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Na své 65. schůzi projednávala rada
města udělení předběžného souhlasu
města spol. Plain Energy Praha 2 k vý-
stavbě fotovoltaické elektrárny na katas-
tru Klenovky. Souhlas města byl vydán na
základě souhlasného stanoviska osadní-
ho výboru Klenovka, který celou stavbu
podmínil finančním příspěvkem pro Kle-
novku. Na základě písemného závazku
a následné darovací smlouvy Klenovka
obdrží v případě realizace fotovoltaické
elektrárny dar ve výši 700 tis. Kč. 

Rada rovněž rozhodla o zhotovite-
li další etapy regenerace panelového
sídliště, nejvýhodnější nabídku podala
firma M-silnice Hradec Králové ve výši
6 815 232 Kč. 

Na závěr nepříjemná zpráva. Pracov-
níci oddělení dopravy a komunikací na-
šeho úřadu sdělili, že žádat o licenci na
provozování MHD bude moci dopravce
až po výstavbě nových autobusových
zastávek. Dopravce bude vybrán komisí
4. srpna 2009. V tuto cvíli majetkový od-
bor úřadu není schopen říci, kdy budou
zastávky dostavěny a je jasné, že termín
zahájení MHD od září nebude dodržen. 

66. schůze se konala 13. 7. 2009
a mimo jiné projednávala možnost uza-
vření smluv na měření rychlosti s městy-
sem Choltice a obcemi Sopřeč a Valy. Jed-

ním z nejdůležitějších bodů této schůze
bylo projednání petice občanů a chalu-
pářů místní části Přelouč - Lohenice pro-
ti rušení nočního klidu techno-produkcí
opakovaně probíhající v lokalitě lohenic-
ko-mělických písníků. Dále bylo rozhod-
nuto o schválení žádosti o poskytnutí
příspěvku na horolezeckou stěnu, která
bude postavena v areálu městské klubov-
ny přeloučských skautů. Dokončena by
měla být již na podzim tohoto roku. Dá se
předpokládat, že tento projekt bude pří-
nosný nejen pro mladé junáky, ale přispě-
je k další prestiži a zviditelnění města.

Dne 27. 7. proběhla již 67. schůze
rady města. Radní mimo jiné získali in-
formaci o průběhu výběrového řízení na
MHD ve městě, která by měla začít fungo-
vat v ideálním případě koncem letošního
roku. Hlavními uchazeči o provozování
MHD zůstávají firma Veolia a Dopravní
podnik města Pardubic. 

Dalším důležitým bodem bylo srp-
nové zahájení plánované rekonstrukce
Pernštýnského náměstí a s tím úzce sou-
visející otázka parkování. Po dokončení
stavebních prací bude jak na Pernštýn-
ském náměstí, tak v ulici Hradecká za-
vedeno placené parkování na parkova-
cí automaty. 

Radou města byl také odsouhlasen
požadavek školní jídelny na nákup no-
vého konventomatu. 

Zatím poslední schůze rady, konaná
do uzávěrky tohoto čísla Roštu, proběhla
10. 8. 2009. Radní na ní mimo jiné řeši-
li opětovné stížnosti občanů na porušo-
vání veřejného pořádku a nočního klidu
v Lohenicích, dále byl schválen příspěvek
z fondu rady města Kč 10.000,- na pro-
vozní náklady za občany města Hospici
Anežky České. Přizván na jednání byl
též ředitel technických služeb p. Šilhavý
k projednání otázky zimní údržby města.
Do jednání rady, která se bude konat 7. 9.,
by měly být předloženy nabídky firem na
nákup víceúčelového úklidového stroje
pro zimní údržbu a odhad provozních ná-
kladů s tím spojených.

9 / 2009 3

Zprávy z radnice !

