 27.11. CESTOVATEL JIØÍ KOLBABA
NA TÉMA OSTROVY INDICKÉHO
OCEÁNU
KINO PØELOUÈ

NEDÌLE 30.11. KÁ�A A ŠKUBÁNEK
DIVADLO PRO DÌTI
OBÈANSKÁ ZÁLO�NA

19.30

19.00

19.00

20.00

18.00

15.00

VSTUPNÉ 150 KÈ

VSTUPNÉ 120 KÈ

VSTUPNÉ 100 KÈ

VSTUPNÉ 80 KÈ

VSTUPNÉ 80 KÈ

VSTUPNÉ 50 KÈ

Ohlédnutí za koncertem Davida Evanse



V neděli 5. října se odehrál na našem
hřišti další turnaj mladších žáků. Muž-
stva hrála ve čtyřech klategoriích - U 13,
U 11, U 9 a U 7. V kategorii U 13 mladší
žáci do 13 let nastoupila čtyři mužstva.
Nejpočetnější karegorii U 11 do 11 let
odehrálo pět mužstev a tady jsme měli
jedno mužstvo. V kategorii U 9 do 9 let
hrála opět čtyři mužstva. V nejmladší ka-
tegorii U 7 do 7 let hrála opět čtyři muž-
stva i tady jsme měli dvojnásobné za-
stoupení. Ke zdárnému průběhu celého
turnaje přispělo i počasí, což ocenili všich-
ni přítomní diváci, hráči i trenéři. Skvělá
byla i divácká kulisa. Největší podporu
měli ti nejmladší. 

U 13
K turnaji nastoupila čtyři mužstva -

- Praga Praha, Říčany, Tatra Smíchov
a Sparta Praha. Nejlepší kolektivní vý-
kon předvedla Pragovka. Tatra sázela na
své tři tahouny. Mužstva Říčan i Sparty
se snažila hrát kolektivně, ale dělali hod-
ně chyb, které rozhodovaly.

Výsledky utkání:

TATRA - SPARTA 7 : 1 
PRAGA - ŘÍČANY 3 : 1 
ŘÍČANY - SPARTA 3 : 0 
TATRA - PRAGA 4 : 2 
PRAGA - SPARTA 9 : 1
ŘÍČANY - TATRA 0 : 9 

Umístění v turnaji:

1. RC TATRA SMÍCHOV 9 20 : 3
2. RC PRAGA PRAHA 7 14 : 6
3. RC ŘÍČANY 5 4 : 12
4. RC SPARTA PRAHA 3 2 : 19

U 11
V této kategorii nastoupilo pět muž-

stev - Tygři a Lvi Říčany, Petrovice, Spar-
ta Praha a naše mužstvo Přelouče. Ta-
dy se většinou prosazovaly individuality,
i když se většina mužstev snažila hrát
kolektivně. Naše mužstvo odehrálo se
střídavými výkony a v posledním utkání
mu docházely síly. Přesto si hráči zaslou-
ží pochvalu za bojovnost a nasazení. 

Výsledky utkání:

TYGŘI ŘÍČ. - SPARTA PR. 3 : 1 
LVI ŘÍČ. - PETROVICE 6 : 0
PŘELOUČ - TYGŘI ŘÍČ. 1 : 6

SPARTA PR. - LVI ŘÍČ. 1 : 3
PŘELOUČ - LVI ŘÍČ. 0 : 3
SPARTA PR. - PETROVICE 6 : 0
LVI ŘÍČ. - TYGŘI ŘÍČ. 0 : 3 
PŘELOUČ - PETROVICE 4 : 1
PETROVICE - TYGŘI ŘÍČ. 0 : 7 
SPARTA - PŘELOUČ 7 : 0

Umístění v turnaji:

1. RC TYGŘI ŘÍČANY 12 19 : 2
2. RC LVI ŘÍČANY 10 12 : 4
3. RC SPARTA PRAHA 8 15 : 6
4. RC PŘELOUČ 6 5 : 17
5. RK PETROVICE 4 1 : 23

Sestava našeho mužstva:
Backa Petr, Balada Martin, Bureš Jan,
Čejka David, Honzů Radim,Lukátz Vojta,
Rozkošný David, Šmídová Bára, Šnokhous
Matěj

Trenéři: Lipavský Ondra, Rozkošný Miloš

Bodovali: Šmídová Bára 2x, Balada Mar-
tin 1x, Bureš Jan 1x, Rozkošný David 1x 

U 9
V této kategorii nastoupila čtyři muž-

stva - Tatra Smíchov, Sparta Praha, Pet-
rovice a Říčany. Tady se učí hrát rugby
kolektivně, ale ne všichni hráči. Už i ta-
dy rozhodují výsledky utkání jednotlivci,
kteří převyšují ostatní hráče, jak rychlostí,
tak i myšlenkou a důrazem. 

