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Městská hromadná doprava
Od 1. prosince 2009 začne v Přelouči a místních částech Lohenice, Mělice,
Klenovka, Štěpánov, Lhota pod Přeloučí, Škudly a Tupesy fungovat pro naše
občany i návštěvníky města zcela nová
služba - městská hromadná (autobusová) doprava. Je to cca 13 měsíců po tom,
kdy o zavedení této služby rozhodlo Zastupitelstvo města Přelouče. Důvodů pro
zavedení městské hromadné dopravy bylo několik: docházková vzdálenost po
městě (rozloha cca 30,5 km2), neexistence vlakového spojení v místních částech
(kromě Lhoty pod Přeloučí), neexistence
autobusového spojení města a místních
částí o víkendech, nevyhovující autobusové spojení místních částí a města i v pracovních dnech zejména pro žáky přeloučských škol, pro pracující ve vícesměnných
provozech, návštěvníky lékařských zařízení a úřadů, či dostupnost nákupních
možností zejména pro občany našich
místních částí. Od samého počátku město na zavedení projektu MHD spolupracovalo s odbornou firmou OREDO s.r.o.,
Hradec Králové, organizátorem regionální dopravy. Rada města jmenovala pracovní skupinu za účelem spolupráce na
projektu městské hromadné dopravy
a formulování požadavků města. Tato
pracovní skupina na jednáních průběžně s firmou OREDO konzultovala pracovní návrhy, které vycházely z provedeného
průzkumu potřeb dopravní obslužnosti
u největších zaměstnavatelů ve městě,
ve školách a učilišti, mezi občany města
i místních částí a hledala se optimální
řešení i z pohledu finančních možností
města. Navržené trasování linek, umístění zastávek i návrh jízdního řádu prošel připomínkovým řízením v orgánech
města, v největších zaměstnavatelských
firmách, ve školách, občané měli možnost navržený systém připomínkovat na
zveřejněném formuláři elektronicky či poštou nebo na veřejné schůzi se zastupiteli, kteří potom na zasedání zastupitelstva města po zapracování odůvodněných
návrhů a připomínek celý systém MHD
definitivně schválili. Do systému MHD
byly zahrnuty tyto stávající autobusové
zastávky: Přelouč - Mělice, Přelouč - Lohenice, Přelouč - Štěpánov, Přelouč - Klenovka, Přelouč - ul. Chrudimská, Přelouč - ul. Jaselská, Přelouč - železniční
stanice, Přelouč - autobusové nádraží,
Přelouč - ul. Račanská, Přelouč - nám.
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17. listopadu, Přelouč - ul. Pražská, Přelouč - Lhota, Přelouč - Škudly, Přelouč Tupesy, Přelouč - Masarykovo náměstí
a Přelouč - ul. Pardubická. Do systému
provozování MHD byly rovněž schváleny a za tímto účelem nově vybudovány
tyto autobusové zastávky: Přelouč - Kladenská, MŠ (oboustranná zastávka u mateřské školky), Přelouč - ul. Pardubická,
Centrum (naproti Hotelu Bujnoch), Přelouč - ul. Čáslavská (u č.p. 992), Přelouč
- Lipiny točna (křižovatka ul. Havlíčkova a Trstenické), Přelouč - ul. Jihlavská
(u Jednoty) a Přelouč - ul. Kladenská,
ZŠ (u Základní školy). Před zahájením
letní sezony 2010 bude vybudována další autobusová zastávka u lohenicko-mělických písníků, ke které se bude zajíždět
pouze přes letní sezonu. Jízdní řád spojů po městě Přelouči byl schválen v hodinovém taktu. Takt nabízí cestujícím přehlednost a snadnou zapamatovatelnost.
Autobus jedoucí v hodinovém taktu odjíždí z každé zastávky v daném směru
pravidelně každou hodinu ve stejnou
minutu. Příjezd autobusu MHD na vlakové nádraží bude každou hodinu ve
45. minutu, odjezd autobusu MHD z nádraží bude každou 11. minutu. Systém
MHD v Přelouči a místních částech bude
zajištěn jedním autobusem - minibusem
splňujícím nejpřísnější evropské ekologické parametry. Na základě ukončeného
výběrového řízení bude provoz autobusu
zajišgovat spol. Veolia Transport Východní Čechy a.s., se kterou byla v souladu
s podmínkami výběrového řízení uzavřena smlouva na dobu od 1. 12. 2009 do
31. 12. 2015. Odhadujeme, že město bude každoročně tuto službu dotovat ze
svého rozpočtu částkou cca 2 miliony Kč.
Rada města rovněž schválila základní
jízdné ve výši 5,- Kč a to jak po městě,
tak i při jízdě z (nebo do) místních částí.
Výše jednodenního jízdného (bez ohledu na počet jízd v jednom dni) byla sta-

novena na 10,- Kč. Takto stanovenou
výši jízdného lze v současné době nazvat jako symbolickou, snahou města je,
aby MHD využívalo co nejvíce občanů.
Rada města rovněž schválila tzv. nulové jízdné po dobu zkušebního provozu
od 1. 12. 2009 do 31. 1. 2010. V praxi
to bude znamenat, že při nástupu do
autobusu bude cestujícímu vydána „nulová jízdenka“ (cestující ji nebude v době zkušebního provozu platit). Výdejem
těchto „nulových jízdenek“ získáme přehled o počtu nastupujících i o době potřebné k odbavení cestujících na jednotlivých zastávkách. Od 13. prosince 2009
dojde k pravidelné úpravě jízdních řádů
ČD a tím zřejmě i k minutovým odchylkám oproti dnes stanovenému času
příjezdu a odjezdu autobusu MHD ze
zastávky u železniční stanice. Žádáme
proto všechny občany, kteří budou MHD
v průběhu zkušebního provozu využívat,
o určitou dávku tolerance a pochopení,
když autobus MHD neodjede přesně na
minutu dle zveřejněného jízdního řádu
MHD. Všechny praktické poznatky z provozu MHD budou v průběhu těchto dvou
zkušebních měsíců vyhodnocovány a zapracovány do „definitivních“ jízdních řádů MHD, které budou platit od 1. 2. 2010.
Od tohoto data budou cestující také již
jízdné hradit. V průběhu zkušební doby
uvítáme proto také Vaše připomínky či
návrhy, které povedou ke zkvalitnění celého systému MHD (připomínky a návrhy můžete sdělit telefonicky na MěÚ číslo tel. 466 094 149 nebo e-mailem na
adresu jiri.dobrusky@mestoprelouc.cz).
Ve druhé polovině měsíce listopadu 2009
obdrží všichni občané města a místních
částí do svých schránek informační leták se základními údaji o MHD (tj. trasa linky a jízdní řád), informace budou
rovněž zveřejněny na plakátovacích plochách města a místních částí, jízdní řád
MHD i podrobný ceník jízdného bude
rovněž k dispozici na stránkách města
www.mestoprelouc.cz.
Bc. Irena Burešová
starostka
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RADA MĚSTA PŘELOUČE
Důležitou informací z rady města konané 24. 9. 2009 je pro občany informace,
že od 1. 12. 2009 do 31. 1. 2010 bude zahájen zkušební provoz MHD, v tomto období za nulové jízdné. Radní též schválili názvy nově zřízených autobusových zastávek,
které budou zahrnuty do systému provozování MHD ve městě. Bude se jednat o tyto
zastávky: - Přelouč Kladenská MŠ
- Přelouč Pardubická CENTRUM (u hotelu Bujnoch)
- Přelouč Čáslavská
(u č.p. 992 v ul. Čáslavská)
- Přelouč-Lipiny - točna
(křižovatka Havlíčkova a Trstenická)
- Přelouč Jihlavská
(Jihlavská U Jednoty)
- Přelouč Kladenská ZŠ
(ZŠ Kladenská)
74. schůze rady konaná 5. 10. 2009
schválila mimo jiné i rozpracovaný projekt rekonstrukce parku pod Záložnou
s výhradou vypustit parkový altán a cestičky kolem parkového altánu. Schválen
byl též finanční příspěvek z fondu rady
města ve výši Kč 5.000,- Místní organizaci Českého rybářského svazu Přelouč
na náklady spojené s účastí členů na
Mezinárodním mistrovství Slovenské re-

publiky ve dnech 9. - 11. 10. 2009. Rada též vzala na vědomí požadavky FK
Přelouč o rekonstrukci fotbalového stadionu (snížení nákladů na spotřebu
energií). Stanovena byla i prodejní cena kalendářů na rok 2010 na 120,Kč/ks.
Zatím poslední schůze rady města,
konaná 19. 10. 2009 vzala na vědomí

Trh práce
na Přeloučsku
Na ÚP v Přelouči bylo k 30. 9. 2009 evidováno celkem
1154 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti v měsíci září tedy činila v této oblasti 8,19 %. K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např. Tetov 30 %, Vápno 29,82 %, Poběžovice 19,51 %, Kasalice
17,71 %, Strašov 16,43 %, Sovolusky 16,42 %, Lipoltice 16,35 %,
Svojšice 14,29 %.
Dále uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice 8,34 %,
Choltice 9,35 %, Břehy 6,46 %. V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 6,82 %.
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
6,20 % s celkovým počtem 6143 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 7,11 %, Holicko 6,50 % a Přeloučsko 8,19 %.
Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 30. 9. 2009 celkem 1081 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo
připadlo v okrese Pardubice v průměru 5,7 uchazeče. Na Přeloučsku bylo k 30. 9. 2009 hlášeno na ÚP celkem 400 volných
pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem
2,9 uchazeče.
Michaela Hývlová
vedoucí pobočky
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zprávu velitele Městské policie Přelouč
o řešení přestupků v oblasti lohnickomělických písníků v sezóně 2009. Jednalo se zejména o nedovolené táboření
a stanování, rušení noční klidu a ostatní.
Většina případů byla řešena domluvou
nebo předáním přestupkové komisi.
Dále pak byla radou města schválena smlouva o závazku veřejné služby
v městské autobusové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města,
uzavřenou mezi městem Přelouč a Veolia Transport Východní Čechy, a.s. Chrudim. Schválena byla i kupní smlouva na
dodávku zařízení pro upgrade kontaktního místa veřejné správy s finanční podporou v rámci Integrovaného operačního
programu „E-Government v obcích - Czech
POINT. Rada též doporučuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků
určených pro výstavbu cyklostezky Přelouč-Lhota za cenu maximálně 75,- Kč/m2.
Zastupitelstvu naopak nedoporučila vydat
obecně závaznou vyhlášku města o zvýšení daně z nemovitostí.
mh

Oblastní inspektorát práce
pro Královehradecký a Pardubický kraj
Adresa: Říční 1195, 501 01 Hradec Králové
Email: hradec@oip.cz, Web: www.suip.cz/oip08
- poradenské dny občanům ve věci pracovněprávních vztahů
1. každé pondělí: 9.30 - 15.30 hod. na ÚP v Pardubicích
2. každou středu: 8.00 - 17.00 hod. v místě sídla inspektorátu
osobně nebo tel. č. 495 217 494, 495 219 004, 495 219 012
3. mimo tyto určené poradenské dny lze dotazy zasílat poštou
nebo mailem
PORTÁL MPSV http://portal.mpsv.cz
- pro občany (volná pracovní místa, životopisy, co dělat při ztrátě zaměstnání, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, sociální služby, elektronické formuláře, informace o úřadu
práce, práce pro cizince)
- pro zaměstnavatele (zadávání volných míst, hledání zájemců
o práci, možnost získávání dotací, zaměstnávání cizinců, elektronické formuláře)
- call Centrum služeb zaměstnanosti

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
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Podzimní svoz v Přelouči a místních částech
Mobilní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu,
zpětný odběr elektrozařízení
místní části města Přelouče
Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje pro místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lhota, Škudly,
Mělice, Lohenice a Tupesy) svoz komunálního velkoobjemového a nebezpečného odpadu a svoz použitého elektrozařízení pocházejícího z domácností v rámci zpětného odběru.
Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, koberce, apod., dále pneumatiky
Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly od
barev, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (monočlánky, baterie), apod.
Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: lednice, televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehličky, varné konvice, apod.
Tento mobilní svoz se týká místních částí a bude probíhat
podle následujícího harmonogramu:
Termín svozu:

sobota 14. LISTOPADU 2009

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 16. LISTOPADU 2009
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Svoz větví město Přelouč
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služby města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stromů
a keřů. Svoz se uskuteční

v pondělí 23. LISTOPADU 2009
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Svoz bioodpadu
v hnědých plastových nádobách
Oznamujeme občanům města Přelouče a místních částí, že
svoz bioodpadu zajišbovaný pomocí hnědých plastových
nádob bude prováděn do konce 47. týdne; poslední svoz tedy bude uskutečněn v týdnu od 16. do 20. listopadu 2009
v závislosti na dané lokalitě.
Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické bude možné biologicky rozložitelný odpad ukládat i nadále. Připomínáme provozní dobu sběrného dvora:
Pondělí
13 - 17 hod.
Středa
10 - 15 hod.
Pátek
13 - 17 hod.
Sobota
8 - 12 hod.

Inzerce
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Upozornění
Upozorňujeme
občany, že nástěnný
kalendář 2010 (Přeloučský dabing - autor p. Štěpánek) je již
v prodeji. Kalendář si
můžete zakoupit buz
přímo na MěÚ Přelouč (sekretariát), nebo u všech prodejců
novin a časopisů v Přelouči.
Prodejní cena kalendáře byla stanovena na Kč 120,-.

Poděkování
Mateřská škola Za Fontánou Přelouč děkuje firmě BW - Stavitelství, s.r.o. Holice za darování počítače a monitoru v celkové hodnotě Kč 18.778,-.
Počítač s monitorem přispěje ke zkvalitnění a zrychlení přípravných prací a zhotovení podkladů pro výchovou práci s dětmi předškolního věku.
L. Bukovská, ředitelka školy

FEJETON
O POZŮSTALÝCH
Kdysi jsme doma měli psa. Čendu. V raném dětství to byla
výhoda, nebog veškeré průšvihy, kterých jsme se dopustili jsme sváděli
na psa s vědomím, že jemu se nic
nestane.
„Kdo to rozbil?“ „Čenda.“
„Kdo to vylil?“ „Čenda.“
Později jsme si za své průšvihy
mohli sami, protože my jsme zestárli a Čenda umřel. Pochovali jsme ho
za barákem, jelikož na lidský hřbitov psi nesmějí. Tam chodí pozůstalí o dušičkách - v době tykví. Jezdí
z velkých dálek, v dálničních zácpách
a podzimních mlhách, riskují autonehody, upravují hroby, čistí mramory, kladou věnce, květiny a ozdoby,
hezčí než má soused i za cenu toho, že se z náhrobku ztratí. Zapalují svíčky a přemítají, zda se nemohli
k zemřelému chovat lépe. V duchu
ho prosí za odpuštění, že jim někdy
šel na nervy a slibují si, že se k po-
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zůstalým budou chovat hezky a možná vylepší i mezilidské
vztahy.
Je na čase, napadlo mě při návštěvě WC na hřbitově pardubického krematoria. Nově opravené, s bezbariérovým vchodem mě při vstupu oslnily světlem, tekoucí vodou, toaletním
papírem a papírovými ubrousky. Údiv mě neopustil ani v kabině - tři průvrty v záchodovém prkénku a pět ve víku zprvu zapůsobily jako dekorace, mající souvislost s provrtanými tykvemi nezbytných při oslavách Halloween, ale všechno bylo jinak,
žádná dekorace, ale past na zloděje. Co nešlo provrtat, chybělo. Po kličce pro možnost uzamknutí zevnitř a po ukradeném
věšáčku na kabát zely díry ve dveřích.
Kdo to ukrad? Asi Čenda.
D. Jiroutová

Mění se den zaplacení
daní finančnímu úřadu
Česká daňová správa upozorňuje daňové poplatníky, kteří platí daně bezhotovostním převodem nebo platbou prostřednictvím České pošty, že dochází ke změně dne zaplacení, tedy
dne, kdy je daň finančnímu úřadu zaplacena.
Dne 1. listopadu 2009 totiž vstoupí v platnost novela
zákona o správě daní a poplatků, která nově upravuje „Den
platby“. Doposud se za den platby považoval den, kdy platba
odešla z účtu poskytovatele platebních služeb. Od listopadu letošního roku však tímto dnem bude den, kdy platbu obdrží
poskytovatel platebních služeb, který vede finančnímu úřadu účet. To znamená, že pro řádné zaplacení daní je třeba
počítat i s časem, které budou peněžní ústavy potřebovat na
převedení příslušné částky.
U platby v hotovosti na pokladně finančního úřadu se nic
nemění a dnem platby zůstává den převzetí hotovosti.
Ing. Vítězslav Princ
ředitel FÚ Přelouč

