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2 Přeloučský ROŠT

! Zprávy z radnice 

Obyvatelstvo:
K 31. 12. 2007 žilo na území Pardubického kraje celkem

251 418 mužů a 259 982 žen. Celkem tedy 511 400 obyvatel.
Počet sňatků oproti předchozím rokům mírně stoupl - cel-

kem bylo sezdáno 2765 párů. Bohužel stoupl i počet rozvo-
dů - celkem jich bylo 1400 (průměrný věk při rozvodu byl u mu-
žů 40,6 let a u žen 37,9 let)

Průměrný věk populace se již několik let mírně zvyšuje. Ny-
ní je to 40,2 let.

K 31. 12. 2007 se narodilo celkem 5723 dětí a zemřelo
5134 lidí. Tzn., že mortalita byla již 2. rokem nižší než natalita.

Trh práce:
Výši minimální mzdy s účinností od 1. ledna 2007 zvýšila

vláda na 8000,- Kč za měsíc, resp. 48,10 Kč/hod.
Počet obyvatel ve věku 15 a více let, kteří měli k 31. 12.

2007 základní vzdělání nebo byli bez vzdělání, bylo 81 400.
Střední vzdělání bez maturity mělo 181 600 lidí, střední s matu-
ritou 134 400 a vysokoškolské vzdělání celkem 35 900 osob.
Celkem bylo zaměstnáno 240 100 obyvatel. Nejvíce z nich by-
lo zaměstnáno ve zpracovatelském průmyslu.

Průměrná hrubá měsíční mzda byla v Pardubickém kraji
21 520,- Kč (ženy 18 264,- Kč a muži 23 887,- Kč).

Míra registrované nezaměstnanosti byla k 31. 12. 2007
5,43 %, což bylo nejméně za několik posledních let. 

Cestovní ruch:
V Pardubickém kraji jsme měli k 31. 12. 2007 celkem

362 hromadných ubytovacích zařízení. Z výsledků vyplývá, že

pěti hvězdičkový hotel v našem kraji nebyl žádný, čtyř hvěz-
dičkové celkem 2 a např. kempů 19. Celkem 6223 pokojů, což
bylo 17 984 lůžek. Míst pro stany a karavany bylo 2120. 

Celkem bylo ubytováno 388 240 hostů s průměrnou dobou
pobytu 4 dny. 

V našem kraji je celkem 3590 km silnic a dálnic (z toho
pouze 8 km dálnic). 

Celkem jsme zde měli 207 445 osobních automobilů včet-
ně dodávkových a např. 58 104 motocyklů. 

V rámci kraje bylo Českými drahami přepraveno celkem
5 781 000 osob. Veřejná autobusová doprava přepravila cel-
kem 19 064 000 cestujících.

Kriminalita, dopravní nehody a požáry:
Zjištěných trestných činů se v roce 2007 událo celkem

10 483. Z toho hospodářská kriminalita činila 1 411 a zby-
tek byla kriminalita obecná (loupeže, vloupání do bytů, znásil-
nění a vraždy). Na celém území České republiky bylo spáchá-
no 357 391 zjištěných trestných činů. Pardubický kraj byl v roce
2007 druhým nejbezpečnějším krajem co se týče spáchaných
trestných činů (nejmenší kriminalitu měl kraj Vysočina).

Dopravních nehod se v našem kraji stalo celkem 7 747 (do-
šlo k mírnému snížení nehod za posledních několik let). Z do-
pravních nehod bylo v roce 2007 usmrcených 64 osob. Nej-
více nehod bylo zaviněno způsobem jízdy. 

Celkem se v roce 2007 událo 700 požárů (počet se zvýšil
oproti předchozím rokům). Přesto to bylo nejméně požárů ze
všech krajů v ČR. Nejvíce požárů bylo způsobeno technickými
závadami.                                                      redakce

VÝBĚR ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ
ZE STATISTICKÉ ROČENKY PARDUBICKÉHO KRAJE

Všechny údaje jsou zpracovány k 31. 12. 2007 pro Pardubický kraj

PØIPOMÍNKOVÁNÍ 
JÍZDNÍCH ØÁDÙ

18. 3. 2009 od 17.00 hod. zveme občany
do obřadní síně Občanské záložny na veřejné
připomínkování návrhu jízdního řádu MHD
se zastupiteli města a představiteli firmy

Oredo s.r.o., která projekt připravila.Inzerce



3 / 2009 3

Zprávy z radnice !

52. schůze rady města se konala
26. 1. 2009. Na této schůzi rada vzala
na vědomí zprávu komise pro projed-
návání rozpočtových změn formou jed-
nacího řízení, uplatněných zhotovitelem
M-SILNICE a.s. na akci: „Autobusové ná-
draží Přelouč“ spolufinancované z pro-
středků ROP NUTS II. Severovýchod na
uzavření dodatků ke smlouvě o dílo č. 4
- veřejné osvětlení a č. 5 - elektronický
informační systém pro cestující.

Radní vydali nařízení č. 1/2009 o sta-
novení maximální ceny za nucený odtah
a za přiložení a odstranění technických
prostředků k zabránění odjezdu vozidla
na území města Přelouče a místních čás-
tí Lohenice, Mělice, Štěpánov, Tupesy, Kle-
novka Lhota a Škudly. Toto nařízení bylo
navrženo na základě množících se pře-
stupků na úseku silničního provozu, kdy
řidiči na výzvy nereagují, aby se dosta-
vili k projednání přestupku. Nejlepším
řešením se jeví stanovení manipulační-
ho poplatku za „botičku“ nařízením měs-
ta. Tento poplatek zaplatí všichni kdo
„botičku“ dostanou. Maximální cena za
jeden nucený odtah úplný je 2500,- Kč
a maximální cena za jeden nucený od-
tah nedokončený je stanoven ve výši
1000,- Kč. (Rozhodujícím faktorem pro
stanovení, zda se jedná o dokončený ne-
bo nedokončený odtah, je zahájení fyzic-
ké manipulace s vozidlem.) Maximální
cena za přiložení a odstranění technic-
kých prostředků k zabránění odjezdu vo-
zidla se stanoví ve výši 400,- Kč. 

Dále rada odložila uzavření veřejno-
právní smlouvy mezi městem Přelouč
a obcemi Sopřečí a Valy a také s městy-
sem Cholticemi na měření rychlosti pře-
loučskou městskou policií do doby vyhod-
nocení nového legislativního postupu
měření radary v termínu do 31. 5. 2009.

Další jednání Rady města Přelouče
se konalo 9. 2. 2009. Radní projednáva-
li informativní zprávu Městské policie
o částečném rušení kamerového systému
na některých úsecích ve městě. Bohu-
žel v té době nepodařilo dohledat zdroj
rušení, a proto přijeli technici z ČTU a fi-
rem, které mají servis kamer na starosti.
Radní vzali na vědomí informaci o zá-
vadách na kamerovém systému. (V tu-
to chvíli již kamerový systém funguje,
a to zásluhou techniků firmy, která má
servis kamer na starosti.)

Dalším bodem jednání byly reklam-
ní plochy, které budou umisnovány na
sloupy veřejného osvětlení. V tuto chvíli
jsou na sloupech umístěny reklamy růz-
ných formátů v různých výškách. Tech-
nické služby proto budou postupně
umísnovat na sloupy veřejného osvětle-
ní trvalé plochy pro reklamy o rozmě-
rech 100 x 60 cm. Sjednotí se tak hlav-
ně esteticky průjezd městem. 

Řešilo se také znečišnování fasád
a chodníků na náměstí T. G. Masaryka

holubím trusem, což je největším problé-
mem hlavně u ZŠ, která na náměstí síd-
lí. Zde hrozí dokonce kontakt znečiště-
ných ploch s dětmi, protože znečištěny
jsou parapety na školní budově a chod-
níky před vstupem do budovy. Odbor ži-
votního prostředí na tento problém za-
reagoval a jako nejlepší řešení vybral
odchyt holubů do klecí. 

Dále radní vzali na vědomí zápis
z bezpečnostní a dopravní komise. Ko-
mise se např. zabývala celkovým do-
pravním řešením ulice ČSA - konkrétně
parkováním, které by šlo řešit v podobě
šikmého stání. Avšak dokud nebude vy-
řešen rozumný výjezd z této ulice, komi-
se to nedoporučuje. Nejlepší bude řešit
tuto ulici společně s okolními ulicemi -
- především s ulicí Tůmy Přeloučského. 

V neposlední řadě radní řešili nákup
automobilu pro Jednotku sboru dobro-
volných hasičů Přelouč. V tuto chvíli má
JSDH Přelouč k dispozici dva starší (rok
výroby 1979 a 1983) vozy ŠKODA CAS 25
- Š 706 (CAS = cisternová automobilová
stříkačka), právní předpisy umožňují, pou-
žívání jedné cisternové automobilové stří-
kačky a jednoho dopravního vozidla. 

Radní dále debatovali na velice slo-
žité téma: „Divišova vila“. Někteří přelouč-
ští občané by v Divišově vile chtěli opět

muzeum. V době bezbariérových přístu-
pů, přísných hygienických a bezpečnost-
ních opatření se Divišova vila jeví být
pro tento záměr v tuto chvíli nevhodná.
Další negativní skutečností je, že se do
vily muzejní sbírky nevejdou. Celková
plocha pro umístění muzea včetně de-
pozitáře by se měla pohybovat v rozsa-
hu 800-900 m2. Sbírky jsou velice křeh-
ké a časté převážení jim škodí, proto by
bylo potřeba aby depozitář a výstavní
prostory byly co nejblíže u sebe. Po stav-
bě nové budovy městského úřadu radní
počítají s rekonstrukcí stávajících budov
MěÚ na Masarykově nám. (tzn. budov
čp. 25, 26 a 27), kde je předběžně po-
čítáno s umístěním výstavních prostor
včetně většiny depozitáře. Otázkou Divi-
šovy vily se bude dále podrobně zabývat
městská rada i zastupitelstvo.

Další rada se konala 23. 2. 2009. Na
této schůzi se vedla diskuze s Ing. Ma-
toušem na téma MHD v Přelouči. Nej-
větším problémem v této tématice byly
„radiobusy“. Ing. Matouš ve svém návrhu
počítal s velkou četností spojů formou
„radiobusu“ v pracovní dny i o víkendech.
Radní se jednomyslně shodli, že pro za-
čátek by bylo lepší aby jich jezdilo co
nejméně. Po debatě došli k závěru, že
pro začátek budou spoje formou „radio-
busů“ jezdit v pracovní dny jen ojediněle,
ale o víkendech budou jezdit všechny
spoje jako „radiobusy“. Podle využívanos-
ti se poté některé méně užívané pevné
spoje mohou změnit na radiobusové
a naopak některé více využívané radiobu-
sové spoje se mohou změnit na pevné. 

Byla schválena smlouva na odchyt
zdivočelých holubů v Přelouči na Masa-
rykově náměstí pomocí pevných odchy-
tových zařízení - klecí. Instalovány budou
dvě odchytová zařízení na dobu 2 měsí-
ců (březen, duben).

Rada doporučila zastupitelstvu schvá-
lit kupní smlouvu mezi Ministerstvem
obrany ČR a městem Přelouč na převod
movitého majetku nacházejícího se v bu-
dovách převáděných do majetku města
darovací smlouvou.

Dále radní vzali na vědomí výsledky
inventarizačních prací k 31. 12. 2008.
Práce probíhaly dle harmonogramu od
2. 1. do 30. 1. 2009.

Radní souhlasili s požadavkem ZUŠ
nakoupit 2 hrnčířské kruhy, tenor B a les-
ní roh B-F z provozních prostředků ško-
ly pro rok 2009.

Dále rada schválila nákup dodávko-
vého vozidla pro potřeby jednotky do-

RADA MĚSTA PŘELOUČE



brovolných hasičů. Výběr automobilu pro-
běhl ve spolupráci s velitelem Jednotky
dobrovolných hasičů Martinem Macháč-
kem. Požadavky byly určeny jejich po-
třebami. Proto bylo osloveno 37 prodej-
ců nových užitkových automobilů aby
předložili své nabídky. Nabídka musela
splňovat minimálně tyto požadavky: bar-
va vozidla červená, závěsné zařízení, vel-
ký objem zavazadlové plochy. Vozidlo
bude používáno jako lehké zásahové
vozidlo k technickým zásahům (vítr, po-
vodně, doplňování a čerpání vody) s 5-

-6 člennou posádkou s technickým do-
vybavením jako např. motorová pila, plo-
voucí čerpadlo, kalové čerpadlo, hadice,
lékárna, elektrocentrála, dýchací přístro-
je, pracovní nářadí apod. Dále bude nut-
né automobil dovybavit výstražným a svě-
telným signalizačním zařízením (majá-
ky) spolu se zabudováním radiostanice,
označením vozidla bílým pruhem s ná-
pisy a instalaci vestavby pro vybavení
jednotky. 

Vybrán byl Renault Trafic Combi Van
za necelých 500 000,- Kč. Město Přelouč

bude žádat Pardubický kraj o dotaci na
nákup tohoto vozidla.

Rada města schválila uchazeče na
místo správce sportovní haly. Výběrové
řízení na místo správce nové sportovní
haly bylo vyhlášeno od 12. 11. 2008 -
- 31. 1. 2009. Přihlásilo se celkem 18
uchazečů. Výběrová komise stanovila
pořadí prvních třech uchazečů a rada
schválila vítězného uchazeče, kterým se
stal pan Otakar Marek. Tuto funkci by
měl vykonávat od 1. 6. 2009.

J. H.
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Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 1. 2009 evidováno celkem
996 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci lednu tedy činila v této oblasti 6,95 %. K obcím s nej-
větší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.
Tetov 26,67 %, Vápno 19,3 %, Pravy 18,92 %, Litošice 18,75 %,
Hlavečník 17,27 %, Zdechovice 16,72 %, Poběžovice 14,63 %,
Turkovice 13,49 %, Sovolusky 11,94 %, Rohovládova Bělá
11,36 %.

Dále uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice 5,04 %,
Choltice 7,35 %, Břehy 9,17 %. V Přelouči dosahovala míra ne-
zaměstnanosti 5,77 %.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
4,50 % s celkovým počtem 4571 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 4,89 %, Holicko 5,38 % a Pře-
loučsko 6,95 %.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 1. 2009 cel-
kem 1151 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní mís-
to připadlo v okrese Pardubice v průměru 4 uchazeče. Na Pře-
loučsku bylo k 31. 1. 2009 hlášeno na ÚP celkem 267 volných
pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem
3,7 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
Více informací naleznete na Portálu MPSV: http://portal.mpsv.cz

Trh práce
na Přeloučsku

Setkání se uskutečnilo 17. 2. 2009
v Kulturním domě Hronovická a přijelo
více než sto hlavních představitelů měst
a obcí našeho kraje. Jednání se zúčast-
nila také hlavní představitelka Přelouče
Bc. Irena Burešová. 

Mezi tématy, která byla na progra-
mu, byly např. odběr tříděných odpadů
v regionu, vodohospodářské projekty,
komplikace s převody státních pozem-
ků na obce, předsednictví ČR v Radě
EU a jeho vliv na fungování samospráv
a v neposlední řadě také financování
obcí s důrazem na problémy Pardubic-
kého kraje.

Jedním z nejdiskutovanějších témat
tohoto setkání byla problematická situ-
ace v odpadovém hospodářství a s tím
spojený pokles zájmu odběratelů o dru-
hotné suroviny. Není to záležitost pouze

Pardubického kraje ale celé ČR. Obce
výrazně pocinují klesající zájem o třídě-
ný papír, kovy a další druhotné surovi-
ny. V současné době totiž odběratelské
firmy v mnoha obcích odmítají za třídě-
ný odpad platit a někdy za jeho odebrá-

ní požadují dokonce úhradu. Svaz měst
a obcí ve spolupráci se společností EKO-
-KOM vypracoval stabilizační program,
s jehož pomocí by se měla současná
situace zlepšit. Obce zatím nemusí pře-
mýšlet nad neočekávanými výdaji, který-

mi by musely hradit klesající zájem od-
běratelů o druhotné suroviny. 

