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Poděkování

přeloučským Technickým službám
Chtěla bych poděkovat cestářům města
Přelouč za jejich letošní zimu. Opravdu
se snažili a tady na Přeloučsku byly
vždy nejlépe sjízdné silnice.
Vaše spokojená řidička.

Trh práce
na Přeloučsku
Na ÚP v Přelouči bylo k 28. 2. 2009 evidováno celkem 1 036
uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti v měsíci
únoru tedy činila v této oblasti 7,28 %. K obcím s největší mírou
nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např. Tetov 30 %, Vápno 21,05 %, Hlavečník 19,09 % Pravy 18,92 %, Holotín 16,67 %,
Zdechovice 16,07 %, Litošice 14,58 %, Sovolusky 11,94 %, Turkovice 11,9 %, Žáravice 11,63 %.
Dále uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice 6,24 %,
Choltice 7,57 %, Břehy 9,17 %. V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 6,21 %.
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti 4,79 %
s celkovým počtem 4 837 evidovaných uchazečů. Pro srovnání regiony: Pardubicko 5,25 %, Holicko 5,60 % a Přeloučsko 7,28 %.
Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 28. 2. 2009 celkem 1033 volných pracovních
míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo v okrese Pardubice
v průměru 4,7 uchazeče. Na Přeloučsku bylo k 28. 2. 2009 hlášeno na ÚP celkem 249 volných
pracovních míst. Na 1 volné
pracovní místo připadlo celkem
4,2 uchazeče.
Michaela Hývlová
vedoucí pobočky

Inzerce

Inzerce

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
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RADA MĚSTA PŘELOUČE
Na schůzi rady dne 23. 2. 2009 se
vedla diskuze s Ing. Matoušem na téma MHD v Přelouči. Jako největší problém se jevily „radiobusy“. Ing. Matouš
ve svém návrhu počítal s velkou četností „radiobusů“ ve všední dny i o víkendech. Radní se jednomyslně shodli, že
pro začátek by bylo lepší mít „radiobusů“ minimum. Po debatě se shodli, že
pro začátek budou „radiobusy“ jezdit
v pracovní dny jen ojediněle a o víkendech budou všechny spoje jezdit jako
„radiobusy“. Podle využívanosti se poté
některé pevné spoje mohou změnit na
„radiobusy“ a naopak některé využívané radiobusové spoje se mohou změnit
na pevné.
Byla schválena smlouva na odchyt
zdivočelých holubů v Přelouči na Masarykově náměstí pomocí pevných odchytových zařízení - klecí. Instalována budou
dvě odchytová zařízení na dobu 2 měsíců (březen, duben).
Rada doporučila zastupitelstvu schválit kupní smlouvu mezi Ministerstvem
obrany ČR a městem Přelouč na převod
movitého majetku nacházejícího se v budovách 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 lesní roh B-F z provozních prostředků školy pro rok
2009.
Dále rada schválila nákup dodávkového vozidla pro potřeby
jednotky dobrovolných hasičů. Výběr automobilu proběhl ve spolupráci s velitelem Jednotky dobrovolných hasičů Martinem Macháčkem. Požadavky byly určeny
jejich potřebami. Bylo osloveno
37 prodejců nových užitkových
automobilů, aby předložili své nabídky. Nabídka musela splňovat
minimálně tyto požadavky: barva vozidla červená, závěsné zařízení, velký objem zavazadlové
plochy. Vozidlo bude používáno jako lehké zásahové vozidlo
k technickým zásahům (vítr, povodně, doplňování a čerpání vody) s 5-6 člennou posádkou s tech-
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nickým vybavením, jako např. motorová
pila, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo,
hadice, lékárna, elektrocentrála, dýchací přístroje, pracovní nářadí apod. Dále
bude nutné automobil vybavit výstražným a světelným signalizačním zařízením (majáky) spolu se zabudováním
radiostanice, označením vozidla bílým
pruhem s nápisy a instalovat vestavbu
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 do
31. 1. 2009. Přihlásilo se celkem 18 uchazečů. Výběrová komise stanovila pořadí
prvních tří uchazečů a rada schválila
vítězného uchazeče, kterým se stal pan
Otakar Marek. Tuto funkci by měl vykonávat od 1. 6. 2009.
Další rada se konala dne 9. 3. Prvním
bodem jednání bylo představení záměru firmy Euroklinikum a.s., jakožto majitele přeloučské Polikliniky. Jejich záměrem je v první fázi prodat budovu patřící
k poliklinice v Nádražní ulici v Přelouči
- zde v tuto chvíli sídlí rehabilitační oddělení, plicní oddělení a gynekologie.
Představitelé firmy se zaručují, že prodá-

!

ním této budovy nedojde ke zrušení ani
omezení těchto specializací. Chtějí je přesunout do nevyužitých prostor Přeloučské polikliniky. Dalším problémem jsou
čekárny pro pacienty, které jsou přeplněné - především u oddělení chirurgie
a odběru krve. Chceme zachovat péči
v současném rozsahu a zároveň zařídit
kulturní prostředí pro čekající, reorganizace by se pacientů neměla vůbec dotknout.
V tuto chvíli si radní vzali čas na rozmyšlenou, rozhodovat se budou také podle projektu, který byl na radnici poslán,
aby radní měli možnost zhlédnout plány.
Dále radní řešili použití hlasovacího
zařízení. Protože záznamy zastupitelstva
se nahrávají na obyčejné kazety, nejsou
kvalitní a vyhledávání v nich je téměř
nadlidský výkon, rozhodli se radní tuto
situaci řešit. Vedoucí odboru informatiky
se tímto problémem zabýval a po vyhodnocení situace zjistil, že bezdrátový hlasovací systém vyjde řádově na 300 000,- Kč.
Radní vzali tuto informaci na vědomí.
Dalším bodem jednání byla žádost
velitele MP o částečné oplocení zahrady u budovy městské policie - jedná se
o opravu kotce pro odchycené psy. V současné době, např. při čištění kotce, je pes
puštěn na zahradu, odkud může znovu
utéct. Radní souhlasili s úpravou výběhu
pro odchycené psy.
Další jednání rady se konalo 23. 3.
2009. Hlavním tématem bylo zavedení MHD v Přelouči. Radní se shodli, že
všechny spoje budou nejprve zavede-

Inzerce
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ny jako pevné. Po analýze využití spojů
cca po 3 měsících se dále rozhodne, které spoje zůstanou pevné a které budou
jezdit jako radiobusy. Rada schválila jízdní řád po vyhodnocení všech připomí-

nek, které podali občané města a místních částí.
Radní se rozhodli oslovit několik renomovaných architektů, kteří by navrhli
studii pro využití budov čp. 25, 26 a 27 na

ZASTUPITELSTVO
MĚSTA PŘELOUČE
Zastupitelé se sešli 19. 3. 2009 v budově Občanské záložny. Jednou z nejdůležitějších debat na tomto zastupitelstvu byla otázka, co dál s domy čp. 25, 26 a 27 na Masarykově nám.,
kde nyní sídlí část městského úřadu. Zastupitelé na svých předchozích jednáních již stavbu nového úřadu schválili a zabývali se také otázkou, co s opuštěnými objekty. Měly by mít využití jako kulturně-vzdělávací středisko, kde by byla umístěna
knihovna, informační centrum, kulturní služby, muzejní sbírky
a výstavní plochy. Zastupitelé souhlasili s použitím finančních prostředků na architektonickou studii využitelnosti těchto budov.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávy z osadních výborů - Klenovka, Mělice a Lohenice. Loheničtí ve své zprávě poděkovali
technickým službám za úpravu zeleně v obci a dále poděkovali městu za snahu zavést MHD nejen ve městě, ale i v místních částech.
Hovořilo se také o reklamních poutačích, které bývají připevněné na sloupech veřejného osvětlení. Zda nevelký příjem, který město z poutačů má, je opravdu potřebný. Nejen
že hyzdí město, ale některé reklamy brání výhledu, což je nebezpečné. S tím souvisí informace o pasportizaci veřejného
osvětlení, kterou město do této chvíle nemá, ale na kterou jsou
vyčleněny finanční prostředky. Z čísla sloupu pak bude jasné,
zda tam např. poutač může být umístěn či nikoliv. O této otázce budou dále hovořit radní i zastupitelé.
Dále zastupitelé obdrželi informační materiál o statistických
datech z měřičů rychlosti, které jsou po našem městě rozmístěny. Dle velitele městské policie se od doby, co městská policie nemůže měřit rychlost, chování řidičů zhoršilo. Maximální
rychlost projíždějícího vozidla byla naměřena ve 14.00 hod.,
a to 152 km/hod.! Údaje slouží městské policii, která pak lépe vyhodnotí situaci a může se zaměřit na nejproblémovější
časové úseky.

Masarykově náměstí. Studie spolu s projektem bude připravena a bude-li možnost získat dotaci např. z EU, ze státního
fondu či z připravovaných norských fondů, bude mocí být ihned použita.

Největší debata
se týkala Čáslavské
ulice, kde obyvatelé požadují omezený provoz minibusu, aby jezdil např.
pouze jedním směrem a pak jel po
hlavní silnici, což by narušilo systém celého projektu. Další připomínku měli zástupci domů s pečovatelskou službou, kteří by
chtěli, aby autobus zajížděl až k jejich domovům. Nyní je nejbližší zastávka plánovaná u Polikliniky v Račanské ulici, což by
pro ně znamenalo vyjít s nákupem kopec u polikliniky, což
starším občanům činí potíže.
Dalším bodem jednání bylo nejužší místo celé trasy - Mánesova ulice. Zde bude třeba pomocí městské policie zajistit,
aby zde řidiči neparkovali, nebos místo je tak úzké, že by se
tudy minibus již „neprotáhl“. Další připomínky měli zástupci
místních částí Štěpánova a Klenovky. Některým připomínkám
bylo možné vyhovět, jiným bohužel bez narušení celého systému dopravy nikoliv.
redakce

Inzerce

BESEDA MHD
Ve středu 18. 3. 2009 se konala beseda s občany na téma připomínkování MHD v Přelouči a místních částech. Přišlo zhruba dvacet občanů. Dvě místní části nebyly na besedě
zastoupeny vůbec - a to Lhota a Škudly.
Ing. Pavel Matouš nejprve projekt představil a poté se diskutovalo. Z 15 připomínek vykrystalizovalo 7 různých skutečností.
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Pražská
21. 1. 2009
22 hod.
125
Vážení čtenáři,
Pražská
25. 2. 2009
14 hod.
152
v tomto čísle Roštu bych vás chtěl informovat o nebezpečPražská
28. 2. 2009
11 hod.
108
ně narůstající rychlosti projíždějících vozidel naším městem.
Pražská
4. 3. 2009
7 hod.
144
Nepochybně je tento nešvar způsoben i tím, že nám naši záPražská
4. 3. 2008
13 hod.
108
konodárci znemožnili měření rychlosti radarovým měřičem.
V lednovém čísle Roštu jsem se zmiňoval o změnách, kteNad některými čísly se člověk opravdu pozastaví a zajímavé
ré nás v letošním roce čekají. Jednou ze změn bylo i omezení
jsou samozřejmě i časy, ve kterých byla rychměření rychlosti v obcích městskou policií.
lost zaznamenána. A zdůrazňuji, že neukázJsme od 1. 1. 2009 podle Zákona o obecní
něných řidičů přibývá!
policii povinni označit začátek i konec těchto
MÌSTSKÁ
úseků přenosnou dopravní značkou s vyobraPOLICIE
zením kamery snímající rychlost a nápisem
Na závěr několik
„MĚŘENÍ RYCHLOSTI“ a „KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI“.
zajímavějších událostí...
Zdá se vám to nesmyslné? Ano, to skuZloděj polapen...
tečně je, protože ti řidiči, kteří nedodržují záPřijali jsme oznámení od policie, že v ulici
konem stanovenou rychlost, pak přesně vědí,
ČSA
u pošty honí muž zloděje, který ukradl
kde měření rychlosti probíhá. Takže před oznaosobní
věci ženě vedoucí jízdní kolo. Hlídka
čeným úsekem a po projetí tímto úsekem
MP
hledala
muže dle sděleného popisu v okolmohou nerušeně uhánět dál. A to nemluvím
ních
ulicích.
V jednom z obchodů byl spatřen
o narušování vzhledu města těmito velkými
prodavačkou,
jak utíká k prodejně Billa. Hlídcedulemi.
ka
muže
vyvedla
před
prodejnu.
Na místo pak dorazila policie
V současné době
ČR
a
muže
převzala.
probíhají jednání jak
tuto „chybu“ v zákoně
Alkohol za volantem...
odstranit, ale náprava
V časných ranních hodinách nám byla nahlášena dopravprobíhá jen velmi, velní nehoda v Pardubické ulici. Opilý řidič nezvládl řízení a v promi pozvolna...
tisměru zničil „boží muka“ při hlavní silnici. Neukázněného řiTo, že se rychlost
diče převzala policie ČR.
projíždějících automobilů zvýšila, potvrzují
Střelná zbraň okem kamery...
informativní radarové
Na kamerovém systému byla spatřena skupina 3 osob,
měřiče, kterých jste si
z nichž jeden muž měl v ruce střelnou zbraň. Hlídka ihned vyjistě již dávno všimli
razila na místo a zastavila vozidlo, ve kterém tento muž jel.
na příjezdech do měsŘidič byl požádán, aby vystoupil z vozidla a předložil ke konta. Tyto měřiče rychlostrole doklad totožnosti a zbraň. Jednalo se naštěstí o plynovou
ti jsou pro nás nepochybně dobrým pomocníkem, ale pouze
zbraň.
v kombinaci s měřením rychlosti strážníky můžeme dosáhVyplašený zloděj...
nout zklidnění a zpomalení neukázněných řidičů. V současPult centralizované ochrany, který spravujeme, hlásil poné době mají tyto měřiče význam jen pro statistické údaje.
plach ze zabezpečeného objektu. Na místě již nikdo nebyl,
u vrat chyběl zámek. Pachatele patrně vyplašila siréna zabezPro vaši představu zde uvádím několik příkladů nejpečovacího zařízení a majiteli mimo zničený zámek nevznikla
vyšší rychlosti z posledního vyhodnocování těchto měřičů
žádná škoda.
s příslušným časem:
nejvyšší
Hlučný opilec skončil v poutech...
ulice
datum
čas
rychlost
V nočních hodinách jsme byli požádáni o zásah při rušení
(km/h)
nočního klidu. Hlídka vyzvala opilého muže, aby předložil doHradecká (nadjezd) 16. 1. 2009
13 hod.
101
klady. Po marných výzvách bylo nakonec použito donucovaHradecká
27. 1. 2009
23 hod.
125
cích prostředků a muž skončil v poutech na služebně policie
Hradecká
29. 1. 2009
09 hod.
104
ČR. Jeho přestupek bude náležitě finančně ohodnocen.
Hradecká
7. 2. 2009
18 hod.
128
Hradecká
21. 2. 2009
14 hod.
117
Podvodníkům se stále daří...
Pardubická (hřbitov) 21. 1. 2009
14 hod.
109
Na služebnu se dostavil důchodce, který nám celý nePardubická
7. 2. 2009
11 hod.
129
šsastný oznámil, že půjčil neznámým mladíkům 3500 Kč. PePardubická
9. 2. 2009
12 hod.
133
níze prý potřebovali na opravu auta a slíbili, že peníze vrátí.
Pardubická
9. 2. 2009
15 hod.
114
Nedávejte těmto podvodníkům šanci a nebojte se v poPardubická
2. 3. 2009
11 hod.
123
dobných případech přivolat strážníky nebo policisty!
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Další řidič pod vlivem alkoholu...
Za pomoci výstražného zařízení bylo zastaveno vozidlo,
které kličkovalo po silnici. Z automobilu vystoupil muž, který
na výzvu o předložení dokladů odvětil, že se s hlídkou bavit
nebude, doklady nepředloží a jde domů. Poté začal odcházet
od vozidla, ačkoli byl jménem zákona ještě několikrát vyzván,
aby zůstal na místě. Nedal si říct, a tak proti němu strážníci
použili hmaty sebeobrany. Nakonec přiznal, že před jízdou vypil 3 piva. Věc převzali kolegové z policie ČR.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
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

Kdo je „pachatel“ a kdo „spolupachatel“ trestného činu?
Vyjmenujte některé přitěžující okolnosti.
Může manželství uzavřít osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům?
Má dítě dle zákona o rodině také nějaké povinnosti?
Co je účelem trestu u trestných činů?
Jaké znáš druhy práva?...
Porota zasedala v počtu 5 členů. V porotě seděl zástupce
Policie ČR - vyšetřovatel por. Bc. Norbert Borský, zástupci Městské policie Přelouč - velitel městské policie Bc. Martin Karabec,
strážník a specialista prevence kriminality Leoš Slavík, zástupkyně odboru sociálního Mgr. Šárka Junasová a zástupkyně odboru právního Mgr. Klára Norková.