RADA MĚSTA PŘELOUČE

XVII. zasedání Zastupitelstva konané 25. 6. 2009 projedná-
valo a schválilo mimo jiné např. rozpočtové opatření IV. roz-
počtu města pro rok 2009 a vyhlásilo záměr na prodej ne-
movitostí v k.ú. Přelouč se všemi součástmi a příslušenstvím

v areálu bývalého AOZ, dnešním areálu společnosti Excalibur
Army za cenu minimálně 2 900.000,- Kč. Dále vzalo na vědo-
mí připomínku Mgr. P. Babky ze dne 18. 6. 2009 k nízké ce-
ně pozemků a rozhodlo o její nedůvodnosti. S definitivní plat-
ností též rozhodlo o názvu nových ulic vzniklých výstavbou
rodinných a bytových domů v Přelouči v lokalitě „Na Obci“ - uli-
ce Seifertova, Flosova a Divišova a v lokalitě „Na Hodinářce“
ulice Edvarda Beneše, Prof. Pleskota, Tesánkova a Dr. Quise.

Pro příští číslo Roštu pro Vás připra-
vujeme zbrusu novou rubriku s názvem
„O kom nevíme“. Rádi bychom Vám v ní
představili zajímavé osobnosti současné
Přelouče, napříč všemi věkovými katego-
riemi, kteří jsou něčím vyjímeční a zají-
maví, a o kterých to možná ani nevíte. 

Redakce si dovoluje oslovit všech-
ny občany, kteří Rošt rádi čtou a po-
slední dobou se jim zdá, že mu něco
chybí, že v něm něco postrádají, aby
svůj názor sdělili. Žádný nápad ne-
ní marný a každé oživení je vždy
dobré.

Své náměty a připomínky můžete za-
sílat bum přímo na e-mailovou adresu
rošt@mestoprelouc.cz, nebo předávat
osobně p. Horáčkové (nové šéfredaktor-
ce) na sekretariátu MĚÚ Přelouč. 

Za Vaše náměty a připomínky pře-
dem děkujeme. V koši určitě neskončí.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Připravujeme... Výzva



Přelouč se na konci letošních prázdnin dočká otevření
nové sportovní haly. Slavnostní přestřižení pásky proběhne
31. srpna 2009 od 13.00 v prostorách nově vybudovaného
areálu a zúčastní se ho jak zástupci města,tak všech doda-
vatelských firem.Kulturní program bude zajišrovat základní
umělecká škola a ZŠ Smetanova. 

Od 14.30 bude celé slavnostní otevření dále pokračovat
kulturně-zábavným programem pro širokou veřejnost. Na své
by si zde měli přijít nejen dospělí, ale především děti, pro které
je zároveň celá akce připravována i jako „loučení s prázdnina-
mi“. Vystoupí např.zpěvák Standa Hložek či folková kapela Věč-
ná žízeň. Připraveny budou i stánky s občerstvením.

Po celé odpoledne budou též probíhat prohlídky sportovního
areálu,včetně přilehlých prostor a nově otevřené keramické dílny.

Pojmme si nyní jen velmi krátce připomenout, jak celý pro-
jekt vznikal: 

Samotná studie stavby byla vypracována již v roce 2005
a od roku 2007 připravovalo město projekt k podání do Regio-
nálního operačního programu (ROP). Ten byl schválen 30. 6.
2008 a smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 30. 9.
2008. Její celková výše činí 39 000 000,- Kč.První splátku této
dotace ve výši Kč 17 976 800,- obdrželo město teprve k 30. 7.
2009. Skutečné náklady činily k 3. 8. 2009 již Kč 45 420 000,-
a plánované by měly dosáhnout 55 000 000,- Kč, přičemž je
důležité zmínit, že současně s výstavbou sportovní haly byla
pro žáky základní školy vybudována keramická dílna, počítačo-
vá učebna a venkovní hřiště pro výuku tělesné výchovy a byt
pro správce areálu.