Dále byla projednávána problemati-
ka bezúplatných převodů státních pozem-
ků na obce. Někteří starostové říkali, že
vzniklá situace je velkou administrativ-
ní zátěží a je nepřehledná. Problemati-
ka převodů státních pozemků má ještě
další rovinu a tou je fakt, že zdaleka ne
všechny pozemky, o které se obce musí
starat, např. širší veřejná prostranství, po-
zemky veřejných cest a silnic, jsou záro-
veň v jejich vlastnictví. Svaz měst a obcí
ČR se proto snaží tuto situaci napravit. 

Zástupci SMO ČR seznámili účast-
níky setkání s legislativními novinkami,
které se týkají fungování samospráv. Ně-
které novinky již nabyly účinnosti a ty
ostatní jí v brzké době nabudou. Od za-
čátku roku platí novela zákona o dani

Setkání starostů Pardubického kraje
na tiskové konferenci Svazu měst a obcí ČR 



z nemovitosti. Ta umožnila obcím
navýšit tak své rozpočty. Ke zvýšení
koeficientů, kterými se násobí daňo-
vá povinnost vlastníka nemovitosti,
přistoupilo pouze malé procento
obcí. Mnoha obcím totiž zabránily
v použití vyšších koeficientů nejas-
nosti kolem statutu zemědělských
pozemků. Ty podle jiné novely zá-
kona o dani z nemovitosti nakonec
novým podmínkám zdanění nepod-
léhají. Dále se jednalo především
o novele občanského zákoníku, o zá-
konech vztahujících se k tzv. e-Go-
vernmentu, o připravované noveli-
zaci stavebního zákona či o novém
zákonu o DPH.

Dalším bodem jednání byla pro-
blematika vodohospodářských pro-
jektů v rámci EU. ČR se ve smlouvách
zavázala splnit směrnici EU o vybudo-
vání čističek a kanalizace ve všech
obcích nad dva tisíce obyvatel do
konce roku 2010. Dnes je již patrné,
že mnoho obcí tuto podmínku nedo-
káže splnit. Vládě se podařilo dohod-
nout s Evropskou komisí, že za nespl-
nění podmínek nebude uplatňovat
vůči České republice žádné sankce.
Toto riziko však přešlo na města
a obce, kterým nadále hrozí pokuty
ze strany České inspekce životního
prostředí, a to až do výše jednoho
milionu korun. Svaz měst a obcí ČR
proto uvítal snahu Ministerstva ze-
mědělství získat podporu pro čer-
pání půjčky od Evropské investiční
banky ve výši tří miliard korun do ná-
rodního dotačního programu, ze kte-
rého by obce mohly čerpat prostřed-
ky na vodohospodářské projekty.

redakce
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Daň z příjmů za rok 2008: česká daňová správa
rozšiřuje úřední hodiny a zřizuje kontaktní místa

Těm, kteří se rozhodnou odevzdat da-
ňové přiznání osobně na finančním úřa-
dě nabízí česká daňová správa rozšířené
úřední hodiny svých finančních úřadů. 

Podobně jako v loňské roce, budou
v poslední březnový týden tj. od 23. do
27. března podatelny všech finančních
úřadů otevřeny denně až do 18.00 ho-
din. V sídlech okresů budou otevřeny
i v sobotu 28. března, a to od 8.00 do

12.00 hodin. V pondělí 30. března a v úte-
rý 31. března 2009 budou podatelny
všech finančních úřadů otevřeny až do
18.00 hodin. 

Díky přetrvávajícímu zájmu veřejnos-
ti budou i v letošním roce pracovníci
české daňové správy vyjíždět do vybra-
ných obcí, aby prostřednictvím kontakt-
ních míst usnadnili podání daňových při-
znaní, zejména k dani z příjmů fyzických

osob. Nejčastěji půjde o obce s pověře-
ným obecním úřadem, jejichž starostové
projeví o tuto službu zájem. Konkrétní
seznam obcí, včetně bližších informa-
cích o dnech, místě a hodinách fungová-
ní kontaktních míst české daňové sprá-
vy, je zveřejněn na našich internetových
stránkách (http://cds.mfcr.cz) a na vývěs-
kách jednotlivých finančních úřadů. 

Finanční úřad Přelouč

Inzerce



V měsíci lednu 2009 pracovníci OŽP
MěÚ Přelouč ve spolupráci se zoologem
Východočeského muzea v Pardubicích
RNDr. Vladimírem Lemberkem provedli
kontrolu zimovišn netopýrů na Přelouč-
sku (oblast ve správní působnosti MěÚ
Přelouč). Kromě jediné lokality, což jsou
sklepy pod zámkem ve Zdechovicích, by-

ly kontrolovány nové prostory, kde nikdo
nikdy netopýry nehledal. Netopýři byli na-
lezeni celkem na 8 lokalitách, téměř ve
všech případech se jednalo o nálezy ve
sklepích. Zjištěny byly následující druhy:
vrápenec malý (Rhinolophus hipposide-
ros), netopýr velký (Myotis myotis), neto-
pýr černý (Barbastella barbastellus), ne-
topýr ušatý (Plecotus auritus) a netopýr
dlouhouchý (Plecotus austriacus). Nále-
zy jsou zaznamenávány v rámci tzv. sí-

nového mapování organismů, kdy celá
plocha České republiky je rozdělena do
ploch o výměře 11x12,1 km, což je plo-
cha více než 120 km2. V případě nálezu
netopýra černého nedaleko Přelouče se
jedná o prokázání výskytu daného dru-
hu po více než sto letech. Jediný dosud
známý údaj pocházel z díla pana Rosůl-

ka Pardubicko, Holicko, Přeloučsko z ro-
ku 1903. U vrápence jde o první proká-
zání zimního výskytu v daném území.
Mapování bude probíhat i další zimní
období a budou se hledat další zimoviš-
tě. Odbor životního prostředí uvítá kaž-
dou informaci o případném výskytu ne-
topýrů. Tato zvířata jsou tzv. indikátory
kvalitního životního prostředí a proto si
zaslouží naši pozornost.

Mgr. Jiří Rejl

6 Přeloučský ROŠT

! Přírodní lokality 

Přírodní rezervace Choltická obora byla vyhlášena v roce
1992 na ploše 69,15 ha. PR navazuje na zámecký park jižně
od obce Choltice. Důvodem zřízení PR je ochrana lesních po-
rostů přirozeného druhového složení a parkového charakteru
s monumentálními stromy. Součástí PR jsou tři rybníky: Chrt-
nický, Červený a Zrcadlo. Ekologicky pestré a geomorfologicky
členěné území s roklí potoka je významným biocentrem v ze-
mědělské krajině.

Podkladem jsou svrchnokřídové slínovce a vápnité nebo si-
licifikované jílovce spodního turonu, překryté holocenními po-
vodňovými naplaveninami. Půdní pokryv tvoří pararendzina pseu-
doglejová. Podél Struhy se vyvinul glej typický, v okolí rezervace
pak i hnědozemě typická aluvická. 

Lesní porosty jsou tvořeny společenstvy dubohabřin (Car-
pinion), které na vlhčích místech nabývají charakteru tvrdého
luhu. Výrazný je zejména jarní aspekt, v němž převažuje sa-
sanka hajní (Anemonoides nemorosa), sasanka pryskyřníko-
vitá (Anemonoides ranunculoides), později na jaře ptačinec vel-
kokvětý (Stellaria holostea) a konvalinka vonná (Convalaria
majalis).

Na starých stromech se dochovala bohatá fauna brouků.
Zaznamenáni zde byli např. roháč obecný (Lucanus servus),
páchník hnědý (Osmoderma eremita), kovařík rezavý (Elater
ferrugineus). V dutinách starých stromů je doloženo hnízdění
holuba doupňáka (Columba oenas), datla černého (Dryocopus
martius), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) atd.

Přírodní rezervace Choltická obora

Za netopýry na zimoviště

Vrápenec malý Netopýr velký

Netopýr černý

Největší zimoviště vrápenců v Čechách
- podzemní prostory pevnosti v Josefově.

Podaří se něco podobného nalézt
na Přeloučsku?
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Břehová nátrž na Struze Habr obecný Kmen chráněného dubu

V břehových nátržích Struhy hnízdí ledňáček říční (Alcedo att-
his), který má dostatek potravní nabídky na rybnících v PR.
Dalším hnízdícím ptačím druhem s vazbou na tekoucí vody
je konipas horský (Motacilla cinerea). Struha a zároveň ryb-
níky jsou loveckým teritoriem vzácné vodní šelmy vydry říční
(Lutra lutra). V litorálu Chrtnického rybníka žije početná popu-
lace kuňky ohnivé (Bombina bombina). Na půdě choltického
zámku byla nalezena letní kolonie kriticky ohroženého vrá-
pence malého (Rhinolpohus hipposideros). Zajímavostí je zjiš-
tění výskytu všech našich netopýrů rodu Pipistrelus (netopýr
hvízdavý P. pipisterlus, n. nejmenší P. pygmaeus a n. parkový
P. nathusii).

Lesní porosty přirozeného druhového složení a parkového
charakteru volně navazují na zámecký park. Zejména vynikají
mohutné věkovité exempláře dubu letního, buku lesního a ja-
sanu ztepilého. Podporováno je zachování přirozené druhové
skladby lesních porostů a ochrana nejstarších jedinců. Důsled-
ným výběrem budou vytvářeny porosty druhově a věkově dife-
rencované, které odpovídají zachovaným lesním typům. Smrko-
vé skupiny budou postupně přeměněny na smíšené listnaté
porosty s příměsí jedle.

PR Choltická obora byla také vyhlášena evropsky význam-
nou lokalitou, kde jsou předmětem ochrany dva živočišné dru-

hy, brouk páchník hnědý (Osmoderma eremita) a žába kuňka
ohnivá (Bombina bombina).

K sepsání tohoto příspěvku bylo použito následující publi-
kace: FALTYSOVÁ H., BÁRTA F. a kol., 2002: Pardubicko. In:
MACKOVČIN P. a SEDLÁČEK M. (eds.): Chráněná území ČR,
svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCen-
trum Brno.

Mgr. Jiří Rejl

Chrtnický rybník

Inzerce



Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje pro
místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lhota,
Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy) svoz komunálního velko-
objemového a nebezpečného odpadu a svoz elektrozaří-
zení pocházejícího z domácností v rámci zpětného odběru.

Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, ko-
berce, apod., dále pneumatiky.

Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly
od barev, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (mono-
články, baterie), apod.

Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: led-
nice, televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehličky,
apod.

Tento mobilní svoz se týká místních částí a bude probí-
hat podle následujícího harmonogramu: 

Termín svozu: sobota 4. dubna 2009

Stejně jako v loňském roce přinášíme přehled druhů a množ-
ství vámi sebraných využitelných složek domovního odpadu an
již formou sběrných nádob, prostřednictvím sběrných surovin
nebo formou sběru žáků v základních školách. Domovní odpad
zahrnuje tyto složky komunálních odpadů: využitelný, nebez-
pečný, objemný, směsný. V následující tabulce je uveden pře-
hled množství vyprodukovaného domovního odpadu a to v ob-
dobí od roku 2005: 

Celkový nárůst domovního odpadu v roce 2008 oproti ro-
kům předchozím je dán převážně nárůstem využitelných slo-
žek a to z velké části nárůstem sebraného železa ve sběrných
surovinách. Je to způsobeno zapojením sběrny a výkupny spo-
lečnosti SK-EKO Systems s.r.o. do systému nakládání s komu-
nálním odpadem a to vykazováním železa sebraného občany
v této sběrně. Další nárůst zaznamenal objemný odpad, v men-
ší míře i odpad nebezpečný a směsný. Vzrůstající množství
odpadů lze přisoudit zvyšují-
cí se životní úrovni a koupě-
schopnosti obyvatel. Zajíma-
vé bude sledovat množství
odpadu vyprodukovaného
v letošním roce, kdy by se
i na těchto ukazatelích mě-
la projevit celosvětová hos-
podářská krize. 

8 Přeloučský ROŠT

! Zprávy z radnice 

Svoz větví
místní části města Přelouče

Oznamujeme občanům místních částí města Přelou-
če (Klenovka, Štěpánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice
a Tupesy), že Technické služby města Přelouče provedou
svoz větví ořezaných ze stromů a keřů. 

Svoz se uskuteční 

v pondělí 6. dubna 2009

Větve je nutné na tento termín připravit před dům !

Svoz větví
město Přelouče

Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické
služby města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze
stromů a keřů.

Svoz se uskuteční 

v úterý 14. dubna 2009

Větve je nutné na tento termín připravit před dům !

Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu,
zpětný odběr elektrozařízení - místní části města Přelouče

Kolik vyprodukujeme
domovního odpadu?



Následující přehled se týká jednotlivých druhů a množství
využitelných složek domovního odpadu:

Pro názornost opět uvádíme grafické znázornění (vyjma
kompozitních obalů z důvodu minimálního množství):

Nárůst množství železa v roce 2008 byl dán, jak již bylo
uvedeno výše, zapojením sběrny a výkupny společnosti SK-
-EKO Systems s.r.o. do systému města. 

A v přepočtu na 1 občana:

Další tabulka představuje výši finanční odměny, kterou
město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., dále za prodej
skla a za zpětný odběr elektrozařízení:

O tuto odměnu se každoročně snižují skutečné náklady
spojené s provozem systému nakládání s komunálním odpa-
dem. Přesto tato finanční odměna a finanční prostředky vy-
brané formou místního poplatku za komunální odpad nepo-
kryjí veškeré náklady spojené s tímto provozem a město tak
na provoz systému nakládání s komunálním odpadem každo-
ročně přispívá. 

Snahou občanů by mělo být vytřídit a předat k dalšímu
využití co největší množství využitelného odpadu. Jedině tak
bude snižováno množství odpadů ukládaných na skládku, kde
dochází k neustálému nárůstu poplatku za jeho uložení. Do
popelnice nebo kontejneru na směsný odpad patří pouze do-

movní odpad po důkladném vytřídění všech nebezpečných
složek, všech využitelných složek (papír, plast, sklo, tetrapak, bio,
železo) a všeho elektrozařízení.

Z výše uvedených přehledů je zřejmé, že ke zvyšování množ-
ství sebraných využitelných složek domovního odpadu dochá-
zí. Ke zvyšování dochází i v rámci zpětného odběru, kdy bylo
v roce 2008 ve sběrném dvoře občany Přelouče odevzdáno
1 057 ks velkých a cca 2 t malých elektrozařízení. V souvislos-
ti s touto informací vyzýváme občany, aby zpětný odběr využí-
vali v co největší míře v případě všech elektrozařízení (nejen
velkých jako jsou lednice a televizory), nebon zpracování tak-
to odevzdaného elektrozařízení je pro město zdarma.

Doufejme, že v době hospodářské krize, která se samozřej-
mě nevyhne ani odpadovému hospodářství, město a potažmo
občané nezaznamenají zásadní změny v systému nakládání
s odpadem a že odpovědné osoby pro to vytvoří vhodné pod-
mínky přijetím takových opatření, která důsledky krize proje-
vující se v oblasti odpadového hospodářství zmírní tak, aby
systém třídění odpadů nastavený v ČR, který patří k nejlepším
v Evropě, nebyl vážně ohrožen. 

Stejně tak systém nasta-
vený v našem městě je na
velmi dobré úrovni, an již
okruhem sbíraných komodit,
tak i vzrůstajícím množstvím
sebraného využitelného od-
padu. Od ledna letošního ro-
ku navíc došlo k navýšení
četnosti svozů u plastů a pa-
píru a byly zřízeny dvě nová
stanoviště. Jedno v ulici Slu-
neční u domu s pečovatel-
skou službou a druhé v ulici
Studentské z důvodu hustě

obydleného sídliště, jehož zřízení jistě přispěje ke zlepšení si-
tuace v této lokalitě. V průběhu roku budou po nutných sta-
vebních úpravách zřízena další čtyři stanoviště. 