„Právo pro každý den“
Cílem tohoto projektu je podnítit zájem o právní problematiku nejen u žáků a pedagogů, ale i u širší veřejnosti zajímavým způsobem. Projekt „Právo na každý den“ vznikl již
v roce 1972 v USA a je součástí mezinárodního programu
„Street law“. V současné době je tento projekt realizován ve
více než 35 zemích světa. Podílejí se na něm zkušení odborníci mnoha profesí - v Přelouči se zapojili dva diplomovaní specialisté prevence kriminality - strážníci městské policie a jeden
pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí sociálního odboru MěÚ. Strážníci Městské policie chtějí dostat právní tématiku do povědomí žáků a studentů nejen formou besed, ale
také formou jejich aktivní účasti.
V roce 2001 vyšla učebnice „Právo pro každého“, která byla Ministerstvem školství zařazena jako doporučený výukový
materiál.
Městská police Přelouč pořádala 17. 3. od 9.00 hod. v Občanské záložně již 5. ročník městského kola soutěže „Právo pro
každý den“. Otázky byly rozděleny na část obecnou, dále na
občanské a pracovní právo, přestupkové právo, trestní právo
a právo rodinné. Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro kvarty gymnázií.
Na začátku školního roku obdržely školy okruh 55 otázek,
ze kterých jich bylo 22 vybráno do soutěže. Strážníci městské
policie dělali během roku ve třídách přednášky a besedy, aby
žáky seznámili alespoň se základy práv.
Před školními koly strážníci objížděli školy znovu a zkoušeli žáky, zda vše správně pochopili a zda daným tématům
rozumí.
Městského kola se zúčastnilo celkem 10 družstev. Družstvo
muselo být smíšené a muselo mít čtyři členy. Tohoto kola se
zúčastnily školy: Gymnázium Přelouč, ZŠ T. G. Masaryka Přelouč,
ZŠ Smetanova Přelouč, ZŠ Choltice, ZŠ Chvaletice a ZŠ Řečany
nad Labem.
V městském kole měla družstva na vypracování 22 otázek
40 minut.
Otázky nebyly nijak jednoduché, myslím, že téměř každý
dospělý by se nad nimi „zapotil“. Posu{te sami:
V čem spočívá rozdíl mezi přestupkem a trestným činem?
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Po vyhodnocení poroty získalo ceny za nejlepší místo družstvo kvarty Gymnázia Přelouč ve složení: Lucie Máčiková, Nela Pardubská, Nikola Švábová a Martin Frič.
Na druhém a třetím místě se umístila ZŠ Chvaletice:

2. místo obsadila 9. třída: Sandra Říhová, Vendula Majorová, Martina Telváková a Ondřej Malý

a na 3. místě se umístila 8. třída: Lenka Suchánková, Kristýna
Honová, Markéta Salabová a Daniel Petřík.
Do nejvyššího krajského kola, které se bude konat v Hlinsku, postoupilo za Přelouč družstvo z kvarty Gymnázia.
redakce
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Lehké zásahové vozidlo pro JSDH Přelouč
V minulém čísle Roštu jsme vás informovali o nákupu nového dodávkového vozidla pro Jednotku dobrovolných hasičů
Přelouč, který schválila rada města. Vozidlo je již koupené a ny-

Svoz větví
místní části města Přelouče
Oznamujeme občanům místních částí města Přelouče (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 !

Svoz bioodpadu pomocí plastových nádob
po zimní přestávce poprvé v 17. týdnu 2009
Upozorňujeme občany, kteří jsou zapojeni do systému svozu bioodpadu pomocí plastových nádob, že tento svoz bude
po zimní přestávce opět pokračovat, a to od 17. týdne 2009
(tedy v týdnu od 20. dubna 2009) ve stejných svozových
dnech jako v loňském roce.
Do této doby je možné biologicky rozložitelný odpad odložit
ve sběrném dvoře v ulici Pardubické. Připomínáme provozní
dobu sběrného dvora:
Pondělí
Středa
Pátek
Sobota

4 / 2009

13.00
10.00
13.00
8.00

-

17.00
15.00
17.00
12.00

hod.
hod.
hod.
hod.

ní zbývá už jen vybavit zavazadlový prostor. Dodávku na fotografiích předvádí velitel jednotky pan Martin Macháček.
redakce

Ještě jednou za netopýry
na zimoviště
V měsíci únoru 2009 pokračovalo hledání zimovišs netopýrů. Tentokrát byla pozornost zaměřena na území samotného města Přelouč. Ve spolupráci s paní Marcelkou Danihelkovou a díky pochopení majitelek a majitelů nemovitostí jsme
se podívali celkem do 9 sklepů, kde jsme předpokládali, že by
se tato zajímavá zvířata mohla vyskytovat. Netopýři byli nalezeni zatím pouze v jednom sklepě v počtu 3 kusů ve dvou druzích:
netopýr ušatý (Plecotus auritus) a n. dlouhouchý (P. austriacus).
Co bylo příčinou negativních nálezů v ostatních sklepích? Těchto příčin je několik: v některých případech absence vletových
otvorů, původní využití sklepů (skladování uhlí). Ale hlavní příčinou bude pravděpodobné rychlé a výrazné oteplení, které mělo vliv na hibernující (spící) netopýry, kteří se probudili a přemístili na přechodná stanoviště. Přesto zjištění dosud jediného
zimoviště má svůj význam, jedná se o první známé zimoviště
netopýrů na území města
Přelouč a navíc jde také
o první zimní nález netopýra ušatého v mapovém
čtverci o ploše více než
120 km2. Příští zimní sezónu v době velkých a déle
trvajících mrazů proběhne
mapování znovu, kdy budou zkontrolována v jeden
den všechna známá zimoviště (i ta negativní) na Přeloučsku. Věříme, že seznam
současných zimovišs (9 zimovišs s nálezy netopýrů)
bude rozšířen o další.
Netopýr dlouhouchý zimu
přečkává ve štěrbinách

Mgr. Jiří Rejl
vedoucí odboru
životního prostředí
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Přírodní památka Meandry Struhy
Přírodní památka Meandry Struhy
byla vyhlášena v roce 1980 na ploše
41,50 ha. PP je meandrující koryto potoka Struha v úzké nivě s navazujícím
Lepějovickým lesem jižně od obce Valy
nad Labem. Předmětem ochrany PP je
meandrující koryto potoka Struha s navazujícími lučními a břehovými porosty.
Část koryta je uměle vybudována v opukových horninách. Struha je jedním z posledních přirozených vodních toků v Polabí. Součástí PP je i lužní les.
V jižní a střední části potok volně
meandruje v hlinitých až hlinitopísčitých
holocenních naplaveninách. Lze tu sledovat všechna stadia vývoje tohoto jevu - od zákrutů přes typické meandry
s úzkou šíjí až po mrtvá ramena oddělená boční erozí. Řečiště je až 3 m široké,
koryto až 3 m hluboké. V severní části se
Struha zařezává do západního výběžku
svahu Bílého kopce a odkrývá křídové,
tence deskovitě odlučné slínovce až siltovce středního turonu. Blíže k Valům je
koryto opět zahloubeno v holocenních
naplaveninách. V nivě se vyvinuly fluvizemě, s glejem typickým, místy i kambizemí arenickou.
Botanicky nejvýznamnější součástí
PP je Lepějovický les s přirozenou lužní
dřevinnou skladbou a s charakteristickými lužními druhy rostlin. Les byl založen
na místě bývalých rybníků, jejichž hráze se dosud zachovaly. Rostou zde např.
pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina), dymnivka dutá (Corydalis cava), bradáček vejčitý (Listera ovata), orsej jarní
(Ficaria bulbifera), blatouch bahenní (Caltha palustris), vzácně i lilie zlatohlávek
(Lilium martagon).

Ve starých stromech břehových porostů se udržely xylofágní druhy brouků.
Pod kůrou usychajících stromů lze nalézt larvy i dospělce lesáka rumělkového
(Cucujus cinnaberinus). K nápadným
motýlům PP patří hojná babočka osiková (Nymphalis antiopa) a babočka jilmová (Nymphalis polychloros). PP je významnou lokalitou dutinových druhů
ptáků: žluna zelená (Pica viridis), datel
černý (Dryocopus martius), strakapoud
velký (Dendrocopos major), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), brhlík lesní (Sitta
europaea) atd. Křoviny jsou hnízdištěm
např. pěvušky modré (Prunella modularis), červenky obecné (Erithacus rubecula), slavíka obecného (Luscinia megarhynchos). V břehových nátržích Struhy
hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis)
a v jejich vodách loví čáp černý (Ciconia nigra) a volavka popelavá (Ardea
cinerea). Struha je loveckým teritoriem
vydry říční (Lutra lutra). V korunách stro-

mů lze spatřit veverku obecnou (Sciurus
vulgaris).
Lesní porosty přirozeného složení lze
charakterizovat jako jilmový a topolový
luh, na sušších místech přecházející do
habrových doubrav. V posledních letech
stoupá podíl jasanu, mizí jilm, který podléhá kalamitě grafiózy. V současné době
se objevuje tracheomykóza na dubech.
Lesní porosty byly uměle založeny na plochách někdejšího Lepějovického a Valského rybníka, na jehož hrázi se zachovaly mohutné exempláře dubu letního.
Další staleté duby rostly i v břehových
porostech Struhy.
V minulých letech byly znovu zprůtočněny uměle odstavené meandry. Luční
porosty jsou degradovány porosty kopřiv. K obnově luční vegetace povede sečení, které je již pravidelně na území PP
prováděno.
Mgr. Jiří Rejl
vedoucí odboru životního prostředí
K sepsání tohoto
příspěvku bylo použito následujících
publikací:
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 EkoCentrum Brno.

Za slavíky na Slavíkovy ostrovy
Dne 5. května 2009 pořádá Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí ve
spolupráci s Městskou knihovnou v Přelouči akci „Za slavíky na Slavíkovy ostrovy“.
Cílem akce je propagace ornitologie a ochrana ptactva. Hlavním bodem je ovšem,
jak název napovídá, slavík. A to nejen slavík obecný, kterého většina nás zná, ale
i další druhy slavíků, které hnízdí na území České republiky a s kterými se můžeme
setkat dokonce i v okolí Přelouče. Povídání o slavících bude doplněno ukázkou odchytu a kroužkování ptáků a snad se povede odchytit i slavík. Začátek a sraz účastníků akce je v 17.00 hod. na pravém břehu Labe u lávky ke Slavíkovým ostrovům.
Mgr. Jiří Rejl
vedoucí odboru životního prostředí
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GYMNÁZIUM
PŘELOUČ
NA CESTÁCH
O jarních prázdninách naši studenti tradičně nezaháleli.
Tentokrát mnozí z nich využili své volno ke dvěma velkým cestám. Jedna skupina odjela se zimní výbavou do krásných rakouských Alp, druhá zamířila za světoznámými památkami do
Londýna a dalších anglických měst. A nešlo jen o pamětihodnosti Albionu - všichni se těšili i na ubytování přímo v místních
rodinách, které jim zcela jistě umožnilo ověřit si a procvičit jejich konverzační schopnosti v anglickém jazyce.

Gymnazisté o prázdninách cestovali
Po delší přestávce navštívila skupina 45 studentů opět Anglii. Vydali jsme se do Londýna, Stratfordu a Oxfordu.
V Londýně jsme si prohlédli komplex Westminsterského
opatství, Buckinghamský palác, sídlo královských stráží, Trafalgarské náměstí, navštívili jsme Národní galerii a Britské muzeum. Tower a Tower Bridge jsme bohužel viděli jen při nočním
osvětlení.
Nezapomenutelným zážitkem byla návštěva malebného
městečka Williama Shakespeara - Stratfordu. V paměti nám
zůstala řada překrásných renesančních domů a nádherná
„domácká“ atmosféra. V Oxfordu se mnozí z nás tajně zasnili o místní univerzitě jako o místě našeho budoucího studia
(a vlastně - proč ne..?!).
Podivuhodným zážitkem byla také cesta trajektem z Calais do Doveru. Bílé stěny útesů nám připomněly masy ledovců a my si chvíli připadali jako pasažéři slavného Titaniku. Při
návratu na kontinent jsme využili podmořskou cestu a průjezd ve vlakovém kontejneru pod tou spoustou vody nebyl
o nic méně působivý.
I když naše cesta po Británii byla poměrně krátká, stihli jsme
za těch pár dní poznat mnoho zajímavého. A na spoustu míst,
která nás oslovila svou atmosférou, malebností a jedinečností, jsme rozhodnuti se co nejdříve vrátit.

!