Inzerce
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
sy, kabelky, peněženky i nákupy, tak se už tez na tyto lidi přiVážení čtenáři!
pravte...
Poslední dobou se v naší práci setkáváme s úspěšnými
V příštím čísle Roštu se k tomuto tématu jistě vrátím.
„akcemi“ podvodníků, kteří využívají ochoty a dobrosrdečnosti
zejména starších obyvatel našeho města.... Náplní jejich práce
je číhání u různých marketů a vyhlížení vhodné oběti. Možná
NYNÍ NĚCO MÁLO Z NAŠICH ZÁSAHŮ...
by tito lidé byli dobrými psychology (místo toNAPADENÝ VIETNAMEC...
ho často bývají mizernými věštci), protože doNa služebnu se dostavili dva Vietnamci,
káží najít vždy vhodnou oběg, kterou pak slekteří oznámili, že jeden z nich byl fyzicky nadují až k jejímu domovu. Zde se pod různými
MÌSTSKÁ
paden v baru Jamajka neznámým mužem. Ten
záminkami (odečet vody, nějaká velmi dojemPOLICIE
ho údajně několikrát udeřil do obličeje, poté
ná historka ze života, apod.) vetřou až do byzatáhl do ulice Nerudova, kde po něm chtěl
tu nic netušící osoby, která se jim v dobré vípeníze. Když si Vietnamec chtěl mobilním teře snaží pomoci. V bytě tito lidé velmi rychle
lefonem zavolat pomoc, tak mu ho útočník vynajdou místo, kde jsou ukryté našetřené a určitrhl a utekl. Bližší popis tohoto pachatele jsme
tě nelehce vydělané peníze či drahocennosti.
bohužel nedostali a oznámení přišli podat až
Tyto cennosti pak lidé marně hledají a často
druhý den...
zjistí jejich odcizení až velmi pozdě, někdy
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ...
i několik dní po odchodu „chudáků“ z jejich
Přijali jsme oznámení, že na dětském hřišbytu... Také se může klidně stát, že pokud tyti jsou mladíci a dělají „bordel“. Údajně tu kouto podvodníky chytnete při tom, jak Vám prohleří a křičí. Při příjezdu hlídky byl všude klid.
dávají skříně, fyzicky Vás napadnou a skončíMládež směřující odtud byla ztotožněna a věc řešena dote nejlépe v nemocnici...
mluvou.
Na dětských hřištích dochází
Varuji zde všechny: „NENECHÁVEJTE VCHÁZET DO SVÝCH
často k ničení zařízení. NeburPŘÍBYTKŮ CIZÍ OSOBY!“ Slušný člověk, který by Vaši pomoc
te k tomu lhostejní a i v těchto
opravdu potřeboval, rád počká před domem. Rozhodně je na
případech volejte na níže uvedemístě o tom ihned informovat Vaši městskou policii nebo poná telefonní čísla.
licii ČR. Nebojte se našich služeb v tomto směru využívat. Nic
Vás to stát nebude a nestane se nic ani osobě, která se dožaPOKUS O VLOUPÁNÍ...
duje pomoci. Strážník pouze zjistí totožnost této osoby a v jeho
Na pult centralizované ochrany přišel poplach z garáže v ulipřítomnosti se můžete spolehnout na to, že se nedočkáte něci Popova. Na místě bylo zjištěno narušení objektu - otevřené
jakého nepříjemného překvapení v podobě ukradených peněz
dveře. Přivolaná hlídka policie ČR si věc převzala.
nebo cenností...
Chraňte si své soukromí, svůj majetek a dost možná i zdraJEŠTĚ PŘIPOMÍNÁM NAŠE TELEFONNÍ ČÍSLA:
ví a život před takovými nezvanými hosty!
tísňová linka
156 - ne z mobilních telefonů
tel.:
466 959 660
fax:
466 094 104
mobilní telefon: 736 641 952
e-mail:
mp@mestoprelouc.cz
Bc. Martin Karabec
velitel MP Přelouč
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Inzerce
Je také již v těchto dnech vhodné připomenout blížící se
Vánoce. Ne snad kvůli výhodným nabídkám obchodů, ale proto, že právě to je doba, kdy lidé začínají být roztržití, nervózní
a nepozorní. Těchto dní, kdy se nákupní střediska a hypermarkety plní, budou využívat zloději. Budou je zajímat Vaše kap-
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Námořní plavba
Vážená redakce,
Nevím zda-li je možné otisknouti v přeloučském „Roštu“
celkem krátký článek o tom, že lze prožít dovolenou i trochu
netradičně. Třeba na lodi, která měří pouhých 14 metrů na
délku, 4,5 metrů na šířku, váží 16 tun a pluje pod vlajkou České republiky ve Středomoří. Je v rukách kapitána Ládi Macha
z Přelouče, který je vlastníkem této pěkné lodě s názvem
„ODYSSEUS“.
Byl jsem osloven otcem kapitána, zda bych se chtěl stát
členem posádky. Jedná se o přeplavbu z Itálie, přes Řecko, do
Chorvatska. Souhlasil jsem a už 15. září odlétal z Prahy do
Neapole, kde kotvila loz a kapitán na nás už čekal. Posádku
tvořilo 5 lidí včetně kapitána. Ten nás přivítal, tak jako krásné
počasí nad Neapolí. Seznámil nás s potřebnými věcmi, chováním na lodi, bezpečností apod. Před námi byla cesta dlouhá
skoro 1000 mil a 18 dní plavby třemi moři. Neměli jsme ponětí, co nás čeká. Dočkali jsem se velmi brzy.
Před připlutím na CAPRI se změnilo počasí. Začaly bouřky,
velké vlny, vítr, ale stále bylo teplo a teplá byla i voda. Jednu
noc po zakotvení jsme hlídali loz, bouře řádila, vlny 4 metry,
možná i více. Loz se statečně držela a my suchozemci také.
Ráno bylo nádherně. Moře klidné, úplně modré, obloha vymetená. Poděkovali jsme ústy kapitána Neptunovi za pěkné počasí a za to, že jsme přestáli bouři. Trasa vedla dále směrem
na „Mesinu“. To je takový úzký pruh moře mezi Kalábrií a Sicílií. Viděli jsme Etnu, Stromboli, Vulcano i Vesuv.
Další část plavby směřovala dolů na jih Itálie, na nejjižnější výběžek „ boty“ se zastávkou na Liparech. To jsou ostrovy,
v této době málo navštěvované. Další cesta nás vedla Jonským
mořem do Řecka, moře bylo krásné, koupání na širém moři. Viděli jsme malé i velké delfíny, želvu. Delfíni pluli kolem lodě
snad 10 minut. Další zastávkou bylo Korfu, plujeme kolem Albánie, řecké ostrovy Kasiopia i Korfu jsou krásně zelené. Všude
plno rekreačních zařízení, bungalovů, hotelů, kempů. Kotvíme,
koupeme se, nakupujeme. Pomalu se loučíme s Řeckem, plujeme na širém moři. Plujeme ve dne i v noci - cesta utíká, vracím se do Itálie do města Brindisi. Ve městě je námořní úřad,
pěkná rozhledna, muzeum. Další den zvedáme kotvu a plujeme do Chorvatska. Moře mění barvu - je to Jadranské moře.
Plujeme směr Lastovo. Při cestě leží Ďábelské ostrovy. Přistáváme na ostrově Mrčara. Krásná krajina ostrova láká ke koupání. Dále pokračujeme na Korčulu.
Je středa 30. září. Spěcháme na ostrov Hvar, zde bude loz
kotvit celou zimu.
Velmi krátce chci případné zájemce pozvat - chcete-li poznat
některou z tras z lodi - je to něco
jiného, než z pokoje hotelu, nebo
kempu - neváhejte. Doporučuji
všem, kteří mají trochu dobrodužnou povahu, jděte do toho. Je to
krásné a neopakovatelné.
Jmenuji se Marian Štajner,
bydlím v Přelouči od roku 1947,
jsem tedy starší občan, ale i patriot. Jsem moc rád, že jsem ve
svém věku mohl plouti na lodi
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Kapitán a majitel lodě „ODYSSEUS“ p. Ladislav Mach
jako člen posádky,který plní všechny povinnosti potřebné pro
plavbu. Ještě jednou děkuji.
Marian Štajner
(Redakce Roštu děkuje panu Štajnerovi za velmi zajímavý příspěvek a blahopřeje mu k úspěšné plavbě. Obzvláště v těchto
deštivých podzimních dnech se určitě všichni rádi zahřejeme
tímto milým článkem z teplého jihu.)

Dům dětí a mládeže
Přelouč
V pátek 9. října 2009 jsme na naší zahradě zahájili činnost
Domečku. Návštěvníci si mohli prohlédnout všechny prostory
DDM, zazpívat si u táboráku se skupinou VODFRK.

Pracovníci domu dětí a mládeže
Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
která se koná ve dnech

od 30.11. do 4.12. 2009
Otevřeno: PO - ČT 8.00 - 17.00
PÁ 8.00 - 15.00
Těšíme se na Vaši nánštěvu
Připravujeme: Vánoční besídka se zpíváním
Vánoční koncert flétniček
Pavel Hrdý, Jana Homolová, Blanka Leksová
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O KOM NEVÍME…
Jen málo lidí má to štěstí, že se jim
koníček stane povoláním. Jedním z nich
je i člověk, kterého mnozí z nás znají
jako autora milých a dobrou náladu vyvolávajících obrázků. Je to Ivo Štěpánek.
I když se v roce 1954 narodil v Hlinsku,
celý život žije v Přelouči a tady také tvoří své tzv. naivní umění.
Starší spoluobčané si určitě vzpomenou na jeho otce, dentistu p. Bohuslava Štěpánka, který dlouhá léta pracoval
v Tesle Přelouč. Ti mladší určitě znají
manželku pana Iva, která je sestrou na
dětském oddělení zdejší polikliniky.
Jak se odvíjel život pana Štěpánka? Po maturitě r. 1973 na strojní
průmyslovce v Čáslavi nastoupil do
n.p. Agra, kde tři roky pracoval ve vývojovém oddělení, i když to podle něj
nebyl tak úplně „jeho šálek kávy“. Pak
přešel do propagace, kde si „čichnul“
k svobodnému umění i prostřednictvím výtvarníků, s nimiž se při své
práci seznámil, např s fotografem Milošem Vojířem nebo malířem Čestmírem Šretrem.
V této době (1975) se oženil, v roce 1976 se manželům Štěpánkovým
narodil syn Martin (díky jemu je Ivo
i dědečkem pětiletého Kuby a dvouleté Terezky).
Tenkrát p. Štěpánek sbíral sýrové
etikety (byl i členem Klubu sběratelů kuriozit), které ho později inspirovaly k vytváření grafiky na obaly.
Ale vragme se zpátky k malování.
První obrázky namaloval do bytu,
který si zařizovali, ty pak viděli známí a známí známých … a líbily se,
chtěli je další a další.
Nová uvolněná doba přinesla nové možnosti, od r. 1990 p. Štěpánek
maloval na živnostenský list, pak přišly první nabídky na prodej (např.
v Hradci Králové). Spolupracoval také s Podnikem zahraničního obchodu, pro který připravoval prospekty,
podílel se na výstavách doma i v zahraničí, reklamách pro firmy apod.
Díky tomu si mohl dovolit jít tzv. na
„volnou nohu“.
Máte rádi perníčky? Pokud si koupíte jahodový dortík nebo kávový medový perník od fy. Dubea, zasmějí se
na vás z obalu kresby pana Štěpánka - šgavnaté jahody k nakousnutí
nebo krásná Šeherezáda u kávy.
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Kontakty na firmy, pro něž přeloučský výtvarník vytváří i sezonní obaly, získal před více než deseti lety prostřednictvím Obchodní tiskárny Kolín, kde
tiskli jím ilustrované kalendáře. Ty přeloučské znáte nebo dokonce vlastníte,
možná že obrázky z nich zdobí vaše byty nebo prostory škol, kanceláří. Kalendáře dělal p. Štěpánek také pro Prahu,
Ostravu, Brno, Ivančice, Děčín; pravidelně vytvoří dva kalendáře ročně na různá
témata.
A stále maluje „naivní“ obrázky, dokonce i jako zakázky podle představ,

návrhu a přání zákazníka. Jeho obrázky se dávají jako netradiční dárky, některé doputovaly až do Ameriky. Možná se zeptáte: „A co výstava obrázků?“
Ano, i ty proběhly. U nás v Přelouči byla první v roce 2002, druhá o rok později a třetí v roce 2004. Další se bohužel
z nedostatku vhodných prostor už neuskutečnila.
V roce 2006 a v létě 2008 uspořádal
p. Štěpánek výstavu v Nové galerii v Děčíně, kde vytvářel i image Edmundových
soutěsek (plakáty, upomínkové předměty aj.). Ve stejném roce také vystavoval
v Trhové Kamenici, odkud pochází jeho
maminka.
Ivo Štěpánek je také ilustrátorem tří
dílů knížky pro děti „Perníčkova dobro-

Inzerce
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družství“ a přede Vánocemi si budete
moci koupit v Amipě knížku říkadel pro
děti „Říkadla“, kterou také ilustroval.

A pokud se chcete s obrázky pana
Štěpánka setkat, zveme vás do Pardubic na jeho výstavu, která proběhne od
29. 11. do Vánoc v Infocentru u Zelené

Křížovka o ceny
Správné znění tajenky zasílejte do 9. 11. 2009 na e-mailovou adresu rost@mestoprelouc.cz nebo předejte osobně na
sekretariát MěÚ Přelouč paní M. Horáčkové, použít můžete rov-
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brány. Součástí výstavy bude i prodej dalšího kalendáře Pardubicko 2010.
Věra Jelínková

něž schránku Přeloučského Roštu, umístěnou ve vstupním prostoru MěÚ - naproti dveřím pokladny.
Vylosovaní výherci obdrží volné vstupenky na některou
z připravovaných kulturních akcí a drobné propagační předměty.
Jména výherců uveřejníme v příštím čísle.
redakce
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Činnosti ve ŠD
na ZŠ Masarykovo náměstí
V letošním školním roce jsou v naší
školní družině otevřena 3 oddělení, kde
pod vedením tří zkušených vychovatelek
tráví svůj volný čas po vyučování 89 dětí. ŠD nabízí dětem v pestrých činnostech
rozvíjení jejich zájmů a kvalitní odpočinek po náročné školní práci. Od října mohou děti navštěvovat zájmové kroužky
s různým zaměřením. V kroužku Dovedné ruce - Šikulky rozvíjejí praktické a výtvarné dovednosti. V kroužku Angličtiny
se děti učí hravou a zábavnou formou
slova a pojmy AJ. Tvořivost, šikovnost
a fantazii mohou děti rozvíjet v keramickém kroužku. Největší zájem mají děti
o pohybové aktivity. Chlapci v kroužku
Florbalu a dívky na Aerobiku uspokojují základní potřebu dětí tj. pohyb. Na každý měsíc pro děti připravujeme celodružinové akce např. v říjnu Lehkoatletický
trojboj, Drakiádu.
Přáním všech vychovatelek je, aby se
děti ve školní družině cítily co nejlépe,
aby si při činnostech odpočinuly a načerpaly síly do dalšího náročného školního dne.
J. Prokopcová Kasalová
vedoucí vychovatelka

Jízda zručnosti
30. září přijeli žáci 4. a 5. tříd do školy na svém jízdním kole, aby si vyzkoušeli, jak na něm zvládnou různé překážky a nástrahy. Městská policie pro
ně totiž již poněkolikáté uspořádala jízdu zručnosti. Všechny děti ji nakonec
s úspěchem zvládly. Poděkování patří
p. Slavíkovi.
Ti nejšikovnější budou na jaře reprezentovat školu v okresním kole soutěže ml. cyklistů v Pardubicích. V květnu
loňského školního roku zde žáci nynějšího 6. ročníku (Erika Khorelová, Štěpánka Urbanová, Honza Boura a Honza Školník) vybojovali krásné 3. místo.
Mgr. D. Staňková

provedli průzkum na 2. stupni naší školy. Zjistili, že hodně dětí uvedené tituly
zná, a to je důkazem, že milovníci knih
úplně nevymizeli.
Tři nejoblíbenější knihy u našich čtenářů: Stmívání - Stephenie Meyer, Harry
Potter - J. K Rowling, Děti z Bullerbynu
- Astrid Lindgren.
Mgr. J. Müllerová

Mistrovství základních škol
v malé kopané
Ve středu, v poslední zářijový den, proběhlo v Pardubicích první kolo celoročního turnaje v malé kopané. Po úspěchu
v loňském roce, kdy naši žáci obsadili
krásné druhé místo, se jim po odchodu
devágáků nepodařilo navázat na výborné výsledky. V zápasech se ZŠ Ohrazenice, ZŠ Lázně Bohdaneč a ZŠ Resslova odešli 3x poraženi.