Doufáme, že jsme výše uvedenými informacemi vzbudili zá-
jem i u občanů, kteří dosud hledí na třídění odpadů za úče-
lem jeho dalšího využití s nedůvěrou a že i za jejich přispění
dojde k dalšímu zvyšování množství sebraného využitelného
odpadu a tím i ke snižování množství odpadu ukládaného na
skládku bez dalšího využití. Ostatním občanům, kteří se již do
systému třídění zapojili a kteří jeho rozšiřování jen vítají, dě-
kujeme. 

Ing. Helena Klápová
Odbor životního prostředí
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Vážení čtenáři,
rád bych vás v tomto příspěvku informoval o skutečném

stavu městského kamerového systému (MKS). Jistě jste si všim-
li, že se stal středem zájmu některých novinářů a informace
v některých novinách jsou opravdu velmi zkreslené. Jak je to
tedy ve skutečnosti...

Kamerový systém v Přelouči disponuje stále devíti kame-
rami, jak jsem vás informoval v lednovém
vydání Roštu. Není pravda, že by někdy ka-
merový systém byl úplně mimo provoz. To, že
kamery nebylo možné plně ovládat, nezabrá-
nilo tomu, aby byl natočen pachatel loupež-
ného přepadení obchodu v ul. Bratrouchovská
nebo pachatelé odjíždějící v ukradených auto-
mobilech. Tyto záznamy převzala kriminální
služba policie ČR.

Začátkem ledna v období silných mrazů
došlo k výpadku ovládání 6 kamer. Kamery
stále přenášely obraz a pohybovaly se v nasta-
vených sekvencích, i když nebylo možné ovlá-
dat zoom. Firma, která má na starosti servis,
byla informována. Po 2. kontrole bylo zjiště-
no, že mrazivé počasí nemá příčinnou souvislost s poruchou.
Servisní firma vyzkoušela dle slov technika všechny možnosti
k obnově ovládání kamerového systému, bohužel neúspěšně.
Nakonec nám sdělili, že ovládání je rušeno někým jiným, ne-
bon frekvence na kterých MKS funguje jsou volné. Tudíž kdo-
koliv může tyto frekvence využívat a tím rušit signál. Spojili
jsme se s Českým telekomunikačním úřadem, který provedl
měření. Tato měření neukázala na rušení „radioamatérem“, ani
nepotvrdila, že by poruchu působilo rušení signálu ovládání
kamer. Dokonce byla na nějakou dobu odpojena anténa jed-
noho z operátorů mobilní sítě.

Nakonec technik v protokolu o servisním zásahu uvádí: „Dle
mého názoru bylo hlavní příčinou rušení způsobené operáto-
rem mobilní sítě, které přestalo po restartu jejich zařízení pro-
vedeném na pokyn ČTÚ.“

Tím bych rád ukončil dohady o kamerovém systému.
Pro nás je nejdůležitější, že kamerový systém v součas-

né době opět funguje bez jakýchkoliv omezení.

Další informací,
kterou bych čtená-
řům rád sdělil, je
pořízení technic-
kých prostředků,
které brání odjez-
du vozidla (takzva-
ná „botička“). Ty-
to botičky budou
využívány zejmé-
na v případech,

kdy řidiči neustále opakují stejné přestupky, k vysvětlení se
nedostavují a následný postup je pak velmi nákladný. 

Manipulační poplatek za přiložení a sejmutí „botičky“, je
stanoven na 400,- Kč, které zaplatí bux osoba, jež vozidlo na
místě ponechala nebo nelze-li zjistit, provozovatel vozidla.

Zvlášf pak bude ještě vyřešen spáchaný přestupek.

A nyní některé události...
Náhlá nevolnost

Na služebnu MP se dostavila 2 děvčata se žádostí o sklen-
ku vody pro kamarádku. Dívka má křeče, což je prý u ní časté,
a dle rodičů se nemá volat RZS, prý to přejde. Jelikož křeče nepo-
levovaly a dívka přestala reagovat na okolí, přivolali jsme RZS.

Řidič pod vlivem alkoholu
V nočních hodinách byl zastaven řidič au-

tomobilu a po provedení dechové zkoušky mu
bylo naměřeno 0,6 promile alkoholu v dechu.
Řidič byl předán policii ČR.

Dívka s třemi promile...
Přijali jsme telefonát z MP Pardubice - ně-

kdo jim volal z mobilního telefonu na linku 156,
že se v restauraci Tipsport v Přelouči nachází
nezletilá dívka, která je pod vlivem alkoholu
a dělá jim tam problémy.

Na místě zjištěna dvacetiletá podnapilá
dívka, která nechtěla zaplatit útratu. Po kon-

trole totožnosti a orient. dechové zkoušce, která u ní prokáza-
la 2,93 promile alkoholu v dechu!!!, útratu nakonec zaplatila
a odebrala se za doprovodu hlídky MP k domovu.

Pozor na zlodějky...
Volal nám občan, že u Penny marketu jsou tři cikánky, kte-

ré žádají peníze od lidí na parkovišti. Byla provedena kontrola
totožnosti těchto žen a informace předány policii ČR.

Necelou půlhodinu poté nám byla ohlášena krádež peně-
ženky zákaznice Penny M.

Další případ nám ohlásil občan ze Slovenska, kterého podle
jeho slov vylákaly z baru 3 cikánky a okradly ho o peněženku
s hotovostí a doklady.

Na parkovišti u Penny M. přišla o hotovost také paní, která
byla údajně požádána o rozměnění na drobné. Popis byl zno-
vu stejný.

Nerozměňujte peníze těmto lidem a nevystavujte tak svo-
ji hotovost nebo o ni přijdete. Mohou si rozměnit v obchodě,
před kterým vás obtěžují. Neváhejte zavolat na níže uvedená
čísla, hlídka rozhodně provede kontrolu těchto osob.

Loupežné přepadení...
K loupežnému přepadení pod pohrůžkou střelné zbraně

došlo v pondělí 2. února 2009 okolo půl druhé v ul. Bratrou-
chovská v prodejně Jednota. Muži byla vydána finanční ho-
tovost. Dostali jsme popis osoby a operační policie ČR žádá
o kontrolu města. Se službou kriminální policie byl také zhléd-
nut kamerový záznam, který si převzali.

Občané Přelouče si mohou oddechnout, již po dvou
dnech byl pachatel kriminálce znám.

Kráva na výletě...
Volal nám operační policie ČR Pce, že na silnici z Tupes

se pohybuje kráva. Byla na cestě do Mokošína. Zvíře bylo za-
hnáno na pozemek známého chovatele v Tupesích.
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Krádež aut - volejte ihned
V ranních hodinách došlo v Přelouči k odcizení 2 os. auto-

mobilů. Zloději se pokusili ukrást i 3. automobil, ale byli vyruše-
ni občankou, která na ně zavolala. Tuto věc šetří kriminálka.

Pokud něco podobného uvidíte, volejte prosím ihned na
známá tel. čísla.

...a ještě kontakty na nás...
Telefonní čísla: tísňová linka 156, tel.: 466 959 660,

fax: 466 094 104, mobilní telefon: 736 641 952, e-mail:
mp@mestoprelouc.cz.

Bc. Martin Karabec
velitel MP Přelouč
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 

OSLAVY 30-TILETÍ KORÁLKU
V roce 1978 bylo založeno dětské sborové zpívání - dětský

sbor Korálek. V letošním školním roce oslaví třicátiny, jak jsme
vás již v Roštu informovali. Nyní máme zprávu pro všechny, kte-
ří se již přihlásili i pro ty, kteří s tím ještě otálejí. 

Oslavy sborových narozenin se budou konat v sobotu
18. 4. 2009. 

Budou probíhat po celý den, v budově přeloučské ZUŠ
a v 17.00 hodin je v přeloučské Záložně završí slavnostní kon-
cert, kde vystoupí všechna současná oddělení pěveckých sbo-
rů Základní umělecké školy Přelouč. Snad můžeme prozradit,
že zde na Vás čeká i jedno malé překvapení. Proto prosíme, aby
se ti, kteří se chtějí letošních oslav zúčastnit, přihlásili na mail:
koralek-zusprelouc@seznam.cz, kde uvedou své jméno a rozpis
let, kdy do sboru chodili. Dostanou tak včas veškeré informa-
ce o chystané akci. 

Již tex se těšíme na shledání a společné vzpomínání. 
Michaela Nováková

Návštěva mistrovských kurzů
v Dunajské Stredě

Ve dnech 5. - 8. 2. 2009 se ve slovenké Dunajské Stredě
uskutečnil již několikátý ročník Mezinárodního akordeonového
festivalu. Těžištěm této akce jsou mistrovské kurzy pod vede-
ním nejvýznamnějších světových pedagogů a soutěž Coupe Jeu-
nesse ve třech kategoriích. Této soutěže i kurzů se již pravidel-
ně zúčastňují akordeonisté ze všech koutů Evropy, výjimkou
není ani Srbsko, Polsko, Maxarsko, Rakousko, Bělorusko, Ukra-
jina a Rusko. Já jsem se tohoto festivalu zúčastnila poprvé. Je-
la jsem společně se svojí paní učitelkou Irenou Holomkovou,
která byla zároveň členou poroty soutěže, sbírat nápady, moti-
vaci a seznámit se s opravdovými hudebníky, kteří se hudbou
živí, je jim koníčkem a nedokáží si představit ani hodinu živo-
ta bez ní. Byla jsem skutečně nadšená, když na večerních kon-
certech zazněly skladby F. Angelise, V. Zolotarieva, A. Piazzoliho
v podání vítězů těch největších světových akordeonových sou-
těží. Jejich výrazové schopnosti, jak po stránce technické, tak
po stránce tónové kultury a hudební fantazie, byly tak přesvěd-
čivé, že jsem v té chvíli měla pocit, že tak dokonale umí hrát
pouze CD. Já sama již 10. rokem navštěvuji ZUŠ Přelouč, věnu-
ji se samozřejmě akordeonu a jsem nesmírně ráda, že jsem
měla možost MAF v Dunajské Strede navštívit, nebon tex mám
daleko větší plány, chun a elán do práce. Rozhodně se těším na
další ročník, který bych ráda navštívila třeba i se svými spolu-
žáky ze ZUŠ. 

Michaela Šorfová, žákyně ZUŠ Přelouč

Výsledky okresních kol soutěže ZUŠ
I v letošním školním roce vyhlásilo MŠMT národní soutěž

základních uměleckých škol, konkrétně pro obory zpěv, tanec,
hra na dechové nástroje a na bicí. Doposud proběhla okresní
kola v hudebních oborech, taneční soutěž se bude konat až
26. 2. v Pardubicích. S potěšením konstatujeme, že se naši žá-
ci ve velké konkurenci neztratili a získali řadu cen.

ZPĚV (soutěž proběhla 11. 2. 2009 v Pardubicích)
Matěj HÝVL - 1. cena s postupem Klára VOSECKÁ - 1. místo
Kateřina POZLEROVÁ - 2. místo Tereza MORAVCOVÁ - 2. místo
Aneta KRÁLOVÁ - 3. místo Natali FARKAŠOVÁ - 3. místo
Ladislav ŠTĚPINA - 3. místo Michaela ŠTEFANSKÁ - 3. místo
HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU (5. 3. v Pardubicích)
Anežka LOJÍNOVÁ - 1. místo s postupem
Alžběta ŠMAHOVÁ - 1. místo s postupem
Marie PTÁKOVÁ - 1. místo s postupem
Monika KAPLANOVÁ - 2. místo
HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU (5. 3. v Pardubicích)
Dita FEJLOVÁ - 1. místo s postupem
Marie PTÁKOVÁ - 1. místo s postupem
HRA NA KLARINET (5. 3. v Pardubicích)
Natali FARKAŠOVÁ - 2. místo Stanislav KOHOUT - 3. místo
Miloš PECHÁNEK - 3. místo Iva FRÝDOVÁ - čestné uznání
HRA NA ŽESŤOVÉ NÁSTROJE (12. 2. v Přelouči)
Filip ČERMÁK - 1. místo s postupem
Jaroslav HUTLA - 1. místo s postupem
HRA NA BICÍ (12. 2. v Přelouči)
Tomáš MUSÍLEK - 1. místo s postupem
Tomáš HLAVÁČEK - 1. místo s postupem

Všem soutěžícím, jejich pedagogům a korepetitorům děku-
jeme, gratulujeme k úspěchu a přejeme pevné nervy a hodně
štěstí do dalšího boje.

Petra Lojínová, zást. ředitele ZUŠ

Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice
ve spolupráci se SRPŠ při ZUŠ

pořádá

3. REPREZENTAČNÍ
PLES ZUŠ

Pátek 6. března 2009 od 19.00 hodin, Záložna

Informace v kanceláři školy
nebo na tel. 466 958 700



Připravujeme
nový školní projekt

Po vánočních prázdninách obdržela
naše škola dopisy od dvou indických dí-
vek, kterým finančně pomáháme v rám-
ci projektu „Adopce na dálku“. Díky té-
to pomoci mohou děti z velmi chudých
a většinou negramotných rodin v Indii
získat vzdělání a tím i naději na lepší
budoucnost. V rámci projektu „Adopce
na dálku“ se v ČR podařilo umístit již
3357 dětí „adoptivním rodičům“ (jedno-
tlivci, rodiny, organizace, školy). Také na-
še škola je jedním z nich. I když nevidí-
me radost a vděčnost v očích těchto dětí,
cítíme ji ze slov a poděkování, která do-
stáváme formou jejich dopisů. A kdo jiný
zná lépe své dítě, než jeho rodiče. I my by-
chom se měli dovědět maximum o „svých“
dětech, jejich životě, domově, zemi. Pro-
to se v letošním roce uskuteční na konci
měsíce dubna na naší škole dvoudenní
projekt nazvaný „Naděje pro Indii“.

Na tento projekt se však žáci a učite-
lé začali připravovat již začátkem února,
kdy byla zahájena soutěž tříd s názvem
„Co víš o Indii?“ Zároveň žáci začali vyhle-
dávat a shromažxovat materiály k pře-
dem zadaným tematickým okruhům.

O průběhu projektu budeme čtenáře
Roštu dále průběžně informovat.

Mgr. Jitka Lacinová
Mgr. Eva Horáková

O nejkrásnější
valentýnské srdíčko
Tento rok se školního kola valentýn-

ské soutěže zúčastnilo 55 dětí. Všechna
srdíčka byla rozdělena do tří kategorií.

V kategorii 1. a 2. tříd zvítězila Natá-
lie Kosinová ze 2.B, na 2. místě se umís-

tila Adriana Kalinová z 1.B, 3. místo patří
Kláře Heřmanové z 2.A a Zuzaně Sou-
kupové z 2.B.

Ocenění za originalitu si odnáší Ja-
na Plivová z 2.A.

Kategorii 3. a 4. tříd vyhrála Lucie
Novotná ze 4.B, 2. místo obsadila Ale-
na Jánská ze 4.A a Martina Čálková ze
4.B. 3. místo patří Kateřině Soukupové
ze 3.B.

V kategorii 5. - 9. tříd obdržela 1. mís-
to Daniela Mňuková z 5.B, o 2. místo se
podělili Ladislav Bareš z 5.A a Barbora
Plecháčková z 9.A. 3. místo patří Aleně
Kučerové, Andree Kutílkové, Elišce Dlas-
kové, Janě Jarolímové a Janu Jelínkovi
z 9. tříd.

Všechna srdíčka byla vystavena na
1. stupni naší školy.

Mgr. Zuzana Jánská

Oprav si svou učebnici
Zajímavé páteční dopoledne strávili

žáci 6. a 7. ročníků 13. února v Městské
knihovně v Přelouči. Pracovnice knihov-
ny pro ně zprostředkovaly besedu o vaz-
bě knih s názvem „Oprav si svou učeb-
nici“. Žáci se seznámili se základními
principy knižní vazby. S pomocí mistra
knihaře si sami zkusili ručně svázat

a opravit poškozenou knihu. Objevili
kouzlo knihařských pláten i vůni pravé-
ho knihařského lepidla. Do ruky se jim
dostala i zlatící razítka a další nástroje,
které se při ruční vazbě knih používají.