I tento měsíc může být naše škola hrdá na několik obzvlášs
pozoruhodných výsledků. Těší nás jak skvělá reprezentace gymnázia (mnohdy završená postupem do dalších kol), tak celková
pestrost oborů a aktivit, v nichž zástupci naší školy vynikají.
Právě oni jsou těmi, kdo pomáhají pozvedat kredit a prestiž
přeloučského školství a ukazují, že znalosti získané ve školních lavicích nemusí zůstávat bez praktického využití. Za to
jim patří naše poděkování a obdiv.

Výsledky soutěží
V základním kole soutěže Právo
pro každý den zvítězilo naše kvarteto z kvarty (Martin Frič, Nikola Švábová, Lucie Máčiková a Nela Pardubská) a bude reprezentovat náš
region na krajské úrovni.
Petr Fejl z tercie a Tereza Luňáková ze sekundy vyhráli ve
svých kategoriích okresní kola Olympiády v anglickém jazyce.
Petr Fejl tak postoupil do kola krajského. Ani tam se rozhodně
neztratil a obsadil v náročné konkurenci 4. místo. Gratulujeme a těšíme se na další úspěchy Petra, který byl mezi všemi
účastníky nejmladší.
Téměř rodinnou záležitostí se stal souboj o přední místa
v okresním kole češtinářské olympiády v Pardubicích. Kateřina Hývlová ze sexty obsadila 3. místo a v krajském kole bude
pokračovat v soutěži dál. Matěj Hývl z oktávy se v celkovém pořadí umístil jen o jeden stupínek níže.
Do dalších kol svých sportovních soutěží postupují také
volejbalová družstva chlapců i dívek vyššího gymnázia a také
tradičně silný basketbalový tým chlapců nižšího gymnázia.

Dům dětí a mládeže
Veverkova 752, Přelouč
telefon: 466 672 003

Velikonoční prázdniny
9. 4. 2009 - Zábavné dopoledne
Sraz:
Konec:
Program:
Zápisné:
S sebou:

A ještě na jednu věc nesmíme zapomenout. Velký dík
za přípravu a celý průběh výletu patří našim vyučujícím
a průvodkyním - Mgr. Haně Rumpíkové, Mgr. Haně Valentové a PaedDr. Jolaně Jiroutové.
M. Bartáková, M. Skálová - 1.A

10. 4. 2009 - Plavání (pro plavce)
Sraz:
Příjezd:
Přinést:
Zápisné:

REPREZENTACE ŠKOLY
Naší příjemnou povinností už se také stalo seznámit vás
s výsledky našich studentů v nejrůznějších odborných olympiádách, soutěžích a sportovních kláních.

4 / 2009

v 9.00 hod. v Domě dětí
ve 13.00 hod.
výtvarná činnost, zdobení perníčků,
počítačové hry, soutěž
50,- Kč
svačinu, pití, přezůvky,
1 vyfouknuté vajíčko !!!

v 8.35 hod. na nádraží ČD
v 13.50 hod. na nádraží ČD
svačinu, pití, plavky, ručník, mýdlo,
hřeben, kapesné dle uvážení
80,- Kč

Přihlášky lze vyzvednout v Domě dětí a mládeže
každý den od 8.00 do 17.00 hod.,
vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději
do středy 8. 4. 2009.
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Odborné učebny
„Angličtina“ a „Němčina“
Anglický a německý jazyk se na naší
škole učí v odborných učebnách, které
jsou dobře vybaveny audiovizuální technikou. V běžných hodinách mají žáci
k dispozici slovníky a nástěnné mapy
s přehledem anglické a německé mluvnice, s jejichž pomocí si mohou kontrolovat správnost svých odpovědí a cvičení. Učivo si také procvičují na počítačích
a interaktivní tabuli.
PhDr. M. Marková

ka, ale bohužel nejméně oblíbený se
stal český jazyk.
Vedení škol a učitelé viděli přínos ve
větší vzájemné spolupráci celého kolektivu, ke změnám došlo ve způsobu výuky, nad obsahem je třeba se více zamýšlet, vidět mezipředmětové vztahy, naučit se pracovat s moderní technikou.
Nejobtížnější je pak hodnocení klíčových kompetencí a průřezových témat.
72,3 % škol bylo již nuceno provést po
prvním roce výuky změny v ŠVP, naše
škola k tomuto kroku zatím nemusela
přistoupit.
-ved-

Sladká svačina
- Pramen zdraví z Posázaví
Někdo se pátku třináctého bojí, že
mu přinese smůlu, ale naši žáci I. stupně a s nimi i děti z MŠ a Zdechovic měli
štěstí si zazpívat 13. února s Jaroslavem
Uhlířem v městském kině při „Hodině
zpěvu“. Jaká byla nálada a co vzkazují
děti ostatním, si můžete přečíst v následujících řádcích.
„Tento pořad byl moc hezký, zpívali
jsme tam pěkné písničky z pohádek např. Dělání, Statistika, Hajný je lesa pán.“
„Všichni jsme zpívali a tleskali. Bylo
to vzrušující.“
„I když tam nebyl Zdeněk Svěrák, přesto to byl ten nejhezčí hudební pořad.“
„Hodina zpěvu měla téma Zkoušení.
Skutečně jsme hádali, co to je za zvuk,
který nám pouštěli.“

„Byli jsme na bezvadném koncertě.“
„Sice mám rád Kabáty, ale představení Jaroslava Uhlíře se mi líbilo. Doporučuji i ostatním.“
„Nakonec se s námi rozloučil nejen
známý hudebník Jaroslav Uhlíř, ale i kocourek Pribináček. Na tenhle den nikdy
nezapomeneme.“
....A jak zní nadpis, takový byl i závěr.
Děti dostaly pribináček a fotografii Jaroslava Uhlíře.
Zdraví vás třída IV. B

Masopust
v Městské knihovně v Přelouči
Poučení i zábavné odpoledne prožily děti školní družiny na návštěvě v městské knihovně.
Ve vkusně a vesele upraveném oddělení knihovny nás mile přivítala knihovnice paní Hývlová. Poutavě dětem vyprávěla o dřívějších i současných zvycích
masopustu, o jeho významu, průběhu
i časovém vymezení. Poutavé vyprávění
doplnila četbou a ukázkami z příhodné
knihy. Celou besedu zpestřila hrou na
pérka. Na úplný závěr připravila pro děti lákavé a sladké odměny.
Tato návštěva byla pro ně zpestřením
a zdrojem nového poznávání.
Děkujeme paní Hývlové za vzornou
přípravu besedy a kolektivu knihovny za
umožnění návštěvy spojené s prohlídkou městské knihovny.
E. Zoulová, vych. ŠD

Projekt
- Monitoring implementace
kurikulární reformy
Naše škola byla vybrána do projektu,
který organizoval Ústav pro informace ve
vzdělávání.
Účastnilo se celkem 200 základních
škol z celé republiky.
Vedení školy, učitelé a žáci sedmých
ročníků odpovídali na otázky týkající se
ověřování ŠVP.
Co šetření přineslo? Zhodnocení výuky v šestých ročnících podle Školního
vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání. Žáci kladně hodnotili to, že
mohou více spolupracovat ve skupinách,
oceňovali zajímavé diskuze, tvorbu projektů, miniprojektů, mezi oblíbené předměty patřily zeměpis, dějepis, informati-
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Prvňáci v pohádce
Na procházku českými pohádkami se 3. března vydali naši nejmenší - prvňáčci.
Spolu s legračním panem hercem a jeho plyšovým kamarádem prožili hodinu plnou hádanek, soutěží, tleskání a hlavně smíchu.
V pohádce o královně květin si nejodvážnější žáci vyzkoušeli, jaké to je,
když sami hrají divadlo.
Poděkování patří pracovnicím Městské knihovny v Přelouči.
Mgr. D. Staňková
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Nová školská rada
Dne 2. 2. 2009 se sešla na ustavujícím
zasedání nová školská rada. Předsedou byl
zvolen pan Václav Nekvapil a místopředsedou pan Josef Písař - oba jsou členy ŠR za
zákonné zástupce žáků.V radě dále zasedá
Ing. Zdena Kumstýřová a pan Martin Macháček za zřizovatele a Mgr. Dana Dostálová a Mgr. Ladislav Hejný za pedagogy.
Dne 3. 3. 2009 školská rada projednala
bez připomínek rozpočet za rok 2008. Bez
připomínek byl i rozpočet na rok 2009 z příspěvků zřizovatele města Přelouč a dotace od
KÚ. Školská rada také projednala a schválila nový jednací řád. Zápisy z obou schůzek
jsou zveřejněny na internetových stránkách
naší školy: www.zssmprelouc.unas.cz
Školská rada zřídila e-mailovou adresu:
skolska.rada.zs@seznam.cz
Obracíme se na rodiče našich žáků i širokou veřejnost. Napište nám vaše dotazy či
náměty k činnosti naší školy. Všemi se budeme zabývat.
Mgr. Dana Dostálová

Výsledky soutěží v recitaci
I. stupeň
Recitační soutěž na l. stupni byla opět
úspěšná. Pochvalu si určitě zaslouží všech
38 účinkujících, kteří se na školní kolo zodpovědně připravili. V okresním kole v Pardubicích naši školu reprezentovaly Kateřina Sou-

kola. Všem zúčastněným děkujeme za účast
a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.
Mgr. Jaroslava Klečková,
Mgr. Jitka Lelková

Ročníkové projekty
Máme rádi zvířata - 1. ročník
Dne 11. 3. 2009 proběhl v prvních třídách
projektový den s názvem „Máme rádi zvířata.“
Děti celé dopoledne pracovaly a hrály si
ve skupinách. Nenáročnou formou si osvojovaly znalosti o domácích i volně žijících zvířatech, plnily drobné úkoly. Zazpívaly si i vyrobily zvířátko.
Mgr. Dana Dostálová,
Mgr. Jitka Capaliniová
Svět pohádek - 2. ročník
Ve čtvrtek 19. března se žáci 2. tříd naší
školy proměnili v pohádkové bytosti. Vydali
jsme se společně napříč českými pohádkami
s Honzou, který nebyl až tak hloupý, a s úžasnou čarodějnicí Aldou Maldou. Na dobrodružném putování jsme plnili různé úkoly. Přivíta-

přinesli další zábavné pohádkové úkoly. Naše malé princezny, Karkulky, víly, čarodějnice,
princové, vodníci, pohádkový dědeček a různá zvířátka tvořili ve výtvarné dílně loutky
a krásné obrázky. Došlo i na souboj u interaktivní tabule, kde děti bojovaly o záchranu
princezny. Pohádkové dopoledne se všem moc
líbilo a nikomu se nechtělo domů. Bylo příjemným zjištěním, že klasické české pohádky jsou stále oblíbené mezi malými čtenáři.
Naše poděkování patří rodičům za vytvoření krásných pohádkových masek, pracovnicím městské knihovny, paní Plecháčkové za
art make - up a dalším sponzorům za upečení buchet na naše putování.
Mgr. Alena Malečková,
Mgr. Blanka Kratochvílová

Velikonoce u nás
- projekt pro žáky I. stupně
Velikonoce a svátky jara nás inspirovaly
při přípravě projektu „Velikonoční jarmark“.
Na tři dny děti opustí své kmenové třídy
a budou pracovat ve smíšených skupinách.
Výsledek našeho snažení budete moci posoudit sami. Ve středu 8.4. se škola otevře
všem zájemcům a nabídne velikonoční jarmark - prodejní výstavu dětských prací, prezentaci lidových zvyků a další zajímavosti.
Přij{te se podívat a potěšit. Výtěžek z jarmarku bude použit na zakoupení odměn ke
Dni dětí, který tradičně připravujeme pro žáky I. stupně.
Mgr. Zuzana Jánská,
Mgr. Libuše Tichá

Žáci a uèitelé
ZŠ Smetanova Pøelouè
vás zvou na

VELIKONOÈNÍ
JARMARK
8. 4. 2009

14.00 - 17.00 hod.
budova I. stupnì
Tìšíme se na vás.
kupová z 3.B v l. kategorii, Daniela Mňuková
z 5.B a Alena Mrvíková ze 4.A v 2. kategorii.
Kateřina a Daniela postupují z druhých míst
do krajského kola. Blahopřejeme!
Mgr. Vlasta Tužilová,
Mgr. Libuše Tichá
II. stupeň
Školní kolo recitační soutěže se uskutečnilo začátkem března. V kategorii 6. a 7. ročníků na prvním místě skončila Eliška Kafková
z 6.B, druhá byla Jana Neubauerová a třetí
Iva Neubauerová, obě z 6.A. Všechny tři dívky postoupily do okresního kola. V kategorii
8. a 9. ročníků první místo obsadil Jan Novotný, druhá byla Eliška Dlasková, oba z 9.A,
a třetí skončila Markéta Křemenáková z 8.A.
První dva jmenovaní postoupili do okresního
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU
KDY: 21. 4. úterý
22. 4. středa

14.00 - 16.30 h.
7.30 - 8.00 h.
a 14.00 - 16.30 h.
23. 4. čtvrtek 7.30 - 8.00 h.
KDE: ul. Školní, prostor mezi šk. jídelnou a ZŠ

li jsme mezi námi také princeznu Růženku
a Loupežníka Matlafouse (pracovnice Městské knihovny v Přelouči). Návštěvníci s sebou

Pokud máte možnost, papír zvažte.
Prosíme o roztřídění papíru
- noviny zvlášs a časopisy zvlášs.
Výtěžek sběru půjde na zakoupení
interaktivní tabule na II. stupeň.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJÍ.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
VÝSLEDKY NÁRODNÍ SOUTĚŽE
ZUŠ
Od uzávěrky minulého Roštu proběhla další kola národní soutěže základních
uměleckých škol.
V pardubickém Kulturním klubu Hronovická se 26. února konalo okresní kolo soutěže tanečního oboru.
Komáři - žáci přípravného oddělení v choreografii Petry Hofingerové
vybojovali diplom za rytmickou připravenost. Bohužel porota preferovala klasické a lidové tance, proto obě vystoupení
našich starších žaček pod vedením
Petra Borii neocenila diplomem, i když
to našim tanečnicím velmi slušelo a spontánností a nábojem svého projevu si
vysloužily největší potlesk přítomného
publika.
Krajské kolo ve hře na dechové a bicí nástroje hostila ZUŠ Vysoké Mýto ve
dvoudenním maratonu 11. a 12. března.
Ve hře na zobcovou flétnu získala

na Mildeho a na klavír je doprovází Pavel
Čapek.
Ve hře na trubku získal Jaroslav Hutla ze třídy Davida Štrupla 1. cenu, Filip
Čermák se bohužel krajského kola z důvodů nemoci nezúčastnil.
Ve hře na bicí získali Tomáš Musílek i Tomáš Hlaváček shodně 1. místa,
oba jsou ze třídy Petra Moriho. Tomáš
Musílek navíc získal zvláštní cenu poroty za interpretaci a postupuje do ústředního kola.
Krajské kolo ve zpěvu pořádala ZUŠ
Pardubice Havlíčkova v úterý 17. března, všestranně nadaný Matěj Hývl ze třídy Heleny Tamelové se umístil na krásném 2. místě.
Všem soutěžícím a jejich pedagogům
a korepetitorům gratulujeme a děkujeme za úžasný výkon, zároveň děkujeme
i rodičům za spolupráci při organizačním zajištění soutěže. Postupujícím přejeme mnoho štěstí do závěrečných kol
soutěže.
vedení školy

28.4.