Nově vybudovaný areál splňuje jak požadavky sportovních
svazů pro konání ligových zápasů, víceúčelového hřiště pro vo-
lejbal, basketbal, florbal, házenou a badminton, tak samozřej-
mě plně vyhovuje současným hygienickým a sociálním podmín-
kám. Pamatováno bylo i na bezbariérový přístup pro tělesně
postižené a neméně důležité je i zajištění dostatečně velké
kapacity parkovacích míst. Celkový dojem podtrhuje parková
a sadová úprava okolí.

Do haly se vejde 250 diváků, pro sportovce je připraveno
kvalitní hřiště s rozměry: 40 x 20 m pro florbal a házenou,
18 x 9 m na volejbal, 28 x 15 m pro basketbal a dvě hřiště
pro badminton s rozměry 13,4 x 6,1 m. Navíc je možné využít

i dvě tréninková hřiště na
volejbal a basketbal. 

Zbývá jen dodat, že spor-
tovní areál bude otevřen všem
zájemcům, tj. oddílům, pří-
spěvkovým organizacím měs-
ta, středním školám i široké
sportovní veřejnosti a zcela
jistě přispěje k dalšímu zvý-
šení prestiže města. 

Všem sportovcům i jejich
fanouškům pak popřejme
mnoho nezapomenutelných
zážitků při utkáních v du-
chu fairplay. 

mh
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Letos se uskuteční již 15. ročník udí-
lení cen Františka Filipovského za fil-
mový a televizní dabing. Vzhledem
k tomuto jubileum plánujete nějakou
novinku? Mohou se účastníci letošních
slavností těšit na něco nového?

Letos bude pro účastníky oslav při-
pravena opravdu zajímavá novinka a to
v podobě velkoplošné projekce na ná-
městí. Slavnostní udílení cen tak budou
moci sledovat v přímém přenosu nejen
diváci přímo v sále Občanské záložny, ale
i všichni přítomní na náměstí T. G. Ma-
saryka.

Na jaké hosty se můžeme těšit v prů-
běhu dne na Masarykově náměstí?

V dopoledních hodinách vystoupí
např. Michal Hudček s kapelou TROYA,
BU-BU diskotéka, Martin Maxa, skupina
Fešáci, Leona Machálková nebo skupiny
UNISONO a POLYMETAL

Večerní program proběhne jako tra-
dičně v sále Občanské záložny. Už ví-
te, kdo ho bude uvádět a kdo ze zná-
mých osobností letos Přelouč navštíví?

Večerní program bude moderovat
již osvědčený moderátor a herec Michal
Pavlata. 

Z hereckých osobností bychom letos
v Přelouči rádi přivítali např. herečky Táňu
Wilhelmovou, Terezu Bebarovou, Dagmar
Čárovou nebo Arku Janouškovou, z her-
ců pak Vladimíra Dlouhého či Martina
Sobotku. Zcela určitě a velmi rádi zde
opět přivítáme paní Pavlínu Filipovskou.
Do Přelouče určitě dorazí též pan reži-
sér Ondřej Kepka.

Můžete nám něco málo prozradit z le-
tošních nominací? V jakém složení by-
la porota, která o cenách rozhodovala?

Ceny budou jako každoročně udělo-
vány v několika kategoriích. Z nominova-
ných na cenu Františka Filipovského za
nejlepší ženský herecký výkon v dabingu
mohu prozradit např. Tatianu Wilhelmo-
vou za roli Dharmy Montgomeriyové ve
filmu Dharma a Greg III, Terezu Bebaro-
vou za roli Laury ve filmu V odborné péči
nebo Dagmar Čárovou za roli Odette ve
filmu Odette Toulemondeová. V kategorii
nejlepší mužský herecký výkon byli no-
minovaní Martin Sobotka za roli Jokera

ve filmu Temný rytíř, Oldřich Hajlich za
roli Billy Elliota ve stejnojmenném filmu
a Vladimír Dlouhý za roli Johna Adamse.