Pro všechny to byl nezapomenutelný
zážitek. Děkujeme.

Mgr. Zdeňka Hostašová

Sběr pomerančové kůry
4. února 2009 byla odvezena první

část nasbírané pomerančové a citróno-
vé kůry. Celkem bylo odvezeno 6 pytlů
- 58 kg pomerančové a 2,70 kg citróno-
vé kůry. Za sběr jsme obdrželi 1266 Kč.
Peníze budou použity na zakoupení in-
teraktivní tabule na II. stupeň. Děkuje-
me všem, kteří se zapojili, zvlášn žákům
I. stupně, kteří nasbírali pět pytlů kůry
(z celkového množství šesti pytlů). 

Akce pokračuje do 30. dubna 2009.

Mgr. Magda Pacáková

Stručný přehled dalších akcí,
které byly pro naše žáky připraveny

v lednu a únoru:

Semináře městské policie
- 3. roč.: Ochrana zvířat
- 4. a 5. roč.: Kompetence MP

22. 1. a 23. 1. Ekologické dny
- přednášky o třídění a recyk-
laci odpadů

27. 1. Motivační program
prevence patologických jevů
- „Sezame, otevři se“ - I. stupeň
„Na rovinu“ - II. stupeň

2. 2. 7. roč. VČD Pardubice
(Divadlo Alfa Plzeň) 
- představení „Krvavé koleno“

6. 2. „Jsme v EU - buxme 
v obraze“ - přednáška

13. 2. 1. - 3. roč. - „Hodina zpívání“
(Jaroslavem Uhlířem)
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Na rovinu
Dne 26. ledna jsme navštívili motivační, hu-

debně dramatický program občanského sdru-
žení Harmonia universalis „Na rovinu“. Tento
program byl zaměřen zejména na prevenci kou-
ření. Během šedesáti minut byla před žáky roz-
prostřena nemilosrdná fakta o nebezpečí, které
přináší kouření a nejrůznější závislosti. Pořad ne-
sledoval pouze závislosti, ale zároveň zdůraznil
negativní vliv médií a techniky na vývoj osobnos-
ti, přičemž kladl důraz na vlastní zdravý rozum
a zodpovědnost vůči sobě a svému okolí.

Mgr. M. Skálová

Někdo se bál, někdo se smál,
někdo tápal … aneb návštěva VČD

V pondělí 2. února se celý 2. stupeň naší ško-
ly vydal do Pardubic na představení plzeňské-
ho divadla Alfa. Hra se jmenovala BÁRTNDŽUS
a mělo jít o sci-fi muzikál podle předlohy spiso-
vatele Tima Burtona, autora např. filmů Batman,
Střihoruký Edvard, aj.

Představení začínalo v devět hodin, od vla-
ku jsme museli spěchat. Konečně jsou všichni
na místech. Jdu platit k pokladně a tam se te-
prve dozvídám, že je programová změna. Hlavní
představitel Bártndžuse se totiž zranil. Nemohli
nás informovat, protože i oni se to dověděli až
ráno. Hraje se Krvavé koleno. I toto představení
nikdo nezná.

A tak děti zhlédly nakonec směsici pohá-
dek Arnošta Golflama nazvanou „Krvavé koleno
a jiné pohádky pro zlobivé …“ např. O ztrace-
ném děnátku, Muší domeček, Tvrdohlavá žena,
Pláč nad utopenou myškou, O mrtvé mamince,
Honzík Nebojsa, aj. Ale tuto změnu měl z pódia
někdo dětem oznámit…

Pohádky byly chvílemi i strašidelné a doslo-
va v nich padaly hlavy. A zatímco my, učitelé,
jsme nad některými až morbidními prvky žasli,
děti se smály na plné kolo.

Ve vlaku jsem vyslechla, že se bavily. Jen
jim hlavou vrtalo, který že to byl ten Bártndžus,
jehož jméno tam ani jednou nezaznělo…

Mgr. D. Katonová

Láska ano, děti ještě ne
Ve středu 11. 2. se žáci 8. ročníků zúčast-

nili dvouhodinové přednášky MUDr. P. Kováře
„Láska ano, děti ještě ne“. Akce, která je reali-
zována v rámci projektu Regionální koncepce
sexuální výchovy a osvěty, podává srozumitel-
nou a poutavou formou objektivní teoretické
i praktické rady, jak se chránit před potenciál-
ními riziky spojenými s pohlavním životem a je
doplněna 120 instruktážními snímky zpracova-
nými v multimediální dataprojekci.

Mgr. M. Skálová

Lyžařský výcvik v Jedlové
v Orlických horách

Ve dnech 25. - 30. ledna 2009 se zúčastnili
sedmáci lyžařského výcviku. Letos již podesá-
té odjeli žáci naší školy do Orlických hor. Cílem
jejich cesty byla opět chata Kristýna v Deštném
v Orlických horách.

Díky krásnému počasí a ideálním sněhovým
podmínkám se mohli všichni ihned po vydatném
obědě představit v úplné kráse na lyžařském sva-
hu. Ne všem šlo vše hned hladce, rozdíly mezi
jednotlivými sjezdaři byly markantní, ale s hrdos-

tí lze prohlásit, že všichni žáci se během výcviku
na lyžích výrazně zlepšili a zdokonalili tak, že
mohli na konci úspěšně absolvovat závěrečné
závody ve sjezdu, slalomu a běhu na lyžích!

Lyžařský výcvik se všem zúčastněným veli-
ce líbil. Důkazem toho je i to, že by většina žá-
ků chtěla jet příští rok znovu.

Bc. M. Bulušek

Na konci ledna jsme odjeli na lyžařský vý-
cvik do Deštného v Orlických horách. Ubytovali
jsme se na moderně opravené chatě Kristýna.
Hned první den jsme šli lyžovat, možná spíš zjis-
tit, jak na tom kdo po lyžařské stránce je. Učite-
lé nás rozdělili do třech družstev, ve kterých jsme
nejen lyžovali, ale chodili i na běžky. Těch 5 dní
uteklo jako voda, škoda. Všem se nám lyžák vel-
mi líbil a chtěli bychom jet příští rok znova.

Andrea Černíková 7.B

Snažíme se pomoci
Prevence vad výslovnosti není pouze zále-

žitostí matky a dalších členů rodiny, ale i všech
těch, kteří jsou s dítětem ve výchovném vztahu.
V předškolním věku mají příznivý vliv na vý-
slovnost dětí mateřské školky, které provádějí
logopedickou prevenci. 

I naše škola pokládá za nutné v individuál-
ní logopedické péči pokračovat. Vždyn pro výuku
čtení a psaní je správná výslovnost velmi důle-
žitá. Prvňáčci se učí identifikovat hlásku a pís-
meno a pozorují rozdíly mezi vlastní výslovnos-
tí a výslovností učitele. A autorita učitele je pro
naše nejmenší žáky velkým motivačním fakto-
rem. Individuální logopedická péče pak dává mož-
nost našim dětem naučit se správně vyslovovat.
Probíhá po ukončení vyučování pravidelně je-
denkrát týdně. Pro jednotlivce je po 15 minutách,
pro dvojice po 25 minutách. Výhodou je, že se
výuka uskutečňuje v době, kdy děti pobývají ve
školní družině. Čas je přizpůsoben tak, aby ne-
narušoval činnost zájmových kroužků. V součas-
né době je v péči 10 žáků. Pro některé je nápra-
va záležitostí jednoho pololetí, pro jiné jednoho,
popřípadě dvou školních let.

V této době je již čas myslet na naše bu-
doucí prvňáčky. Pokud mají někteří rodiče oba-
vy z patlavosti svých dětí, poskytnu po předcho-
zí domluvě konzultace v odpoledních hodinách
v nové budově naší školy. V kanceláři školy
(tel. číslo 466 958 826) získají rodiče na mě
kontakt. Mgr. M. Černohlávková

Odborné učebny
Školní tělocvična a posilovna
Naše školní tělocvična byla otevřena začát-

kem září 1998. Odpadlo tak neustálé pendlová-
ní mezi přeloučskou Sokolovnou a Orlovnou,
kam až dosud chodili všichni žáci na hodiny tě-
lesné výchovy. Je sice malá, ale zato útulná. Ne-
chybí zde veškeré sportovní ani tělovýchovné

vybavení, basketbalem počínaje a gymnastikou
konče.

Ve sklepních prostorách budovy je nádher-
ná prosklená místnost, zvaná posilovna. Její in-
teriér by nám mohlo závidět kdejaké fitcentrum.
Na několika moderních strojích si pravidelně při
hodinách TV utužují zdraví žáci 8. a 9. ročníků,
zájemci pak navíc 1x týdně navštěvují kroužek
kondiční kulturistiky.            Bc. M. Bulušek

Aktivity dětí ve ŠD
V naší družině v kroužku florbalu probíha-

lo celý měsíc před Vánocemi tzv. Velké vánoční
bodování, ve kterém chlapci získávali body za
své dovednosti při oblíbené kolektivní hře. Prů-
běžně získané body byly vždy po zápase zapi-
sovány na bodovací tabuli, vyvěšené na chod-
bě u družin. Účastníci si tak mohli pravidelně
kontrolovat své bodové konto. Přestože byly tý-
my oslabeny neštovicemi, chlapci bojovali za
sebe i svůj tým ze všech sil. Nejvyšší počet bo-
dů získali Matěj Procházka a David Souček
z 1. tříd, Tomáš Vanžura a David Sukdolák z 2. tříd
a absolutním vítězem se stal Honza Farkaš ze
3. třídy. Vítězové se mohli pochlubit medailemi,
které pro ně vyrobily dívky v kroužku dovedných
rukou z moduritu. Originální diplomy a čokolá-
dovou medaili si za své výkony zasloužili všichni.

Po vánočních prázdninách děti vyráběly dá-
rečky pro předškoláky na zápis. Už se všichni tě-
šíme na masopustní rej, tanečky, zpěv a soutě-
že, které uspořádáme po jarních prázdninách
společně s Jakub klubem. Na tento ,,rej“ je do-
volen vstup pouze ve vlastnoručně vyrobené
masce, proto již pilně tvoříme.

O našich jarních aktivitách, milí čtenáři, bu-
deme informovat v dalších číslech Roštu.

Jarmila Prokopcová Kasalová
vedoucí vychovatelka
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45

Vážení spoluobčané,
nevyhazujte letáky, noviny a časopisy do ko-
še. Svažte je do balíčku a při cestě za náku-
py či během procházky se zastavte ve ves-
tibulu „staré školy“ na náměstí. Nemusíte
na nikoho zvonit ani nikomu nic hlásit. 

Možná nevěříte, protože v současné
době sběrny papírový odpad odmítají nebo
jej přijímají za úplatu. 

Zkuste to s námi !!!           Děkujeme.



Od 1. 4. 2009 rušíme pevnou linku. Prosím, využívejte čísla
našich mobilních telefonů na objednávání služeb. Důvodem
zrušení jsou nutné úspory našich nákladů.

Avízovaný kurz zdravého životního stylu se zaměřením
na snižování nadváhy STOB s lektorkou Janou Boučkovou
se v Přelouči neuskuteční. Paní Boučková nabízí kurz
v Heřmanově Městci vždy v pondělí od 6. 4. 2009 v 18.00-
-21.00 hod. Cena je 1700 Kč, částkou 500 Kč přispívá VZP.
Více informací na tel. 603 313 998 nebo J.Bouckova@sez-
nam.cz.

CO SE DĚLO V JAKUB KLUBU V ÚNORU
Tématem měsíce února v klubu bylo naše město Přelouč.

V průběhu tohoto období se děti postupně seznámily s his-
torií našeho města a některých přilehlých obcí.Také jsme si
povídali o možnosti využití různých služeb ve městě a na
mapě Přelouče jsme se učili orientaci. Na dané téma jsme
tvořili různé výtvarné práce, jejichž výstavku si můžete pro-
hlédnout během března za okny Jakub klubu.

V tomto měsíci v našem zařízení probíhala státní in-
spekce kvality poskytování sociálních služeb prováděná
Krajským úřadem Pardubického kraje. Tato inspekce za-
měřená na dodržování standardů kvality sociálních slu-
žeb dopadla pro naše zařízení velmi dobře. Tři inspektoři
strávili u nás tři dny, vedli rozhovory se všemi zaměstnanci, se
čtyřmi dětmi v klubu, důkladně prohlédli dokumentaci a od-
cházeli spokojeni. V bodovém hodnocení jsme získali 87,5%.

Co připravujeme na měsíc březen
Na měsíc březen chystáme pro děti, které přijdou do Ja-

kub klubu, měsíc pohádek. Toto téma se promítne i do prů-
běhu Maškarní zábavy konané dne 19. 3. 2009 od 13.30
— 15.30 hod. v tělocvičně Orlovny. Srdečně Vás a hlavně
Vaše děti na tento rej pohádkových masek zveme.

Rodinné centrum Kubíček
Program na březen 2009

" v březnu se budeme scházet každý čtvrtek od 9.00 do
11.30 hod. Tato setkání budou vždy plná pohybu a výtvar-
ného vyžití.

" v úterý 3. 3. proběhla oslava 1. výročí vzniku Rodinného
centra Kubíček. Další informace a fotografie najdete v dub-
novém čísle Roštu.

" středa 11. 3. od 17.00 hod.
SPOLU U KULATÉHO STOLU - beseda s paní starostkou
Irenou Burešovou v salónku hotelu Bujnoch. K dispo-
zici bude dětský koutek.

" středa 18. 3. od 17.00 hod.
oblíbené malování na hedvábí a na sklo s Jitkou Myšič-
kovou. Přineste si s sebou hedvábný šátek, šálu nebo rá-
meček (lze zakoupit ve výtvarných potřebách v Přelouči
nebo přímo na místě). Barvy jsou v ceně kurzovného, které
je 20,- Kč.

Připravujeme

" v dubnu zahájíme kurz floristiky s p. Kubátovou. Chce-
te se naučit různé techniky vázání květin a tvořit z přírodních
materiálů? První námět — výzdoba na Velikonoce. Zveme
maminky, babičky i další zájemce.

Další informace u Jitky Salfické na tel. 731 598 913.

Ing. Zdeňka Kumstýřová
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
sídlo: Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107, www.charitaprelouc.cz�������

Zveme vás na besedu
SPOLU U KULATÉHO STOLU

na téma

�IVOTNÍ PROSTØEDÍ V PØELOUÈI 
S OHLEDEM NA RODINY S MALÝMI DÌTMI
# Co mohou využívat rodiny s malými dětmi?
# Jak se zlepšila kvalita dětských hřišn za poslední rok?
# Co rodinám s malými dětmi nejvíc chybí?
# Jaké jsou plány vedení našeho města?

Přijxte si popovídat s paní starostkou Irenou Burešovou
a dalšími hosty. Besedu moderuje Aleš Malina.

Akce se koná ve středu 11. 3. 2009 v čase 17.00-18.00 h.
v salonku hotelu Bujnoch. Dětský koutek je zajištěn.

Akce se koná v rámci celostátní kampaně 
Sítě mateřských center ČR.



Milí čtenáři,
v měsíci únoru se v KM Sluníčko konal mimo pravidelný

program DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL. Naše dobrovolnice připra-
vily pro děti bohatý program se spoustou her, soutěží, písniček
a drobných odměn. Doufáme, že se Vám a Vašim dětem karne-
val líbil. Podrobné informace přineseme v příštím vydání Roštu. 

Pro maminky, které nás ještě neznají, přinášíme informace
o našem programu. Scházíme se dvakrát týdně v prostorách
ZUŠ Přelouč bez nutnosti předplatného. Obýváme podkrovní
místnost, kterou jsme si vybavily hračkami a dětskými potřeba-
mi. Dále chodíme cvičit do baletního sálu. Děti se za doprovo-
du maminek seznamují se svými vrstevníky, hrají si, tvoří, cvičí,
zpívají a také hrají na Orffovy nástroje (činelky, tamburína...).