Interní vystoupení žáků ZUŠ,
16:30, sál ZUŠ
Petra Lojínová, zást. řed. ZUŠ

A přece se točí…
Od prvního březnového čtvrtka, proti směru hodinových ručiček, závratnou
rychlostí, dva hrnčířské kruhy. Kolem nich

DUBNOVÉ AKCE ZUŠ
1.4.

Marie Ptáková 1. cenu s postupem do
ústředního kola a zároveň ocenění absolutního vítěze, Anežka Lojínová 1. ce-

nu a Alžběta Šmahová také 1. cenu. Ve
hře na příčnou flétnu vybojovala Maruš-

Interní vystoupení žáků ZUŠ,
16:30, sál ZUŠ
4.4.
Účast pěveckého sboru Rošsák
na soutěži Zahrada písní v Praze
7.4.
Vítání jara, 17:00, Záložna
15.4.
Koncert klavíristky Radky Hanákové, 16:00, sál ZUŠ
15.4.
Vystoupení houslisty Petra Borůvky, ZŠ Choltice, 13:00
17.-18.4. Oslavy 30. výročí pěveckého
sboru Korálek, ZUŠ a Záložna
17.-19.4. Celostátní kola soutěže ZUŠ
v oboru dechové a bicí nástroje
21.4.
Klasická dílna s prof. Josefem
Pickem (hudebně-přednáškový
pořad na téma období klasicismu, na kterém vystoupí žáci
školy), 16:00, sál ZUŠ
23.-26.4. Koncertní zájezd sboru Rošsák
do Banské Bystrice

se v hloučku tísní žáci kurzu keramické tvorby ze Základní umělecké školy
v Přelouči. Zakoupením kruhů se rozšířila možnost zpracování keramické hlíny
dalším z mnoha způsobů, které tento
materiál nabízí. Bára Fialová, pedagog
výtvarného oboru, vyučuje točířskému řemeslu nejen děti, ale také dospělé.
Zlákala Vás touha tvořit? Na kruhu
či z ruky? Stále máte možnost přihlásit
se a něčemu se přiučit. Rodiče i děti.
Na Vaši návštěvu se těší
Jan Vojtíšek a Bára Fialová

ka Ptáková 1. cenu a Dita Fejlová 3. cenu. Všechny dívky jsou žákyněmi Mgr. Ja-

12

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

!

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

Co se dělo v Jakub klubu v březnu
V měsíci březnu probíhal v Jakub klubu projekt na téma
„Pohádky“. Prostřednictvím tohoto projektu se děti seznamovaly s různými pohádkami i pohádkovými postavami, které
jsme se pokoušeli společně ztvárnit výtvarnými technikami.

II. Kategorie 4. - 6. třída
1. místo - Diana Šrámková
Iva Nedělková
2. místo - Ondřej Plíva
Jakub Kobera
3. místo - Michal Krupka
Adéla Doležalová

4. B ZŠ TGM
6.A ZŠ TGM
6.B ZŠ TGM
4.B ZŠ TGM
4.B ZŠ TGM
4.A ZŠ Smetanova

III. Kategorie 7. - 9. třída
1. místo - Jan Pokorný
Pavlína Hačková
2. místo - Petr Netušil
Michaela Melichová
3. místo - Lukáš Vaňura
David Vízner

7.B
7.A
7.B
8.B
7.A
7.A

ZŠ TGM
ZŠ TGM
ZŠ TGM
ZŠ TGM
ZŠ TGM
ZŠ TGM

RODINNÉ CENTRU M KUBÍČEK

Také jsme si vyrobili společenskou hru „Světem pohádek“,
kterou si s námi s chutí zahrála i Mgr. Junasová z oddělení so-

ciálně právní ochrany dětí v Přelouči, která přišla s dětmi besedovat na téma „Co je týrání“. Při této hře děti musely odpovídat
na množství otázek, hádanek i poznávat výjevy z pohádek.
Součástí pohádkového projektu byla i „Maškarní zábava“,
o jejímž průběhu budeme informovat v příštím čísle.
Jak už jsme vás informovali, v únoru probíhala v Jakub klubu výtvarná soutěž „Malujeme naše město Přelouč“, do které se zapojilo 104 dětí ze všech ZŠ v Přelouči. Za oceněné práce děti dostaly od Jakub klubu prostřednictvím škol drobné
odměny. Všechny práce byly natolik úchvatné, že jsme se rozhodli v šatně Jakub klubu uspořádat jejich výstavu. Na tuto
výstavu se přišly podívat nejen děti ze škol, ale i veřejnost.

V dubnu se budeme scházet každý čtvrtek od 9.00 do
11.30 hod. Děti jistě uvítají otevřenou zahradu s prolézačkou,
skluzavkou, houpačkou a velkým prostorem na běhání.
Výtvarné tvoření s Jitkou Myšičkovou
Další kurz malování na sklo ve středu 22. 4. 2009 od 17.00 hod.
Kurzovné 20,- Kč.
Přednáška MUDr. Peřinové
Zveme rodiče na přednášku dětské lékařky a ředitelky zařízení Veska MUDr. Peřinové, která přijede v pondělí 20. 4. 2009
a přednáška i s dataprojekcí začne v klubovně 17.30 hod.
Vstup zdarma.
Na fotkách se podívejte, co se dělo

V lednu se děti vydováděly na maškarním bále v krásných
maskách od maminek a babiček. Na další je únorové loutkové a maňáskové divadélko. Určitě ještě zopakujeme! Mamin-

Sylva Dvořáková
Výsledky soutěže:
I. Kategorie 1. - 3. třída
1. místo - Petra Šindelářová
2. místo - Jakub Ondráček
3. místo - Tereza Staňková
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3.A ZŠ TGM
3.A ZŠ TGM
3.A ZŠ TGM
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kám nechyběla fantazie při vypravování pohádek a pak se
přidaly i děti, které později vyměnily za hudební nástroje.
Březnová oslava prvního výročí vzniku RC Kubíček se také
vydařila. Klubovnu jsme vyzdobili balónky, nechyběl dort
ani dětský šampus.
Jitka Salfická

NAŠE SLUŽBY PRO SENIORY
V rámci našich odlehčovacích služeb pro rodiny, které pečují o své seniory, jsme připravili Den otevřených dveří ve středu 23. 4. 2009 v prostorách sídla našich pečovatelek v Českobratrské ulici. K dispozici bude vedoucí pečovatelek paní
Monika Krejčíková, která odpoví na dotazy a vysvětlí, jaké
služby rodinám můžeme zajistit. Přij{te v době od 8.00 do
16.00 hod. Těšíme se na vaši návštěvu.

DOBROVOLNÍCKÉ CENTRUM
V sobotu 18. 4. 2009 připravujeme KURZ EFEKTIVNÍ
KOMUNIKACE A ZÁKLADŮ PSYCHOLOGIE pro dobrovolníky
a pomáhající profese, a to v čase 9.00 - 16.00 hod., s přestávkou na oběd. Obsahem kurzu bude například: aktivní naslouchání, empatie, princip sladění, základní komunikační principy, neverbální komunikace, jak pracovat s vlastními emocemi
atd. Kurz je určen i pro veřejnost.
Pokud máte zájem, přihlaste se na tel. 731 402 371. Kurz
je zdarma.
Zdenka Kumstýřová

Vyhlášení ocenění
Společnost přátelská rodině v Přelouči
Kampaň Společnost přátelská rodině vyhlásila Sís mateřských center ČR v roce 2004. Kampaň je zaměřená na posílení rodiny ve společnosti a na podporu prorodinné politiky.
Současná společnost zaměřená na výkon a úspěch vytlačuje
rodiny, zejména s malými dětmi, mezi ohrožené skupiny na
okraji společnosti, proto je zapotřebí jasně deklarovat, že děti
chceme podpořit nejen penězi a slovy, ale především činy. Už
šestým rokem jsou oceňováni ti, kdo s podporou rodiny v podobě nabídky bezbariérového prostředí, rodinných slev a snahou o zachování zdravého životního prostředí atd. už začali.
V roce 2007 se kampaň rozšířila o nový cíl: Vyhledat a ocenit ty, kdo nabídky pro rodiny nespojují s cílem získat klienta
či zákazníka, ale považují takový počin za přirozený vztah, který si ti, kdo právě vychovávají děti, zaslouží. Zaměstnavatelé,
kteří vytvářejí zaměstnancům podmínky,jež usnadňují sla{ovat
rodinný a pracovní život.
Doufáme, že kampaní přispějeme ke zvýšení společenské
prestiže rodiny a pomůžeme upozornit na možnosti zlepšování podmínek života rodin s dětmi i v obcích a sladění profesního života rodičů s péči o děti.
Kampaň probíhá na místní, krajské a celorepublikové úrovni. Členská mateřská centra Sítě MC jsou rozeseta po celé republice, v Přelouči je to naše RC Kubíček.
V roce 2008 se součástí kampaně stala soutěž Obec přátelská rodině. Vyhlásilo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí
spolu se Síti MC, Stálou komisí pro rodinu Poslanecké sněmovny ČR a Národním centrem pro rodinu.
V nejbližší době vás budeme informovat o podrobnostech
a kritériích akce.
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Návrhy na ocenění subjektů vstřícných rodinám s dětmi budeme přijímat do konce května, předání ocenění proběhne v Přelouči v červnu.
Zdenka Kumstýřová

Charita Přelouč Vás zve na

Den otevřených dveří
Ve středu 22. 4. 2009 v době od 8.00 do 16.00 hod.
v sídle našich pečovatelek v Českobratrské ulici
(p. Emler, bývalý sklad drogerie)
" Vysvětlíme, jaké služby jsme schopni zajistit pro
pečující rodiny.
" Jaké kompenzační pomůcky můžeme rodinám
zapůjčit.

Beseda SPOLU U KULATÉHO STOLU
na téma ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘELOUČI
VZDHLEDEM K RODINÁM S MALÝMI DĚTMI
V březnu jsme uspořádali anketu mezi rodiči malých dětí,
jak vnímají čistotu našeho města, jak jsou spokojeni se stavem
veřejných prostranství ve městě, jestli se zlepšila kvalita dětských
hřišs za poslední rok atd. Vyhodnocené dotazníky sloužily jako
podklad při besedě a dostali je k dispozici i všichni zastupitelé
města. Jsou ke stažení i na našich webových stránkách.
Besedy se zúčastnila paní starostka Irena Burešová, vedoucí odboru správy majetku pan Pavel Myška, vedoucí Technických služeb pan Karel Šilhavý a za organizátory zastupitelky
Zdenka Kumstýřová a Věra Jelínková.
Atmosféra besedy byla tvůrčí, diskutovalo se téměř dvě hodiny a návštěvníci besedy některé aktivity města pochválili,
ale požadavků, co rodiny s malými dětmi v našem městě potřebují, bylo dost. Výstupy z besedy se bude dále zabývat i komise rozvoje města na svém nejbližším setkání. Cíl besedy,
sladit záměry vedení města na využití schválených 3 miliónu Kč
v rozpočtu města na rok 2009 na dětská hřiště s požadavky
a potřebami rodin s malými dětmi, se doufáme, naplní.
Zdenka Kumstýřová a Věra Jelínková

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

Klub maminek a dìtí Sluníèko
Milí čtenáři, v měsíci březnu pořádal Klub maminek DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL. Naše dobrovolnice vyzdobily hudební sál
ZUŠ a připravily program složený z her, soutěží, cvičení a karnevalové hudby. Na karnevale jsme také poprvé vyzkoušely novou cvičební pomůcku - padák s míčky. Dle reakcí z něj byly
nadšené nejen děti, ale i maminky ☺. Padák nyní používáme
pravidelně při našem cvičení, viz fotogalerie na www.klubslunicko.wz.cz. Za každou soutěžní disciplínu byly děti odměněny a na závěr si na kole štěstí vytočily dárek z Výtvarných
potřeb nebo hračkárny Alfa, Přelouč. Těmto i ostatním dárcům,
uvedeným v minulém Roštu, moc děkujeme!
Dne 19. 3. jsme pořádaly 1. NAROZENINOVOU PÁRTY.
Informace o jejím průběhu přineseme v příštím vydání Roštu.
Protože se snažíme o zkvalitňování naší nabídky, nachystaly jsme nově CVIČENÍ S DĚTMI od 1 roku vždy v pondělí od
9.30 hod. Doposud se cvičilo „jen“ ve čtvrtek. Pro velký zájem
jsme rády přidaly další den ☺. Prohlédněte si, prosím, nový harmonogram.

Další změnou je úhrada našeho dopoledního programu,
platná od 16. dubna.
Miminka: Jednorázové vstupné 30,- Kč nebo 220,- Kč/10 vstupů/čtvrtletí + sleva 10 % na vybrané akce
Děti od 1 roku: Jednorázové vstupné 30,- Kč nebo 250,- Kč/
/10 vstupů / čtvrtletí + sleva 10 % na vybrané akce
Podrobné informace naleznete na našich internetových
stránkách.

!

dinné vstupné 40,- Kč + cena za spotřebovaný materiál. S sebou si přineste 3 vyfouknutá vajíčka. Vstup prosíme v přezůvkách.
Dále se uskuteční BURZA TĚHOTENSKÉHO A DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, POTŘEB A HRAČEK !!
Příjem do burzy: pátek 17. 4. od 15.00 do 17.00 hod. Přijímáme oblečení na děti do sedmi let.
Prodej: pondělí 20. 4. od 8.30 do 10.30 hod.
Výdej peněz a věcí: pondělí 20. 4. od 11.30 - 12.30 hod., eventuelně dle dohody
Z kapacitních důvodů nepřijímáme oblečení na dospělé,
kromě oblečení těhotenského. Manipulační poplatek za vloženou věc je 1,- Kč. Účtujeme provizi 5 % z ceny prodaných věcí.
Na měsíc květen chystáme mimo jiné aktivity AUTOBUSOVÝ VÝLET DO PERNÍKOVÉ CHALOUPKY POD KUNĚTICKOU HOROU!! Podrobné info viz web.
PONDĚLÍ 9.00 - 10.15 hod.: Hrátky s miminky do 1 roku
(nechodící) - v herně
PONDĚLÍ a
ČTVRTEK 9.30 - 11.30 hod.: Hrátky s dětmi od 1 roku (chodící)
- v baletním sále:
Cvičení na gymnastických balónech, na podložkách, tancování a cvičení v kroužku
Nově ZÁBAVNÉ CVIČENÍ S PADÁKEM !!
Zpívání lidových písniček a hraní na Orffovy nástroje
- v herně:
Tvoření maminek s dětmi, volná zábava se spoustou
hraček

Inzerce

Dne 8. dubna se od 16.30 hod. uskuteční
VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE.
Pod vedením paní Pavly Vosáhlové se naučíme netradiční techniky zdobení kraslic (ubrousková technika a další). Pro děti tvořících maminek
bude připravena HRANÁ POHÁDKA „O zajíčkovi“. Děti od zajíčka obdrží malou sladkost. Ro-

4 / 2009

15

Napsali nám

!