SOUt Přelouč
Ve středu 24. září 2009 navštívili žáci a žákyně 9. tříd naší školy Střední odborné učiliště technické v Přelouči. Chlapci se zajímali především o tříleté obory
mechanik opravář motorových vozidel,
truhlář a strojní mechanik, společně
s děvčaty pak pečlivě sledovali výuku
v oborech tiskař na polygrafických strojích a reprodukční grafik. Velký zájem vyvolaly studijní obory zakončené maturitou - mechanik elektronik a reprodukční
grafik pro média. Děkujeme vedení SOU
za umožnění návštěvy.
Bc. M. Bulušek

Síla lidskosti
To byl název výchovně vzdělávacího
pořadu, který měli možnost zhlédnout
žáci 5. až 9. tříd 30. září v kině. Jednalo
se o projekt dokumentárního filmu režiséra Matěje Mináče, který získal velké
množství cen od zahraničních televizí
i od dětských diváků a porot na filmových
festivalech v různých zemích světa.
Byl to příběh ČLOVĚKA, který v roce
1939 zachránil před jistou smrtí 669 židovských dětí. Z okupované Prahy nechal
vypravit osm vlakových souprav do Londýna, kde byly děti předány do náhradních rodin. Sir Nikolas Winton se letos
ve zdraví dožívá 100 let!
Pan Zdeněk Tulis z organizující agentury AZT po filmu seznámil žáky s projektem „Loterie života“, ve kterém se dohledávají další Wintonovy děti a vyzval
žáky ke spolupráci. Ještě totiž žije přes
600 jeho dětí, ale jen 370 z nich ví, kdo
je zachránil. Pořad byl zakončen diskusí.
Mgr. D. Katonová

Sběr
I v letošním školním roce pokračujeme ve sběru starého papíru. První odvoz proběhne v měsíci listopadu. Papír
je třeba pevně svázat do balíku (ne do
krabice). Pozor, kartón se nesbírá! Pomerančovou kůru sbíráme až do konce
května.

Ahoj Leono,
Držíme Ti všichni palce!

Kniha mého srdce
Celonárodní anketa o nejoblíbenější
knihu v naší zemi skončila. Do 30. září
byla dána možnost hlasovat pro některou
z dvanácti knih, které postoupily z předchozích kol. Žáci 7.B si položili otázku,
která z nich se nejvíce líbí jim, a zároveň
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Základní škola
Smetanova ul.
SKVĚLÉ !

Mimořádného úspěchu dosáhla žákyně 3.B Michaela Nekvapilová. Na mezinárodním mistrovství Slovenska juniorů
v rybolovu vyhrála kategorii „Zlatý pstrúžik“. Děkujeme za
vzornou reprezentaci také naší školy.
BLAHOPŘEJEME !

Nová keramická dílna
Současně s otevřením nové sportovní haly byla v areálu školy uvedena do provozu také nová keramická dílna. Sestává z moderně vybavené pracovny, prostorného skladu a místnosti s ke-

s pohádkovými hrdiny, kteří jsou jim blízcí. Druhý den se šli malí čtenáři potěšit do městské knihovny. Prohlédli si další pohádkové knížky, vymýšleli i zahráli si pohádku. Dík patří paní Hývlové, která dětem přiblížila pohádky z trochu jiné strany. Druháčci
si domů kromě vypůjčených knížek odnesli také deníčky, do kterých budou známkovat rodiče za to, jak jim doma čtou.
Cílem projektu bylo povzbudit zájem dětí o četbu pohádek,
které jsou jim v tomto věku nejbližší. Podle jejich reakcí a zájmu
byl cíl opravdu splněn.
Mgr. J. Capaliniová, Mgr. D. Dostálová

Svatba

ramickou pecí. Žákům otevřela dílna své dveře začátkem října,
kdy se rozběhla činnost zájmových kroužků. Zájem dětí byl obrovský. Tvořit se začalo v pěti keramických kroužcích, které navštěvuje více než šedesát žáků.
Mgr. Z. Hostašová

Ve čtvrtek 1. října navštívili žáci 3.A Městský úřad v Přelouči
a Občanskou záložnu. Dostali zde příležitost na vlastní kůži vyzkoušet si „nanečisto“ celý svatební obřad a stát se jeho přímými aktéry a účastníky.
Ženich přinesl nevěstě krásnou kytici. Prstýnky do obřadu opatrovali svědci. Sestra ženicha napekla za pomoci maminky skvělé svatební koláče a nezapomnělo se ani na svatební oznámení.
Každý ze svatebních hostů obdržel svatební voničku - myrtu.

Plavecký výcvik
Žáci 2. a 3. tříd se od září do listopadu učí plavat v Plaveckém areálu v Pardubicích. Celkem 72 žáků absolvuje v letošním
školním roce základní kurz plavecké výuky. Malí plaváčci se nejenom zdokonalují v základních plaveckých stylech, ale také se
potápějí pro puk nebo se mohou svézt na skluzavce. Trénují i skoky do vody, aby překonali strach z hloubky.

Celý výcvik je financován z prostředků základní školy. Rodiče pouze přispívají poměrnou částkou na dopravu.
Mgr. J. Capaliniová, Mgr. D. Dostálová

Svět pohádek
Ve dnech 14. a 15. října se uskutečnil ve druhých třídách projekt „Svět pohádek“.
První den děti celé dopoledne četly pohádky, řešily hádanky,
rébusy, vymýšlely rýmy, napravovaly popletené pohádky, prohlížely si ilustrace pohádkových knih, ale hlavně se dobře bavily
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Obřad, který vedla paní Irena Burešová, byl pro děti opravdovým zážitkem. Do svých nových rolí se vžily rychle a věcně. Ženich
nebyl v den „D“ ve své kůži, při důležité otázce trošku znejistěl,
a tak bylo vše do poslední chvíle napínavé. Nevěstě to v krásných
šatech slušelo a své „ano“ řekla bez zaváhání. Někteří svatební
hosté dokonce zamačkávali slzu. Připravené občerstvení bylo příjemným završením celé oslavy.
Děkujeme paní starostce Ireně Burešové za svatební obřad
v Občanské záložně a zajímavou exkurzi na MÚ. Děti se dozvěděly mnoho nových informací o svém městě. Poděkování patří
i paní Martině Horáčkové za vstřícnost při organizaci celé akce
a rodičům Plivovým za originální oznámení a svatební koláčky.
Tez to sice nebylo doopravdy, ale do budoucna přeji všem
svým školákům správný životní krok.
Mgr. B. Kratochvílová

Sběr pomerančové kůry
bude probíhat od 18. 11. 2009 na obou stupních ZŠ. Sbíráme i kůru citrónovou, ale pouze s řádně vydlabanou dužinou. Sběr bude
ukončen 30. 4. 2010. Předem děkujeme za účast.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
LISTOPADOVÉ AKCE V ZUŠ
Jazzová dílna, která se bude konat
v pondělí 9. listopadu od 16 hodin v sále
ZUŠ, naváže na dva podobné klavírní podvečery z předešlého školního roku. Mladí
jazzmani si svůj um zkusí nejen před publikem, ale i před zkušeným pohledem vynikajícího jazzového klavíristy Davida Bacha.
Další mladí muzikanti - tentokrát nejen
klavíristé - vystoupí na Interním večeru,
který se odehraje ve středu 18. listopadu
od 16:30 v Hudebním sále ZUŠ.
Konec listopadu bude ve znamení
oslav 60. výročí školy. Slavnostní koncert k této příležitosti se uskuteční ve
středu 25. listopadu od 17 hodin v hudebním sále školy a bude spojen s vernisáží
prací žáků výtvarného oboru. Na tomto
koncertě bude zároveň kmotry slavnostně pokřtěno nové CD školy. Co nejsrdečněji vás na všechny tyto akce zveme.
Petra Lojínová
zást. řed. ZUŠ

Obhájili jsme zlato
a křišfál na Zbraslavi
Uplynul již rok, co Malá dechovka
ZUŠ Přelouč poprvé zvítězila na mezinárodním festivalu Vejvodova Zbraslav. Letošní ročník tohoto festivalu připadl na
25. - 27. 9. 2009. Je nepsaným pravidlem,
že laureát festivalu se pokusí své prvenství obhájit na dalším ročníku. Přeloučská
dechovka tuto výzvu přijala.

Na festivalu letos soutěžilo celkem osm
kapel za dvou zemí - Holandska a České
republiky. V porotě soutěže usedli Jan Slabák (trumpetista a kapelník Moravanky),
Tomáš Stavěl (režisér Českého rozhlasu)
a Rainer Stiasstny (rakouský dirigent a hudební skladatel).
Přeloučská dechovka pod vedením
Michala Chmelaře vsadila v soutěži na
náročný koncertní program a po jeho brilantním provedení zaslouženě získala opět
první místo a titul laureáta festivalu. Toto
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vítězství je ještě cennější o to, že na dalších místech v soutěži se umístila například vynikající kapela Holanzanka nebo
Dechovka plzeňské konzervatoře.
Stejně jako loni získal kapelník Michal Chmelař ještě ocenění za nejlepší sólový výkon, tentokrát společně s Martinem
Chmelařem (tenor) za provedení skladby
Vzpomínka na Zbiroh.
V Přeloučské dechovce zpívali a hráli:
Helena Tamelová, Barbora Hývlová (zpěv),
Václav Leksa, Ondřej Milt (klarinety), Marie Ptáková (flétna), Michal Chmelař, Jiří
Mach, Martin Maroul, Tomáš Knický, Petr
Kubový (trubky), Martin Chmelař, Kurt Neubauer (tenory), Erik Novotný (trombon), Jakub Chmelař (tuba), Tomáš Hlaváček (bicí).
Radka Kovářová

Zpívající Fontána
v Nové Pace
Od 2. do 3. října proběhl festival sborů v Nové Pace. Festivalu se zúčastnil také sbor Korálek ze ZUŠ Přelouč. Účastnili
jsme se pouze jednoho dne, a to 2. října.
Námi nastudovaný repertoár jsme představili celkem dvakrát. Poprvé v 10 hod.
v chrámu Jednoty bratrské. Toto vystoupení seznamovacího charakteru bylo určeno
pouze pro zúčastněné sbory, ale navštívili
ho i někteří z rodičů. Odpoledne jsme zpívali již pro veřejnost v novopackém parku.

Po dobrém obědě - ještě před odpoledním vystoupením - jsme děti svěřili dospělým hostitelům z Jednoty bratrské, s kterými se společně vydali hledat poklad. Některé skupinky poklad našly, některé ne, ale
každopádně se děti o poklad vzájemně
rozdělily, což bylo velmi milé. Zatímco děti hledaly poklad, sbormistři a korepetitoři
měli seminář s p. Uherkem, který byl dlouhá léta dirigentem sboru liberecké opery
a také společně se svojí manželkou vedl

náš přední pěvecký dětský sbor Severáček.
Setkání s tímto charismatickým člověkem
bylo velmi zajímavé a někdy i zábavné.
Vyvrcholením celého dne bylo vystoupení v parku. Myslím, že se celá akce velmi dobře vyvedla a děti i my jsme byli spokojení. Poděkování patří našemu novému
korepetitorovi Davidu Bachovi a také všem
rodičům za skvělou spolupráci.
Pavla Klepeštová

Nový školní rok v ZUŠ
Ke studiu na ZUŠ bylo k 30. září přihlášeno celkem 659 žáků.
Z toho v jednotlivých oborech:
Hudební obor - individuální výuka 333
Hudební obor - pěvecké sbory
72
Výtvarný obor
71
Taneční obor
150
Literárně dramatický obor
33
Škola pracuje dále
na 10 odloučených pracovištích:
Záložna Přelouč Pěvecký sbor Rošgák,
divadelní soubor ZUŠ-áci
MŠ Za Fontánou Hudebně pohybová
výchova
Sokolovna
Hudebně pohybová
Přelouč
výchova
MŠ Břehy
Hudebně pohybová
výchova
MŠ Chvaletice Hudebně pohybová
výchova
ZŠ Chvaletice
Hudební, taneční
a výtvarný obor
ZŠ Choltice
Hudební a taneční obor
ZŠ Řečany n. L. Hudební obor
ZŠ Zdechovice Hudební obor
DK Chvaletice Taneční obor
V letošním školním roce slaví škola
své 60. narozeniny. Přáli bychom si za
nás za všechny, kdo jsme jakkoli účastni na jejím životě, aby tento jubilejní rok
byl i navzdory nedobré hospodářské situaci v celém světě nejméně stejně dobrý, jako roky předešlé. Aby škola měla
své příznivce duchovní i hmotné a potřeba její existence jako instituce takové
oslovila co nejvíce srdcí.
Děkujeme všem, kdo se o tradici
školy zasloužili a její činnost v předešlých letech podporovali. Jejich práce je
pro nás výzvou, kterou chceme přijmout
a přinášet všechno dobré Vám všem.
Jana Bednářová
ředitelka školy

Přeloučský ROŠT
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Klub maminek a dìtí Sluníèko
Milí spoluobčané,
Klub Sluníčko pořádal v měsíci září AUTOBUSOVÝ VÝLET
DO VODNÍHO SVĚTA V KOLÍNĚ. Pro velkou spokojenost akci
zopakujeme, viz níže ☺. Dne 24. září jsme uskutečnili ODPOLEDNE PRO SKŘÍTKY. Děti čekalo soutěžení, tvořivé dílničky, pohádkové bytosti, hračky... V měsíci říjnu jsme plánovali výlet na
Kočičí hrádek u Slatiňan. Ten se bohužel z důvodu deštivého
počasí neuskutečnil, nový termín je 4.11. Podrobnosti níže ☺.
Další akcí KM Sluníčko byla BURZA TĚHOTENSKÉHO A DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, POTŘEB A HRAČEK. Burzu na jaře zopakujeme.
Akce na listopad:
4. 11. VÝLET NA KOČIČÍ HRÁDEK U SLATIŇAN
Výlet zahrnuje: cestu autobusem s možností uložení sport.
kočárku, focení se s ježibabou, krmení koní, pohádku, hledání
a osvobozování princezny, plnění úkolů, zpívání. Na závěr bude sladká odměna. Cena výletu je 100 Kč/místo. Třetí a čtvrté
místo v rámci jedné rodiny stojí každé 50 Kč. Předplatitelky
klubových aktivit mají slevu 10 %. Sraz v 8.15 u hotelu Sport
v Přelouči. Návrat okolo 13 h. Poplatek se hradí v KM Sluníčko v pondělí, úterý nebo ve čtvrtek. Náhradní variantou pro
případ nepříznivého počasí je VÝLET DO VODNÍHO SVĚTA
V KOLÍNĚ - užijte si s námi v dětském bazénu se dvěma skluzavkami, vodními chrliči nebo na tobogánu, trojskluzavce...
Sraz v 9 hodin u hotelu Sport v Přelouči. Cena 70 Kč/místo
v autobuse. Předplatitelky klubových aktivit mají slevu 10 %.
Vstup do vodního světa 75 Kč/dospělou si platí každý sám.
Děti do tří let zdarma.
12. 11. od 16 h. TVOŘIVÝ VEČER - MALOVÁNÍ NA TEXTIL
Přijzte vyrobit svým dětem, mamince či babičce k Vánocům
vlastnoručně malovaný polštář, tašku, tričko nebo co Vás napadne! Materiál na malování bude k dispozici, textil si vezměte svůj nebo bude v menším množství k dispozici od nás
(povlaky na polštářky a tašky). Malovat mohou s Vámi i Vaše
děti!!! Bude otevřena i hlídaná herna pro děti, která je naproti.
Vstupné 40 Kč + cena za spotřebovaný materiál. I pro úplné
začátečnice!! Vede P. Vosáhlová.