Klub je určen maminkám a jejich dětem od narození až do
doby, než jdou do školy. Naše aktivity naleznete na www.klub-
slunicko.wz.cz. O chystaných jednorázových akcích informuje-
me navíc prostřednictvím letáků ve městě a v hlášení městské-
ho rozhlasu. 

V měsíci březnu se uskuteční již potřetí KURZ PŘÍPRAVY
K PORODU vedený zkušenou lektorkou a dulou Naxou Bali-
harovou. Kurz bude probíhat formou tří navazujících setkání.
Termín prvního setkání jsme posunuly na 12. 3. od 16.00 -
- 19.00 hod. Kurz Vám v plné výši proplatí VZP i mnohé jiné
pojišnovny! Podrobné informace naleznete na našich stránkách
nebo je získáte na tel.: 605 515 924. 

Dále Vás srdečně zveme dne 19. března od 9.30 hod. na 
1. NAROZENINOVOU PÁRTY SLUNÍČKA ☺
Na programu bude: 
!MAŇÁSKOVÁ POHÁDKA 

„O PEJSKOVI A KOČIČCE, JAK PEKLI DORT“
! SOUTĚŽE A SLADKÉ ODMĚNY
! ZÁBAVNÉ CVIČENÍ S PADÁKEM 
! DĚTSKÝ KOUTEK SE SPOUSTOU HRAČEK 
! KOUTEK PRO MIMINKA
! PATROVÝ DORT, KTERÝ SI SPOLEČNĚ SNÍME!!
! Rodinné vstupné 40 Kč. 

Přijxte také, budeme si hrát ☺

NOVÝ HARMONOGRAM SLUNÍČKA:
PONDĚLÍ 9.00 - 10.00 hod.: Hrátky s miminky od naroze-

ní do cca 1 roku (nechodící) - v herně
9.30 - 11.30 hod.: Hrátky s dětmi od cca 1 roku
(chodící) - v baletním sále 

volná zábava (tunel, žíněnky, balónky...) 
tvoření a volná zábava v herně se spoustou hraček

ČTVRTEK 9.30 - 11.30 hod.: Hrátky s dětmi od cca 1 roku
(chodící) - v baletním sále 

Cvičení na gymnastických balónech, na podložkách, tan-
cování a cvičení v kroužku 
Nově ZÁBAVNÉ CVIČENÍ S PADÁKEM !!
zpívání lidových písniček a hraní na Orffovy nástroje
tvoření maminek s dětmi, volná zábava

KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

Klub Radost je určen pro děti ve věku 6 - 18 let a veškeré
služby jsou poskytovány ZDARMA. Klub najdete v budově
sokolovny Přelouč.
Otevírací doba:
Po 14:30-17:30 (PC, internet, gymnastika + sportovní vyžití 

v tělocvičně)
Út 14:30-17:30 (PC, internet, doučování, Ma, Aj, Čj, divadlo)
St 14:30-17:30 (PC, internet, tanec, video klub)
Čt 14:30-17:30 (PC, internet, Výuka Aj, soutěže, hry)
Doučování se uskutečňuje dle potřeby kdykoli.
Podle nálady si můžete zvolit činnost dle aktuální nabídky ne-
bo si vybrat jinou činnost, kterou ti velice rádi zajistíme. Můžeš
se na nás obrátit i s problémy, které tě tíží. Pomůžeme ti s jejich
vyřešením.

Zimní turnaj v kuželkách
Dne 12. 2. uspořádal klub Radost pro své děti turnaj v ku-

želkách, který proběhl v nové přeloučské kuželně. Toto nové
prostředí děti doslova nadchnulo a bojovaly zde ze všech sil.
Na prvním místě se umístil a putovní pohár získal Tomáš Rich-
tár. Druhé místo si vybojoval Martin Bednář, který se svým vý-
konem dlouho držel na první pozici. Třetí místo si překvapivě
vybojovala nejmladší účastnice Radunka Vojířová. Všem zúčast-
něným srdečně blahopřejeme a děkujeme tímto kuželkářské-
mu klubu Přelouč, obzvláště pánům M. Skalovi a V. Škutovi, bez
kterých by tato akce nemohla být uspořádána. 

Povídání u šálku čaje
Již naším pravidelným setkáváním se stalo povídání u šál-

ku čaje, kdy s dětmi v příjemném prostředí s občerstvením pro-
bíráme nejrůznější témata, která je tíží, nebo je zajímají. Ten-
tokrát jsme se zabývali tématem „Chovám se vždy správně?“ 

Děkujeme všem dobrovolným pracovníkům, kteří ze svého
volného času nám jakýmkoli způsobem pomáhají a obohacu-
jí naši činnost pro klienty.              Kolektiv klubu Radost
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Klub maminek a dìtí Sluníèko
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Skauti pořádají letní tábor

Trnávka 2009
-Hvězdou bránou
Po skvělých zkušenostech z minulého roku, otevírají skau-
ti svůj tábor ještě víc! Svému dítěti můžete zprostředkovat
dobrodružství vesmírných misí, nové kamarády, spoustu
pohybu i zajímavých činností, výletů a krásné přírody.
Věřte, že v termínu od 4. 7. - 18. 7. 2009 se za 2 500 Kč 

otevírá hvězdná brána.

Místo konání: Přírodní tábořiště Trnávka, které se na-
chází poblíž obce Červené Řečice. Spí se
v podsadových stanech typu osada.

Pořadatel: Za Junák - Svaz skautů a skautek ČR; 
středisko Přelouč, Pardubická 132, 
Přelouč 535 01; IČO: 60159952 
Mgr. Karel Šild - Radar a kolektiv

Kontakt: Martin Pittner - Píea, tel.: 602 590 206, 
email: m.pittner@seznam.cz,

http://dvojka.junakprelouc.cz/tabor/

Termín zaplacení tábora jest do konce května 2009 a ode-
vzdání závazné přihlášky do konce dubna 2009. Přihláš-
ku je možné si stáhnout na internetové stránce tábora.
Informativní schůzka proběhne dne 21. 5. v 18.00 hodin

v klubovně U Poldů - ulice Za Fontánou.

DĚTSKÝ TÁBOR
Pionýrská skupina Přelouč pořádá dětský
tábor v termínu od 1. 8. do 15. 8. 2009 v Ja-
novičkách u Broumova. Cena 3 200,- Kč + 200,- Kč
záloha při převzetí přihlášky. V ceně je doprava,
ubytování, strava, pitný režim, vstupné. 

Přihlášky se budou vydávat 7. a 8. dubna
2009 od 16.00 do 18.00 hod. na adrese: 

Marie Mikešová
Choceňská 1187, Přelouč

tel.: 603517946 nebo 466955099
Informace též na www.taborprelouc.unas.cz

Inzerce
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MĚSTO CHVALETICE - ODBOR KULTURY
DŮM KULTURY CHVALETICE

------------------------------------------------------------------------------------
Pátek 20. 3. 2009 - 19.00 hodin

Jakub SMOLÍK
Vstupné 220,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------
Pátek 27. 3. 2009 - 20.00 hodin

MASOPUST
MAŠKARNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA

ZABIJAČKOVÉ HODY - Hraje: PEKLO Kolín
Vstupné 99,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------
Předprodej vstupenek

466 988 217, 724 182 116, dk@chvaletice.cz
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Vìra Wajsarová

Krausberry



NAUČNÁ LITERATURA
politika
JECH, Karel
Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy.
Praha: Vyšehrad, 2008.

etnografie, folklor
JECH, Jaromír
Krakonoš: vyprávění o vládci Krkonoš-
ských hor od nejstarších časů až po
dnešek. Praha: Plot, 2008.

výchova, rodinné vztahy
PREKOP, Jirina
Odhalte poklad u svého dítěte: komuni-
kace s novorozencem, těžko zvladatelné
děti, malí lháři, projevy důvěry, kdy být
přísný, důsledky. Praha: Grada, 2008.

PREKOP, Jirina - HELLINGER, Bert
Kdybyste věděli, jak vás miluji. 
Brno: Cesta, 2008.

péče o dítě
FORŠT, Jaroslav
Bio & dítě: Bio i nebio zdravá výživa.
Praha: IFP, 2008.

umění
MINÁŘ, Marek
Lidové řezbářství. 
Praha: Grada, 2008.

dějiny
PÁNEK, Jaroslav
Idea českého státu v proměnách
staletí: fakta, úvahy, souvislosti. 
Praha: Lidové noviny, 2008.

KRÁSNÁ LITERATURA
BARBERY, Muriel
S elegancí ježka. Brno: Host, 2008.

MCEWAN, Ian
Cizinci ve městě. 
Praha: Mladá fronta, 2008.

NABOKOV, Vladimir
Čaroděj. Praha: Paseka, 2008.

NABOKOV, Vladimir
Mášeňka. 
Praha: Paseka, 2008.

KŘESŤAN, Rudolf
Jsem z toho jelen. 
Praha: Andrej Šnastný, 2008.

ŽIVOTOPISY, VZPOMÍNKY
FOUSEK, Josef
Cesty za nadějí. 
Praha: Knižní klub, 2008.

KOENIGSMARK, Alex
Jiřina Jirásková osobně. 
Praha: XYZ, 2008.

KOŽÍK, František
Synové hor. 
Hradec Králové, M&V, 2006.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
VHRSTI
Prázdniny v nebi. 
Praha: Mladá fronta, 2008.

DENKOVÁ, Melita
Smutná holka hledá kluka. 
Praha: Knižní klub, 2006.

ZAPLETALOVÁ, Marta
Klára a Jákob. Řitka: Daranus, 2008.

LICHTENBERG, Oldřich
Čert a mlynář. 
Praha: Arcadia Art Agency, 2008.

KRČEK, Josef
Špalíček lidových písní. 
Praha: Alabtros, 2008.

FUČÍKOVÁ, Renáta
Jan Amos Komenský - Comenius: his life
in pictures=Leben in Bildern. 
Praha: Práh, 2008.                       J.K.
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

ZÁKLADNÍ �KOLA PRAKTICKÁ PØELOUÈ, MÌSTSKÁ KNIHOVNA PØELOUÈ
vyhla�ují anketu

NEJRÁSNÌJ�Í STROM PØELOUÈE 2009
V�ichni obyvatelé Pøelouèe a okolí mohou hlasovat pro svého favorita na svém

originálním hlasovacím lístku nebo na anketním lístku v Mìstské knihovnì Pøelouè.
Anketní lístky je tøeba odevzdat do Mìstské knihovny v Pøelouèi do pondìlí 20. dubna 2009.

Výsledky ankety budou zveøejnìny v kvìtnovém Ro�tu.

Inzerce
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Kulturní služby města Přelouče
BŘEZEN 2009 www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666

www.kinoprelouc.cz

6. března ZRÁDCE
pátek USA - pravda je komplikovaná. Jednou přeběhneš a není cesty
20.00 hod. zpět. Když jedno z vyšetřování zavede přímočarého agenta FBI

Roye Claytona na stopu nebezpečného mezinárodního spiknutí,
zdá se, že všechny stopy vedou k bývalému veliteli amerických
speciálních operací, důstojníkovi Samiru Hornovi.

114 minut 70 Kč mládeži do 15 let nepřístupný

7. března TOM A JERRY KOLEKCE 4
sobota USA - Kolekci uzavírají klasické grotesky Tenisový šampionát,
16.30 hod. Puntíkatá kočka, Malý sirotek, Vylíhnuté potíže, Kocour v nebi,

Kočka a mořská myš, Milované štěně, Jerryho deník, Kachňátko,
Večírek, Texas Tom, Jerry a lev a V poslední vteřině.

90 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

8. března LÍBÁŠ JAKO BŮH
neděle ČR - Helena Altmanová je sympatická profesorka francouzštiny
17.30 hod. a literatury na gymnáziu. Patří k oblíbeným pedagogům, díky zdra-

vému nadhledu si rozumí se studenty i kolegy ve sborovně. Dale-
ko nepředvídatelnější okamžiky ji však čekají v osobním životě.

115 minut 70 Kč mluveno česky mládeži přístupný

13. března LOVECKÁ SEZÓNA 2
pátek USA - Užvaněný a potrhlý jelen Elliot a zdomácnělý medvěd griz-
16.30 hod. zly Boog tvořili tu správnou dvojku, která v prvním díle uhájila les

a jeho obyvatele před krvelačnými lovci. A protože se jim v konku-
renci animované záplavy roku 2006 dařilo nad očekávání dobře,
vykoledovali si pokračování.

76 minut 30 Kč mluveno česky mládeži přístupný

14. března CESTA NA MĚSÍC 3D
sobota Belgie/USA - Kouzelný animovaný příběh tří malých much, které
16.30 hod. se stanou součástí prvního přistání na Měsíci. Napínavé, komedi-

ální i dojemné vesmírné dobrodružství pro všechny generace na-
bízí díky 3D technologii jedinečný trojrozměrný zážitek.

86 minut 70 Kč mluveno česky mládeži přístupný

15. března OCAS JEŠTĚRKY
neděle ČR - narození Josefa Bárty provází věštba - zemře ve věku 29 let.
17.30 hod. A je mu právě tolik, když ho opustí žena i se synem, a jeho svět

se hroutí. Podivné přátelství s nespoutaným Gabrielem vnáší do
Josefova bytí nový impuls, zároveň ho však přivádí do stále vět-
ších problémů… 

90 minut 70 Kč mluveno česky mládeži přístupný

20. března PO PŘEČTENÍ SPALTE
pátek Francie/Velká Británie/USA- černá komedie. George Clooney
20.00 hod. a Brad Pitt se setkávají pod režijním vedením Ethana a Joela

Coenových (Tahle země není pro starý) v netradiční černé špi-
onážní komedii. Okamžitě se ovšem spustí řetězec událostí, kte-
ré ukážou, jak tajné vlastně tajné služby můžou být.

96 minut 70 Kč mládeži do 15 let nepřístupný

21. března TOM A JERRY KOLEKCE 5
sobota USA- Létající kočka a 12 dalších kreslených filmů: Dirigenti.
16.30 hod. Ukřivděná kočka. Na kulečníku. Tom Casanova. Jerry a zlatá

rybka. Jerryho bratranec. Ospalec Tom. Ostrov kanibalů. Vymyd-
lené štěně. Proměna. Kočičí dřímání. Kachní doktor.

88 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

22. března SPIRIT
neděle USA- Spirit je příběhem zavražděného policisty, který se vrací
17.30 hod. na svět jako maskovaný bojovník se zločinem. Ve snaze zbavit

Central City zločinu se pouští do boje s těmi nejhoršími krimi-
nálními živly a nezastaví se před ničím, dokud nedojde sprave-
dlnosti ten nejobávanější a nejšílenější z nich.

108 minut 70 Kč mládeži do 12 let nevhodný

27. března POHÁDKY NA DOBROU NOC
pátek USA- rodinný/fantasy/komedie. Hotelový údržbář, jehož život
17.30 hod. se navždy změní v okamžiku, kdy začnou ožívat pohádky, které

své neteři a svému synovci vypráví na dobrou noc. Vyprávěním
jednoho fantastického příběhu za druhým vypukne zásluhou ne-
očekávaného přispění dětí naprosté šílenství.

99 minut 70 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

28. března CHE GEVARA-REVOLUCE
sobota Francie/Španělsko/USA- Che se projeví jako nepostradatelný
20.00 hod. bojovník, rychle si osvojí umění partizánského boje. Jakmile se

pustí do boje, s nadšením ho oslavují jeho velitelé i kubánský
lid. Film zachycuje vzestup Che během kubánské revoluce, od
doktora - přes velitele - k hrdinovi revoluce.

92 minut 65 Kč mládeži do 15 let nepřístupný

29. března KOZÍ PŘÍBĚH - POVĚSTI STARÉ PRAHY
neděle ČR- hlavní hrdinové filmu - vesnický mládenec Kuba a jeho
17.30 hod. prostořeká Koza - se připletou ke stavbě Karlova mostu, vzniku

Orloje, jejich kroky zkříží kat Mydlář a spát jim nedá ani chlu-
patý duch.