16

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

!

Raduj se, nebor JEŽÍŠ ŽIJE !
Vážení Přeloučští, beru jako milou povinnost oslovit vás
v Roštu před Velikonocemi.
Popeleční středou křessané vstoupili do čtyřicetidenní
„duchovní“ přípravy k Velikonocům.
Duchovní příprava spočívá na třech pilířích: Modlitba - půst
- almužna - tedy i půst, odříkání. Ekonomická krize bohužel
také přináší se sebou odříkání se mnoha věcí. Kolikrát si rodiče musí odepřít čas pro sebe, nebo peníze kvůli svým dětem
a taky z lásky ke svým dětem. Proč bychom to tedy nedokázali z lásky ke Kristu. Motivem je a má být láska.
Ježíš je skutečný, je historická postava a taky centrální postava našeho náboženství - Křessanství. Pěkné jméno Kristýna
vlastně znamená „Kristova“, a ti kteří patří do církve, společenství Kristových následovníků patří ke Kristu. Do Kristovy rodiny
patříme skrze křest. Právě o Velikonocích jsou mnozí dospělí,
kteří se rozhodli poznat a následovat Krista, pokřtěni. U nás
v Přelouči jsme pokřtili loni dvě ženy, které se samy rozhodly
pro víru, pro křest. Samozřejmě tomu předchází příprava, jako
když chce někdo získat řidičské oprávnění. O Velikonocích si
všichni věřící připomínají svůj křest, i když to zrovna o Velikonocích nebylo. (Já jsem byl pokřtěn jako miminko na sv. Štěpána.) Je krásné a důležité si připomínat narozeniny, svátek,
výročí svatby nebo i úmrtí blízkého. Je krásné si připomínat
i svůj křest a to právě o Velké noci. S křtem je ale spojený i závazek, slib být věrný Kristu a žít podle Krista a jeho učení. Bohužel přiznávám, že se nám to často nedaří plnit i snaha je
však důležitá. To, co řekl Kristus, je napsané v Bibli, v Novém
zákoně, který napsali, vedeni Božím Duchem, následovníci Ježíše. Vrcholem těchto zpráv o Ježíšově životě jsou Pašije, zpráva o umučení Ježíše, ale i zpráva o prázdném hrobu, andělech
a o zjevení zmrtvýchvstalého Pána.
„SVATÝ TÝDEN“ je nejdůležitějším týdnem před Velikonocemi.
Začíná Květnou nedělí, kdy se čte v kostele, jak Ježíš slavnostně vjíždí do Jeruzaléma za zpěvu: „Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, Hosanna na výsostech“. Při této mši se
zpívají obvykle i Pašije - letos to bude podle svatého Marka.
Vyvrcholením svátků je takzvané Velikonoční třídenní, které obsahuje tři důležité dny.
ZELENÝ ČTVRTEK. V tento den se připomíná Ježíšova poslední večeře s apoštoly a také ustanovení Eucharistie - znamení jeho skutečné přítomnosti. Ježíš se modlí, přichází jeho
zrádce Jidáš s vojáky, poté je Ježíš zatčen a odsouzen.
VELKÝ PÁTEK. U nás není svátkem pracovního klidu, ale je
dnem, kdy si připomínáme Ježíšovu smrt na kříži. V tento den
je, opět jako na popeleční středu, vyhlášen přísný půst. V kostele se odpoledne zpívají každý rok stejné Pašije podle svatého
Jana a pak následuje uctívání kříže. Neradujeme se z utrpení,
ale i vrcholoví sportovci vědí, kolik bolesti je potřeba přinést
vytoužené medaili. Uvědomme si však, že utrpení člověka má
smysl ve spojení s Kristem. V životě to prostě bez utrpení nejde,
i když existuje spousta prášků.
VELIKONOČNÍ BDĚNÍ - VIGILIE. Možná jste mysleli na Bílou sobotu, ale tehdy Ježíš leží v hrobě a církev se modlí a očekává okamžik vzkříšení. Velikonoční bdění začíná po západu
slunce, kdy se u kostela zapálí oheň a od něj se zapálí velikonoční svíce Paškál. Světlo svíce je symbol - Víra. Pak se svíce-
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mi vstoupíme do tmavého kostela - temnotu ozáří světlo - Kristus. Poté se dlouho čte,
až 7 čtení z Bible Starého zákona - knihy
věřících židů. Potom zazní slavnostní Aleluja - chvalme Boha, znějí zvony, zpíváme
Sláva na výsostech Bohu a čteme novozákonní čtení a evangelium o tom, jak ženy
objevují prázdný hrob. Třetí částí vigilie je
obnova křestního slibu. Tady se člověk odříká hříchu a vyznává víru. Případně je i někdo křtěný - je to
nádherný zážitek. A pak pokračuje mše, všechno končí dost
pozdě v noci - něco jako je o Vánocích půlnoční mše.
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ - NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - JE NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÝ SVÁTEK. S Kristem se oplatí žít,
k tomuto životu Bůh volá i Tebe. Měj odvahu mu odpovědět!
Srdečně vás zvu na duchovní prožití Velikonočních svátků.
O VELIKONOCÍCH BUDOU MŠE TAKTO:
Květná neděle 5. 4. v 9:30; Ambity sv. Pole
- 15:00 křížová cesta
Zelený čtvrtek 9. 4. v 18:00;
Velký pátek, obřady 10. 4. v 17:00;
Velikonoční vigilie, Sobota 11. 4. ve 20:00;
Boží Hod Velikonoční Neděle 12. 4. Přelouč v 9:30;
Lipoltice v 8:00; Turkovice v 11:00;
Krásné Velikonoce přeje P. Lubomír Pilka.

Inzerce
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE:

Růžena Sobotková

75 let

Lucie Horáková

Alena Štěpánková

75 let

Jakub Jezdínský

Jiří Cuhorka

80 let

Vojtěch Král

Antonín Sobotka

80 let

Filip Novák

Ladislav Uhlíř

80 let

Lucie Školníková

Marta Štrumlová

80 let

Josefa Skalová

89 let

Zuzana Vrágová

JUBILANTI:
Marie Cenknerová

75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA:

Josef Kosina

75 let

Irena a Josef Zittovi

17. 3.

Jaroslav Procházka

75 let

Ladislava a Jiří Václavkovi

24. 3.

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
všeobecnosti
FROTSCHER, Sven
5000 znaků a symbolů světa: podrobný
výklad s barevnými ilustracemi.
Praha: Grada, 2008.

architektura
JODIDIO, Philip
Santiago Calatrava: 1951: architekt, inženýr, umělec.
Praha: Slovart, 2008.

psychologie
VALIŠOVÁ, Alena
Jak získat, udržet a neztrácet autoritu.
Praha: Grada, 2008.

JEŽEK, Vlastimil
Střepiny chobotnice, aneb, Národ sobě:
příběh oka nad Prahou architekta Jana
Kaplického.
Řitka: Daranus, 2009.

politika
STRÁNSKÝ, Jiří
Komunismus po česku.
Praha: Respekt, 2008.

cestování, cestopisy
FOCHLER, Pavel
Malé Antily: ostrovy, piráti a plantážníci.
Praha: Mladá fronta, 2009.

sociologie, výchova
PLAMÍNEK, Jiří
Komunikace a prezentace: umění mluvit,
slyšet a rozumět.
Praha: Grada, 2008.
BEZDĚKOVÁ, Jana
Učíme naše dítě mluvit: řečová výchova
dítěte od narození do sedmi let.
Velké Bílovice: TeMi CZ, 2008.
divadlo
DENEMARKOVÁ, Radka
Smrt, nebudeš se báti, aneb, Příběh Petra Lébla. Brno: Host, 2008.
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KOMÁREK, Stanislav
Zápisky z Okcidentu.
Praha: Dokořán, 2008.
ULČ, Ota
Zašmodrchaný svět.
Praha: Šulc-Švarc, 2009.
KRÁSNÁ LITERATURA
KOHOUT, Pavel
Smyčka.
Příbram: Pistorius & Olšanská, 2008.
HOSSEINI, Khaled
Tisíce planoucích sluncí.
Voznice: Leda, 2008.

LITTELL, Jonathan
Laskavé bohyně.
Praha: Odeon, 2008.
WALTARI, Mika
Bosá královna.
Havlíčkův Brod: Hejkal, 2008.
ZURDO, David
Poslední tajemství Leonarda da Vinciho:
Sindon: záhada turínského plátna.
Brno: Jota, 2006.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
BŘEZINOVÁ, Ivona
Lvíče. Praha: Knižní klub, 2008.
BŘEZINOVÁ, Ivona
Slůně. Praha: Knižní klub, 2008.
BŘEZINOVÁ, Ivona
Bojíš se, Margito?
Praha: Albatros, 2008.
ELŠÍKOVÁ, Monika
Bubu: vánoční příběh.
Praha: Česká televize, 2009.
VERNE, Jules
Patnáctiletý kapitán/podle románu Julesa Verna volně vypráví Ondřej Neff.
Praha: Albatros, 2008.
Jitka Křídlová

Přeloučský ROŠT
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Kulturní služby města Přelouče
www.kinoprelouc.cz

DUBEN 2009

www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666
3. dubna
pátek
16.30 hod.

88 minut
4. dubna
sobota
20.00 hod.

92 minut
5. dubna
neděle
17.30 hod.

85 minut
8. dubna

středa
18.00 hod.
90 minut
10. dubna
pátek
17.30 hod.

140 minut
11. dubna
sobota
20.00 hod.

88 minut
12. dubna
neděle
17.30 hod.

72 minut

17. dubna
pátek
17.30 hod.
93 minut

18. dubna
sobota
16.30 hod.
60 minut

19. dubna
neděle
17.30 hod.
20.00 hod
115 minut
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TOM A JERRY KOLEKCE 6
USA- 6. část této kolekce obsahuje klasickou grotesku Dva mušketýři a 12 dalších kreslených filmů: Milovník Tom. Trojité potíže. Uprchlík. Na vodítku. Kocour na knoflík. Na lodi. Psí bouda.
Uprchlá myš. Jerry a Jumbo. O myši Johannovi.
mluveno česky
mládeži přístupný

6 Kč

UNDERWORLD: VZPOURA LYCANŮ
USA-třetí díl série Underworld, která ve světě vydělala přes
200 milionů dolarů, se zabývá podstatou krvavého boje mezi
aristokratickými upíry a barbarskými Lycany (vlkodlaky), který
se táhne už po staletí.
70 Kč
mládeži do 15 let nepřístupný

ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA

24. dubna
pátek
17.30 hod.

76 minut
25. dubna
sobota
17.30 hod.

100 minut

Francie-delfíni, lvi, ryby, ptáci, klokani, opice, krabi nebo hmyz,
všichni tito jedinci se snaží okouzlit toho druhého za účelem páření a zplození života. Jejich obřady lásky jsou jako zrcadlo, ve
kterém se člověk dost často poznává…
65 Kč
mládeži přístupný

26. dubna
neděle
10.30 hod.

CESTOVATELSKÁ BESEDA
S ONDŘEJEM VALÁŠKEM

60 minut

Poutavé cestování po starobylých památkách Egypta na filmovém plátně.
70 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

BATHORY
ČR- Historický velkofilm Juraje Jakubiska a současně nejdražší
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.
30 Kč mluveno česky
mládeži do 12 let nevhodný

NESTYDA
ČR-komedie podle bestselleru Michala Viewegha „Povídky
o manželství a o sexu“ s Jiřím Macháčkem v hlavní roli. Oskar by
měl být podle všech předpokladů šhastný. Jako milovaný manžel,
starostlivý otec a populární moderátor televizní předpovědi počasí drží v ruce všechny trumfy úspěšného muže v nejlepších letech.
65 Kč mluveno česky
mládeži do 15 let nepřístupný

POTKAN 007 A UFO + DVD POTKAN
Norsko-záhadné světlo ozáří celou oblohu a ohromený Svein vidí,
jak babička a Halvorsen zmizí. Dostali je nakonec mimozemšhané? Každý divák obdrží ke vstupence DVD s prvním dílem filmu „Potkan 007“
50 Kč mluveno česky
mládeži přístupný

26. dubna
neděle
17.30 hod.

109 minut

1. května
pátek
20.00 hod.

161 minut

2. května
sobota
17.30 hod.

97 minut

3. května
neděle
17.30 hod.

KDOPAK BY SE VLKA BÁL
ČR- Konečně film o lásce, který můžete vidět s dětmi. „Kdopak
by se vlka bál“ je příběh pro celou rodinu, kombinující v poetické rovině prvky strašidelné pohádky, dětské komedie a dospělého psychologického dramatu.
30 Kč mluveno česky
mládeži přístupný

104 minut

8. května
pátek
17.30 hod.

JERRY - KOUZELNÝ PRSTEN
Tom a USA- Světoznámý „kočkomyší“ tým se vrací! Mladý
čaroděj svěří Tomovi do opatrování kouzelný prsten, který omylem uvázne na Jerryho hlavě. Jerry nezaváhá a zmizí s novým
zázrakem do města.
mluveno česky
mládeži přístupný

6 Kč

9. května

LÍBÁŠ JAKO BŮH

sobota
17.30 hod.