Výsledky utkání:

TATRA SM. - SPARTA 6 : 3 
ORLI ŘÍČ. - PETROVICE 8 : 2
ORLI ŘÍČ. - TATRA SM. 4 : 10 
PETROVICE - SPARTA PR. 0 : 10
SPARTA PR. - ŘÍČANY 7 : 6 
TATRA SM. - PETROVICE 6 : 1

Umístění v turnaji:

1. RC TATRA SMÍCHOV 9 22 : 8
2. RC SPARTA PRAHA 7 20 : 12
3. RC ORLI ŘÍČANY 5 18 : 19
4. RK PETROVICE 3 3 : 24

U 7 
V této kategorii nastoupila pouze čty-

ři mužstva ze dvou klubů. Bizoni a Draci
z Přelouče a Pumy a Vlci z Říčan. Tady
taky byla největší divácká kulisa nejen
z rodičů a prarodičů, ale i ostatních divá-
ků. Tito hráči se učí nahrávat dozadu,

vracet se za míč, skládat, bránit a útočit.
Mezi nimi se už dají poznat talenty, ale
jsou tam i tací, kteří se věnují všemu je-
nom ne hře. Proto s nimi musí mít trené-
ři velkou trpělivost.

Výsledky utkání:

DRACI PŘEL. - VLCI ŘÍČ. 6 : 2 
BIZONI PŘEL. - PUMY ŘÍČ. 14 : 7
PUMY ŘÍČ. - VLCI ŘÍČ. 5 : 11 
BIZONI PŘEL. - DRACI PŘEL. 4 : 4
BIZONI PŘEL. - VLCI ŘÍČ. 8 : 4 
DRACI PŘEL. - PUMY ŘÍČ. 12 : 2 

Umístění v turnaji:

1. DRACI PŘELOUČ 8 22 : 8
2. BIZONI PŘELOUČ 8 26 : 15
3. VLCI ŘÍČANY 5 17 : 19
4. PUMY ŘÍČANY 3 14 : 37

Sestava mužstva - Draci Přelouč:
Čapek Viktor, Doležel Lukáš, Dostál On-
dra, Grubr David, Krejzl Štěpán, Rozkoš-
ný Vítek 

Trenér: Doležel Dydy Zbyněk 

Bodovali: Rozkošný V. 7x, Krejzl Š. 6x,
Dostál O. 5x, Čapek V. 2x, Doležel L. 1x,
Grubr D. 1x 

Sestava mužstva Bizoni Přelouč:
Černý Tomáš, Čeřovský Dominik, Joukl
Martin, Petržílek Luboš, Plíva Vojta, Su-
chý PéWa, Tácha Tomáš

Trenér: Černý Tomáš

Bodovali: Petržílek L. 7x, Tácha T. 7x,
Joukl M. 6x, Čeřovský D. 4x, Suchý P. 2x

Na závěr bych chtěl poděkovat všem
divákům, kteří podpořili hráče k lepším
výkonům. Dále si poděkování zaslouží
rozhodčí Krupka R., Oczadlý L., Černov-
ský a Vodička. Rovněž nesmím zapome-
nout poděkovat všem, kteří se postarali
o občerstvení za barem - Čížek P., Oczad-
lá H., Čenovská L., Krupková V. a Kola-
řík J. a Rozkošný M. prodejem uzených
klobás venku. Velké poděkování panu
Kyselovi a firmě Elmet za výrobu cen
a panu Kaskovi a jeho pekařům za kolá-
če a pečivo. Děkuji všem trenérům, hrá-
čům a všem ostatním, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu turnaje.

Zapsal a zpracoval ředitel turnaje 
Oczadlý Zdeněk
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Florbalové soutěže jsou již v plném proudu, a tak budeme
přinášet čtenářům Roštu postupně přehled o výsledcích jednot-
livých družstev našeho oddílu. Pokud máte zájem o čerstvé in-
formace z přeloučského florbalu, sledujte naše nově rozběhnu-
té webové stránky www.fbcprelouc.ic.cz, články na serveru
www.prelouc.com a nebo naše 3 nástěnky — pod Masaryko-
vým náměstím, ve vývěsce prodejny sportovního zboží našeho
sponzora JP sport a samozřejmě u vchodu do Orlovny.