Z dalších nominací připomenu např.
cenu FITESu a Media Master za mimo-
řádné dabingové zpracování hodnotného
audiovizuálního díla nebo cenu Jednoty
tlumočníků a překladatelů za mimořád-
nou kvalitu překladu a úpravy dabova-
ného audiovizuálního díla. 

V nominacích na zvláštní cenu Fran-
tiška Filipovského za mimořádné dabin-
gové zpracování televizních nebo filmo-
vých snímků různých žánrů se objevil
např. seriál Zoufalé manželky IV. Zvlášt-
ním a velmi významným oceněním je ur-
čitě cena FITESu za celoživotní mimořád-
nou dabingovou tvorbu či cena Prezídia
herecké asociace za celoživotní mistrov-
ství v dabingu, kde se letos objevila tako-
vá jména jako Eva Jiroušková, Jiří Dušek,
Arka Janoušková či Jiří Brož.

Poslední otázka - chcete 15. ročníku
přeloučského dabingu něco popřát?

Ar se všem zúčastněným líbí, hosté ar
se v našem městě cítí dobře a rádi se do
Přelouče vracejí a ar za rok vzpomínáme
na úspěšný jubilejní ročník jako na pří-
jemně strávený čas ve společnosti milých
lidí, kteří jsou mistry ve svém oboru. 

Děkuji za rozhovor.
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V sobotu 19. září 2009 proběhne v Přelouči již po patnácté
udílení dabingových cen. Zeptali jsme se proto pana místo-
starosty Ivana Moravce, na co se letos mohou v souvislosti
s touto akcí Přeloučáci těšit.

DABING 2009

15. roèník udílení cen Františka Filipovského

Upozorňujeme občany našeho města, že v souvislosti se
státním svátkem bude v pondělí dne 28. září  sběrný dvůr uza-
vřen. Otevřen bude v náhradním termínu, a to hned v úterý
29. 9. v době od 13 do 17 hodin. Děkujeme za pochopení.

Mimořádná změna
otevírací doby
sběrného dvora

Inzerce



Městský úřad Přelouč nabízí přeloučským podnikatelům a fir-
mám možnost nákupu kalendáře na rok 2010 pro účely vlast-
ní propagace, ev. jako vánoční dárky pro své zaměstnance.

Autorem grafického návrhu je pan Štěpánek, kalendář je
tématicky vázaný na přeloučský dabing a jeho součástí jsou
fotografie z předešlých čtrnácti ročníků. Bude vyrobený jako
nástěnný (rozměry 450 x 310 mm).

Kalendáře je možné objednávat přímo na městském úřa-
dě v kanceláři sekretariátu u p. Horáčkové nebo na tel. čísle
466 094 103, mobilní tel. 603 184 573.

Chuck Norris versus asfalt
Když chtěl Bůh stvořit Zemi, řekl Chuck Norris - můžeš, a tak

vzniklo slunce, léto a asfalt. V Jarošově ulici si vždy vybavím vtip
o trabantu, který najetím na žvýkačku už neodstartoval. Domo-
rodci při pokusu zaparkovat ve správném jízdním směru, řeší
problém rozteklého asfaltu občasným „poloparkováním“ na chod-
níku, hostující automobilisté, neznajíce stav vozovky, se vždy při-
lepí. Vůz je sice zajištěn proti náhodnému rozjetí z kopce, ale
při odjezdu se ulicí rozléhá zvuk mlaskajících pneumatik, až do
chvíle, než se na ně nabalí pocestný štěrk či jiné smetí. Asfalt
lze z drážek těžko vyšrourat - chudáci ložiska nevyvážených kol.