26. 11. od 16 h.

TVOŘIVÝ VEČER - VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Budeme vyrábět z přírodnin (šišky, šípek, pomerančová kůra,
skořápky ) i z chvojí. S sebou si vezměte: 4 svíčky (případně i bodce), mašličky, dekorace na věnec dle vašeho vkusu. Kdo má,
tak tavnou pistoli (nebo vteřinové lepidlo), korpus a kleště.
K dispozici budou: přírodniny (šípek, šišky, pomerančová kůra,
skořápky a další), chvojí, vázací drát, zahradnické nůžky, kleště,
tavná pistole. Bude možné si zakoupit i slaměný nebo polystyrénový korpus. Tvořit s Vámi mohou i Vaše děti nebo si mohou
hrát naproti v hlídané herně! Vstupné 40 Kč + cena za spotřebovaný materiál. I pro úplné začátečnice!! Vede P. Vosáhlová.
Celoročně pořádáme KURZY PŘÍPRAVY K PORODU
vedené dulou N. Baliharovou!!
V měsíci prosinci se můžete těšit na MIKULÁŠSKOU BESÍDKU, vánoční tvoření pro maminky a babičky a také autobusový výlet za adventem!! Sledujte náš web a letáky ve městě.

Odpoledne pro skøítky

20. 11. od 16 do 17.30 h.

PŘEDNÁŠKA - PRVNÍ POMOC U MALÝCH DĚTÍ!!
Vytipovaná rizika u novorozenců a batolat, nácvik resuscitace,
ošetření úrazů, doporučená výbava lékárničky, termická poranění (popáleniny, podchlazení), křečové stavy u dětí, febrilie ... novinky a aktuální poznatky z praxe, diskuse. Přednášet
bude specialista pardubického Červeného kříže. Vstupné 45 Kč.
Bude otevřena i hlídaná herna pro děti.
Pokud se chcete jakkoliv zapojit do aktivit našeho klubu,
kontaktujte nás, budeme moc rády!
Přijzte si k nám se svými dětmi pohrát, zazpívat, zatvořit,
popovídat si nebo si jen tak odpočinout ☺
☺ Těšíme se na Vás ☺
I. Kubová
www.klubslunicko.wz.cz,
budova ZUŠ Přelouč, tel. 605 515 924
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Vodní svìt v Kolínì

Úterní maminky a miminka
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KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

Výsledky výtvarné soutěže
Klub RADOST pořádal u příležitosti přeloučských oslav výtvarnou soutěž. Díla jste si mohli prohlédnout v prostorech
Občanské Záložny v Přelouči. Všem zúčastněným děkujeme, vítězům blahopřejeme a přejeme hodně tvůrčích úspěchů. Ceny do soutěže věnovalo MĚSTO PŘELOUČ, za které
velice děkujeme.
1. Štěpánka Krausová - 7.A, ZŠ Masarykovo náměstí, Přelouč
2. Kristýna Novotná
Bára Hatalová
Adéla Doležalová
Alena Mrkvičková
Kolektiv 5.A, ZŠ Smetanova, Přelouč
3. Kolektiv 6. třídy, ZŠ praktická, Přelouč
V kategorii středních škol se na prvním místě umístil student SOUT Přelouč Josef Cabalka.

Denní program klubu
PO - WORKSHOPY

ÚT - tanec + Aj s Ivetou ST - společenské hry ČT - doučování
s Míšou a Ivou
-

výtvarné techniky s Pavlou
Artterapie
video klub
Povídání u šálku čaje
Aj s Ivetou
Canisterapie s jezevčíkem Ronnym
Muzikoterapie
Práce na internetu s Radimem

Otevírací doba klubu RADOST.
PO 14:30 - 17:30
ÚT 14:30 - 17:30
ST 14:30 - 17:30
ČT 14:30 - 17:30
Otevírací doba se bude odvíjet dle domluvy a potřeb klientů.

Akce klubu
25. 11. 2009 od 16:30 proběhne v klubu RADOST beseda na
téma: „Závislost na návykových látkách“ s Ditou Malinskou, DiS.
3. 12. 2009 od 16 hod. zveme všechny malé i velké na MIKULÁŠSKOU BESÍDKU v klubu RADOST. Přijzte s námi
přivítat Mikuláše a prožít odpoledne plné zábavy.

Veletrh
sociálních
služeb
Pardubice
Naše organizace klub RADOST - Světlo pro
děti se úspěšně
prezentovala na
Veletrhu sociálních služeb v Pardubicích. Doprovodný program
byl velice pestrý
a z veletrhu si
odnášíme mnoho
zkušeností.
Přejeme Všem dětem i rodičům hezké společné chvíle.
Kolektiv klubu Radost.

!!! LEONA finalistkou SUPERSTAR !!!
Den 19. 10. se stal pro nás všechny z klubu RADOST a pro
všechny příznivce Leony Šenkové dnem svátečním. LEONA
v ČESKOSLOVENSKÉ SUPERSTÁR neskutečně zabojovala a postoupila do finále. Její hvězdný nedělní výkon nenechal žádné srdce chladným. Děkujeme ti Leono za nádherný zážitek
a držíme ti pěsti. Nejen, že je Leona nespoutaný živel, ale je
to i dívka se srdcem na správném místě, která si zaslouží Vaše SMSky.
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
politika
VELÍŠEK, Zdeněk
Svět tají dech: reportáže.
Praha. Česká televize, 2009.
CHAMBERLAIN, Lesley
Parník filozofů: Lenin a vyhnání inteligence.
Praha: Mladá fronta, 2009.
psychologie
FRANKL, Viktor Emil
A přesto říci životu ano: psycholog prožívá koncentrační tábor.
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2006.
SZONDI, Leopold
Člověk a osud.
Ústí nad Orlicí: Pipex, 2009.

dopravní prostředky
MATSEN, Bradford
Titanic: poslední tajemství lodi snů.
Brno: Jota, 2009.
dějiny Česka
FIALA, Miloš
Václavské náměstí v proměnách času.
Česká Kamenice: Polart, 2009.
KRÁSNÁ LITERATURA
AMETTE, Jacques-Pierre
Brechtova milenka. Brno: Atlantis, 2009.
LARSSON, Stieg
Dívka, která si hrála s ohněm.
Brno: Host, 2009.
MURAKAMI, Haruki
Sputnik, má láska. Praha: Odeon, 2009.

rodinné vztahy
NOVÁK, Tomáš
Vztah otce a dcery.
Praha: Grada, 2009.

PILÁTOVÁ, Markéta
Má nejmilejší kniha. Praha: Torst, 2009.

JUNGWIRTHOVÁ, Iva
Pohodoví rodiče - pohodové děti: podporujeme vývoj dítěte.
Praha: Portál, 2009.

ŠMÍD, Zdeněk
Proč bychom se nepřiznali, aneb, Jak to
bylo doopravdy.
Praha: Olympia, 2009.

PROCHÁZKOVÁ, Iva
Nazí. Praha: Paseka, 2009.

SEMÍN V KRESBÁCH
Marcely Danihelkové
Týden knihoven 2009 jsme v Městské knihovně v Přelouči
zahájili další výstavou kreseb paní Marcely Danihelkové. Po vydařeném projektu věnovaném Štěpánovu se tentokrát soubor
kreseb týká obce Semín nejen proto, že je tato obec krásná
a architektonicky zajímavá, ale i proto, že v letošním roce oslaví Semínští už 670. let od založení své obce.
Výstava představuje především historicky cenné stavby dochované do dnešní doby, ale také autorčinu vizi bývalé semínské tvrze, a je jako vždy doprovázena textem, který návštěvníka
provede dějinami Semína a seznámí hoi s některými významnými osobnostmi této obce.

KESSLER, Leo
Ponorka U-69. 1. díl, Vlčí smečka.
Praha: Baronet, 2009.
ŽIVOTOPISY
BRZÁKOVÁ, Pavlína
Květa Fialová - štěstí tady a tez.
Praha: Eminent, 2009.
JEŽEK, Vlastimil
Kamila Moučková, Marta Kubišová: láska
za časů bezčasí: rozhovor dvou výjimečných žen.
Řitka: Daranus, 2009.
MAHLER, Zdeněk
Krajan: Gustav Mahler.
Praha: Slávka Kopecká, 2009.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
LOMOVÁ, Lucie
Zlaté české pohádky. Praha: Práh, 2008.
BINAR, Ivan
Bibiana píská na prsty.
Praha: Meander, 2009.
PEROUTKOVÁ, Ivana
Denisa ve víru vloček.
Praha: Artur, 2009.

Velmi zajímavým doplňkem je také kniha semínského patriota pana Miroslava Smolíka …AŽ TEPLEJC BUDE…, která
vyšla v loňském roce a je velice krásnou vzpomínkou na Semín v běhu staletí. Nechybí v ní ani historická fakta a zajímavé ilustrace, takže už letmé nahlédnutí do knihy návštěvníky
poučí i pobaví.
V pondělí 5. 10., tedy v den zahájení této akce, jsme se s paní Marcelou Danihelkovou i panem Miroslavem Smolíkem sešli na komorní vernisáži v čítárně knihovny, kde je výstava
umístěna. Příjemné povídání o knize i kresbách nenechalo nikoho na pochybách, že oba tvoří skutečně s nadšením.
Děkujeme jim, že nám umožnili prostřednictvím této výstavy prezentovat svou tvorbu a těšíme se na další spolupráci.
L. Hývlová

Srdečně zveme na besedu se spisovatelkou,
paní STANISLAVOU NOPOVOU. Autorka
pochází ze Zlína, ale nyní žije v Hradci Králové.
V roce 2002 vydala cestopis „To nejlepší z Austrálie“
a v letošním roce další čtyři napínavé romány,
knížku pro děti a také poezii. PřijIte se seznámit ☺
A kdy? 10. listopadu 2009 v 17 hodin
v čítárně Městské knihovny v Přelouči.
Těšíme se na setkání.
J.K.
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

Poděkování za dary na humanitární pomoc
Děkujeme všem, kteří jste přinesli své dary pro potřebné lidi v úterý 29. 9. 2009. Vagón se podařilo naplnit absolutně

Další akce:
1. MALOVÁNÍ NA SKLO s Jitkou Myšičkovou ve středu 11. 11.
- svícny ze skleniček a 18. 11. - skleněné vánoční
ozdoby s vkládanými andělíčky. Pokud máte zájem se zúčastnit, prosím, nahlaste se do 10. 11. na tel 731 402 371.
Vánoční ozdoby, které budeme malovat, musíme předem
objednat na internetu. Skleničky na svícny si přineste svoje.
Kurzovné za barvy je 30 Kč / osobu. Začátek v 17 hodin.
2. KURZ FLORISTIKY - ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DEKORACE
s Hankou Kubátovou připravujeme ve čtvrtek 3. 12. 2009 od
17 hodin. Srdečně zveme maminky i babičky. Prosím, také
se nahlaste předem na tel. 731 402 371, abychom mohli
připravit dostatečné množství dekoračního materiálu. Kurzovné je 50 Kč na osobu.

„doplna“. Minutu po 16. hodině jsme plný vagón uzavřeli
a ihned odjel do Broumova. Zaměstnanci Diakonie Broumov vše
roztřídí a postupně odešlou do zahraničí pro potřebné v rámci charitativní a humanitární pomoci.
Věra Jelínková

Konference Bezpečný internet pro pedagogy
a rodiče
V pátek 2. 10. se v Pardubicích konala konference v spolupráci s Národním centrem pro bezpečnější internet, kde pracovníci národního centra představili řadu svých aktivit.
V spolupráci s Policii ČR provozují už od r. 2007 internetovou Horkou linku, kde přijímají od uživatelů internetu hlášení nezákonného a nevhodného obsahu na internetu, jako
je dětská pornografie, pedofilie, nezákonné sexuální praktiky,
rasismus, sebepoškozování, výzvy k násilí a nenávistí, šíření
drog apod. Takový obsah lze nahlásit na www.ohlaste.horkalinka.cz.
Další projekt je pomoc dětským obětem internetové kriminality POMOCONLINE.CZ. Linka funguje jako služba krizové
intervence pomocí telefonu, chatu a e-mailu ve spolupráci se
Sdružením linka bezpečí. Adresa je www.pomoconline.cz
a www.protisikane.cz. Linka je určena pro rodiče i děti.
Na konferenci jsme byli seznámeni i s výsledky výzkumu
mezi dětmi, ze kterého vyplynulo, že: dítě komunikuje s rodiči průměrně 50 hodin za rok, 850 hodin je ve škole
a 1 500 hodin ročně je u počítače…
Více informací o projektech pro rodiče i pedagogy je na
www.saferinternet.cz.
Zdenka Kumstýřová

Na fotce jsou díla z kurzu floristiky - podzimní dekorace
Jitka Salfická

Září v Jakub klubu
Při příležitosti Dne Charity a Týdne nízkoprahových služeb pořádal Jakub klub od 21. 9. do 24. 9. 2009 hned tři akce.

RC KUBÍČEK V LISTOPADU
V listopadu se budeme scházet každý čtvrtek v klubovně
od 9.00 do 11.30 hod. Zahrajeme si na jízdu vlakem do ZOO
a divadýlko o zvířátkách. Rádi uvítáme i nové zájemce o naše
setkání v klubu.
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Dne otevřených dveří a následné výstavy ke Dni Charity se zúčastnilo celkem 241 dětí a dospělých. Návštěvníci si
prohlédli prostory, materiální vybavení zařízení a výstavu, na

Přeloučský ROŠT

Napsali nám
které zhlédli nejen výrobky dětí z Jakub klubu, ale také fotografie z našich projektů uskutečněných v minulém školním roce. Dále pak prezentaci pečovatelských, odlehčovacích a aktivizačních služeb, Rodinného centra Kubíček, Dobrovolnického
centra a ukázku kompenzačních pomůcek, které je možné si
vypůjčit ve středisku sociálních služeb Charity Přelouč. Malé
návštěvníky samozřejmě zajímaly nejvíce hry, které měli možnost si vyzkoušet. Odnesli si i sladké odměny.
Závěrečnou akcí bylo Setkání zástupců organizací zabývajících se mládeží. Na toto setkání přijal pozvání pan mís-

!

tostarosta Ing. Ivan Moravec, dále pak ředitelé a výchovní poradci ZŠ TGM a ZŠ Smetanova, ředitel DDM Přelouč a pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí v Přelouči. Hlavním
bodem tohoto setkání byla prezentace služeb našeho zařízení,
způsob jejich poskytování a projednání naší vzájemné spolupráce. Účastníci měli možnost si prohlédnout nejen výstavu
a prostory našeho zařízení, ale také didaktické pomůcky, se kterými s dětmi pracujeme. Všem účastníkům děkujeme za příjemně strávený čas.
Kolektiv Jakub klubu

10. říjen 2009 - 1. výročí úmrtí Jiřiny Petrovické
Tu informaci mých pražských přátel o neúčasti Jiřiny Petrovické na loňském předávání cen za nejlepší výkony v dabingu pro srdeční selhání a následnou hospitalizaci v Motole jsem
nebral vážně, nebog jsem byl účastníkem její poslední návštěvy našeho města dne 9. června 2008. Byla ve vynikající fyzické
i psychické kondici.
Při loňském předávání cen měla obdržet cenu Presidia herecké asociace za celoživotní mistrovství v dabingu. Na tuto
událost se Jiřina velmi těšila, což potvrdila při červnovém loučení, když mi slíbila, že si časový režim 20. 9. 2008 upraví tak,
„abychom si mohli popovídat a zavzpomínat na vše, co nám
z paměti nikdy nevymizí, tj. na dětství a mládí v milované Přelouči“.
K tomuto setkání však již nedošlo, nebog Jiřina svůj boj
s nemocným srdcem dne 10. října 2008 prohrála. Přeloučská

delegace, vedená místostarostou p. Ing. Moravcem, se s ní ve
velké obřadní síni v Praze-Strašnicích rozloučila 20. 10. 2008.
Dodatečně jsem si doplnil svůj památníček se slavnými citáty i jedním moudrem z publikace Jany Moravcové „Jiřina Petrovická a její střípky“, kde na str. 147 Jiřina uvádí citát, kterému nejen já, ale i její přátelé dobře rozumíme. „Občas se divíme, že nás opouštějí přátelé, ale já se vždycky ptám, jestli to
byli skutečně naši přátelé, když to udělali jenom proto, že jsme
šli každý jinou cestou. Přátelství je přece blízkost hloubek, ne
povrchu!“
Úmrtím Jiřiny Petrovické ztrácejí její četní přátelé velkou
kamarádku, která se chovala ke svým vrstevníkům z Přelouče stejně jak ve svém mládí, tak i později, v době své divadelní slávy.
Frant. Hollmann