V tomto čísle se budeme zabývat vstupem nově vytvořené-
ho družstva dorostu do 2. ligy České florbalové unie — divize IV.
Zatím kluci odehráli vlivem změn v termínech celkem 4 zápa-
sy v této sestavě: 

Jiří „Junior“ Kalousek — Michal „Kytka“ Pleskot (10), Ondřej „Her-
mes“ Janata (7), Jakub Fučík (5), Jaroslav Mrkvička (12) — Jan
„Hans“ Pozler (6), Tomáš „Bláža“ Blažej (oranžový), David Ve-
runáč (4) — Tomáš „Míňa“ Minařík (11), Marek Dlask (50),
Martin „ŠéWa“ Šetina (9) — Jirka Pokorný (chybí).

Kouč: Luboš „Růža“ Bednář, Foto: Šárka Pleskotová.

Orel Přelouč - TJ Sokol Dobruška 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
Góly (asistence): 36:41 Marek Dlask (Tomáš Minařík) - 1:3.

Orel Přelouč - FbK Kostelec n/O 2:2 (0:1, 1:1, 1:0)
Góly (asistence): 20:43 Marek Dlask (Tomáš Minařík) - 1:2,
44:05 Michal Pleskot (Jan Pozler) - 2:2 při power-play.

Orel Přelouč - FBC Peaksport Litomyšl 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Góly (asistence): 4:59 Jirka Pokorný (Marek Dlask)-1:0, Tomáš
Blažej (bez asistence) - 2:0, 32:20 Michal Pleskot (Jirka Pokor-
ný) - 3:0.

Orel Přelouč — FTS Florbal Náchod 4:2 (3:2, 0:0, 1:1)
Tomuto zápasu se budeme věnovat trochu podrobněji, pro-

tože se nám v dosavadní čtyřleté historii oddílu nepodařilo do-
sud nikdy porazit jakýkoliv mládežnický či žákovský celek ná-
chodského klubu, který je vyhlášen svojí širokou mládežnickou
základnou a dobrým zázemím.

Kluci totiž famózní hrou od začátku duelu zcela zaskočili
svého odvěkého soupeře. Precizní a přesnou hrou v obraně,
skvělým obsazováním a klidem v rozehrávce po získání míče
nedovolili jinak technicky výborně vybavenému Náchodu vy-
vinout stálý tlak a získat převahu v poli. A když se k tomu při-
dala schopnost 1. lajny vést zdrcující protiútoky a výborný for-
čekink 2. lajny při snaze soupeře o přechod do útoku, nebylo
divu, že po 5 minutách jsme vedli 2:0. 

Nejprve Bláža vykroužil od mantinelu s míčkem na florbal-
ce na střed a krásnou ranou švihem zavěsil pod víko a téměř
vzápětí po účinném forčekinku zakončil prudkým prostřelením
branaře svůj brejk Míňa, který se nedal rozhodit ani dotírají-
cím obráncem. Soupeř sice následně v 6. a 11. minutě první
třetiny dokázal se štěstím vyrovnat po sérii náhodných odra-
zů a nepodařených obranných zákroků, ale právě v době kdy
Mára Dlask seděl na trestné lavici za souboj u mantinelu,
Kytka rozehrál míček náhozem od vlastní brány na soupeřo-
vu půlku, kde si jej důrazný Bláža vydoloval zpod nohou sou-
peřova obránce a podstrčením pod tělem padajícího branaře
dostal Orla opět do vedení. 

Druhá třetina byla ve znamení neplodné kombinace sou-
peře kolem našeho brankoviště, kam se však téměř nedostal,
a to, co prošlo, spolehlivě a s klidem pochytal Junior. Zejména
střely z větší vzdálenosti lapal jako mucholapka a znemožňo-
val soupeři dorážky z malého brankoviště. 

Do dvougólového vedení nás pak na začátku třetí třetiny
dostal věkem ještě starší žák David Verunáč, kdy po příhře
Hanse výtečně překvapil soupeřova brankáře střelou z velkého
úhlu přes ruku rovnou do mezírky mezi jeho maskou a spoj-
nicí tyče a břevna jeho branky. Náchod poté zkoušel možné
i nemožné, ale neměl zkrátka šanci! Výborná defenzíva týmu
v čele s branařem, kterou řídil z lavičky kouč Růža, kde vyni-
kaly obě obranné řady a skvěle fyzicky náročně hrající Šé|a,
nepřipustila žádné komplikace. Naopak, soupeř ještě mohl být
rád, že nedostal „bůra“, zejména Hansovy bomby příklepem
těsně nad kisnu a tyčka Hermese po průniku přes celé hřiš-
tě volaly po dalším gólu. Jen tak dál chlapi, byla radost na to
z tribuny koukat!

Mirek Kumstýř

Tabulka soutěže 
po neúplně odehraných 4. kolech:
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