V horkých letních dnech potěší tekutá černá hmota hlav-
ně malé děti. Projít se v teplé plastelíně a zanechat v ní vzo-
rek podrážky, případně si něco z toho donést na botě domů,
je pro ně vytržení ze šedi dne. Ani městská policie si nene-
chá ujít letní projížmky Jarošovou ulicí provoněnou rozžhave-
ným ropným produktem. Zatímco děti si nosí na podrážce asfalt,
orgán si nese do kanceláře finanční obnos z udělené pokuty.
Jediný, kdo by pokutu neplatil, protože by se do asfaltu nikdy
nepřilepil, by byl Chuck Norris.                       D. Jiroutová 
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Nabídka na možnost
nákupu kalendářů

pro firmy

Fejeton

Inzerce
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Aktuální informace !

Dobrý den,
V pondělí 17. 8. po 22.00 hod. se v Přelouči rozezněly si-

rény. Myslím, že nejsem jediná, koho to znepokojilo, určitě ne-
zůstali klidní starší lidé a děti, které to slyšeli a ptaly se proč
a co se děje. Blížila se sice bouřka, ale mám dojem, že letní
bouřky jsou normální a sirény po 22.00 hod. nás měly upozor-
nit na nějaké významné nebezpečí.

Obracím se na Vás s výzvou, informovat prostřednictvím
Roštu mě i naše spoluobčany, jaká jsou pravidla pouštění si-
rén, na co nás mají upozornit a jak se máme zachovat. Myslím,
že to zajím mnoho lidí a každý s informací, že znějí sirény na-
loží jinak, po svém, ale kdyby se opravdu něco dělo nastal by
určitě zmatek.

Ing. Monika Novotná 

Na odpově` jsme se zeptali přímo 
na operačním středisku v Pardubicích:

Dne 17. 8. 2009 ve 22.24 hod. byl sloužícím důstojníkem
Krajského operačního informačního střediska v Pardubicích
aktivován systém vyrozumění v Přelouči. Akustický signál (si-
rény) slouží k rychlému svolání zásahové jednotky sboru dobro-
volných hasičů v Přelouči (JSDH).I přes četná jednání a různé
technické pokusy nebyl doposud nalezen spolehlivější dostup-
ný způsob svolání této jednotky. Konkrétně v tomto případě se
jednalo o požár objektu v těsné blízkosti restaurace v Cholti-
cích. Z důvodu nebezpečí větší újmy okolních staveb byly Kraj-
ským operačním informačním střediskem v Pardubicích vyslány
na místo zásahu čtyři jednotky (JSDH Choltice, JSDH Lipoltice,
JSDH Přelouč a jednotka HZS Přelouč). Ověřování provozu-
schopnosti jednotného systému varování a vyrozumění se
provádí celostátně zpravidla každou první středu v měsíci ve
12.00 hod. akustickou zkouškou koncových prvků varování
zkušebním tónem v souladu s Vyhláškou MV 380/2002 Sb.
K přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Zkouška
se provádí zkušením tónem, tj. nepřerušovaným monotónním
zvukem v trvání 140 sekund.

Varování obyvatelstva:
Jednotný systém varování a vyrozumění

Jednotný systém varování a vyrozumění je v ČR budován
od roku 1991. Systém tvoří sír poplachových sirén, které zabez-
pečují bezprostřední varování obyvatelstva, a dále pak sou-
stava vyrozumívacích center, soustava dálkového vyrozumě-
ní (doprava signálu a informací mezi vyrozumívacími centry),
soustava místního vyrozumění (infrastruktura pro ovládání po-
plachových sirén a vyrozumění osob). HZS ČR má rovněž prá-
vo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatel-
stvo prostřednictvím televize a rozhlasu.

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné
události varováno především prostřednictvím varovného sig-
nálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolí-
savým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát
po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu bez-

prostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se
sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku
nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně oby-
vatelstva. K poskytování této tísňové informace se využívá
i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro
vysílání hlasové informace. 

Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělova-
cími prostředky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), tzv.
mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranné-
ho systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se
má v takovém případě dělat.

Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vy-
sílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek po-
žární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem
sirény po dobu 1 minuty.