81 minut 30 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

3. dubna TOM A JERRY KOLEKCE 6
pátek USA- 6. část této kolekce obsahuje klasickou grotesku Dva muš-
16.30 hod. ketýři a 12 dalších kreslených filmů: Milovník Tom. Trojité potí-

že. Uprchlík. Na vodítku. Kocour na knoflík. Na lodi. Psí bouda.
Uprchlá myš. Jerry a Jumbo. O myši Johannovi. 

88 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

4. dubna UNDERWORLD: VZPOURA LYCANŮ
sobota USA-třetí díl série Underworld, která ve světě vydělala přes
20.00 hod. 200 milionů dolarů, se zabývá podstatou krvavého boje mezi

aristokratickými upíry a barbarskými Lycany (vlkodlaky), který
se táhne už po staletí.

92 minut 70 Kč mládeži do 15 let nepřístupný

5. dubna ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA
neděle Francie-delfíni, lvi, ryby, ptáci, klokani, opice, krabi nebo hmyz,
17.30 hod. všichni tito jedinci se snaží okouzlit toho druhého za účelem pá-

ření a zplození života. Jejich obřady lásky jsou jako zrcadlo, ve
kterém se člověk dost často poznává…

85 minut 65 Kč mládeži přístupný

10. dubna BATHORY
pátek ČR- Historický velkofilm Juraje Jakubiska a současně nejdražší
17.30 hod. filmový projekt střední Evropy přivádí k životu krvavou legendu

o Čachtické paní. Ta se podle pověstí koupala v krvi panen a na
svých panstvích po léta vraždila a mučila své poddané. Je vedena
jako největší vražedkyně všech dob.

140 minut 30 Kč     mluveno česky mládeži do 12 let nevhodný

11. dubna 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 šrastný. Jako milovaný man-
žel, starostlivý otec a populární moderátor televizní předpovědi
počasí drží v ruce všechny trumfy úspěšného muže v nejlepších
letech. 

88 minut 65 Kč     mluveno česky mládeži do 15 let nepřístupný

12. dubna POTKAN 007 A UFO + DVD POTKAN
neděle Norsko-záhadné světlo ozáří celou oblohu a ohromený Svein vidí,
17.30 hod. jak babička a Halvorsen zmizí. Dostali je nakonec mimozemšra-

né? Každý divák obdrží ke vstupence DVD s prvním dílem fil-
mu „Potkan 007“

72 minut 50 Kč     mluveno česky mládeži přístupný



Omlouváme se za popletená jména v důležitém poděková-
ní, které bylo otištěno v minulém čísle Roštu. Nyní ho uvádíme
znovu a správně.

redakce

Pan MUDr. Michal, MUDr. Hemžský, MUDr. Novotný jsou
kolektivem lékařů přeloučské polikliniky, kterým touto cestou
děkuji za ne jen profesionální, ale i vstřícný zájem a lidský

přístup. Citlivě a s pochopením pro-
vázeli více jak rok mého otce, než
se v nedožitých 88 létech rozlou-
čil se životem. Oceňuji i péči paní
Kulakovské a starostlivost odboru
sociálních věcí Městského úřadu.
Přeji i ostatním občanům a rodi-
nám v Přelouči, aby se i oni s ta-
kovými lékaři setkali a díky nim
se usnadnily poslední dny života
Vašich blízkých. 

Dr. Jaroslav Čapský
Lohenice

20 Přeloučský ROŠT

! Společenská kronika 

NARODILI SE:
Lukáš Erban
nám. 17. listopadu 1230

Klára Jelínková
ul. K. Čapka 1194

Štěpán Juklíček
Klenovka 64

Veronika Mrkvová
ul. Jižní 1362

Vanesa Pliščáková
ul. B. Němcové 1554

Jan Prokopec, Lohenice 32

Lukáš Vala, ul. Veverkova 1520

Adam Žídek, ul. Pražská 380

JUBILANTI:
Zdenka Doležalová 75 let
ul. Smetanova 768

Miloslava Holubová 75 let
ul. K. Čapka 995

Vladislav Koudelka 75 let
ul. K. Čapka 1038

Marie Priessnitzová 75 let
ul. Kosmonautů 1264

Dagmar Špačková 75 let
Mělice 28

Miroslav Štengl 75 let
ul. Havlíčkova 328

František Vozáb 75 let
ul. Libušina 1060

Josef Beran 80 let
ul. Pardubická 91

Marie Špačková 80 let
ul. Vrchlického 511

Věnceslava Štainerová 80 let
Lhota pod Přeloučí 51

Milada Volejníková 80 let
ul. V Zahrádkách 252

Zdenko Černík 86 let
ul. Foersterova 807

Karel Křenek 86 let
ul. Labská 82

Marie Plačková 86 let
ul. Sluneční 1516

Ludvík Hemerka 87 let
ul. Libušina 1060

Marie Bínová 88 let
ul. Sluneční 1516

Jarmila Horníková 88 let
ul. Studentská 1351

Lidia Pecháčková 88 let
ul. Studentská 1357

Josef Veselovský 88 let
nám. 17. listopadu 1234

Anna Kalousková 89 let
Škudly 12

Jarmila Urbánková 93 let
ul. Žižkova 1014

ZLATÁ SVATBA:
Marie a Jaroslav Pleskotovi Lhota pod Přeloučí 23

PŘELOUČÁCI

OMLUVA
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Historie !

SEMÍN

Semínský zámeček - později pivovar čp. 1
Roku 1576 nastoupil na Český trůn Rudolf II. V roce 1583 jeho dvůr přesídlil do Prahy a hlavní město Koruny české se tak

stalo centrem kulturní Evropy. Z pardubického urbáře se můžeme dozvědět, že v témže roce bylo v Semíně třináct „usedlých“ tedy
právoplatných sedláků a zahradníků. Dále zde byl jeden poddaný kostela. Již tehdy byla v Semíně výsadní krčma s masným krá-
mem. Každý poddaný, který měl v Semíně nějaké „dědiny“, dnes bychom řekli nemovitosti - dům, pole, zahrady, musel dvakrát do
roka platit daně. Platilo se „ouroku“ svatojiřského a havelského, v Semíně po 18 kopách a 37 groších míšeňských. Roboty v čase
žní bylo určeno 21 dní a slepic se muselo odvádět osmnáct. Kromě těchto pravidelných plateb museli poddaní vykonávat robotní
práce, které jim byly určené, případně si robotou odpracovávali svoji peněžní povinnost. Robota spočívala v práci na polích, loukách,
v panském mlýně, v lesích, při výstavbě a údržbě rybníků. Rychtáři, tedy vlastně správní úředníci na vsi, měli v mnoha případech
úřad v dědičném držení po svých předcích. Rychtář měl pomocníka čili biřice. Semín na konci 16. století spadal pod rychtáře, který
sídlil ve Břehách. Tento rychtář spravoval rovněž obec Sopřeč, Lohenice, Žáravice, Habřinu Vlčí a Rohovládovu Bělou. Církevním
správcem panství byl v době 1532-1580 Václav Písecký, zřejmě českobratrský kněz. Nějakých větších problémů skrze víru nebylo.
V Semíně, stejně jako všude v okolí, byla silně rozšířena náboženství vycházející z ideálů husitské revoluce či nověji z německé
reformace. V České kotlině tehdy byla namíchána dostatečně „pestrá duchovní směs“, která však v tomto století neměla ještě vý-
bušnou sílu jako ve století, které následovalo. Šestnácté století by-
lo dobou renesance a dá se říci i náboženské tolerance, rozkvětu
české vzdělanosti, literatury a knihtisku. Toto období vyústilo nako-
nec v roce 1575 v dohodu, která je známá pod názvem Česká kon-
fese-toleruje požadavky utrakvistů a českých bratří. Schválení Čes-
ké konfese bylo podmínkou pro přijetí Rudolfa II. za českého krále.
Rudolf byl svou výchovou předurčen, aby zastával militantní poža-
davky katolické církve. Navzdory tomu, že katolíků bylo v Čechách
na konci 16. století 12-15%, získali z iniciativy dvorského okruhu nej-
vyšší úřady. Převrat vyvolal prudký odpor stavovské opozice. Ru-
dolf se musel odklonit od katolické linie. V červenci vydal Majestát
na náboženskou svobodu, podle něhož nesměl být nikdo proti své
vůli ani ke katolictví, ani k jiným vyznáním nucen. Po nebývalém úspě-
chu se stavovská opozice zbavila ostražitosti. V lednu 1611 vtrhly
do Čech pasovské oddíly a pustošily, co mohly. Proti bezuzdnému
řádění se ohradil i sám arcikníže Matyáš. Rudolf se musel vzdát ko-
runy ve prospěch Matyáše, svého bratra, který se stal roku 1611 českým králem. Již v roce 1615 se na českém sněmu projevila
převaha katolické opozice. K vypuknutí bouře mezi znesvářenými tábory v Evropě stačil v roce 1618 jen krůček. Počátkem budou-
cího konfliktu se staly Čechy známou defenestrací, která měla symbolizovat rozchod s habsburskou vládou. Tak vlastně začala tři-
cetiletá válka, známá v dějinách Českých zemí jako události po Bílé hoře. 

Pobělohorské období nepatří v našich dějinách k právě populárním epochám. Přesto náleží neoddělitelně k osudům našich
území a národů, i když se vývoj ubíral jiným směrem, než si představovali vůdci stavovského odboje z let 1618-1620. 

České země po Bílé hoře doznaly dvojí zásadní změnu, postupně byl z vysokého politického dění vytlačen stavovský živel.
Základní váha moci spočinula na panovníkovi a spolu s rekatolizací začal pronikat do Čech nový barokní styl. Absolutistický model
nebyl však v habsburské monarchii prosazen ihned po roce 1620 v plné míře. Až po roce 1680 nabývá absolutistický realismus
na síle. Pobělohorská šlechta čerpala z výnosů svých velkostatků a byla závislá na nevolnické práci svých poddaných. Tak tomu
bylo i na panském statku v Semíně. Nevolnictví charakterizuje postavení poddaného obyvatelstva v pobělohorském období v čes-
kých zemích. Poddaný byl vázán k půdě, nesměl se ženit a vdávat bez svolení vrchnosti ani se stěhovat na jiná místa. Bez po-
volení vrchnosti nemohli nadaní synové studovat na vyšších školách. 

V roce 1680 byl Leopoldem I. vydán robotní patent, který potvrzoval maximálně tři dny roboty v týdnu, vyšší robotu při skliz-
ních, ale zároveň žádal vrchnost, aby se chovala k poddaným s křesnanskou laskavostí. 

Vrchnost zaměstnávala příslušné úředníky a biřice, kteří dohlíželi na poddané. Podmínky na jednotlivých panstvích závisely na
postoji majitelů, konkrétně na jejich lidské úrovni. 

Semínský zámeček, majetek pardubického velkostatku, byl v roce 1691 za vlády císaře Leopol-
da I. zcela přestavěn, a to na pivovar. Věžička, do které byl umístěn zvonek, vzešla pravděpodobně
z této přestavby a zřejmě od té doby zvonek svolával semínské poddané na robotu, ale vyzváněl
i v poledne. V domě čp. 2 bývala šatlava (ten dům stojí dosud vedle pivovaru). Ve dvoře pivovaru
stával v době baroka dřevěný osel, jehož hřbet tvořil do špice ztesaný trám. Neposlušný sedlák byl
na osla obkročmo posazen, na nohy mu byly přivázány pytle se zátěží a čekalo ho několikahodino-
vé utrpení i posměch bavícího se panstva. Poddaní se omezování svého životního prostoru bránili.
Během let docházelo k četným povstáním, ale k velké rebelii došlo až v roce 1775. Dav rozlícených
sedláků šel z Broumova ku Praze a cestou vzal útokem i zámeček v Semíně. Vyvalili bránu a na
třísky rozštípali nenáviděného osla - symbol ponížení semínského sedláka. Robota byla v českých



Další kapitolou z historie AFK Přelouče
je vzpomínka na první místa, kde se udály
první líté boje mezi fotbalovými mušketý-
ry na území našeho města. Opět se vrací-
me ve vzpomínkách do dob rakousko-uher-
ské monarchie a raných let Československé
republiky. Ale pěkně po pořádku. první ve-
řejný zápas byl vyjednán v květnu roku 1912
s SK Ležánky u Pardubic a byl hrán s po-
žehnáním armády na jejich jízdárně u lesa
ve směru na Valy. Bohužel zůstal nedohrán.
Pana „Wachmeistra“ od jezdeckého pluku
totiž rozčílily vápenné lajny na hřišti, které
prý mohly posléze lekat koně, a tak během
zápasu sebral branky a bylo po zápase. Na-
štěstí se zde objevil nadporučík Komínek,
český důstojník, který další utkání na jíz-
dárně povolil. Neoficiální zápasy byly v té
době hrány na posečených loukách pod
parkem nebo pod Emlerovým pivovarem.
První snaha o získání pozemků pro vlast-
ní hřiště se datuje do roku 1920, kdy mi-
mořádná Valná hromada dala plnou moc
funkcionářům oddílu k uzavření půjčky na
koupi vhodného místa pro hřiště. Dokonce
byla vypsána členská daň na hřišnový fond,
dále byl o subvenci požádán Svaz fotbalo-
vý, žádost odešla i na Městskou radu, bo-
hužel se vše minulo účinkem, nebon vhod-
ný pozemek se zkrátka nenašel. Tak se
hrálo dále na velké jízdárně. Následující rok
určila Městská rada pro hřiště prostor u již
zmíněné jízdárny a navíc darovala mužstvu
výletní restauraci „Slovanku“ k eventuální
přestavbě na kabiny. Navážkou byla upra-
vena hrací plocha, zabetonovaly se branky,
ale majetkem klubu se hřiště nestalo. Voj-
sko bylo v té době velkým pánem, a tak se

již v roce 1922 fotbalisté po 13 letech
„pakovali“ do exilu. Téměř všechny zápasy
museli sehrát na hřištích soupeřů. Kapka
naděje vytryskla už následující rok, kdy
město využilo svého práva a vyjmulo 4 kor-
ce z pozemků na Slavíkových ostrovech pro
sportovní činnost. I v tomto případě se na-
razilo na zkostnatělé zákony, a když k to-
mu navíc přibyl i zákaz postavení lávky přes
Labe, byl klub donucen hledat místo pro
hřiště opět jinde. Konečně v roce 1923 do-
šlo k dohodě a oddílu bylo propůjčeno ně-
kolik dílců luk pod parkem od paní Gune-
rové a pánů Grossmana a Salfického, vše
za roční nájem 3000,- Kč, což klub finanč-
ně vyčerpávalo takovým způsobem, že se
ocitl na pokraji krachu. Přesto bylo hřiště do-
vybaveno lavičkami pro zlepšení pohodlí
diváků, a aby míč nelétal do sousedních
polí a luk, byl kolem postaven vysoký plot.
Finanční situace se zlepšila až po kladném
vyřízení žádosti o dotaci u zemské komise,
s jejíž pomocí se umořila značná část dlu-
hu, který AFK tížil. Zbytek byl pokryt dary
mecenášů a výtěžkem ze skvěle navštíve-
ného karnevalu. Tím však zdaleka trable
okolo hřiště neskončily - pan Grossmann
se totiž rozhodl svůj podíl na hřišti pro-
dat, a tak hrozil opět jeho zánik. Vše na-
štěstí zachránila Občanská záložna, která
tyto dílce odkoupila a dala je opět klubu
do užívání, dílec od paní Gunerové nako-
nec koupil pan sládek Emler, s městem jej
vyměnil za jiný kus pozemku, a tak hřiště
zůstalo zase pár let zachováno. Koncem
20. let se začalo již opravdu vážně uvažo-
vat o stavbě nového vlastního fotbalového
hřiště na pozemcích u Fagusu (což byla

firma vyrábějící ohýbaný nábytek v mís-
tech bývalé prádelny). A právě v období let
1929-30, kdy se činnost oddílu přehoupla
do třetího desetiletí, došlo k významnému
předělu v historii klubu, jak se o tom dozví-
dáme z dochovaných vzpomínek tehdej-
ších funkcionářů: „Byl to počátek nové epo-
chy, historický mezník celého příštího bytí
a musí naň být vzpomínáno s úctou, nebon
přinesl sportovní rodině to, nač bylo by ji-
nak i v příštích desetiletích čekáno. tedy
stalo se skutkem, co jsme s radostí uvítali,
čeho jsme se láskou chopili, abychom vy-
budovali něco, ne pro nás, ale pro budoucí
generaci s přáním, aby si toho v budouc-
nu vážili a udrželi“. Tolik slova našich před-
chůdců. Z peněz Občanské záložny byly
zakoupeny rozsáhlé pozemky u Fagusu pro
potřeby sportu, na 30 let byla propůjčena
plocha o rozměrech 120 x 85 m, dále po-
skytla bezúročnou půjčku 30 000 Kč, po je-
jí bok se postavila i Okresní hospodářská
záložna s darem 10 000 Kč. S nemalým při-
spěním místních příznivců se nakonec po-
dařilo vybudovat fotbalové hřiště o rozmě-
rech 100 x 62 m, kolem 4 m atletickou drá-
hu, postavit vlastní klubovnu s bytem pro
správce, místnost pro schůzování, tři šatny
a sociální zázemí, součástí byl i sklad pro
nářadí. Firma Antonín Novotný, velkoob-
chod s hodinami v Praze, věnovala klubu
velké hodiny Omega. První utkání na no-
vém hřišti bylo sehráno 20. dubna 1930
na velikonoční svátky zápasem AFK ver-
sus amatéři Slávie Praha s nerozhodným
výsledkem 3:3. Slavnostní otevření se usku-
tečnilo až 9. června utkáním s SK Viktorie
Žižkov, kterému předcházela slavnostní
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zemích známá již v raném středověku. Od 2. poloviny 13. století byla její výše zapisována v urbářích. Největší míry ale dosáhla
v 17. a 18. století v souvislosti s rozvojem tzv. režijního velkostatku, který byl založen na robotní práci. 