ČR- Helena Altmanová je sympatická profesorka francouzštiny
a literatury na gymnáziu. Patří k oblíbeným pedagogům, díky zdravému nadhledu si rozumí se studenty i kolegy ve sborovně. Daleko nepředvídatelnější okamžiky ji však čekají v osobním životě.
70 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

112 minut

MÁJ
ČR-film na motivy básně Karla Hynka Máchy. Láska, vášeň,
ale i vina a trest, to vše se odehraje ve filmu Máj na pozadí přírody - démonické a lhostejné síly, která jako všudypřítomná bytost tepe vlastním rytmem, konfrontována s lidskými vášněmi.
30 Kč
mluveno česky
mládeži do 12let nevhodný

KURÝR 3
Francie- pravidla zůstávají stejná. Až na jedno… Frank Martin
je přinucen přepravit Valentinu, unese- nou dceru Leonida Vasileva do Oděsy u Černého moře. Během cesty se za pomoci
inspektora Tarconiho musí poprat s lidmi, kteří ho donutili vzít
tuto práci a se všeobecnou ne-spoluprací Valentiny.
65 Kč
mládeži do 12let nevhodný

MAJDA S FRANTIŠKEM NA CESTÁCH
Poprvé představení s Majdou a Františkem. Magda Reifová
patří mezi protagonisty televizního pořadu Kouzelná školka,
se kterou v divadelní podobě hraje v rámci vystoupení na zájezdech. Předprodej vstupenek Po-Pá v kanceláři Kulturních
služeb. Pá-Ne v kině.
145 Kč
mládeži přístupný

FALCO
Německo/Rakousko-strhující příběh vzestupu a pádu rakouské
popové hvězdy Hanse Hölzela, známého po celém světě pod
jménem Falco, který neodkrývá jen zákulisí showbusinessu, ale
nabízí i pohled na soukromý život této rakouské legendy.
50 Kč
mládeži do 12let nevhodný

STRÁŽCI - WATCHMEN
Velká Británie- Kdo bude strážit strážce? Komiks Alana Moorea
je považován za nejlepšího zástupce ve svém žánru. Natočit film
proto byla obrovská výzva. Hozenou rukavici nakonec zvedl
Zack Snyder, muž který si vydobyl renomé režií adaptace komiksové verze řecké historie 300: Bitva u Thermopyl.
55 Kč
mládeži do 15let nepřístupný

NOCI V RODANTHE
USA- Romantický film podle bestselleru Nicholase Sparkse
vypráví příběh Adrienne Willis - ženy, jejíž život ovládl chaos.
Tento film promítáme za dotovanou cenu, aby ho mohlo shlédnout co nejširší spektrum „romanticky“ založených diváků,
jako „bonbónek“ do záplavy akčních snímků.
15 Kč
mládeži do 12let nevhodný

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
ČR-Sněženky a machři jdou ve stopách životů hlavních hrdinů
v době, která všechno změnila. Jak prošli jejími nástrahami a jaké šrámy to na nich zanechalo? Kam chtěli jít, kam došli a kam
ještě dojdou? Jsme opět na horské chatě, kde se všichni po letech scházejí a opět zažijí mnoho nezapomenutelných chvil.
70 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

BOLT-PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
USA-život superpsa Bolta je plný dobrodružství, nebezpečí
a nástrah - přinejmenším tehdy, pokud běží kamery. Když se
hrdina televizního seriálu souhrou náhod ocitne ve studiu v New
Yorku, začne jeho dosud největší dobrodružství - cesta napříč
Amerikou za jeho majitelkou a hereckou kolegyní Penny.
70 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:
MATURITNÍ ROČNÍK
USA- ukazuje studentské „mazáky“ Troye a Gabriellu v okamžiku, kdy se vyrovnávají s faktem, že se jejich cesty rozejdou,
protože každý z nich směřuje na jinou univerzitu. S ostatními
spolužáky se rozhodnou, že nastudují muzikál se skvělou muzikou a úžasnými tanečními čísly.
65 Kč
mládeži přístupný
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Údolí Ticha - Toulovcovy Maštale
v termínu od 28. 6. do 11. 7. 2009.
Tábor je určen pro holky a kluky od 1 třídy.
Děti spí ve stanech po dvou, používají suché WC,
jedí z ešusu a celý den jsou v přírodě mimo civilizaci.
Téma letošního tábora bude ZEMĚ NEZEMĚ.
Hlavní vedoucí tábora je Jana Homolová.
Cena tábora je 3 100,- Kč. Závazné přihlášky spolu
s důležitými Informacemi si můžete vyzvednout
od 2. 2. 2009 každý den od 8.00 do 17.00 hod.
v budově DDM Přelouč.

Inzerce

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752,

tel.

466 672 003

pořádá letní tábor

KRKONOŠE - ROKYTNICE NAD JIZEROU
Termín: 7. 7. - 16. 7. 2009
Místo konání: Penzion Akuma, rekreační zařízení se nachází v západních Krkonoších v obci Rokytnice nad Jizerou.
Tábor je určen pro děti ve věku 7-15 let.
Penzion nabízí dvou až čtyřlůžkové pokoje, sprchové kouty a WC na každém pokoji, prostornou jídelnu, společenskou místnost, stolní tenis, TV … Strava je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Snídaně jsou podávány formou švédského stolu.
Náplní programu tábora bude poznávání Krkonoš, hry, soutěže, sportovní vyžití a to vše ve volné přírodě. Proto vybavení na tábor tomu musí odpovídat. Žádné nové a drahé věci. Všichni účastníci tábora jsou pojištěni. Za bezpečnost
dětí zodpovídají čtyři zkušení pedagogové. Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností.
Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč od února 2009.
Vyplněnou přihlášku vra}te a finanční úhradu prove~te do konce dubna 2009.
Způsob úhrady jednorázově v DDM nebo formou záloha - doplatek, převodem na účet číslo 1502709-524/0600
GE Money Bank Přelouč.
Cena letního tábora je 3 300,- Kč - v ceně je zahrnuta doprava, strava, ubytování, pojištění, vstupy, pedagogický dozor.
Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně nebo na výše uvedeném telefonním čísle.
Pozor! Kapacita tábora je omezena, proto neodkládejte přihlášení svého dítěte.
Hlavní vedoucí tábora: Ing. Pavel Hrdý
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Kino v Přelouči, 26.4. v 10.30 hod.

Majda
s Františkem
na cestách - 2009
Tématem tohoto - v pořadí třetího licenčního představení České televize - se stává cestování. Majda s Františkem navštíví všechny kontinenty a děti jim na jejich cestě
budou jistě potřebnými rádci. František se dozví mnoho
zajímavostí, ale to by nebyl zvídavý František, kdyby si
situace, o kterých mu Majda poví, také sám nevyzkoušel!
Jak to chodí v Africe, co dělají Indiáni a jak se žije u protinožců a na mnoho jiného se už nyní můžete těšit. Atmosféru dálek, vítr z pouště, ale i mráz z Arktidy, to všechno
se vám přihodí pouze při putování s vašimi velkými kamarády Majdou i neposedným Františkem. Nebudou chybět ani další známe a veselé písničky autorů Jana Vodňanského a Hany Navarové.
Herecké obsazení:
Majda
- Magdalena Reifová
František
- Jaroslav Vidlař
- Tomáš Juřička
Předprodej vstupenek od 20.4. v Kulturních službách
města Přelouče!

Střípky ze života
Potkala jsem kamarádku v Bille. Zatímco já vláčím nákupy v rukou, ona neriskuje svoje záda a přijíždí autem. Aby
vyrovnala ekologickou zátěž takto přírodě a lidstvu způsobenou, rovná si nákup
do krabice, což je velice účelné. Ani já
jsem nechtěla přispívat ke zbytečnému
znečištění planety, a tak jsem využila
možnosti udělat velký nákup, a podle jejího vzoru místo do igelitových tašek narovnala věci do krabice v obchodě vyžebrané. Ta neforemná papírová věc se
chovala jako živá, chtěla hned na místě
všechno, co jsem do ní naskládala, vyvrhnout. Ještě z auta jsem vystupovala
jako pán situace… Sotva však zmizelo
za rohem, rozložila se ta potvora na prvočinitele na prahu našeho domu, přičemž
vajíčka dopadnuvší jako předvoj doká-
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zala demonstrovat i zlomky. Za trest byla hned použita dílem do salátu, dílem
do zapékaných hub. Ne ta krabice - pochopitelně - to ta vajíčka.
Když jsem byla v největším fofru, těstoviny do salátu překypěly, maso se peklo a potřebovalo podlít, polévka si žádala zeleninu, v rádiu spěla četba na
pokračování k rozuzlení zápletky, někdo
zazvonil. Otevírám dveře loktem, aby bylo jasno, že opravdu nemám čas a případného otravu zaženu tou největší vařečkou a dorazím mokrou utěrkou, pokud
by se nedal odbýt, ozve se velice slušné
pozdravení a otázka - jakého že mám
operátora. Předpokládám, že mezi vámi
není nikdo, kdo by tohle nezažil. Připravena nediskutovat stejně ze sebe nechám vymámit informaci, z jaké sítě vo-

lám já a z jaké manžel, načež se dovím,
že bych mohla celý víkend volat zdarma,
kdybych k nim přešla. Naštvala jsem toho člověka opakovaným tvrzením, že nic
nechci, takže i když jsou určitě vzděláni
k tomu, aby byli za každých okolností
vlídní, otočil se zády a procedil mezi zuby něco jako - tak si volejte zadraho…
a ani nepozdravil.
Nestačila jsem mu říct, že nabízet
manželům volání o víkendu zdarma je od
nich dost průhledné, proč bychom si proboha volali, vždys je to můj manžel a jsme
v jednom kuse spolu (nehledě k tomu,
že po těch pětatřiceti letech …). Leda, leda že bych ráno z ložnice zavolala, aby
mi přinesl snídani do postele…, to zrovna,
ještě by s tím někde zakopl a musela
bych to uklízet. To z těch schodů raději slezu a připravím si bohatou tabuli sama.
To maso jsem stačila podlít včas a nebylo zdaleka tak vypečené jako všichni
ti operátoři…
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Dětský karneval v Přelouči
Jaký by měl být? Představa dětského
karnevalu se asi nebude moc lišit, zeptáte-li se různých lidí. Moje představa je asi
taková, že zaplatím svému dítku rozumné
vstupné, za které očekávám organizovanou zábavu, soutěž o nejkrásnější masku
a další soutěže pro děti, třeba v tanci,
zpívání, vyprávění básniček, házení míčků
či kroužků na cíl, apod. Určitě očekávám
schopné a zkušené moderátory a DJs, kteří karneval zahájí, přivítají rodiče, jak je
obvyklé, budou hrát pěkné dětské písničky a seznámí s programem akce. A jelikož
se jedná o akci pro děti, je nutná jistá
disciplinovanost, to znamená, že je potřeba, aby ti, kdo karneval „vedou“ také sledovali, jak se děti chovají a dokázali je
usměrnit, aby nedocházelo k nebezpečným situacím. Vždys stačí jen pár slov: „Te{
budeme všichni tancovat v malých skupinkách, držet se za ruce, uděláme hada, kluci tamhle vzadu nebudou běhat, máme
tady i malé děti, apod. Samozřejmě, rodiče své děti hlídat musí, ale pokud je dobrý program, děti nemají ani čas zlobit.
A jaký tedy karneval v Přelouči byl?
Za cenu 25,- Kč za dítě a 50,- Kč za každého dospělého jsme dostali pouhý zlomek toho, co jsem psala výše. A vůbec,
proč má platit rodič, který své dítě pouze
doprovází, resp. musí ho doprovázet? Vždys
tam jenom sedí a kouká, za co tedy platí?
Za tu spoustu cen pro děti? (ironie) Klub
kultury chtěl spíše na ničem hodně vydělat, protože program karnevalu nebyl

žádný, žádného oficiálního úvodu jsem si
nevšimla, ty dvě ubohé soutěže, které neměly žádný smysl, nepočítám. A jako ceny dva??? pytlíky bonbonů. Nikdo s dětmi
nekomunikoval, nepovzbuzoval je, nechválil tu spoustu krásných masek. Místo toho chaos, volná zábava, starší děti lítající kolem a skákající jedno po druhém tak,
že maminky těch malých měly co dělat,
aby je uchránily od úrazu. Tak raději tancovaly s nimi a procházely se po parketu,
aby všechno ohlídaly.
Můj první dojem byl celkem dobrý, velká spousta dětí, úžasné masky. Obdivovala jsem všechny maminky, jaké nádherné převleky dětem vymyslely, udělaly,
sehnaly. Škoda jen, že jsme si je nemohli pořádně prohlédnout. Příště si asi hodně rozmyslím, jestli půjdu na karneval sem
a nebo dám přesnost například Břehům,
kde si dávají záležet na každém detailu
a stojí to za to. A není to pro Přelouč škoda?
Šárka Sovová

Dovolte, abych reagoval na kritický příspěvek ohledně dětského karnevalu. Zcela jistě se shodneme na tom, jaký by měl
karneval být. To, že realita byla jiná, bych
vám chtěl osvětlit v několika málo větách,
rozhodně ne tímto karneval omlouvat. Po
několika neúspěšných nabídkách na spolupráci místním občanům a firmám zabývajícím se i profesionálně prací s dětmi
a po neúnosných finančních požadavcích

„zkušených a schopných“ moderátorů a DJ
jsme přistoupili na nabídku místního začínajícího DJ s tím, že se moderování, hudby, soutěží zhostí. Bohužel se tak nestalo.
Přitom měl vypracovánu osnovu karnevalu včetně spousty soutěží, Zřejmě malá
zkušenost a překvapivě velké množství
dětí (cca o 100 % více než v minulých letech) udělala své. Rozhodně Kulturní služby nechtěly, jak píšete „na ničem hodně
vydělat“. Za prvé naší činností není vytvářet zisk a za druhé už vůbec ne na pořadech pro děti. Pokud trochu znáte cenové relace kulturních akcí včetně honorářů
účinkujících, pak jistě pochopíte, že drtivá většina pořadů za místních podmínek
nemůže být za žádných okolností výdělečná a je realizována jen díky velkým finančním dotacím městského úřadu.
V případě vstupného 25,- a 50,- Kč si
myslím, že při dnešních cenách to není
skutečně mnoho. Je však pravda, že i za
tyto peníze měla být úroveň programu zcela jiná. Co se týká cen, nechci zabíhat do
finančních podrobností, ale ceny rozhodně netvořily jen 2 pytlíky bonbónů a myslím, že v případě karnevalu pro děti není
určitě na prvním místě finanční hodnota
jednotlivých cen. Závěrem bych chtěl podotknout, že Kulturní služby se budou v budoucnu zcela jistě snažit udělat v rámci
svých možností vše pro to, aby úroveň dětského karnevalu a samozřejmě i ostatních
akcí byla co nejvyšší a občané města Přelouče nemuseli vyhledávat kulturní vyžití jinde.
A věřte, že to není úkol jednoduchý.
Daniel Reichman
Kulturní služby města Přelouče