První středu v měsíci probíhá na celém území republiky
akustická zkouška provozuschopnosti celého systému va-
rování a vyrozumění. Ve 12.00 se sirény rozezní zkušebním
nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických
sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově. 

V současné době se v působnosti Hasičského záchranné-
ho sboru ČR nachází více než 5 000 sirén (z nichž většinu je
možné dálkově ovládat), které pokrývají 85 % území ČR va-
rovným signálem.

Existuje několik typů sirén: nejmodernější - elektronic-
ké, opatřené hlasovým modulem, elektrické rotační - s přijíma-
čem dálkového ovládání, elektrické rotační ovládané místně
tlačítkem. Někde jsou umístěny i místní rozhlasy, které umož-
ňují vysílání varovného signálu i předání hlasové tísňové infor-
mace a jsou zařazeny v systému dálkového ovládání. 

Provázanost systému varování a vyrozumění s hromadný-
mi informačními prostředky umožňuje včasné a plošné infor-
mování osob o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí (živelní po-
hroma, závažná havárie, teroristický útok apod.).

Zeptali jste se...



Milí čtenáři,
tak nám skončily prázdniny. Přinesly nám řadu radostí, ale

nepochybně i starostí...
Pokud jde o náplň práce městské policie v letním období,

mezi nejčastější činnost mohu zařadit hlídkování na lohenic-

ko-mělických
písnících. Jed-
nalo se zejmé-
na o kempová-
ní na místech,

kde je to zakázáno a udržování pořádku na veřejném prostran-
ství v těchto místech. Mohu bez přehánění říct, že pokud by-
chom tak nečinili, bylo by z tohoto oblíbeného místa odpočin-
ku smetiště... 

V souvislosti s veřejným pořádkem bych rád upozornil na
novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009. Upravuje mimo
jiné podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí, vol-
ný pohyb psů, konzumaci alkohol. nápojů na veřejnosti, ochra-
nu veřejné zeleně či táboření a stanování v oblasti lohenic-
ko-mělických písníků. 

Samozřejmě jsme nezaháleli ani v ostatních preventivních
a represivních činnostech. Jistě jste nás mnozí nepřehlédli na
silnicích při měření rychlosti nebo kontrolách cyklistů, mnoho-
krát jsme řešili krádeže v obchodech, přestupky proti veřejné-
mu pořádku nebo občanskému soužití.

V měsíci září nás budete znovu vídat každý školní den (ne-
jen 1. 9.) na přechodech, abychom vaše dítka, zejména ta nej-
menší, pomohli bezpečně dopravit do školy. 

Kolegové, kteří mají na starosti prevenci kriminality, jsou
již připraveni seznamovat po celý školní rok školáky se zajíma-

vostmi na téma ochrany zvířat, rodinného prá-
va, kompetencemi strážníků či dopravní vý-
chovy. Ti starší se seznámí s laickým poskyto-
váním první pomoci s praktickým nácvikem. 

Z NAŠICH ZAJÍMAVĚJŠÍCH PŘÍPADŮ...

OPILÍ VANDALOVÉ...
Bylo nám oznámeno, že 2 mladíci v ul. Ja-

rošova ukopli zpětné zrcátko u os. automobi-
lu. Z místa oba utekli, ale ne daleko. Hlídka MP
mladíky našla nedaleko odtud. Oba byli notně
posíleni alkoholem. Pro podezření spáchání
trestného činu byla na místo přivolána poli-
cie ČR a celou věc i mladíky si převzala k do-
řešení.

OTEVŘENÍ BYTU...
Zavolal nám jistý pán, který měl obavy o svého kolegu. Ne-

byl údajně ani v práci, ani nenahlásil žádné volno, což se ne-
stává. Když mu telefonoval, byl telefon slyšet jak vyzvání, ale
nikdo ho nezvedl. V restauraci, kam pán chodil, strážníci zjisti-
li, že tam byl naposledy před několika dny a byl zamlklý a ne-
mluvný. Jelikož bylo důvodné podezření na možné sebepoško-
zení, otevřeli strážníci dle zákona o obecní policii byt.