V tzv. robotní knize zachované v zámeckém archivu Zámrsk je zápis z roku 1757 se jmény semíských robotníků rozdělených na
sedláky, chalupáře a domkáře. 

Roku 1781 patentem Josefa II. bylo zrušeno nevolnictví, ale robota zrušena nebyla. Zrušení roboty se poddaní dočkali až v ro-
ce 1848, za císaře Františka Josefa II. (1848-1916).

Pivovar v Semíně patřil od počátku svého založení k panství Pardubickému, a to až do roku 1918. Posledním majitelem za
habsburské monarchie byl svobodný pán - baron Richard Drasche. Při pozemkové reformě po roce 1920 byl odkoupen nájem-
cem - sládkem - panem Jindřichem Dvořákem, rodákem z Borové u Přibyslavě. Až do roku 1926 bylo v Semíně vařeno pivo. Výroba
byla ukončena z důvodu velkého daňového zatížení výrobců, které nesmělo být přeneseno do celkové ceny piva. Tato rozhodnutí
však přivodila konec mnoha malým pivovarům, nejen tomu semínskému. Objekt i nadále sloužil pivovarnickému průmyslu, proto-
že byl využíván jako stáčírna a sklad pardubického a chrudimského akciového pivovaru. 

Z rozsáhlých sklepů semíského pivovaru bylo pivo rozváženo povozy do okolních vesnických hospod. Na pivovarské zahradě
naproti přes cestu stála dřevěná vodárna a vedlo tudy potrubí, které přivádělo z Opatovického kanálu do objektu vodu. Vodárna
byla při vichřici 1929 stržena a nebyla již nikdy obnovena. 

Pokračování v příštím čísle Roštu.
Volně zpracováno dle literatury:
„Dějiny zemí Koruny české“ díl 1. a 2. - Petr Černej;
„…až teplejc bude…“ - Miroslav Smolík; „Pamětní kniha“ - Semín                                                    Marcela Danihleková

Sto let přeloučského fotbalu - nové hřiště



schůze za účasti spřátelených korporací
a mecenášů klubu. Výsledek 2:5 pro hosty
nebyl v té době vůbec důležitý, mnohem
důležitější bylo vybudování vlastního moder-
ního hřiště, které sloužilo, a to nejen fot-
balu, bez větších úprav téměř 45 let, až je
nahradil v roce 1975 stadion současný. Co
říci závěrem tohoto vzpomínání, opět se
potvrdilo, že to naši předchůdci neměli jed-
noduché, ba naopak měli to „setsakrament-

sky“ těžké, jenže nečekali, až jim něco pad-
ne do klína, trpělivě bojovali o své místo na
slunci, až si nakonec svoje prosadili. Žel,
mnozí ze zakladatelů se již otevření nové-
ho hřiště nedočkali, první předseda a ka-
pitán mužstva Svána Liška zemřel v roce
1927, někteří padli v 1. světové válce. To je
ale námět na další pokračování našeho
seriálu ke sto letům přeloučského fotba-
lu - období světových válek.

Vážení čtenáři, obracím se na Vás s pros-
bou o pomoc při znovunalezení jedné z prv-
ních kronik historie přeloučské kopané,
která zaznamenává období zhruba 1940-
-1984. Posledním kronikářem byl pan Jo-
sef Tomiška. Věřím, že koluje někde mezi
námi a že se nám ji podaří s vaší pomocí
najít a zachránit tak kus historie přelouč-
ského fotbalu pro příští pokolení. 

Josef Vančura
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V prosinci 2008 uspořádal FK Přelouč ve
Chvaleticích halové turnaje starších a mlad-
ších žáků. Turnaje mladších žáků se zúčast-
nilo osm mužstev. Ve skupině A na sebe
narazila mužstva Přelouče, Rybitví, Čáslavi
a Velkého Oseka, ve skupině B hrála Ve-
lim, Holice, Fotbal Pardubice a Chvaletice.
Turnaj začínal zápasy ve skupinách, kde
hrál každý s každým. Mužstva z prvních
dvou příček obou skupin potom hrála kří-
žem semifinále, vítězové následně sehráli
finále, poražení zápas o třetí místo. Muž-
stva z třetích a čtvrtých míst hrála tím sa-
mým systémem o 5. až 8. místo. Každé muž-
stvo tak v průběhu dne sehrálo pět utkání.
Ze skupiny A postoupilo z prvního místa
mužstvo Čáslavi a z druhého místa tým
Velkého Oseka, který v utkání o druhého
postupujícího ze skupiny porazil v posled-
ním zápase skupiny 3:1 Přelouč. Ze skupi-
ny B postoupily podle očekávání z první-
ho místa Pardubice a do finálových bojů je
doprovodil celek Velimi. Do bojů o 5. až
8. místo tedy nastoupila mužstva Přelouče,
Rybitví, Holic a Chvaletic. V souboji těchto
týmů nejlépe uspěla Přelouč, která tak ob-
sadila konečné páté místo, za ní se umísti-
ly Holice, Rybitví a na posledním místě Ba-
ník Chvaletice.

V prvním semifinále porazily Pardubi-
ce Velký Osek po jednoznačném průběhu
8:0. Druhé semifinále bylo podstatně dra-
matičtější a až gólem v závěru zápasu vyhrá-
la Velim nad Čáslaví 2:1. V zápase o třetí
místo zdolala Čáslav Velký Osek stejně ja-
ko ve skupině 2:0 a ve finále Pardubice zví-
tězily nad Velimí 3:0, čímž se staly vítězem
turnaje. 

Do turnaje starších žáků se přihlásilo
pouze sedm mužstev a tak se hrálo jedno-
kolovým systémem každý s každým. Turnaj
měl nečekaný začátek, dramatický průběh
a nečekaný a spletitý konec. Začal poráž-
kou účastníka krajského přeboru z Přelou-
če mužstvem okresního přeboru z Řečan.
Další výsledky se potom odvíjely vcelku
podle očekávání, i když se znovu potvrdi-

lo pravidlo, že v hale se rozdíly mezi muž-
stvy mažou, a tak bylo k vidění mnoho vy-
rovnaných zápasů. Před posledním zápa-
sem bylo jasné, že Kutné Hoře, účastníko-
vi krajského přeboru Středočeského kraje,
stačí k vítězství v turnaji v zápase s Řeča-
ny bod. V případě úspěchu Kutné Hory by
druhá skončila Přelouč a třetí Třemošnice.
Kutná Hora však nečekaně prohrála, a tak
turnaj skončila čtyři mužstva se shodným
ziskem jedenácti bodů a o jejich konečném
umístění musela rozhodovat minitabulka
jejich vzájemných zápasů. Z této minitabul-
ky vyšly nejlépe Řečany, které se tak staly
vítězem turnaje před Třemošnicí a Kutnou
Horou. Pořádající Přelouč skončila na čtvr-
tém místě. 

Výsledky turnaje mladších žáků

Skupina A
Přelouč - Rybitví 1 : 0
Čáslav - Velký Osek 2 : 0
Přelouč - Čáslav 1 : 2
Velký Osek - Rybitví 2 : 0
Rybitví - Čáslav 0 : 5
Přelouč - Velký Osek 1 : 3

Pořadí skupiny A
1. Čáslav 9 b.
2. Velký Osek 6 b.
3. Přelouč 3 b.
4. Rybitví 0 b.

Skupina B
Velim - Chvaletice 1 : 0
Pardubice - Holice 7 : 1
Velim - Holice 1 : 0
Chvaletice - Pardubice 0 : 10
Velim - Pardubice 0 : 6
Chvaletice - Holice 0 : 2

Pořadí skupiny B
1. Pardubice 9 b.
2. Velim 6 b.
3. Holice 3 b.
4. Chvaletice 0 b.

Čtvrtý A - Třetí B Rybitví - Holice 0 : 2
Čtvrtý B - Třetí A Chvaletice - Přelouč 1 : 3
Druhý A - První B V. Osek - Pardubice 0 : 8
Druhý B - První A Velim - Čáslav 2 : 1
O 7. místo Rybitví - Chvaletice 2 : 1
O 5. místo Holice - Přelouč 1 : 3
O 3. místo Velký Osek - Čáslav 0 : 2
Finále Pardubice - Velim 3 : 0

Konečné pořadí
1. Fotbal Pardubice
2. FC Velim
3. Zenit Čáslav
4. FŠ Velký Osek
5. FK Přelouč
6. SK Holice
7. Jiskra Rybitví
8. Baník Chvaletice

Nejlepší hráč: Richard Fiedler (Fotbal
Pardubice)

Nejlepší střelec: Daniel Fotul (Fotbal Par-
dubice) 9 branek

Nejlepší brankář: Jiří Svoboda (FC Velim)

Výsledky turnaje starších žáků
Přelouč - Řečany 2 : 4
Valy - Kutná Hora 0 : 3
Sezemice - Třemošnice 2 : 1
Velim - Přelouč 1 : 2
Řečany - Valy 0 : 0
Kutná Hora - Sezemice 2 : 1
Třemošnice - Velim 2 : 0
Přelouč - Valy 3 : 1
Řečany - Třemošnice 1 : 2
Velim - Sezemice 0 : 0
Kutná Hora - Přelouč 1 : 1
Valy - Třemošnice 0 : 1
Kutná Hora - Velim 3 : 0
Sezemice - Řečany 1 : 2
Valy - Velim 0 : 0
Přelouč - Sezemice 2 : 0
Kutná Hora - Třemošnice 2 : 2
Řečany - Velim 1 : 1
Přelouč - Třemošnice 0 : 0
Sezemice - Valy 1 : 0
Řečany - Kutná Hora 4 : 2

Halové turnaje starších a mladších žáků v kopané



Konečné pořadí minitabulka

1. SK Řečany nad Labem 11 b. 9 : 6 6 b.
2. ŽSK Třemošnice 11 b. 4 : 3 5 b.
3. Sparta Kutná Hora 11 b. 5 : 7 2 b.
4. FK Přelouč 11 b. 3 : 5 2 b.
5. Spartak Sezemice 7 b.

6. FC Velim 3 b.
7. TJ Valy 2 b.

Nejlepší hráč: Radek Šesták (Sparta Kutná Hora)
Nejlepší střelec: Josef Pelant (SK Řečany n. L.)
Nejlepší brankář: Marcel Mužík (FK Přelouč)

Jiří Rokyta, FK Přelouč
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Tradiční 2. liga neregistrovaných hráčů v hokejbale začala
na stadionu „Pod parkem“ 16. 11. 2008. Na startu soutěže by-
lo nahlášeno 14 týmů, jenž si to rozdaly mezi s sebou každý
s každým jednokolově, v základní části.

TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI

1. MATADORS 13   10   0   0   3 58:28 30
2. BŘEHY 13   8   0   5   0 35:17 29
3. T-STRING 13   7   3   0   3 38:26 27
4. DEVILS 13   7   1   1   4 38:25 24
5. TPS AMIPA 13   7   0   3   3 33:22 24
6. FIRE HORSES 13   7   1   0   5 38:29 23
7. PARDUBIČKY 13   5   1   4   3 31:31 21
8. VENTURA Pce 13   6   1   1   5 27:24 21
9. LOHENICE 13   4   1   2   6 17:23 16

10. ČMELÁCI 13   4   1   1   7 25:28 15
11. ALKEHOL 13   3   1   1   8 21:46 12
12. FAN CLUB Pce 13   3   0   1   9 21:40 10
13. DESPERÁDOS 13   2   1   1   9 11:33 9
14. SEMÍN 13   2   0   1 10 13:35 7

První čtyři týmy (Matadors, Břehy, T-String, Devils) postou-
pily přímo do čtvrtfinálových bojů. Dalších osm týmů bojova-
ly mezi s sebou vyřazovacím způsobem o další čtyři místa ve
čtvrtfinále na dva zápasy.

TPS AMIPA - FAN CLUB PARDUBICE 3:2 a 5:0  
kontumačně (na zápasy 2:0)

FIRE HORSES - ALKEHOL 3:2 a 4:2 (na zápasy 2:0)
PARDUBIČKY - ČMELÁCI 4:2 a 6:0 (na zápasy 2:0)
VENTURA PARDUBICE - LOHENICE 2:1 a 0:1       

samostatné nájezdy 1:2 (na zápasy 1:1, 
rozhodly samostatné nájezdy)

Celky umístěné na 13. a 14. místě v základní části (Des-
perados a Semín) měly hrát na dva zápasy o celkové 13. místo.
Jelikož se Desperados nedostavil ani k jednomu utkání, Se-
mín vyhrál 2:0 na zápasy. 

Ve čtvrtfinále se hrálo na dva vítězné zápasy a všichni
čtyři favorité potvrdili svoje přední umístění po základní čás-
ti, i když ani jeden to neměl jednoduché. 

MATADORS - LOHENICE 3:2 v prodloužení a 3:2 
(na zápasy 2:0)

BŘEHY - PARDUBIČKY 2:1 na samostatné nájezdy, 0:1 a 2:1 
v prodloužení (na zápasy 2:1)

T-STRING - FIRE HORSES 3:1 a 7:1 (na zápasy 2:0)
DEVILS - TPS AMIPA 1:0 a 1:0 (na zápasy 2:0)

Do semifinále postoupily dva zástupci z města Pardubic,
Břehy a tým z Mělic Devils. Břehy potvrdily finálové ambice, De-
vils překvapil a přešel přes favorizovaný Matadors.

MATADORS - DEVILS 0:2 a 2:6 (na zápasy 0:2)
BŘEHY - T-STRING 0:1, 3:1 a 2:0 (na zápasy 2:1)

K zápasům o 3. místo se nedostavil tým T-String, a jelikož
se to stalo už potřetí v této sezóně, byl dle pravidel ze soutě-
že vyloučen. Matadors došel tedy k třetímu místu bez boje.