TERÉNNÍ PROGRAMY PARDUBICE
I v našem městě se můžete setkat s terénními pracovníky občanského sdružení Laxus, které poskytuje zdravotní a sociální
služby uživatelům drog a jejich blízkým či příbuzným na území
Pardubického a Královéhradeckého kraje.
Terénní pracovníci se pohybují v ulicích, parcích a na jiných
veřejných místech - jejich hlavní činností je aktivní vyhledávání
uživatelů drog. Pracovníci se snaží s uživateli drog navázat kontakt a motivovat je k výměně použitého injekčního materiálu, jeho bezpečné likvidaci a ke změně rizikového chování (léčba, abstinence). Smyslem je minimalizovat možnost šíření chorob jako
žloutenka typu B, C či HIV.
K činnostem terénních pracovníků patří rovněž sběr pohozených stříkaček ve vytipovaných lokalitách a mapování místní drogové scény. Pracovníci občanského sdružení Laxus jsou schopni v případě potřeby a zájmu zprostředkovat klientům odkaz na
další sociální a zdravotní zařízení, poskytují rovněž odborné in-
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formace a rady zástupcům široké veřejnosti (rodiče uživatelů drog,
příbuzní a osoby blízké uživatelů drog, besedy pro žáky, studenty, pedagogy).
Cílem občanského sdružení Laxus je minimalizovat negativní důsledky užívání drog hrozící jak jejich uživatelům, tak i společnosti jako celku. Služby, které poskytujeme, jsou celosvětově
uznávanou aktivitou a zapadají do protidrogové politiky vlády
České republiky. Občanské sdružení Laxus provozuje sociální
a zdravotní služby pro uživatele drog již dvanáctým rokem.
Služby terénních programů jsou poskytovány klientům zdarma a anonymně každý všední den (Po-Pá) od 12.00-18.00 hod.
Pracovníky můžete kontaktovat na telef. číslech: 774 626 301
(regiony), 774 626 302 (Pardubice). Více informací lze získat na
internetových stránkách www.laxus.cz.
Mgr. Martin Svoboda
kontaktní pracovník KC Pardubice
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23. ROČNÍK 1. PŘELOUČSKÉ HOKEJBALOVÉ LIGY
Po třiadvacáté se bojovalo o putovní pohár v přeloučské lize.
Tradice této ligy sahá do roku 1982. Na hřišti „Na střelnici“
bylo sehráno několik turnajů.
Po odmlce, kdy se liga vůbec nehrála, se hokejbalová klání
přesunula v roce 1991 na asfaltové hřiště za budovu gymnázia.
Od té doby přibylo diváků a příznivců, a i nových týmů, které
se zařazovaly do ligy druhé s možností postupu mezi elitu.
Další mezník se stal rok 2002. V Přelouči se vybudoval nový hokejbalový stadionek a „lité“ boje se přestěhovaly pod park,
pod organizací HC Jestřábi.
1. liga má specifikum v prostoru pro hráče bez registrace.
V každém týmu může hrát maximálně pět registrovaných hráčů, výjimku tvoří jen hráči pořádajícího oddílu. A tak nastupují
vedle sebe borci, kteří drží hokejku v ruce jen přes zimní období probíhající ligy, s hráči, kteří například reprezentují naší republiku na mistrovství světa za národní tým.
Prestiž zúčastněných týmů je však obrovská, pod vidinou
lákadla, na konci soutěže sáhnout na cenný pohár.
Letošní ročník se vyznačoval velkou vyrovnaností elitní šestky. Jen Chlupatej Bobr zaostával a skončil po základní části
a nadstavbě na poslední příčce. K úctě tohoto týmu lze poznamenat, že ho porážky neodradí a do každého utkání dává maximum úsilí a bojovnosti.
TABULKA PO ZÁKLADNÍ ČÁSTI A NADSTAVBĚ
1. MOTOR
14 9 1 1
3 30:13 30
2. CEPY
14 8 0 3
3 32:24 27
3. JAMAICA
4. ROCKETS

14
14

7
5

0
0

2
3

5
6

26:19 23
26:30 18

5. ČUNÍCI
6. RIO
7. CHLUP. BOBR

14
14
14

6
5
1

1
2
0

1
1
1

6
6
12

27:21 21
25:24 20
12:47 4

Ve čtvrtfinále se rozhoduje o úspěšnosti sezóny, a pro dvě
mužstva čeká „stopka“ před zápasy o medaile. Letos „to odnesly“ Rockets a Jamaica. Pro důkaz vyrovnanosti ligy je fakt, že
oba dva týmy se v průběhu ročníku objevily na první příčce v základní části.
ČTVRTFINÁLE
Jamaica - Rio
1:2 po sam. náj., 2:4 - na zápasy 0:2
Rockets - Čuníci 2:1 po sam. náj., 0:3, 1:3 - na zápasy 1:2
Po vykrystalizování první čtyřky, přichází semifinále. Ve hře
byly, všechny týmy, které už minimálně jednou, zažily zlatý večírek. Nejlépe načasovaly formu Motor a Cepy.
SEMIFINÁLE
Motor - Rio
5:1, 4:0 - na zápasy 2:0
Cepy - Čuníci
4:1, 4:1 - na zápasy 2:0
Obhajoba bronzových medailí se nedaří Riu, a dle slov obou
kapitánů se hokejbalové štěstí přiklání na stranu Čuníků.
O 3. MÍSTO
Čuníci - Rio
1:1, 3:2
Před finále se vkrádá do hlav plno otazníků. Vyhrají Cepy
potřetí za sebou titul? Potvrdí Motor po vhodném doplnění
kádru výkony celé sezóny? Atd…
Myšlenky zlatého hattricku spíše svazují ruce a nohy Cepům
a Motor v prvním klání zaslouženě přehrává svého soka. Druhý mač je vyrovnanější, ale střelci Cepů se za celých třicet minut
nedokázali ani jednou prosadit.
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FINÁLE
Motor - Cepy

4:1, 1:0 - na zápasy 2:0

Gejzír radosti tak tryská na straně Motoru stars Jih, který ve
sbírce prvenství historické tabulky „poskakuje“ na druhé místo
a vychutnává si své páté zlato (6x Volkswagen, 5x Motor, 4x Benjamínci-Rauh, 3x Cepy, 2x Čuníci, 1x Turbo, Lions, Rio).
KONEČNÁ TABULKA
1. BC MOTOR STARS JIH
2. HT CEPY
3. ČUNÍCI
4. BC RIO

5. BC JAMAICA
6. ROCKETS
7. CHLUPATEJ BOBR

SOUPISKA VÍTĚZŮ
Jan Cidlinský, Luděk Tesák, Aleš Ulrych, Marek Jurkas, Martin
Šmíd, Jiří Kadera, David Štefanský, Petr Češka, Jiří Kubeš, Štěpán Hrnčíř, Luboš Musil, Jiří Hubáček, Michal Plháček, Martin
Sláma, Aleš Mátl, Pavel Kubeš, Roman Stoklasa, Tomáš Hájek,
Roman Štefanský, Rostislav Sukup, Jiří Sobl
Vedoucí týmu: Bronislav Stuchlík
NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Ondřej Waber (Cepy)
NEJLEPŠÍ STŘELEC V ZÁKLADNÍ ČÁSTI
Ondřej Waber (Cepy)
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI DLE ÚSPĚŠNOSTI ZÁSAHŮ
Jan Cidlinský (Motor)
NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ V PLAY OFF
Jiří Hubáček (Motor), Ondřej Waber (Cepy)
NEJLEPŠÍ STŘELEC V PLAY OFF
Jiří Hubáček (Motor), Štěpán Hrnčíř (Motor), Tomáš Hájek
(Motor), Ondřej Waber (Cepy)
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ V PLAY OFF DLE ÚSPĚŠNOSTI ZÁSAHŮ
Jan Cidlinský (Motor)
NEJSLUŠNĚJŠÍ TÝM (POHÁR VLASTIMILA SOJKY)
BC Rio
Slavnostní vyhlášení výsledků na tradičním banketu se vrací po šesti letech na domácí půdu do sokolovny. Pozdrav a poděkování míří do „kulturáku“ ve Chvaleticích, jenž poskytl organizátorům příjemný azyl. A to je tečka za 23. ročníkem. A pokud
využijí práva postupu vítěz druhé ligy HC Devils a finalista Beer
stars Břehy může příští sezóna být dalším oživením této soutěže. Fanoušci tohoto sportovního podniku se budou moci znovu
na co těšit.
- fáda -

Komise místní samosprávy Lhota-Škudly
pořádá dne 23. 5. 2008 od 8.00 hod.

TURNAJ
V NOHEJBALE TROJIC
(neregistrovaných)

Zápisné: 100,- Kč/ hráče
Přihlášky do 20. 4. 2009.
Občerstvení zajištěno.
K poslechu a tanci bude od 17.00 hod.
hrát taneční skupina TECHNICS
pod vedením pana Josefa Pecky.
Koná se v areálu pana Mergla.
Přihlášky k p. Vinklerovi.
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DOSAVADNÍ VÝSLEDKY JARNÍ ČÁSTI HC JESTŘÁBI
A - TÝM 1. ČNHbL
sobota 28. 2.
TJ TATRAN TŘEMOŠNÁ - HC JESTŘÁBI 2 : 3
po sam. náj. (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1)
Sestava: P. Brykner - R. Stoklasa, L. Tesák, Z. Čapek, M. Štajner,
R. Adámek - D. Štefanský, M. Šmíd, T. Hackenberg - J. Příhoda,
P. Svoboda, R. Raška - R. Kopecký, T. Hájek
Góly:
Čapek, Tesák, Šmíd
neděle 1. 3.
TJ PARAMO SVÍTKOV STARS PARDUBICE - HC JESTŘÁBI
2 : 2 po sam. náj. (1:1, 0:0, 1:1 - 0:0)
Sestava: P. Brykner - R. Stoklasa, L. Tesák, Z. Čapek, M. Štajner,
R. Adámek - J. Marvan, M. Šmíd, D. Kazimír - J. Příhoda, P. Svoboda, R. Raška - R. Kopecký, T. Hájek, T. Hackenberg - T. Kryštof
Góly:
Svoboda, Marvan
neděle 8. 3.
HC JESTŘÁBI - SK ĎÁBLOVÉ PRAHA 2 : 3
po sam. náj. (1:2, 0:0, 1:0 - 0:1)
Sestava: P. Brykner - M. Novotný, D. Kazimír, Z. Čapek, J. Kalousek, A. Mátl, R. Adámek - J. Marvan, M. Šmíd, T. Kryštof - J. Příhoda, P. Svoboda, R. Raška - R. Kopecký, T. Hackenberg, T. Hájek
Góly:
Příhoda, Marvan
neděle 15. 3.
HC JESTŘÁBI - JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC 1 : 2
po sam. náj. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)
Sestava: P. Brykner - R. Adámek, R. Stoklasa, Z. Čapek, M. Štajner, M. Novotný, L. Tesák - R. Kopecký, M. Šmíd, J. Kalousek J. Příhoda, P. Svoboda, R. Raška - D. Kazimír, T. Hackenberg,
T. Hájek
Gól:
Šmíd

B - TÝM 2. ČNHbL VÝCHOD
sobota 28. 2.
HC JESTŘÁBI B - SK HOLCIM PRACHOVICE 0 : 2 (0:0, 0:2, 0:0)
Sestava: J. Cidlinský - M. Plháček, J. Matějovský, M. Sláma, L. Diviš - M. Kryštof, L. Komůrka, M. Vojtíšek - P. Netušil, T. Vorba,
M. Kopic - P. Hřmela
sobota 7. 3.
HC JESTŘÁBI B - TJ HSK SOKOL NÁCHOD 3 : 2
po sam. náj. (0:1, 0:0, 2:1 - 1:0)
Sestava: J. Cidlinský - L. Dvořák, L. Diviš, T. Hájek, Z. Čapek,
R. Adámek, M. Plháček - M. Kopic, T. Hackenberg, T. Vorba -

R. Kopecký, L. Komůrka, R. Raška - M. Kryštof, F. Mucha, J. Matějovský - M. Vojtíšek, P. Hřmela
Góly:
Hackenberg 2x, Dvořák
sobota 14. 3.
HC JESTŘÁBI B - SK OEZ TESTA LETOHRAD B 4 : 6 (1:1, 1:2, 2:3)
Sestava: D. Krejčík - T. Hájek, J. Matějovský, L. Diviš, L. Dvořák,
M. Plháček - M. Kopic, M. Sláma, T. Vorba - P. Netušil, P. Svoboda,
R. Kopecký - M. Kryštof, F. Mucha, O. Škuta
Góly:
Svoboda 2x, Hájek, Kopecký
neděle 15. 3.
HC JESTŘÁBI - HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁL. B
2 : 4 (1:1, 1:2, 0:1)
Sestava: J. Kraus - L. Diviš, L. Dvořák, T. Hájek, L. Komůrka, M. Plháček - M. Kryštof, T. Hackenberg, P. Netušil - M. Šetina, F. Mucha,
J. Kalousek - J. Příhoda, J. Kadera
Góly:
Příhoda, Kalousek

STARŠÍ DOROST NHbL VÝCHOD/STŘED
sobota 7. 3.
HC JESTŘÁBI - SK KOMETA POLIČKA 2 : 4 (0:1, 1:2, 1:1)
Sestava: P. Baranek - J. Kalousek, J. Dušek, J. Pecka, Z. Auci
- O. Škuta, T. Kryštof, O. Holub, M. Nešetřil, F. Nový, O. Kadaník, P. Maschke
Góly:
Nový 2x
sobota 7. 3.
HC JESTŘÁBI - SK KOMETA POLIČKA 4 : 2 (1:0, 2:2, 1:0)
Sestava: P. Baranek - J. Kalousek, J. Dušek, J. Pecka, Z. Auci,
P. Stohr - O. Škuta, T. Kryštof, O. Holub, M. Nešetřil, F. Nový,
O. Kadaník, P. Maschke
Góly:
Kalousek 2x, Maschke, Nový
sobota 14. 3.
HC JESTŘÁBI - TJ KOVO PRAHA 2 : 5 (1:0, 0:2, 1:3)
Sestava: F. Nový - J. Kalousek, J. Pecka, T. Kryštof, O. Škuta - O. Holub, L. Rozsypal, M. Nešetřil, O. Kadaník, P. Maschke, P. Stohr,
Z. Auci
Góly:
Maschke, Rozsypal
sobota 14. 3.
HC JESTŘÁBI - TJ KOVO PRAHA 2 : 5 (0:0, 2:2, 0:3)
Sestava: F. Nový - J. Kalousek, J. Pecka, O. Škuta, J. Dušek - O. Holub, L. Rozsypal, M. Nešetřil, O. Kadaník, P. Maschke, P. Stohr,
Z. Auci
Góly:
Holub, Dušek
- fáda -