Zde nalezli pána, který nejevil známky života. Byl přivolán
lékař a policie ČR.

VÍME VŠICHNI KAM PATŘÍ ODPADKY?
Na sběrné místo, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný

odpad, odložil jistý muž pytle s odpadem mimo tyto kontejne-
ry. Kolemjdoucí strážník, který v té době nebyl v zaměstnání,
o této skutečnosti informoval kolegy, kteří na místě přestupek
s tímto mužem vyřešili.

NALEZENÁ PENĚŽENKA...
Poctivý nálezce přišel odevzdat nalezenou peněženku i s fi-

nanční hotovostí. V peněžence nebyly žádné doklady totožnos-
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ti, jen několik vizitek a kartička k zubnímu lékaři. Díky té jsme
nakonec šrastnou majitelku dohledali...

Děkuji touto cestou poctivému nálezci i jménem té-
to paní.

OPILÝ CYKLISTA...
Několik občanů nám oznámilo, že před budovou „Agry“ se

na silnici motá opilec na jízdním kole a válí se tam po zemi.
Po příjezdu hlídky byl pán „uklizen“ stranou. Dechová zkouška
nám ukázala 3,46 promile alkoholu! Tento cyklista putoval na
záchytnou stanici a po vystřízlivění byl ještě vyřešen za spá-
chaný přestupek.

MOČÍCÍ VÝTRŽNÍK...
Hlídka zahlédla muže, který na předzahrádce restaurace

Palma pokřikoval na lidi, ukazoval jim své přirození a močil
zde. Když hlídku zahlédl, rychle zaběhl zpět do restaurace.
V restauraci se odmítal bavit se strážníky a tak po marných
výzvách přišly na řadu donucovací prostředky. Muž byl předve-
den na služebnu MP, kde mu bylo naměřeno 2,09 promile al-
koholu v dechu. 

Po celou dobu pobytu na služebně se choval agresivně
a slovně napadal hlídku. Nakonec se uklidnil a slíbil, že půjde
spořádaně domů. 

Když však vyšel na náměstí, zastavil se u prvního stromu
u školy a začal močit a hlasitě křičet. Opět muselo dojít na
donucovací prostředky...

Muž byl za přestupek vyřešen po následném předvolání.

JEŠTĚ PŘIPOMÍNÁM NAŠE KONTAKTY...
Telefonní čísla:
tísňová linka 156
tel.: 466 959 660
fax.: 466 094 104
mobilní telefon: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz

Bc. Martin Karabec
velitel MP Přelouč

9 / 2009 9

Aktuální informace !

Inzerce

Inzerce



Atletický den
Tento sportovní den se konal letos poprvé. Naše škola využila fot-

balový stadion a sportoviště pod parkem, kde pan učitel Bulušek při-
pravil 4 různé atletické disciplíny pro celý druhý stupeň. Soutěžili
jsme v běhu na
60 m, vrhu koulí
(starší) a hodu
míčkem (mladší),
skoku dalekém
a vytrvalostním
běhu. Jednotlivé
výkony byly obo-
dovány podle at-
letických tabulek
a potom sečteny.
Zvítězila třída
s nejvyšším souč-
tem bodů. Myslím, že se tento den velmi vydařil a měl by nadále po-
kračovat i v dalších letech.

Plesky (Bažant) 9.B

Výsledky atletického dne
V každé atletické disciplíně mohli za třídu nastoupit 3 chlapci

a 3 dívky, body pro třídu se započítávaly dvěma lepším.
V kategorii 6. a 7. tříd zvítězili žáci 7. A před 6. B, 7. A a 7. B. Nej-

lepší výkony předvedli B. Židlická, N. Melcrová a L. Kasal v běhu na
60 m, N. Melcrová a L. Kasal ve vytrvalostním běhu a Z. Brudný v ho-
du kriketovým míčkem.