Divácky atraktivní finále, za podpory břežských, a na druhé
straně mělických fandů, přineslo nelítostnou bitvu a výbornou
podívanou, se šnastným koncem pro Devils.

BŘEHY - DEVILS 1:3 a 2:3 na samostatné nájezdy (na zápasy 0:2)

Tým HC Devils načasoval formu na play off nejlépe, když
nepodlehl ani v jednom zápase. 

O vítězství ve druhé lize se zasloužili:
Filip Kaván, Michal Špaček, Luboš Pazdera, David Synek, Ladi-
slav Homola, Michal Synek, Radek Kopecký, Jan Malý, Jan Vej-
dělek, Radek Vokál, Marcel Petr, Aleš Danihelka, Slavomír Zde-
něk, Jiří Seidl, David Zich, Robert Koch, Martin Nekola, Michal
Štěpánek, Pavel Ždímal, Tomáš Novák, Martin Oberreiter, Aleš
Kouba, Petr Vokál, Dušan Matuška, Tadeáš Zelinka.

Vítězem kanadského bodování a střelců v základní části se
stal Tomáš Minařík z Matadorsu, nejlepšího brankáře dle pro-
centuální úspěšnosti vyhrál Jaromír Kraus z Desperadosu. Ka-
nadské bodování a tabulku kanonýrů v play off zvítězil Radek
Kopecký z HC Devils, nejúspěšnější gólman v play off se stal
Filip Kaván, taktéž z Devilsu. Soutěž slušnosti o pohár Vlasti-
mila Sojky vyhrálo mužstvo Fan club Pardubice.

KONEČNÁ TABULKA

1. HC DEVILS
2. BEER STARS BŘEHY
3. MATADORS
4. TPS AMIPA
5. FIRE HORSES
6. A.S.P. PARDUBIČKY
7. RUDÁ KŘÍDLA LOHENICE
8. VENTURA PARDUBICE
9. ČMELÁCI

10. ALKEHOL STARS
11. FAN CLUB PARDUBICE
12. BUDVAR SEMÍN
13. DESPERADOS                                           -Fáda-

2. PŘELOUČSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA



A-TÝM - ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA
SO 28. 2. 14:00 TJ TATRAN TŘEMOŠNÁ - Jestřábi
NE 1. 3. 14:00 TJ PARAMO SVÍTKOV SRARS PARDUBICE

- Jestřábi
NE 8. 3. 14:00 Jestřábi - SK ĎÁBLOVÉ PRAHA
NE 15. 3. 14:00 Jestřábi - JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC
NE 21. 3. 14:00 Jestřábi - SHC KILLERS LITOMĚŘICE
NE 22. 3. 14:00 HC - JESTŘÁBI - JUNGLE FEVER KLADNO

B-TÝM - 2. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD
SO 28. 2. 16:00 Jestřábi B - SK HOLCIM PRACHOVICE
SO 7. 3. 16:00 Jestřábi B - TJ HSK SOKOL NÁCHOD
SO 14. 3. 17:00 Jestřábi B - SK OEZ TESTA LETOHRAD B
NE 15. 3. 17:00 Jestřábi B - HBC AUTOSKLO H.A.K. 

HRADEC KRÁLOVÉ B
SO 21. 3. 10:00 HBC CHLUMEC N. CIDLINOU - Jestřábi B
SO 28. 3. 17:00 Jestřábi B - HBC DDM ALFA PARDUBICE

STARŠÍ DOROST - NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD/STŘED
SO 28. 2. 12:00 a 14:00 Jestřábi - TJ HSK SOKOL NÁCHOD

SO 7. 3. 12:00 a 14:00 Jestřábi - SK KOMETA POLIČKA
SO 14. 3. 12:00 a 14:30 Jestřábi - TJ KOVO PRAHA
SO 21. 3. 10:00 a 12:00 AUTOSKLO H.A.K. HR. KR. - Jestřábi
SO 28. 3. 13:00 a 15:00 Jestřábi - TJ LOKOMOTIVA 

ČESKÁ TŘEBOVÁ
SO 4. 4. 10:00 a 12:00 TJ HSK SOKOL NÁCHOD - Jestřábi
SO 18. 4. 10:00 a 12:00 SK KOMETA POLIČKA - Jestřábi

STARŠÍ ŽÁCI - MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VÝCHOD
NE 22. 3. 9:00 a 12:00 AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁL. -

- Jestřábi
NE 29. 3. 11:00 a 13:00 Jestřábi - 1. HBC SVITAVY
NE 5. 4. 10:00 a 13:00 SK HOLCIM PRACHOVICE - Jestřábi
NE 19. 4. 10:00 a 13:00 TJ PARAMO SVÍTKOV STARS PCE -

- Jestřábi
NE 26. 4. 11:00 a 13:00 Jestřábi - SK OEZ TESTA LETOHRAD
NE 3. 5. 10:00 a 12:00 TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ -

- Jestřábi
NE 10. 5. 11:00 a 13:00 Jestřábi - HBC DDM ALFA PCE 

-Fáda-
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ROZPIS JARNÍCH ZÁPASŮ HC JESTŘÁBI (dále jen Jestřábi)

V tomto čísle Roštu přinášíme fanouš-
kům florbalu z Přelouče a okolí přehled
o výsledcích družstva mladších žáků. Li-
ga mladších žáků se letos hraje poprvé
novým systémem, vždy 4 různá družstva
se spolu sejdou na 1 turnaji, sehrají zá-
pasy každý s každým a poté první se čtvr-
tým týmem hraje 1. semifinále a druhý se
třetí týmem 2. semifinále. Na závěr se ná-
sledně svedou boje o 3. místo a finálový
zápas. Vše se hraje na 2x8 minut čistého
času, takže je možné zapojit do soutěžní-
ho zápasu všechny členy družstva a na-
víc soutěž získala na atraktivitě vzhle-
dem ke svému turnajovému systému.

V letošním roce jsme dosud absolo-
vovali 2 turnaje v nové nafukovací hale
v Pardubicích s našimi nečastějšími riva-
ly z divize IV. Zde přinášíme jejich krát-
ký přehled. Pokud máte zájem o aktuální
informace z přeloučského florbalu, do-
poručuji naše již plně funkční webové
stránky www.fbcprelouc.ic.cz. Dvojí po-
stup do finále se počítá i vzhledem k to-
mu, že tentokrát jsme měli problémy se
sestavou a k dispozici jsme měli vždy
pouze 2 lajny, které musely odehrát všech
5 zápasů. I to byl jeden z hlavních dů-
vodů, proč jsme ani jednou ve finále
proti A-týmu Sokola Pardubice nakonec
neuspěli.

1. turnaj jsme odehráli 1. února v té-
to sestavě:

Vašek Kumstýř - Josef Kumstýř, Honza
Boura - Pavel Lomič, Standa Kolman
Pepa Tomášek, Honza Školník, Venda
Kmoníček - Venda Kubelka, Tadeáš Kní-
žek, Honza Klich.

Orel Přelouč - FbK Kostelec n/O
2:0 (0:0)

Branky (asistence):
11:52 Venda Kmoníček (bez) - 1:0,
14:32 Honza Školník (Pepa Tomášek) - 2:0

Bez našeho nejproduktivnějšího hrá-
če Dana Hataly (lyžařský výcvik) jsme pro
zápasy ve skupině přesunuli kapitána
Tadeáše Knížka do 2. lajny, za účelem
zklidnění naší hry při rozehrávce a úder-
nou silou byla určena nově složená 1. laj-
na z našich nadějných elévů (kromě Jo-
sefa Kumstýře). S týmem Kostelce, který
nás dosud porazil snad pouze jednou,
si tak kluci mohli vyzkoušet vzájemnou
spolupráci pro příští rok. Dle výsledku
je vidět, že bude na kom stavět.

Orel Přelouč - MM Reality Sokol
Pardubice A 0:4 (0:3)

Po 3 a půl minutách jsme prohráva-
li 0:3... Zvláště mladší hráči jdou v po-
sledních zápasech s A-týmem Pardubic
na hřiště s pocitem jasné prohry. Přesto
jsme dokázal nepříznivý vývoj ještě za-
stavit a zodpovědnější obrannou hrou
soupeře přibrzdit. Bohužel v zápasech

potřebujeme spousty šancí na vstřelení
gólu, a když jich máme s kvalitním sou-
peřem jen pár, většinou je neproměníme.
Ale jinak si hráči zasloužili pochvalu za
bojovnost.

Orel Přelouč - MM Reality Sokol
Pardubice B 1:3 (0:1)

Branky (asistence):
12:03 Tadeáš Knížek (bez) - 1:1

Hned po zápase s áčkem jsme hrá-
li zápas s béčkem Sokola Pardubice, což
rozhodně bez možnosti prostřídat není
vůbec lehké. Zvláště v zadních řadách by
to kluci potřebovali, protože naše fyzička
zde není nejlepší. Citelně nám chyběli
zejména nemocní Jirka Šafránek a Dan
Pitřík. Přesto jsme proti soupeři podporo-
vanému rodiči z Pardubic podali celkem
slušný výkon, pouze naše „mladé pušky“
z 1. lajny se ne a ne trefit. A tak zásah
našeho ostříleného kapitána tentokrát
na body nestačil.

Orel Přelouč - MM Reality Sokol
Pardubice B 4:3 (1:0) - po nájezdech
Branky (asistence):
1:34 Venda Kubelka (bez) - 1:0, 

11:32 Venda Kmoníček (bez) - 2:1, 
12:56 Tadeáš Knížek (Josef Kumstýř) - 3:2

Jak jsme si řekli po zápase s tímto
soupeřem prohraném - pomsta v semifi-
nále bude sladká - tak jsme taky uděla-
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li. Přeskupením útočných formací jsme
vytvořili jednu údernou a druhou udržo-
vací lajnu. Ale i 2. lajna chtěla k vývoji
zápasu říci své, a tak si první dva góly
její členové doslova vydřeli svou bojov-
ností. Soupeř však stále dotahoval a na-
šel i odpověx na chytře rozehranou stan-
dardku, a to 30 vteřin před koncem. Díky
dvěma suverénně proměněným nájez-
dům Tadeáše Knížka a i prvně jedoucího
Honzy Školníka v závěrečném rozstřelu
jsme nakonec postup vydřeli my, když zá-
věrečný nájezd soupeře Vašek Kumstýř
svým klidem vychytal.

Orel Přelouč - MM Reality Sokol
Pardubice A 0:9 (0:3)

Na tento zápas ve finále turnaje 1.2.
2009 je ale lepší hned zapomenout. Klu-
kům už došly síly a hlavně v obranné
činnosti jsme hořeli jak papír. A áčko nám
to za vyřazení jejich béčka v semifinále
pěkně osolilo. Byly chvíle, kdy jsme si do-
slova přáli, an je už konec. Škoda takové
kaňky na jinak celkem solidním vystou-
pení našeho velmi mladého družstva.

2. turnaj jsme odehráli 14. února v té-
to sestavě:
Vašek Kumstýř - Josef Kumstýř, Standa
Kolman - Dan Pitřík, Venda Kmoníček
Honza Klich, Tadeáš Knížek, Dan Hata-
la - Filip Školník, Honza Školník, Pavel
Lehkoživ

Orel Přelouč - FbK Kostelec n/O
5:0 (2:0)

Branky (asistence):
4:32 Honza Školník (bez) - 1:0, 
6:00 Dan Hatala (Standa Kolman) - 2:0,

10:07 Dan Hatala (Standa Kolman) - 3:0,
11:20 Pavel Lehkoživ (bez) - 4:0, 
15:39 Dan Hatala (Honza Klich) - 5:0

Tradiční vstup do turnaje i s tradiční
výsledkem. Zejména návrat Dana Hataly
do sestavy (hattrick) znamenal to rozhodu-
jící plus na naší straně, čímž jsme dokázali
proměňovat naše šance. Vrchovatou mě-
rou přispěl i velmi aktivně směrem dopře-
du hrající obránce Standa Kolman, který
v nově sestavené obranné dvojce našel
i odvahu zakládat ofenzivní akce přesnou
a rychlou přihrávkou. Za zmínku stojí ze-
jména 5. gól, kdy právě Standa vynikající
křížnou příhrou z levé strany na vpravo na
zcela volného Honzu Klicha založil akci,
která po bezvadné další přihrávce Hon-
zy přímo z první na druhou tyč skončila
gólem Dana do prázdné brány bezmoc-
ného soupeře - zkrátka gólová paráda!

Orel Přelouč - MM Reality Sokol
Pardubice A 1:3 (0:1)

Branky (asistence):
14:27 Tadeáš Knížek (Vašek Kubelka) - 1:2

Velmi solidně sehraný zápas s lídrem
soutěže a naším věčným rivalem. Sice
jsme brzy inkasovali, ale pak soustředě-
nou obranou a i dobře a bleskurychle pro-
váděnými brejky drželi favorita v obavě
o výsledek. Škoda jen, že z vyložených
šancí jsme proměnili až tu poslední, kte-
rá znamenala pouze snížení na 1:2 mi-
nutu a půl před koncem. Bohužel první
lajna si potřebovala před závěrečným
pokusem o vyrovnání odpočinout a dru-
há lajna neudržela těsný stav přes svoje
střídání. I tak si kluci zasloužili za svůj
výkon pochvalu.

Orel Přelouč - MM Reality Sokol
Pardubice B 3:2 (1:1)

Branky (asistence):
5:20 Tadeáš Knížek (Honza Klich) - 1:1,
8:48 Vašek Kubelka (Venda Kmoníček)
- 2:1, 14:20 Dan Hatala (bez) - 3:1

S oslabeným soupeřem (hrál v šesti
hráčích v poli) vlivem právě začínajících
jarních prázdnin, jsme měli nakonec více
problémů, než jsme očekávali. To proto,
že jsme se přizpůsobili zpočátku jejich
„pěšímu“ florbalu bez výrazného pohybu.
Až teprve úvodní gól v naší síti a výrazná
domluva trenéra pomohly změnit obraz
hry. A i díky dopředu nebývale aktivním
obráncům se nám podařilo naši hru roz-
hýbat a převahu vyjádřit i góly, kterých
nakonec mohlo být i více. Jen Josef Kum-
stýř např. nastřelil 2x břevno soupeřovy
branky.

Orel Přelouč - FbK Kostelec n/O
4:1 (2:0)

hráno 14. 2. 2009 - 12:35
Branky (asistence):
1:00 Filip Školník (bez) - 1:0,
7:45 Filip Školník (Vašek Kubelka) - 2:0,
8:18 Tadeáš Knížek (Dan Hatala) - 3:0,

13:24 Dan Hatala (Tadeáš Knížek) - 4:1
Tento zápas odpočíval Honza Škol-

ník, a tak byla vytvořena netradiční 2. laj-
na s naším největším univerzálem Ven-
dou Kmoníčkem, tentokrát na centru,
a Pavlem Lehkoživem poprvé na levém
beku. A lajně se s netradičním semifiná-
lovým soupeřem z Kostelce (skončil ve
skupině třetí před pardubickým béčkem)
dařilo. Výsledkem byly 2 góly aktivně hra-
jícího Filipa Školníka - Honzova bratran-
ce. A když se v druhé půli přidala i naše
stabilně úderná 1. lajna, byl tentokrát po-
stup do finále jednoznačnou záležitostí
bez nervy drásajících nájezdů z přede-
šlých turnajů.

Orel Přelouč - MM Reality Sokol
Pardubice A 0:3 (0:2)

A opět finále se Sokolem A! A opět
nám nevyšel začátek! Bohužel tentokrát
po osobních chybách našich nejlepších
jsme brzy prohrávali 0:2 a nevypadalo
to dobře. Kluci se ale tentokrát kousli,
a přestože se nedařilo herně směrem do-
předu (naše střelecká „produktivita“ byla
žalostná), vzadu začali hrát důrazně do
těla a soupeři nedarovali ani metr vlast-
ní půlky zadarmo. Tak snad příště! To by
bylo, abychom tento turnaj aspoň jednou
nevyhráli, když už jsme byli celkem 4x ve
finále ☺.                   Mirek Kumstýř 
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