Páté výročí v Záložně

penky jejichž cena zůstává stejná jako loni budou pro nejrychlejší z Vás k zakoupení v předprodeji na Kulturních službách města Přelouč na nám. TGM.
Na koncert Vás srdečně zve Kmochova hudba Kolín vlastně Harmonie 1872.
Martin Moravec

Po úspěšných koncertech v předešlých letech, vrací se opět
na „prkna“ přeloučské Záložny Kmochova hudba Kolín, aby
nabídla přeloučským i přespolním svůj tentokráte již pátý Adventní koncert konaný
pod záštitou Města Přelouč. Kdo předešlé
koncerty navštívil ví, že beznadějně vyprodaný sál Občanské záložny, na mnoho posluchačů se vstupenky vůbec nedostaly,
za skvělé atmosféry v poklidné době adventní doslova bouřil a žádal opakovaně
hudební přídavky dlouho po skončení
hlavního programu. V této tradici míní orchestr pokračovat i v roce 2009. Jedinou
změnu, kterou posluchači zaznamenají
je změna názvu orchestru. Na plakátech
tedy kromě původního názvu Kmochova
hudba Kolín bude uveden i název nový
Harmonie 1872 Kolín. Věříme ale, že toho
kdo v sobotu 12. prosince 2009 v 18.00 hodin do Občanské Záložny na Adventní
koncert zavítá, změna názvu orchestru
o kvalitní hudební zážitek neochudí. Vstu-
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
1. listopad - Slavnost všech Svatých
Co znamená být svatým dnes?
Svatí mezi námi jsou lidé, kteří následují Krista v duchu
a prostředí dnešní doby. Svatí mezi námi nejsou nápadní extrémním oblečením, účesem, vyzývavým chováním, vyhlašováním zbožných průpovídek a odříkáváním citátů z Bible. Tak se
chovají spíš nemocní než svatí lidé. Svatí mezi námi, jsou-li
nápadní, pak vlídností k druhým, svědomitostí v práci. Tím, že
je na ně spolehnutí. Nemluví příliš s lidmi o Bohu - ale tím víc
s Bohem o lidech, mezi nimiž žijí. Znají svou víru z osobního
přesvědčení. Vědí, proč věří v Boha a umějí odpovědět na běžné námitky proti víře. Dnešní svatý je klizas, který běžné denní
mrzutosti řeší spíš žertem a s humorem než s rozčilováním. Ví,
že nad všemi událostmi světa je Bůh, který i zlé umí obrátit
v dobré těm, kdo v něj důvěřují. Svatý mezi námi nekritizuje
lidi kolem sebe, neodsuzuje, ale snaží se je pochopit a pomoci jim. Když mluví, tak mluví o něčem, neplácá o ničem, jen
aby se klábosilo. Ví, že povídavost je známkou slaboduchosti. Nikdy neslibuje něco,o čem ví, že by to nemohl splnit. Před
druhými se nevytahuje a snaží se mluvit co nejméně o sobě.
Na druhé nežárlí.
Nevšímá si toho, co o něm říkají druzí za jeho zády. Když
mu někdo vytkne chybu, přemýšlí, jak ji napravit, má-li ji opravdu, nebo co dělat, aby nepůsobil špatným dojmem, když tu
chybu nemá. Nikdy se nehádá, i když ví, že pravdu má on. Řekne své mínění a to stačí. Nikomu své mínění nevnucuje. Působí na druhé svým příkladem, svou osobností. Denně setřásá
vše staré. Snaží se denně vytvořit ze sebe lepší typ člověka,
lepší podobu křesgana.
Poslední poznávací známkou světců mezi námi je, že všechny tyto krásné zásady sice přijali za zásady svého denního života, ale ještě se jim nedaří zachovávat je vždy denně. Ještě
klopýtají, ještě chybují. Ale z klopýtnutí si nic nedělají. Vědí,
že svatost spočívá v neustálém začínání.
Vědí, že i ti největší světci jsou omilostnění hříšníci - tedy
lidé jako my. Tato poznávací znamení světců dnešní doby otvírají dveře k cestě za svatostí i nám, nám všem. Ještě jednou
si radostnou zvěst dnešní slavnosti VŠECH SVATÝCH zopakujme: Svatí nejsou svatí proto, že by nikdy neklesli. Jsou svatí
proto, že po každém pádu vždy znovu povstali k novému úsilí!
(viz www.pastorace.cz; Ladislav Simajchl)

se Svatým Otcem. Někteří šli spát docela brzo, ale ukrutná zima jim nedala
spát. Jiní na to šli chytře a zůstali u našeho nebeského Otce v kostele, kde bylo i topení. K ránu byli tak unavení, že bloudili po Staré Boleslavi.
Ráno nás čekalo probuzení do velké mlhy a zimy, ale pořadatelé na tohle všechno mysleli a velice nás potěšili velkými
barely s horkým a sladkým čajem. Po zahřátí čajem, zaplnění
žaludků a uložení batohů jsme se vydali do našeho sektoru
D1. V sektoru A3 byl zbytek našich farníků, kteří přijeli ten den
autobusem.
Příjezdu papeže Benedikta jsme se dočkali. Ovšem pocity,
které se v nás promítaly při jeho příjezdu, jsou nepopsatelně
krásné. Když projížděl mezi sektory, nálada byla dost napjatá
a ve vzduchu byla cítit velká síla. Jeho mše svatá byla velice
krásná. Já osobně k tomu nemám slov. Natolik mě setkání
s ním oslovilo, že jsem začala zase chodit do kostela a rozhodla jsem se připravovat na biřmování. Nejsem však sama, jednu
ovečku to také oslovilo a rozhodla se pro křest! Byl to úžasný
zážitek a za to děkujme jen a pouze Bohu!
Zuzana Hejná

Koncert k sv. Cecílii
Patronka všech muzikantů

Srdečně vás zveme na koncert mládežnického
souboru Gocce mare - (Kapky moře)
Kostel sv. Jakuba v Přelouči
na Masarykově náměstí

Neděle 22. listopadu 2009 od 17.00 hod.
Program:
Gocce mare vám zazpívá a zahraje písně rytmické
s kytarou, flétnami, klávesy…na programu jsou písně: Ó Pane otevři mé rty; Zpívejte Hospodinu; Ty
jsi útočiště mé; BuU světlem nám; Světlo světa1;
Nám Pane dal jsi Slovo své; Chválu vzdejte a jiné…
Vstupné dobrovolné

Mládež za Svatým otcem
Dne 27. 9. 2009 jsme vyrazili v pěti lidech vlakem do Staré
Boleslavi, kde nás čekalo setkání s dalšími členy naší výpravy.
Ti přijeli z Brna, takže je setkání se Svatým otcem čekalo podruhé. Vlak byl přecpaný lidmi, stáli všude v uličkách i v kupé.
Celkově nás bylo 14 mládežníků z naší farnosti, kteří od neděle očekávali Svatého otce.
Po náročné cestě nás čekal velký chaos ve Staré Boleslavi,
ale s Boží pomocí jsme se sešli a nakonec i vydali do stanového městečka. Batohy byly snad čím dál těžší a cesta se zdála
delší a delší, únava nám koukala z očí. Zvládli jsme to a postavili stany. Naše cesta pak vedla na náměstí, kde byl program,
který nás měl připravit na druhý den, kdy jsme se měli setkat
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Pozvánka
V neděli 22. 11. 2009 ve 14.00 hodin v domě adventistů
v Přelouči, Pardubická 173 bude promítán film LUTHER.
Film s českými titulky přibližuje počátky reformace, kterou
započal Martin Luther v 1. polovině 16. století.
Všechny zájemce srdečně zveme.
CASD v Přelouči

Přeloučský ROŠT

Společenská kronika

!

PŘELOUČÁCI
NARODILI SE
Soldánová Natálie
Jandáková Leona
Hudec Samuel
Mucha Denis

Zumerová Marie

86 let

Husák František

85 let

Balonová Jindřiška

85 let

Pospíšilová Marie

85 let

Korečková Marie

85 let

Liebichová Věra

80 let

Zmítková Eliška

Špačková Hana

80 let

Jadrníček Ondřej

Tužilová Květoslava

80 let

Turyna Václav

75 let

Zittová Růžena

75 let

89 let

Nepokoj Vladimír

75 let

Sobotková Eliška

98 let

Konečný Josef

75 let

Parourová Vladimíra

89 let

Lohnerová Věroslava

75 let

Sajdl Karel

89 let

Záleská Libuše

75 let

Šedivý Josef

88 let

Hollmann František

88 let

Klapková Jaroslava

88 let

STŘÍBRNÁ SVATBA

Libenková Anna

87 let

Kolman Jaroslav a Soňa

11. 8.

Hlínová Věra

86 let

Stuchlík Bronislav a Zdeňka

12. 10.

JUBILANTI
Kurková Jarmila

Pozvánka - pokračování tradice
k zahájení adventu v našem městě
28. 11. 2009 zveme všechny spoluobčany na malou
vánoční slavnost „ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU“ od 18.00 hodin na náměstí T. G. Masaryka.
23. 12. 2009 od 18.00 hodin Vás zveme
na „VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ“ na schodech před Záložnou.
Srdečně zve Jiří Drábek + kolektiv (pořadatel akcí)
a město Přelouč

Inzerce
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Jak se my Češi nejčastěji zbavujeme
vysloužilých elektrospotřebičů
Každá domácnost produkuje velké
množství odpadu. Ideálně se ho zbavujeme tehdy, když před domem máme popelnici, za kterou jednoduše zaplatíme,
a o její vyvážení se pak nemusíme starat.
Jenže dnes už většina z nás ví, že do
popelnice nelze odložit vše. Copak o takový mastný papír od salámu se popelnice spolehlivě postará. Jistou námahu nás
stojí roztřídění papíru, plastů či skla. Ale
i zde jsme si navykli na modré, žluté či
zelené sběrné kontejnery.
Co když se nám však rozbije mixér,
fén či žehlička? Jsme ochotni je odnést
do sběrného dvora, který může být i několik kilometrů vzdálený?
Co napověděl průzkum?
Elektroodpad je momentálně nejrychleji rostoucím druhem odpadu. Celosvětově nyní tvoří až pět procent hmotnosti
pevného domácího odpadu, tedy téměř
tolik jako plastové obaly.
V zemích Evropské unie, kde se v domácnostech ročně vyprodukuje asi osm
milionů tun elektroodpadu, roste jeho objem tempem tři až pět procent ročně, skoro
třikrát rychleji než celkový objem odpadu.
Před třemi lety, kdy v České republice
začínal systém zpětného odběru vysloužilých spotřebičů teprve vznikat, v mnoha zemích Evropy již perfektně fungoval.
U nás tehdy - s nadsázkou řečeno - platilo, že většina lidí elektroodpad rozlišovala pouze na dvě skupiny: na ten, co se
do popelnice nevejde, a ten druhý, co se
tam vtěsnat dá.
Od té doby došlo k výraznému posunu. Ukázal to průzkum, který se opakoval
v dvouletém intervalu. Lze konstatovat,
že došlo k výrazným změnám v uvažování lidí. S tvrzením „Díky zpětnému odběru se nepovalují stará zařízení v příkopech a na skládkách“ dnes souhlasí
72 % dotazovaných.
Když se řekne „zpětný odběr elektrozařízení“, vybaví se podle průzkumu více
než polovině dotázaných, přesněji 53 %
respondentů „odevzdání elektrozařízení
prodejci při koupi nového“.

Například lednice - alespoň jednu
vlastní 99 % českých domácností, 50 %
lednic je starší pěti let. Novou si 55 %
českých domácností pořizuje nejčastěji
jednou za šest až deset let. Důvody vyřazení staré lednice jsou v rovnováze. Kvůli poruše ji přestává používat 47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok
nákupem nového, lepšího modelu. Když
už dojde na likvidaci ledničky, odevzdá
ji 34 % domácností do sběrného dvora.
Za novou ji při nákupu vymění u prodejce 20 % lidí, 13 % starou, ale ještě funkční lednici někomu zdarma věnuje, osm
procent prodá do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent
takový spotřebič nějakým způsobem dál
používá. Stále ještě však šest procent

dotázaných přiznává, že starou lednici
prostě postaví k popelnici.
Pro srovnání se podívejme třeba na
fény a kulmy: vlastní je 83 % českých domácností a 56 % jich je tři až pět let starých. Pokud dojde k výměně, je to v 65 %
případů kvůli poruše a jen v 25 % z důvodu nákupu nového, lepšího modelu.
A způsob jejich likvidace? Největší množství těchto malých domácích pomocníků
bohužel končí v popelnici mezi ostatním
odpadem. Podle průzkumu je to 44 %.
V domácnostech, kde mají větší ekologické zábrany, ale žádné místo zpětného
odběru bezprostředně po ruce, jich dál
překáží 16 %, pouze 13 % fénů a kulem
lidé odevzdají do sběrných dvorů.
Elektrowin, www.elektrowin.cz

Inzerce

Co vlastníme, proč to vyhazujeme
Průzkum poskytuje zajímavé údaje
i ve vztahu k jednotlivým skupinám elektrozařízení. Tazatelé zjišgovali, kolik a kterých spotřebičů domácnosti vlastní, jaké je jejich průměrné stáří, nebo co bývá
nejčastější příčinou jejich obměny.
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Přírodní lokality
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Přírodní památka Skalka u Sovolusk
Přírodní památka Skalka u Sovolusk
byla vyhlášena v roce 1978 na ploše
0,74 ha. PP je osamocený skalní výchoz
v polích, asi 500 m východně od obce Sovolusky. Předmětem ochrany PP je profil
polštářových spilitových láv proterozoického stáří v odkryvu malého lomu uprostřed polních kultur. Opuštěný lom a okolní skalky jsou zarostlé spontánně vzniklými porosty charakteru habřiny.

a litozem typická, varieta bazická, v okolí PP se vytvořila luvizem typická a kambizem typická.
Charakter podloží a přirozená dubohabřina v okolí vytvářejí podmínky bohatému bylinnému patru, v němž převažují teplomilné druhy rostlin. Rostou
zde např. bukvice lékařská (Betonica officinalis), ostřice chlumní (Carex montana),
tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), čilimník nízký (Chamaecytisus supinus), třezalka horská (Hypericum montanum), hrachor černý (Lathyrus niger), slézovník velkokvětý (Bismalva alcea) atd.
Žije zde početná populace ještěrky
obecné (Lacerta agilis). V okrajích hnízdí

guhýk obecný (Lanius collurio), v keřích
sedmihlásek hajní (Hippolais icterina),
pěvuška modrá (Prunella modularis), pěnice pokřovní (Sylvia curruca).
Skalní výchoz je porostlý habrovou
pařezinou výmladkového původu, která
tvoří izolovaný lesní ostrůvek v zemědělské krajině.
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
Jiří Rejl

Inzerce

Drobná elevace z bazické (spilitové)
vyvřeliny představující odolnější polohu
v okolních sedimentech eokambria. Odkryv malého opuštěného lomu v jihozápadní části vyvýšeniny obnažil výchoz tzv.
polštářové lávy: elipsovité, několik decimetrů velké plošky - polštářky. Polštářová
textura je považována za důkaz hlubokooceánského výlevu lávy. Zdejší hornina je patrně ještě proterozoického stáří.
Půdní pokryv skalky tvoří ranker typický