OREL PŘELOUČ - ODDÍL FLORBALU
V dubnovém čísle informujeme čtenáře Roštu o výsledcích
družstva starších žáků. Tento tým se loni až v posledním kole
zachránil v elitní soutěži své věkové kategorie - Lize starších
žáků. Na začátku letošní sezóny tedy nevstupoval do soutěže
s jinými ambicemi než poctivě bojovat v každém zápase a sem
tam získanými bodíky se případně zachránit před sestupem do
krajského přeboru. V této věkové kategorii se totiž nejvíce projevuje absence velké sportovní haly v Přelouči k pravidelným
tréninkům na velké hrací ploše. Týmy v lize totiž pravidelně
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2x týdně trénují na velkém hřišti, což je samozřejmě poté v soutěžním zápase viditelné. Ještěže od podzimu to už bude díky
Městu Přelouč jinak a i náš oddíl tak bude mít vhodné tréninkové zázemí v nové sportovní hale.
Přesto je nutné vyzdvihnout, že čím více se sezóna blíží
k svému závěru na konci dubna, tím víc se tým Orla Přelouč
pod vedením kouče Pavla Bíny svým soupeřům stále více vyrovnává. Zápasy již nejsou tak jednoznačné a možná, že i na
závěr ligy se dočkáme některých překvapivých výsledků na

Přeloučský ROŠT

Sport
účet našich zbylých soupeřů, i když záchrana už je pouze
v oblasti teorie.
Orel Přelouč - Fbk Hořice 3:3 (1:1, 1:1, 1:1)
Branky (asistence):
11. Josef Svoboda (bez) - 1:1, 24. Pavel Boháč (David Verunáč) - 2:2, 34. David Verunáč (bez) - 3:3
Sestava: Josef Kumstýř - Jirka Maček, Petr Boudyš - Rossa Kmošek, Ríša Pulicar
David Verunáč, Martin Šetina, Pavel Boháč - Adam Skála,
Dan Ulm, Josef Svoboda - Martin Chyba, Jakub Minařík, Luboš Machek.
K druhému zápasu na turnaji 10. ledna jsme přistupovali
s odůvodněnými obavami - vedoucí celek soutěže, náš předchozí mizerný výkon proti Náchodu… Kluci ale tentokrát konečně prodali to, co po celý podzim trénovali. Náročnou fyzickou
hrou, s důrazem v obraně a pohybem po celém hřišti nedovolili soupeři plně rozvinout jejich individuální schopnosti.
Navíc po dlouhém výpadku způsobeném nemocí se rozchytal k dobrému výkonu i branař a co je nejdůležitější - po
obdržené brance jsme se hned nepoložili, ale aktivní hrou se
stále drželi soupeři na dostřel. A když zejména první dvě útočné lajny dokázaly také soupeře dostat pod tlak, začali se i vedoucí Hořice bát o povinné 3 body. Na začátku 3. třetiny, kdy
se soupeř opět dostal do jednogólového vedení, kouč Pavel
Bína stáhl sestavu na 2 lajny a výsledkem bylo zasloužené vyrovnání 2 a půl minuty před koncem zápasu, které zařídil náš
nejproduktivnější hráč v sezóně David Verunáč. Ten měl ještě
poté jednu „loženku“, kdy sám před branařem neprostřelil, ale
to už bychom asi chtěli příliš. I tak si vezeme velmi cenný bod
s lídrem soutěže!
Na zatím posledním turnaji, který se konal 8. března ve Rtyni v Podkrkonoší (děkujeme za dopravu Stavebnímu podniku
Přelouč) se starší žáci představili v tomto složení:
Josef Kumstýř - Jirka Maček, Ríša Pulicar - Petr Boudyš, Rossa
Kmošek - Vašek Beneš
Jakub Minařík, Martin Šetina, Josef Svoboda - Adam Skála, Martin Frič, Pavel Boháč - David Verunáč.
Orel Přelouč - TJ Sokol Dobruška 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
Branky (asistence):
9. Jakub Minařík (Josef Svoboda) - 1:1, 14. Jakub Minařík (Josef Svoboda) - 2:1.

!

Přestože dle výsledku se to nezdá, tento zápas se týmu herně povedl. Celý zápas jsme hráli se soupeřem zcela vyrovnanou partii a místy byli i lepší. Dostali jsme se i do vedení díky
2 zásahům při dorážkách důrazného bývalého obránce na křídle 1. lajny Míni. Přestože soupeř na konci 2. třetiny vyrovnal, stále jsme se tlačili dopředu a skutečně chtěli vydolovat 3 body.
Troufám si říci, že kdyby Dave proměnil za stavu 2:2 svoji tutovku, kdy ze tří metrů střelou z první těsně přestřelil, soupeř
by nevyhrál. Ale to jsou ta pověstná kdyby. Poté, co soupeř po
chybě při obsazování útočících hráčů převážil misku vah na
svoji stranu, již nebylo sil na zvrat.
Orel Přelouč - FbK Jičín 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Branky (asistence):
22. Jirka Maček (Martin Šetina) - 1:1, 36. Pavel Boháč (Martin
Frič) - 2:3.
Výborný zápas s naším tradičním férovým soupeřem, na
kterého se nám většinou herně daří. Hra se přelévala od jedné branky k druhé, šance střídala šanci. Ze začátku je nejprve
proměňoval soupeř, pak se trefil pro změnu náš kapitán a bek
Jirka Maček a snížil na 1:2. Poté jsme dokonce soupeře parkrát dostali pod tlak a uzamkli ho na jeho polovině, ale gól se
nám dát bohužel nepodařilo ani z několika dobrých příležitostí.
A jak už to tak ve sportu bývá, nedáš - dostaneš. Ani tehdy jsme
ale ještě nehodili flintu do žita a Pavel Boháč krásným sólo nájezdem po perfektní příhře Martina Friče pokořil soupeřova brankáře ranou pod víko. To už do konce zbývalo ale jen 8 vteřin...
Prohra v takto vyrovnaném zápase sice bolela, ale není
ještě všem zápasům Ligy starších žáků konec.
Tabulka:
1. FbK Hořice
2. FBK Jičín
3. FTS Florbal Náchod
4. FbK Svitavy
5. Eldorado - DTJ Trutnov
6. TJ Sokol Bodlinka Dobruška
7. F.B.C. Nové Město n/M
8. TJ Sokol Jaroměř
9. Orel Přelouč

20
18
14
16
18
18
14
18
16

18
11
10
10
9
7
4
1
0

2 0
0 7
1 3
1 5
2 7
3 8
0 10
1 16
2 14

56
33
31
31
29
24
12
4
2

120:26
86:55
66:31
86:58
61:45
59:44
41:79
28:143
31:97

Sponzoři týmu: skupina ČEZ a.s. - generální sponzor žáků, Stavební podnik Přelouč s.r.o., K2 invest.
Mirek Kumstýř

MISTROVSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE V KUŽELKÁCH
Sobotu 14. a neděli 15. března 2009 vyhradila Česká kuželkářská asociace ve svém termínovém kalendáři uspořádání
krajských mistrovství jednotlivců.
V Pardubickém kraji se bojovalo o tituly v devíti kategoriích
na kuželnách v Přelouči, Pardubicích a České Třebové.
Přeloučská kuželna přivítala nejprve v sobotu kategorii seniorů, ve které se o titul utkalo celkem 20 hráčů. Náš oddíl v této kategorii zastupovala čtveřice hráčů ve složení Libor Elis,
Jarda Havlas, Jirka Ryšavý a Karel Lang. Libor, Jarda i Jirka
předvedli spíše průměrné výkony a umístili se ve středu výsledkové listiny. Karel předvedl kvalitní výkon (548), který dlouho znamenal vedení a v konečném účtování stačil na výborné druhé místo, když Karla přehrál pouze obhájce titulu Jarda
Fiurášek z České Třebové. Druhá příčka znamená postup na
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Mistrovství České Republiky, které proběhne 8. května na šestidráhové kuželně v Přerově.
Ihned po skončení seniorské kategorie přišlo na řadu žactvo.
V této kategorii nás zastupoval Jarda Tomášek společně s Petrem Strouhalem. Ani jednomu z nich se ovšem příliš nedařilo
a obsadili 11. a 9. příčku. Titul si odváží Michal Vejda ze Sokola
Rybník.
V neděli byla přeloučská kuželna vyhrazena klání dorostenců a dorostenek. Mezi dorostenkami se představila také jedna
zástupkyně našeho oddílu a sice Petra Vytlačilová. Bohužel se
jí hra vůbec nedařila a nakonec obsadila poslední sedmou příčku. Titul patří Ludmile Johnové z České Třebové. Mezi dorostenci
předvedl nejlepší výkon Jan Vencl (Hylváty). Náš oddíl v této kategorii zastoupení neměl.
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Pardubická kuželna viděla klání seniorek a žen. Ani v jedné z těchto kategorií jsme také svoje želízko v ohni neměli. Tituly patří Marii Donátové a Martině Novákové (obě Pardubice).

Na obrázku seniorští medailisté
K. Lang, J. Fiurášek a M. Dušek

Kuželna v České Třebové hostila nejprve v sobotu dopoledne juniorské kategorie - opět bez naší účasti. Nejlepšími výkony se prezentoval Pavel Jiroušek (Česká Třebová) a Hana
Rubišarová (Pardubice). Odpoledne pak přišla na řadu kategorie mužská, ve které bojovalo 24 hráčů o postup do nedělního
dvanáctičlenného finále. Naše barvy hájili Petr Zeman, Petr
Miláček a Tomáš Jarolím. Z naší trojice se do finále probojoval jedenáctým nejlepším výkonem pouze Petr Miláček. V nedělním finále předvedl Petr třetí nejlepší výkon dne, ale v součtu
to stačilo pouze na sedmou příčku. Od postupu na MČR jej
dělilo pouhých 12 kuželek. Mistrovský titul si po zásluze odnáší domácí Pavel Vymazal.
Závěrem bych rád poděkoval MÚ Přelouč za zajištění drobných cen pro nejlepší hráče ve všech kategoriích hraných v Přelouči a také členům oddílu, kteří se podíleli na bezproblémovém
průběhu víkendových klání. Karlu Langovi samozřejmě přeji co
nejlepší úspěch na MČR.
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY NALEZNETE NA WEBU PARDUBICKÉHO KRAJSKÉHO KUŽELKÁŘSKÉHO SVAZU NA ADRESE:
http://kuzelkypk.czechian.net
(- pm -)

Přeloučský Sokol zhodnotil svoji činnost za r. 2008
Dne 2. března 2009 se sešli členové TJ Sokol Přelouč na valné hromadě,
aby zhodnotili svoji činnost v uplynulém roce a zamysleli se nad nutnými
změnami v budoucnu, které toto nejpočetnější občanské sdružení ve městě
čekají.
Bratr Mgr. L. Pacák přivítal jako hosty starostku paní I. Burešovou a tajemníka Východočeské župy Pippichovy bratra M. Lebdušku.
Starosta jednoty bratr Ing. J. Dašek
informoval přítomné prostřednictvím své
zprávy o dobré práci výboru, mimo jiné,
že i přes tíživou finanční situaci byly provedeny s pomocí grantu Pardubického
kraje (100 000,- Kč) nezbytné opravy střechy, okapů a fasády. Každoroční zvyšování cen energií přivádí jednotu do těžké
situace, takže pro rok 2009 se budou muset přijmout některá úsporná opatření,
aby byla zajištěna činnost všech oddílů.
Tato skutečnost zazněla nejen v diskuzi,
ale i ve zprávě o hospodaření v uplynulém roce a v návrhu rozpočtu pro rok příští. Ceny vody, plynu a elektřiny stouply
do takové míry, že představují polovinu
celkových provozních nákladů a koncem
roku si musela jednota na jejich uhrazení vzít půjčku ve výši 150 000,- Kč. Ta
je sice v současné době splacena, ale
rozpočet na rok 2009 je bohužel schodkový (- 141 000,- Kč). Navíc odpadnou
příjmy od základních škol za pronájem
sálu, nebos ty budou v příštím školním
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roce využívat pro výuku TV novou sportovní halu.
Jak bude vypadat činnost jednotlivých oddílů od příštího září, je zatím velkou neznámou. Nejen dospělí cvičenci,
ale hlavně děti a jejich rodiče si budou
muset zvyknout na jinou dobu, kdy se
bude v sokolovně cvičit, aby byl sál efektivně využit.
Doufejme, že i v nových podmínkách
si jednotlivé oddíly udrží svou bohatou
činnost. V loňském roce přihlásil oddíl
basketbalu do soutěží šest družstev. Pro
většinu týmů byla jejich 61. sezóna velmi úspěšná. Nejlepších výsledků, jak se
již stalo pravidlem, dosáhly mládežnické kolektivy, mezi nimiž byli nejúspěšnější Kadeti U 16, čili chlapci do 16 let,
které vedli L. Pacák a J. Maček. Družstvo
žen pod vedením V. Rambouska okupuje ve VČL první příčku a míří nezadržitelně do Play-off. Za toto umístění patří ženám obdiv, nebos díky mateřským nebo
studijním a pracovním povinnostem mimo Přelouč trénují pouze jednou týdně.
Muži A dosáhli pod vedením M. Buluška a J. Priessnitze nejlepšího umístění
hráčů současné generace, když obsadili
6. místo ve VČL. Je potěšitelné, že řada
mladých nadějných hráčů, kteří v současné době hrají za BK Pardubice 4, nebo celostátní ligu, úspěšně reprezentuje
jednotu i město Přelouč po celé republice.
Zprávy o činnosti, které obsahovaly
výsledky družstev přihlášených do sou-

těží a turnajů, přednesli i zástupci oddílů odbíjené a stolního tenisu,. V odbíjené
soutěží ženy a dorostenky, v soutěžích
stolního tenisu startovali dorostenci a dvě
družstva mužů. Oba oddíly pořádají turnaje a vyvíjejí další aktivity, např. soustředění volejbalistek v Pusté Rybné,
Cholticích a ve Strážnici nebo připravují
tradiční burzy sportovních potřeb. Stálým
problémem zůstává nevyhovující herna
pro stolní tenis, na jejíž opravu se doposud nenašly potřebné finance. Situace je
alarmující také proto, že i svépomocí vyrobené doplňky byly zničeny procházející veřejností.
Oddíl sokolské všestrannosti a oddíl
aikijujutsu umožňoval jako obvykle sportovní vyžití spíše nesoutěžního charakteru, závodů se účastní pouze mladé gymnastky. V loňském roce zorganizoval oddíl
Věrné gardy slavnostní akademii u příležitosti 120.výročí založení sokolské jednoty v Přelouči a 90. výročí vzniku ČSR.
Díky jejím členům neutuchá ani společenská a vzdělávací činnost. Veřejnost
jistě pozitivně přijala návrat plesů do sokolovny.
Nakonec se sluší vyslovit poděkování všem cvičitelům a trenérům, kteří se
nezištně věnují naší přeloučské mládeži, a popřát jim do nové sezóny pevné
nervy. Stejný dík patří i těm, kdo naši činnost i nadále podporují nebo sponzorují
některé akce.
Výbor jednoty
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