11 / 2009
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Moderní honby za poklady
Myslíte si, že hledání pokladů je pouze výsadou Indiany Jonese? Možná se budete divit, kolik hledačů pokladů se nachází
ve vašem okolí. Ačkoliv na těchto pokladech příliš nezbohatnete, stále více lidí tráví volné časy s GPS navigací v ruce a honí se
za zdánlivě obyčejnými krabičkami různých velikostí. A tato zábava má už dlouho ve světě své jméno Geocaching.
Za den vzniku Geocachingu je považován 3. květen 2000. Den
předtím byla odstraněna umělá chyba na družicích GPS, které do
civilních přístrojů vysílaly signál o přesnosti přibližně 100 metrů.
Nyní se dal požadovaný bod najít celkem přesně, jen na několik
málo metrů. Této změny využil Američan Dave Ulmer a právě třetího května vzal plastový barel, vložil do něj několik drobností
a zakopal jej v lese v Oregonu. Pak už jen umístil jeho souřadnice na internet a první cache (česky označováno jako keš, keška)
byla na světě!
O co tedy vlastně jde?
V současné době Geocaching slouží zejména ke zpestření
výletů, přivádí lidi na zajímavá místa, na která by se mnozí z nás
třeba nikdy nepodívali. Představme si třeba menší rodinný výlet.
Vydaří-li se počasí, je to velmi příjemná záležitost. Ovšem malé
děti mohou být občas jiného názoru. Nalákat je na poklad se
však může stát účinným krokem jak jejich mínění změnit ve prospěch výletu. Takže ještě před odjezdem zadáme na internetových stránkách www.geocaching.com, kde vše probíhá, souřadnice nebo jméno místa kam se chystáme, například hradu. A vida
- pod kopcem, na kterém hrad stojí, se opravdu nachází keška.
Na stránkách se o hradě mimo jiné dozvíme spoustu zajímavostí. Ale hlavně - jsou zde uvedeny souřadnice, takže víme přesně
kde kešku nalezneme. A co s sebou?
Mnoho lidí si myslí, že nezbytným vybavením je GPS navigace. Úplně pravda to není, Geocaching je možno provozovat
i s vytištěnou mapou. Záleží na možnostech a vkusu každého,
pro kterou metodu se rozhodne. Každopádně alespoň jednu z těchto dvou věcí je nutné s sebou vzít. Dále nezapomeňme na několik drobností na případnou výměnu. A pro jistotu i vlastní psací
pomůcku. Ty v keškách bývají, ale vždy je lepší být připraven.
Vše máme připraveno a můžeme vyrazit.Na místě, kam nás
přivedly souřadnice, nacházíme slibný pařez, jenže pozor, kolem
nás prochází mudla. Slovo mudla je převzato z kouzelnického
světa Harryho Pottera a stejně jako v tomto světě, i ve světě geocachingu nazýváme
mudly ty, kteří o ničem neví. Před nimi je zapotřebí mít se na pozoru, nebog mezi mudly se mohou objevovat vandalové, kteří by
životnost keše mohli značně omezit. Takže
mudla je z dohledu a můžeme se pustit do
hledání. V pařezu objevujeme dutinu, sáhneme dovnitř… a vytahujeme malou plastovou krabičku. Co se v ní nachází?
Bývají zde drobné předměty na výměnu,
jako staré hračky, mince, přívěsky…fantazii se meze nekladou. Z těchto věcí si můžeme cokoliv vzít, necháme li zde na výměnu
něco svého, alespoň ve stejné hodnotě. Co
nás ale v kešce zajímá nejvíc, je logbook.
Tím může být sešit, nebo arch papíru, kam
zapíšeme svou návštěvu jako důkaz, že jsme
keš opravdu našli. Také z něj na místě můžeme zjistit, jak se keška líbila ostatním, jest-
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li už ji nenavštívil někdo z našich známých a podobně. Keška
může vypadat třeba takto:

Po návratu domů se vrátíme na stránky geocachingu, svou
návštěvu potvrdíme i elektronicky a na účet nám přibude další bod. Za body sice nic nezískáme, ale vyšším skóre si budujeme ve svém okolí jméno mezi ostatními cachery, nebo můžeme soupeřit se svými přáteli, kdo získá více úlovků.
Geocaching rozhodně není hra pouze pro děti. Mezi cachery
patří lidé ze všech věkových kategorií, od nejmenších dětí, lovících spolu s rodiči, přes studenty, pracující lidi, až po důchodce.
To se odráží na různých obtížnostech keší. Každá je označena
jednou až pěti hvězdičkami, přičemž s počtem hvězdiček se
zvyšuje obtížnost. Zatímco ty s jednou hvězdičkou dokáže odlovit v podstatě každý, na těch s vyšší obtížností už si může leckdo
vylámat zuby. Jde hlavně o kešky, které mají souřadnice složitě
zašifrovány.
Stejným způsobem je označen i terén. Jednu hvězdičku mívají klasické městské kešky, na tu s pěti už potřebujeme speciální vybavení, například horolezeckou výstroj.
Dále si můžeme vybrat z několika typů kešek. Tři nejběžnější typy jsou Traditional, kdy nás souřadnice uvedou přímo na
místo úkrytu, Multi, kdy pro získání cílových souřadnic musíme
obejít několik jiných míst na kterých získáme indicie do výsledné rovnice a Mystery. U „Mysterek“ musíme pro získání souřadnic splnit úkol, který si její autor vymyslel. Běžně jde o různé
šifry, ale úkol může spočívat třeba i ve vyfocení se na místě
úkrytu v oblečení dané barvy.
V současnosti se po celém světě nachází nachází téměř
930 000 různých úkrytů, z toho asi 15 000 jich je v České republice. A tato čísla neustále rostou. Není divu, stále existuje spousta zajímavých míst a kešku může založit kdokoliv z hráčů. Tuto
možnost sice spousta Cacherů odsuzuje a faktem zůstává, že
na některých místech je opravdu „překešováno“, nicméně začátečníkům to poskytuje opravdu bohatý výběr do začátků.
A co vy? Přidáte se k lovcům také?
V. Meduna ml.

Inzerce
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Kulturní služby města Přelouče
www.kinoprelouc.cz

LISTOPAD 2009

www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666
1. listopadu
neděle
16.00 hod.

92 minut
1. listopadu
neděle
18.00 hod.
119 minut
6. listopadu
pátek
20.00 hod.

138 minut
7. listopadu
sobota
16.30 hod.
78 minut
8. listopadu
neděle
17.30 hod.

104 minut

MARY A MAX
Austrálie-celovečerní film s plastelínovými postavičkami je prostým
příběhem o korespondenčním přátelství dvou rozdílných lidí - Mary
Dinkleové, boubelaté osamělé osmileté holčičky a Maxe Horovitze, 44letého značně obézního židovského muže s Aspergerovým
syndromem.
30 Kč
mládeži do 12 let nevhodný

MUŽI V ŘÍJI
ČR-příběh se odehrává v malé vesnici, v níž končí silnice. Obyvatelé touží stát se obcí „průjezdní“, a protože je mezi nimi přeborník
ve vábení jelenů, vynaloží velké úsilí, aby se v obci konalo mistrovství Evropy v této ojedinělé, avšak zajímavé disciplíně.
50 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ
USA-přestože se tenhle příběh odehrál před bezmála osmdesáti
lety, je až nebezpečně aktuální. Vypráví o muži, který měl obrovské
sympatie veřejnosti, navzdory tomu, že páchal ty největší zločiny.
Podle státních institucí vykrádal banky. Podle lidí trestal ty, kdo zavinili hospodářskou krizi.
50 Kč
mládeži do 15 let nepřístupný

LAURA A JEJÍ HVĚZDIČKA
USA-když se malá Laura s rodiči a bratříčkem přestěhují z venkova do velkého města, cítí se tam ztracená a nemůže si najít nové kamarády. Až jedné kouzelné noci, kdy padají hvězdy, najde
v parku hvězdičku, která si ulomila nožičku…
mluveno česky
mládeži přístupný

6 Kč

OPERACE DUNAJ
ČR/Polsko-film připomíná invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Vypráví o polském tanku, který se v Čechách ztratí během srpnové invaze.
Hrají: Jiří Menzel, Boleslav Polívka, Jan Budač, Rudolf Hrušínský
a další.
50 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

13. listopadu HODINU NEVÍŠ
pátek
ČR/SR-film je inspirován nemocničními vraždami, zejména pak
17.30 hod.
konkrétním případem tzv. heparinového vraha. Co se odehrávalo
v mysli mladíka, který se rozhodl vykonávat ty nejtěžší zločiny, a mít
přitom často pocit, že vlastně dělá dobrou věc?
95 minut
50 Kč
mluveno česky
mládeži do 12 let nevhodný
13. listopadu HANEBNÍ PANCHARTI
pátek
Německo/USA-vítejte ve světě, kde historická realita ustupuje lehce
20.00 hod.
brutálnímu pohádkovému vyprávění jednoho z nejkontroverznějších
režisérů současnosti, která se nejvíc přiblížila násilnické černočerné komedii Pulp Fiction - Historky z podsvětí.
149 minut
50 Kč
mládeži do 15 let nepřístupný
14. listopadu DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
sobota
ČR-mladý manželský pár Uli a Vanilka se právě rozvádí a toho
17.30 hod.
času bydlí každý v jedné polovině bytu. Podivnou atmosféru naruší
Advokát, který přichází manžele poučit o rozvodovém řízení a velkolepě rozvody opěvuje.
85 minut
70 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný
15. listopadu DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ
neděle
USA-věčný smolař, prehistorický krysoveverčák má před sebou osu16.30 hod.
dové setkání s krysoveverkou. Mamuti Manny a Ellie očekávají první přírůstek do rodiny. Lenochod se zase dostane do problémů poté, co si založí vlastní rodinu s nalezenými dinosauřími vajíčky…
96 minut
30 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný
15. listopadu JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE
neděle
SK / Polsko / ČR / Mazarsko-příběh nejslavnějšího zbojníka, který
20.00 hod.
bohatým bral a chudým dával. Stal se symbolem lidového odporu
proti panskému útlaku. Lidová fantazie ho obdařila přímo pohádkovými vlastnostmi. Zázračnou silou, neobyčejnou chytrostí a odvážnými činy.
140 minut
50 Kč
mluveno česky
mládeži do 15 let nepřístupný
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20. listopadu NÁVRH
pátek
USA-nekompromisní, arogantní, nepřístupná a obávaná šéfredak17.30 hod.
torka. Inteligentní, patřičně cynická a sebestředná žena nemá příbuzné, na city je alergická a nic než práce a péče o vlastní tělo
ji nezajímá. On, milý mladík z Aljašky, který si do New Yorku přijel splnit sen stát se spisovatelem…
108 minut
70 Kč
mládeži přístupný
21. listopadu MALÁ PRINCEZNA
sobota
USA-všemi milovaná klasika Malá princezna od autorky Tajemné
16.30 hod.
zahrady je naplněna kouzelným příběhem s neomezenými hrani
cemi fantazie a inspirativních snů.
mluveno česky
mládeži přístupný
97 minut

6 Kč

22. listopadu BRATŘI BLOOMOVI
neděle
USA-co si jen pamatují, byli bratři Bloomovi vždy odkázáni pouze
17.30 hod.
jeden na druhého. Od dětství v ponurých sirotčincích až po luxusní život mezinárodních podvodníků se Stephen (Mark Ruffalo)
a Bloom (Adrien Brody) dělili o vše.
113 minut
70 Kč
mládeži přístupný
27. listopadu ÚNOS VLAKU 1 2 3
pátek
UK/USA-ozbrojení muži unesou vlak v newyorském metru a po17.30 hod.
žadují tučné výkupné. Jak se úřady pokoušejí vést jednání s únosci rukojmích, jsou zvědavi, jak se únosci plánují dostat z místa činu.
105 minut
70 Kč
mládeži do 12let nevhodný
28. listopadu VZHŮRU DO OBLAK
sobota
USA-je mu 78 let, je vdovcem a vypadá to, že ho čeká nudný pod17.30 hod.
zim života strávený v jeho domě. S takovýmto osudem se ale nechce smířit, a proto přiváže ke své chalupě deset tisíc balónků
a vyrazí na cestu po obloze.
96 minut
70 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný
29. listopadu KLÍČEK
neděle
ČR-„Tak kde, u mě ani u tebe doma to nejde, tak kde?“ zlobí se
17.30 hod.
lehce namachrovaný Jakub na svou přítelkyni. Ještě neví, že dnes
opuštěné vězení v centru Uherského Hradiště, do kterého vlezou,
aby si trochu užili, není tak úplně prázdné.
69 minut
50 Kč
mluveno česky
mládeži do 12let nevhodný
4. prosince
pátek
17.30 hod.

88 minut
5. prosince
sobota
16.30 hod.
85 minut
6. prosince
neděle
17.30 hod.

100 minut

NÁHRADNÍCI
USA-robotičtí náhradníci. Je to ideální svět, kde neexistuje zločin,
bolest, strach a následky. Když tuto utopii přeruší první vražda,
agent FBI Greer (BRUCE WILLIS) objeví rozsáhlé spiknutí za fenoménem náhradníků a musí zrušit svého vlastního náhradníka.
Tím riskuje svůj život, aby odhalil záhadu.
70 Kč
mládeži do 12let nevhodný

KRASAVEC BEAUTY
USA-celosvětově nejoblíběnější příběhy se zvířecí tématikou. Potkáme se s jedinečným černým hřebcem s bílou „hvězdou“ na čele,
kterého životní poug zavede z idylické vesnické krajiny, plné potěšení, do ulic Londýna, dlážděných kočičími hlavami.
mluveno česky
mládeži přístupný

6 Kč

BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ
USA-Fotograf celebrit Connor Mead miluje svobodu, legraci a ženy,
a to právě v tomhle pořadí. Connor je z přesvědčení starým mládencem odmítajícím jakákoli pevná pouta, který je schopný se rozejít s více ženami najednou během konferenčního hovoru a současně plánovat svoje příští rande…
50 Kč
mládeži přístupný

11. prosince PROTEKTOR
pátek
ČR-příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného
17.30 hod.
dramatu prožívají vlastní drama soukromé. Příběh o skutečných
citech, o lásce, která v extrémních dobách může vést až na samou
hranici sebedestrukce, a přesto má v sobě sílu a naději.
100 minut
70 Kč
mluveno česky
mládeži do 12let nevhodný
12. prosince ŽENY MÉHO MUŽE
17.30 hod.
Slovenská republika, Mazarsko, Česká republika - mluveno česky
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Svačí vaše dítě ve škole?
A víte co?
První desítky škol se v České republice přihlásily k účasti na projektu Svačiny do škol. Děti tak dostanou zdravou
svačinu přímo do třídy, aniž musí mít u sebe peníze a rozhodně ji nezahodí do koše - samy si ji totiž objednají na internetu, podle své chuti.
Možná patříte k rodičům, kteří vybaví svou ratolest každé ráno domácí svačinkou. Možná jste rodičem, který dítěti místo svačiny dá „na svačinu“. Ag už patříme ke kterékoliv skupině rodičů,
často zjistíme, že domácí svačina zůstala nedotčená v aktovce,
nebo že z ranní dvacetikoruny zbyl v zadní kapse kalhot zmačkaný obal od čokoládových tyčinek. Přitom právě na snídani a svačině závisí energetické poměry v dětském organismu během
školní výuky - a od nich se odvíjí například míra pozornosti či
základy budoucího zdraví.
Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat ji zaručeně
čerstvou až do školy, aniž by děti musely mít při sobě peníze
a udělat ze svačin zábavu je cílem projektu Svačiny do škol, který v České republice právě startuje. Rodiče mohou dětem svačiny předplatit převodem na bankovní účet, složenkou, nebo přes
systém PaySec a děti si na internetu svačinu samy vyberou a objednají, klidně na den, týden nebo i měsíc dopředu. Zdravou svačinu dostanou až do třídy, přímo z výrobny, čerstvě připravenou.
Celý objednávkový systém je přístupný z internetové adresy
www.svaciny.eu. Děti si mohou vybírat ze sladkých i slaných svačin, salátů, jogurtů. Rodiče mohou mít jistotu, že jejich dítě svačí - a že svačí zdravě.
Alexandr Bílek, autor projektu Svačiny do škol

Inzerce
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Spisovatelé v Přelouči
Ve čtvrtek 22. října 2009 se v Občanské záložně sešli členové Východočeského střediska Obce spisovatelů, jehož předsedkyní je Marcella Marboe, na slavnostní křest sborníku
„Sedmnáct východočeských autorů literatury pro děti“.
Přeloučský křest sborníku byl vyvrcholením jedné z mnoha akcí 5. Východočeského maratonu, který probíhá v našem
kraji od 2. 9. do 18. 12. 2009.

!

Na programu setkání v Záložně byla i vernisáž obrazů Jarmily Jiravové, Jiřího Škody a fotografií Karla Havlíčka a vyhodnocení vítězných prací literární a výtvarné soutěže Pardubické
střípky. Úspěšní mladí autoři (žáci základních škol a gymnázií) byli nejen z Pardubic a blízkého okolí, ale i ze vzdálených
míst, např. Prahy, Jevíčka, Zábřehu, Humpolce. Mluvené slovo
bylo zpestřeno klavírními vstupy Aliny Kulakovské.
Celá slavnostní kulturní akce proběhla ve spolupráci s Kulturními službami Přelouče a pod záštitou starostky města Bc. Irenou Burešovou, která spolu s docentem Jiřím Hrabincem nový
sborník pokřtila.
Věra Jelínková

Hasiči Mělice
Sbor dobrovolných hasičů v Mělicích 3. 10. 2009 v kostele v Živanicích slavnostně světil svůj nový hasičský prapor.
Na této významné události pro nas sbor byl přítomen i vícehejtman pardubického kraje pan Roman Línek a zástupci
krajského a okresního sdružení hasičů i starostové okolních
vesnic.

Kouba Aleš,
starosta SDH Mělice

Inzerce

TJ SOKOL PŘELOUČ - oddíl stolního tenisu
pořádá v přízemí sokolovny

ve dnech 6. - 7. listopadu 2009

B U R Z U
oblečení, sportovních potřeb, obuvi, hraček, knih...
příjem věcí:
prodej věcí:
výdej věcí:
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pátek 6. listopadu 15.30 - 19.00 h.
sobota 7. listopadu 7.30 - 11.45 h.
sobota 7. listopadu 16.30 - 17.00 h.
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Semínský rodák -

VINCENC ČASTOSLAV CHVOJKA - archeolog

Narodil se kdysi v Semíně člověk, který od dětství slýchal tajemné volání. Domníval se, že to volání přichází z dálky,
ze země za řekou, a tak za tím voláním odešel.
Mýlil se. To volání nepřicházelo z dálky, ale z hloubky. To, co hledal tisíce kilometrů od svého domova, leželo a snad
ještě leží na dosah ruky, na kopnutí motykou pod podlahou jeho rodného statku v Semíně, který by jako nejstarší syn,
pravděpodobně zdědil. V roce 1903 objevil jeho bratr při kopání základů stodoly popelnice lužické kultury mladší doby
bronzové a to přímo ve dvoře jejich rodného domu.
VINCENC ČASTOSLAV CHVOJKA
VIKENTIJ VJAČESLAVOVIČ CHVOJKA
Obě jména patří jednomu muži. Muži, kterému jeho druhá vlast, Ukrajina,
stále projevuje úctu jako zakladateli
moderní archeologie, spoluzakladateli
a správci sbírek muzea v Kyjevě, objeviteli do té doby neznámé kultury v povodí řeky Dněpr, objeviteli legendárního
dvorce kněžny Olgy a knížete Vladimíra.
V zemích koruny České byly za jeho
života o bohatýrské práci, kterou pro
slovanskou archeologii vykonal, publikovány pouze jeden nebo dva články
v tisku, po jeho smrti již pouze krátký
nekrolog. Jeho odborné práce v češtině nevyšly nikdy.
Vincenc Častoslav Chvojka se naRodný dům Vincence Častoslava Chvojky - archeologa v Semíně.
rodil 8. února 1850 manželům VáclaDům míval čp. 46, nyní má čp. 223
vu Chvojkovi a Anně, na statku rodiny
Chvojkových v Semíně, číslo popisné 46, jako první ze 13 dětí. Spolu s ostatními semínskými dětmi chodil do kladrubské základní školy. Reálku studoval v Chrudimi, potom odešel do Prahy kde se dostal do okruhu „uvědomělých studentů“, ale vysokoškolské vzdělání nedokončil.
V Praze se seznámil s ruskou rodinou Alexandrovových, která se v Čechách zastavila na své cestě z Paříže. Snad
zamilován do dcery ruského šlechtice, rozhodl se Vincenc odjet s touto rodinou do Kyjeva, psal se rok 1876, avšak brzy
po příjezdu se ukázalo, že dívka trpí nevyléčitelnou duševní chorobou, tak z chystaného sňatku diskrétně sešlo a Vincenc
se již nikdy neoženil.
V Kyjevě bydlel nějaký čas u Alexandrovových a živil se jako učitel. Později se stal majitelem jistého statku. Jako syn
sedláka z úrodného Polabí se v hospodaření vyznal a začal pěstovat proso a chmel. O svých poznatcích psal do různých novin a časopisů a sklízel medaile na ruských výstavách i od Francouzské akademie za účast a úspěch na světové výstavě v Paříži. Přes všechna tato ocenění, převážně spíše čestná, a přes všechny pěstitelské úspěchy a výnosy
z hospodářství nemohly být pokryty náklady spojené s jeho osudem, vášní a koníčkem - archeologií.
V roce 1893, tedy sedmnáct let po svém odchodu z vlasti, přijal ruské občanství.
Archeologická činnost Vincence Chvojky začala v roce 1891. V roce 1893 učinil Chvojka překvapující objev a to
v samé blízkosti domu, kde bydlel. Ve sprašové vrstvě na Kirillovské ulici, odkud se vyvážel písek, našel Chvojka předhistorické předměty pocházející z osady obyvatel doby kamenné. To byl jeho první větší výzkum a následovaly další,
k velkému údivu ruských archeologických kruhů.
Největším Chvojkovým úspěchem byl objev nové kultury, zvané tripilská, podle naleziště u osady Tripilja (což znamená tři pole) na břehu Dněpru pod Kyjevem. Tímto objevem se zapsal do historie archeologických výzkumů praslovanských sídlišg.
Na XI. sjezdu ruských archeologů v srpnu 1899 se v Kyjevě sešli všichni, kdo měli co říci k minulosti Ruska a Slovanů. Čechů bylo nejvíce ze všech zahraničních hostů. Českou akademii zastupoval historik prof. J. l. Píč, Karlovu univerzitu prof. Lubor Niederle.Česká účast byla velmi přátelsky přijata, zvláště, když se ukázalo, že všichni dovedou mluvit rusky.
O naplnění programu se přičinil ruský Čech Chvojka, když přednášel a o svých vykopávkách. Jeho objevy měly
skutečně převratný význam, protože odkryly nové stránky pravěké minulosti Kyjevské Rusi.
V posledních letech před 1. světovou válkou se Chvojkův zájem soustředil na raně historické slovanské památky
z časů Kyjevské Rusi. Dosud znala ruská archeologie ze slovanských památek jen mohyly, nic jiného se nezkoumalo.
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Chvojka obrátil pozornost k hradištím, jejichž valy se rozkládaly na řadě míst Ukrajiny. Zprávy, které přicházely do vlasti
k prof. Niederlemu se značným zpožděním, budily senzaci, zejména objev v oblasti Bělgorodky (západně od Kyjeva),
kde působil od roku 1907, a kde zcela náhodně objevil zbytky paláce velkého kyjevského knížete Vladimíra a kněžny
Olgy a základy snad prvních křesganských kostelů na Kyjevské Rusi z 11. a 12. století.
Nalezený materiál ze všech svých vykopávek shromáždil Chvojka v kyjevském muzeu, jehož se stal zakladatelem
a správcem sbírek, kustodem. Výsledky své práce začal publikovat až poměrně pozdě, v roce 1901 vydal knihu „Pohřebiště středního Podněpří“, a v roce 1913 svoji hlavní práci
„Starověcí obyvatelé Podněpří,“ která vyšla v Kyjevě.
Drobné práce jsou roztroušeny v archeologických časopisech a sbornících sjezdů Moskevské archeologické společnosti. Tyto práce v češtině nikdo nevydal.
Byl zván na různé archeologické kongresy do Prahy, Vídně,
Budapešti, Paříže, Londýna, přesto nikdy Ukrajinu neopustil.
Zemřel 20. října 1914. Pohřeb na katolickém hřbitově mu
vypravili jeho ukrajinští přátelé Alexandrovský a Tereščenko.
Tam daleko od Semína, v Kyjevě, na Bojkově kladbišči, se
nachází hrob našeho rodáka, poctivého a pracovitého člověka, Vincence Častoslava Chvojky.
Ukrajina si našeho rodáka stále velmi váží. Jeho archeologické objevy a výzkum se staly základem pro další studium a objevy. V roce 2000 při příležitosti 150 let od jeho
narození byla na Ukrajině vydána na jeho počest pamětní
medaile.
Marcela Danihelková
Byla použita literatura ke zpracování:

Portrét Vincence Častoslava Chvojky - archeologa.
Kresleno podle medaile vydané v roce 2000 na Ukrajině
při příležitosti 150 let od jeho narození

…až teplejc bude… Miroslav Smolík
„Vlastivědné listy“ Pardubického kraje
Ročník 6 - Číslo 2/2009
Východočeské Muzeum v Pardubicích: Sbírka Slavín 4/128;
Vincenc Chvojka

Kreslím a píši pro náš region
Kreslit a psát o regionální historii, to znamená hledat
v archivních písemnostech a pomocí kresby vytvořit představu o zajímavých místech, stavbách a lidech z našeho kraje.
Informace, které k této činnosti potřebuji se mně stávají
dostupnější díky porozumění a podpoře lidí, kterým bych ráda prostřednictvím našeho přeloučského časopisu „Rošt“ poděkovala.
$ Za příznivě nakloněnou atmosféru starostce Bc. Ireně Burešové a místostarostovi Ing. Ivanu Moravcovi a p. Olze
Stašové.
$ Za vynikající spolupráci minulé i současné redakční radě
- p. Jiřině Dlaskové, sl. Jiřině Hutlové, Mgr. Věře Melicharové, Mgr. Jiřímu Rejlovi, p. Martině Horáčkové, Mgr. Ludmile Riegrové, Mgr. Věře Jelínkové, Mgr. Drahoslavě Jiroutové,
Mgr. Jitce Myšičkové.
$ Za technickou pomoc - Ing. Ivanu Hývlovi, p. Petru Vlčkovi,
p. Jiřímu Malému.
$ Za ochotné vyhledávání archivních stavebních plánů Ing. Jiřímu Myšičkovi.
$ Za dlouholetou skvělou spolupráci Městské knihovně -
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p. Lydii Válkové, p. Jitce Křídlové, p. Ladislavě Hývlové, p. Evě
Fundové.
$ Za poskytování písemností potřebných k sepsání článků
Státnímu okresnímu archivu Pardubice - p. Renatě Klčové,
Mgr. Vladislavu Hlouškovi.
$ Za potřebné informace Knihovně pardubického muzea Bc. Janě Procházkové.
$ Za platnou pomoc děkuji Mgr. Kláře Norkové.
$ Za poskytování písemností z přeloučského muzea - p. Jaroslavu Kulichovi.
$ Za podporu materiální kulturní komisi - Ing. Ivanu Moravcovi, Mgr. Zuzaně Jánské, p. Vladislavě Hývlové, p. Haně
Novotné, Mgr. Stanislavu Hejnému, Mgr. Pavlovi Culkovi,
p. Marii Bořkové.
$ Za provozní práci při výstavách - p. Bohumile Bláhové.
$ Za podporu své rodině.
Díky podpoře všech jmenovaných se můžu věnovat činnosti, která mě těší a která přispívá k poznávání našeho regionu.
Marcela Danihelková
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Mezinárodní mistrovství Slovenské republiky
- juniorů v lovu ryb udicí - přívlačí
Dne 11. 10. 2009 proběhlo Mezinárodní mistrovství Slovenské republiky
- juniorů v lovu ryb udicí - přívlačí. Závodníky hostilo slovenské městečko Vrbové
u Piešgan na vodní nádrži Čerenec. Jednalo se o 2. ročník mistrovského závodu
mládeže, který z pověření Rady Slovenského rybářského svazu pořádala MO
SRZ Vrbové. Závodu se zúčastnilo kolem 70 mládežníků ve 3 kategoriích U0
(8-10 let), U1 (11-14), U2 (15-18).

Jako zahraniční účastník byl po dohodě pozván šestičlenný tým reprezentující v této rybářské disciplíně Českou
republiku. Vzhledem k tomu, že se v ČR
teprve zvolna tvoří koncepce rozvoje LRU
-přívlač pro mládež, byl zajištěním a výběrem reprezentace pověřen p. Václav Nekvapil, reprezentant ČR v LRU-přívlač.
Reprezentovali nás: U0 - Steklý Tomáš, Nekvapilová Michaela, U1 - Tomášek Jaroslav, Mňuk Ondřej a U2 - Nekvapil David, Pavlíček Tomáš.
Pro nezasvěcené si dovolím připomenout, že se v letošním roce konal již 9. ročník přívlačových závodů v MO ČRS Přelouč s účastí 39 mladých závodníků.

Závod na Slovensku proběhl z poloviny za velmi nepříznivého počasí a deš-

tě, ale musím pochválit mládež za jejich
bojovnost a nadšení, protože 4x 55 minut bylo zejména pro nejmladší opravdu náročných. Pořadatelé závodu z Vrbového v čele s p. Milošem Hulvanem
a p. Marianem Weberem perfektně připravili technické zajištění závodu a také týden předem zajistili osazení nádrže
několika tisíci kusy pstruha duhového
a také štičky.
A jak to dopadlo? Při vyhlašování
mohla česká výprava jen slavit:
U0
vítěz - 1. Michaela Nekvapilová - ČR
2. Roman Zbyvate‰ - SR
3. Tomáš Steklý - ČR
U2
vítěz - 1. Tomáš Pavlíček - ČR
2. Štefan Horvát - SR
3. Lukáš Steiner - SR
Závěrečné poděkování chci za čestný
závod věnovat všem závodníkům a našim přeloučským pak dík za vzornou re-

prezentaci České republiky a české vláčkařské školy.
Také si dovolím poděkovat za sponzorskou činnost při zajištění reprezentace na tuto akci: jmenovitě jsou to *
město Přelouč * ČRS * MRS * Mavep
Přerov - Vévoda František * Josef Foltýn
* www.vydry.cz * FISH-PRO s.r.o. - Mivardi * Sportovní rybářství Jestřabice *
a také firma * Monfish s.r.o.- Simms *
Václav Nekvapil
Odbor sportu a mládeže
- MO ČRS Přelouč

Setkání vítězky mezinárodního mistrovství ČR-LRU v přívlači p. Radky Steklé a vítězů Mezinárodního mistrovství
Slovenské republiky - juniorů v lovu ryb
udicí - přívlačí Michaely Nekvapilové
(1. místo kategorie U0), Tomáše Steklého (3. místo kategorie U0) a Tomáše
Pavlíčka (1. místo kategorie U2) s představiteli města paní starostkou Irenou
Burešovou a místostarostou panem Ivanem Moravcem v zasedací místnosti
MěÚ Přelouč 12. 10. 2009

Dětské rybářské závody - přívlač - Slavíkovy ostrovy
Jako každoročně byla letošní sezona
dětských rybářských závodů pořádaných
místní organizací ČRS ukončena v ne-
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děli 11. října na Slavíkových ostrovech.
Zúčastnilo se 39 závodníků, nejčastějším úlovkem byl okoun.
Vítězem se stal Petr Skokan z Heřmanova Městce ziskem 1145 bodů, na druhém a třetím místě se umístili Saša Sachs

a Martin Kořínek. Největší rybu chytil Martytán Martin ze Živanic.
Díky sponzorům, z nichž je třeba jmenovat zejména Excalibur Army a firmu
p. Nekvapila, dostal každý z účastníků
alespoň malý upomínkový dárek.
SN
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Pod basketbalovými koši

HC JESTŘÁBI

V minulém čísle Roštu jsme vám představili všechna družstva oddílu (5), jejich trenéry a také první výsledky žen, které
v nové hale zahajovaly sezonu dvěma vítězstvími. V dnešním
přehledu jsou výsledky do 18. 10. (kromě posledních zápasů
minižaček s SŠB Pardubice). Družstvo žáků U 14 zahajuje
soutěž domácími zápasy v sobotu 25.10.
Zveme všechny příznivce basketbalu do nové haly na
utkání všech družstev - rozlosování najdete na informační tabuli pod náměstím!

A-TÝM 1. ČNHbL

Muži A - VČ liga:
Sokol Nová Paka - BK Přelouč 84 : 62 (49:35)
Sojka 15, Marek 12, Dvořák 7, Miřejovský 6, Kmošek 6, Zikmunda 5, Priessnitz 4, Ždánský 3, Přemyslovský 2, Půlpán 2
BK Přelouč - Sokol Hradec Králové 78 : 79 (42:44)
Miřejovský 17, Marek 14, Přemyslovský 11, Sojka 11, Zikmunda 7, Priessnitz 6, Dvořák 5, Konvalina 3, Hruša 2, Ždánský 2
BK Přelouč - Sokol Chlumec n.Cidlinou 75 : 88 (35:41)
Sojka 24, Miřejovský 20, Priessnitz 9, Dvořák 8, Zikmunda 7,
Přemyslovský 3, Marek 2, Kautský 2
Muži B - oblastní přebor
BK Přelouč - BK Pardubice 85 : 69 (33:31)
Pacák L. 33, Bulušek 15, Kmošek 12, Dvořák 11, Šimon 8, Kubát 4, Hývl 2
Jiskra Havlíčkův Brod - BK Přelouč 47 : 62 (26:28)
Bulušek 15, Tužil V. 11, Kmošek 9, Dašek 8, Dvořák 8, Duda 6, Hývl 5
TJ Nové Město na Moravě - BK Přelouč 87 : 62 (54:30)
Tužil V. 19, Bulušek 16, Kmošek 12, Dvořák 6, Šindelář 4,
Hývl 4, Šimon 1
Ženy - VČ liga:
Kara Trutnov - BK Přelouč 55 : 50 (32:24)
Nováková 16, Hrubešová 12, Roubová 8, Richterová 6, Hlavatá 5, Rambousková D. 3
Sokol Nová Paka - BK Přelouč 33 : 116 (10:56)
Nováková 35, Hlavatá 19, Rambousková D. 18, Roubová P. 13,
Žáková 10, Hrubešová 8, Richterová 6, Roubová R. 4, Rambousková L. 3
BK Přelouč - Jiskra Hořice 63 : 43 (22:25)
Nováková 14, Myšičková 10, Richterová 11, Hlavatá 9, Žáková 7, Hrubešová 6, Roubová 4, Rambousková D. 2
Starší minižačky - oblastní přebor:
Sokol Nová Paka - BK Přelouč 55 : 39
Žáčková 13, Pacáková 5, Novotná 4, Danielová 4, Dlasková 4, Roubová 2, Holubová 2, Lhotová 2, Fričová 2
Sokol Nová Paka - BK Přelouč 49 : 56
Žáčková 13, Novotná 10, Danielová 10, Roubová 8, Fričová 6, Pacáková 3, Lhotová 3, Kohoutová 2
Sokol Hradec Králové - BK Přelouč 117 : 22 (52:13)
Pacáková 6, Novotná 6, Žáčková 4, Roubová 2, Lhotová 2,
Dlasková 1, Danielová 1
Sokol Hradec Králové - BK Přelouč 112 : 28 (66:9)
Žáčková 11, Novotná 5, Pacáková 5, Lhotová 5, Danielová 2
D. Rambousková
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SEHRANÉ ZÁPASY
sobota 19. 9.
TJ PARAMO SVÍTKOV STARS PARDUBICE - HC JESTŘÁBI
1 : 2 (0:0, 1:2, 0:0)
Góly: Příhoda, D. Kazimír
neděle 20. 9.
HBC ALFA PARDUBICE - HC JESTŘÁBI 6 : 1 (3:0, 1:1, 2:0)
Gól: D. Kazimír
sobota 26. 9.
HC JESTŘÁBI - HBC HOSTIVAŘ 3 : 2 (2:2, 0:0, 1:0)
Góly: Štefanský, Šmíd, Čapek
neděle 27. 9.
HC JESTŘÁBI - SK ĎÁBLOVÉ PRAHA 1 : 6 (0:0, 0:2, 1:4)
Gól: Raška
sobota 10. 10.
HBC PENTO MOST B - HC JESTŘÁBI 2 : 0 (1:0, 1:0, 0:0)
neděle 11. 10.
KILLERS LITOMĚŘICE - HC JESTŘÁBI 1 : 2
po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)
Góly: Příhoda, Šmíd
sobota 17. 10.
HC JESTŘÁBI - HBC NOVÉ STRAŠECÍ 5 : 3 (2:1, 0:2, 3:0)
Góly: Svoboda 2x, Příhoda, D.Kazimír, Hora
neděle 18. 10.
HC JESTŘÁBI - SK JUNGLE FEVER KLADNO 1 : 2
(0:1, 1:0, 0:1)
Gól: Svoboda
V těchto zápasech nastoupili:
P. Brykner - M. Kazimír, R. Stoklasa, Z. Čapek, M. Štajner, A. Mátl,
L. Tesák, R. Kopecký, M. Šmíd, T. Hájek, T. Hackenberg, P. Svoboda, R. Raška, J. Příhoda, D. Štefanský, D. Kazimír, L. Bažant,
T. Vorba, T. Hora
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

1.11.
8.11.
15.11.
22.11.
29.11.

PROGRAM NA
14:00 Přelouč
14:00 Přelouč
14:00 Přelouč
14:00 Přelouč
14:00 Přelouč

MĚSÍC LISTOPAD 2009
HC Jestřábi - Ježci Heřman. Městec
HC Jestřábi - TJ HBC Jindř. Hradec
HC Jestřábi - TJ Tatran Třemošná
HC Jestřábi - TJ Svítkov Stars Pce
HC Jestřábi - HBC Alfa Pardubice

B-TÝM 2. ČNHbL VÝCHOD
SEHRANÉ ZÁPASY
sobota 19. 9.
SK OEZ TESTA LETOHRAD B - HC JESTŘÁBI B 5 : 3
(1:1, 3:2, 1:0)
Góly: Cidlinský, Mucha, Kadera
sobota 26. 9.
NA RANGERS HRONOV - HC JESTŘÁBI B 8 : 2 (3:0, 2:2, 3:0)
Góly: Mucha, M. Kryštof
sobota 3. 10.
HBC CHLUMEC NAD CIDLINOU - HC JESTŘÁBI B 1 : 3
(0:1, 0:2, 1:0)
Góly: Pidanič, Kadera, Mucha
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neděle 4. 10.
HC JESTŘÁBI B - HBC AUTOSKLO H.A.K.
HRADEC KRÁLOVÉ 2 : 1 po sam. nájezdech
(0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)
Góly: Čapek, Hackenberg
sobota 10. 10.
TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ - HC JESTŘÁBI B 3 : 2
po sam. náj. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: Mucha, Kadera
sobota 17. 10.
HC JESTŘÁBI B - 1. HBC SVITAVY 3 : 2 po sam. nájezdech
(2:0, 0:1, 0:1 - 1:0)
Góly: Růžek 2x, Kalousek
V těchto zápasech nastoupili:
J. Kraus, J. Cidlinský, M. Jeřáb, L. Komůrka, J. Kadera, M. Sláma,
L. Diviš, F. Mucha, M. Vojtíšek, L. Musil, M. Růžek, M. Kryštof, J. Kalousek, L. Dvořák, R. Adámek, T. Kryštof, M. Kazimír, T. Hackenberg,
D. Štefanský, M. Pidanič, Z. Čapek, D. Kazimír, R. Raška, T. Hájek
PROGRAM NA MĚSÍC LISTOPAD 2009
So 7.11. 17:00 Přelouč HC Jestřábi B - Ježci Heřm. Městec B
So 14.11. 17:00 Přelouč HC Jestřábi B - SK Holcim Prachovice
Ne 15.11. 16:30 Pce-Polab. DDM ALFA Pce B - HC Jestřábi B
So 21.11. 17:00 Přelouč HC Jestřábi B - OEZ Letohrad B
So 28.11. 17:00 Přelouč HC Jestřábi B - NA Rangers Hronov

STARŠÍ DOROST NHbL VÝCHOD
SEHRANÉ ZÁPASY
neděle 20. 9.
HC JESTŘÁBI - HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁLOVÉ
1 : 2 (0:0, 0:2, 1:0)
Gól: Kadaník
HC JESTŘÁBI - HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁLOVÉ
0 : 6 (0:1, 0:2, 0:3)
neděle 2. 10.
TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ - HC JESTŘÁBI 7 : 0
(3:0, 2:0, 2:0)

neděle 18. 10.
HC JESTŘÁBI - JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC 0 : 11
(0:2, 0:6, 0:3)
HC JESTŘÁBI - JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC 1 : 18
(0:5, 1:2, 0:11)
Gól: Bednář
V těchto zápasech nastoupili:
T. Jirsa, J. Pecka, J. Kalousek, O. Kadaník, J. Novotný, L. Zítka,
J. Růžička, F. Nový, V. Navrátil, T. Richtár, A. Bednář. P. Maschke
So
So
So
So

PROGRAM NA MĚSÍC LISTOPAD 2009
7.11. 9:00 Heřm. Městec Jokerit Chrudim - HC Jestřábi
7.11. 11:30 Heřm. Městec Jokerit Chrudim - HC Jestřábi
21.11. 8:30 Hradec Kr.
HBC Hradec Kr. - HC Jestřábi
21.11. 11:00 Hradec Kr.
HBC Hradec Kr. - HC Jestřábi

STARŠÍ ŽÁCI MČR VÝCHOD
SEHRANÉ ZÁPASY
sobota 26. 9.
HC JESTŘÁBI - TJ PARAMO SVÍTKOV STARS PARDUBICE
1 : 3 (0:2, 1:1, 0:0)
Gól: Navrátil
HC JESTŘÁBI - TJ PARAMO SVÍTKOV STARS PARDUBICE
6 : 1 (1:1, 2:0, 3:0)
Góly: Vališ 2x, Havlíček, Balada, Navrátil, Tykvan
sobota 10. 10.
SK OEZ TESTA LETOHRAD - HC JESTŘÁBI 4 : 0 (1:0, 3:0, 0:0)
SK OEZ TESTA LETOHRAD - HC JESTŘÁBI 3 : 2
po sam. nájezdech (0:2, 1:0, 1:0 - 1:0)
Góly: Vališ 2x
sobota 17. 10.
HC JESTŘÁBI - 1. HBC SVITAVY 0 : 14 (0:6, 0:6, 0:2)
HC JESTŘÁBI - 1. HBC SVITAVY 0 : 11 (0:4, 0:3, 0:4)
V těchto zápasech nastoupili:
O. Miláček, V. Navrátil, M. Dekereš, F. Balada, M. Sekyrka,
M. Havlíček, D. Vališ, T. Malina, D. Tykvan, J. Pavlík, J. Vamberský, T. Novák

TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ - HC JESTŘÁBI 7 : 0
(0:0, 2:0, 5:0)
neděle 11. 10.
HC JESTŘÁBI - 1. HBC SVITAVY 1 : 11 (0:4, 0:4, 1:3)
Gól: Novotný
HC JESTŘÁBI - 1. HBC SVITAVY 4 : 8 (2:5, 1:1, 1:2)
Góly: Nový 2x, Bednář, Kalousek

So 7.11.
So 7.11.
So 21.11.
So 21.11.

PROGRAM NA MĚSÍC LISTOPAD 2009
13:00 Přelouč
HC Jestřábi - DDM ALFA
15:00 Přelouč
HC Jestřábi - DDM ALFA
10:00 Prachovice SK Holcim Prachovice - HC Jestřábi
12:00 Prachovice SK Holcim Prachovice - HC Jestřábi
- fáda -

Orel Přelouč - oddíl florbalu
Premiéra Áčka na výbornou
aneb můj dům, můj hrad !
Historický okamžik, který vejde do
dějin přeloučského florbalu, zažila první
říjnovou sobotu nová sportovní hala za
Fontánou. A-tým mužů představil fanouš-
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kům tohoto dynamicky se rozvíjejícího
sportu svoje dovednosti. A že se opravdu bylo na co koukat! V ranním zápase
a souboji „dravců“ Orli rozsápali Supy ze
Žamberka a odpoledne Sršni z Hořic zanechali svoje žihadla doma, Orli si s nimi taktéž poradili. Solidní návštěva nás

po zápase odměnila příjemným potleskem. Ale pozor, byly to teprve první dva
zápasy v lize a soutěž bude ještě hodně
dlouhá! Na zápas jsme nominovali to
nejlepší, co máme, až na nemocného
Jonyho Nováka a dopoledne absentujícího Honzu Štípka, které skvěle zastou-
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Sport
pila hrající legenda přeloučského florbalu Venda Vančura.
Sestava: „Dan“ Výborný (Žamberk), „Koudy“ Jarolím (Hořice) - „Eda“ Sedláček, „Kytka“ Pleskot, „Leda“ Ledecký, „Temu“ Tetřev,
„Alka“ Pokorný, „Rajny“ Reinert - „Hans“
Pozler, „Bínis“ Bína, „Přéma“ Bulíček - „Jezza“ Jezdinský, „Bláža“ Blažej, „Ton“ Hromádko - „Mára“ Dlask, „Kuri“ Kurka, „Venda“ Vančura (Žamberk), „Štípis“ Štípek
(Hořice).
Orel Přelouč - SK Supi Žamberk 8:3
(2:1, 3:2, 3:0)
Branky: 12. Hromádko (Blažej) - 1:1,
15. Dlask (Vančura) - 2:1, 18. Blažej (Vančura) - 3:1, 19. Vančura (Kurka) - 4:1,
25. Hromádko (Pokorný) - 5:3, 31. Dlask
(Vančura) - 6:3, 35. Pleskot (Sedláček) 7:3, 43. Jezdinský (Hromádko) - 8:3
Vyloučení: 1:2, bez využití
První zápas sezony začal z naší strany opatrně až zakřiknutě a důkazem byla
Edova hrubka v obranném pásmu, kterou Supi nekompromisně trestali. S přibývajícími minutami se náš motor začal
zahřívat na slušnou provozní teplotu,
kterou potvrdil prudkou střelou z křídla

a premiérovým gólem ostrostřelec Ton.
Čtvrt minuty před koncem třetiny nás poslal do vedení bejamínek Mára Dlask
a po přestávce kanonáda pokračovala,
kdy dvěma rychlými brankami po pěkných kombinacích jsme odskočili do vedení tříbrankového. Jenže Supi vzápětí
předvedli také dvě slepené branky i díky mírnému povolení v defenzivě. K dvoubrankovému rozdílu nám pomohl opět
Ton. 13 sekund po buly ve třetí třetině
procpal bekendem mezi nohy svůj druhý gól i Mára Dlask a korunoval tak
kvalitní výkon naší „checking line“. Sedmý gól do sítě přibalil Kytka po rychle
rozehrané standardce a osmý gól vydoloval z brankoviště Jezza. Supi v poslední třetiny naprosto vypadli z role, kdy se
projevilo naše střídání všech tří kompletních a hlavně
vyrovnaných
lajn, a tak jsme
si dokráčeli pro
první 3 body
mistrovské body sezony.
Orel Přelouč - FbK Sršni Hořice 6:1
(5:0, 1:1, 0:0)
Branky: 4. a 6. Hromádko (Blažej) - 2:0,

!

11. Štípek - 3:0, 13. Dlask - 4:0, 14. Hromádko (Pleskot) - 5:0, 22. Pleskot (Štípek) - 6:0
Vyloučení: 5:4
Využití: 2:0
Odpolední klání slibovalo papírově
těžšího soupeře, a tak jsme nechtěli ponechat nic náhodě, a na Sršně vlítli už
od začátku v plné koncentraci. Výsledkem bylo totální rozboření hořické defenzivy v první třetině. Dominovala Blážova lajna s na křídle hrajícím Tonem,
který předvedl mimořádný střelecký apetit a během deseti minut zkompletoval
čistý hattrick. Pozadu nechtěl zůstat
z pracovního školení dorazivší Štípis
a vsítil po svojí typické střele tahem a jeden gól si dali Sršni dokonce sami za
dohledu Máry. Ve druhé třetině náš útočný uragán začal polevovat a soustředili
jsme se spíše na kontrolu míčku a zajištění obrany. Pozitivem byla využitá přesilovka po střele Kytky a nepolevení v koncentraci, protože Sršni i za tohoto stavu
pořád chtěli. Koudy inkasoval pouze jednou po střele přes hradbu těl do šibenice. Zápas jsme odehráli perfektně jako
tým a pochvalu si zaslouží úplně každý.
Petr Sedláček
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