Mezi žáky 8. a 9. tříd byla nejlepší 9. B před 8. A, 9. A a 8. B. Nut-
no podotknout, že žákyně 9. A nenašly odvahu a nezúčastnily se
žádné disciplíny a tím velice poškodily své spolužáky! Mezi nejlepší
patřili D. Ryba, J. Pleskot a J. Vojáček v běhu na 1500 m, J. Dobruská,
J. Černík, a F. Lafek ve sprintu a I. Bartošová ve vrhu koulí. Celkově se
závodů aktivně zúčastnilo rovných 100 žáků druhého stupně.

Bc. M. Bulušek

Poděkování zřizovateli
Děkuji zřizovateli školy MÚ Přelouč, že byla zajištěna firma, která

pochytala holuby, kterým se zalíbilo hnízdit na naší budově. Už nám
konečně nevrkají do tříd. Zlepšilo se tak prostředí nejen pro žáky, ale
také pro obyvatele města.

Mgr. H. Konvalinková

Sportovní kurz
V posledním květnovém týdnu odjeli žáci 4. A na kurz se zaměře-

ním na sportov-
ní činnosti. Po-
bývali v krásném
prostředí Želez-
ných hor neda-
leko Trhové Ka-
menice.

Na progra-
mu byly hlavně
sportovní hry
a soutěže, ori-
entační závody
a turistické vý-
lety do blízkého
i vzdálenějšího
okolí. Počasí dětem přálo, a tak celý týden mohly strávit od rána do
večera na čerstvém vzduchu.

Mgr. I. Richterová

Sběr
V letošním školním roce se uskutečnil sběr papíru, plastových lah-

ví, víček od PET lahví a pomerančové kůry. Do sběru se aktivně zapo-
jili žáci 1. i 2. stupně. Papír a plasty jsou určeny k následné recyklaci,
pomerančová kůra se používá do čajů a léčiv. Žáci si uvědomují svou
zodpovědnost za ochranu životního prostředí. Děkujeme.

Mgr. J. Špačková

Trochu vzpomínání na loučení s „deváZáky“
Úterý 23. června byl pro žáky

devátých tříd významný den. Slav-

nostně oblečeni, trochu nervózní,
se přišli rozloučit se svými učiteli
a spolužáky. Třídní učitelkou a pa-
ní starostkou jim byly předány pa-
mětní listy. Mladší žáci se pochlu-

bili tancováním a zpíváním. Potom se již děkovalo, fotografovalo a pře-
dávaly se květiny.

Žáci 9. tř.

Návštěva kuželny
V pátek 26. 6. navštívili fotbaloví reprezentanti naší školy přelouč-

skou kuželnu, kde jim umožnili zástupci místního klubu SK kuželky
změřit své síly v této sportovní disciplíně.

Děkujeme tímto panu Tomáši Jarolímovi, který tuto akci zprostřed-
koval a vedení klubu, které ochotně našim chlapcům kuželnu za-
půjčilo.

Bc. M. Bulušek

V Semíně
V úterý 29. června navštívilo v rámci sportovního dne na sto našich

žáků a žákyň druhého stupně autokempink v Semíně, kde jim provo-
zovatel pan Tomášek zajistil jak příjemné sportovní vyžití, tak i velmi
chutné a osvěžující občerstvení. Děkujeme!

Bc. M. Bulušek

Je tu opět nový školní rok
1. září - opět zvonění, přestávky, nově vymalované učebny, na chod-

bách voní ještě leštěnka po velkém úklidu. Co nás čeká v letošním
školním roce?

44 prvňáčků ve dvou třídách s třídní p. učitelkou Mgr. Šorfovou
a Richterovou, zvýší se počet tříd, přibude další šestá třída. Třídnictví si
poprvé v „šestkách“ vyzkouší Mgr. Marcela Pospíšilová a Mgr. Marta
Holická. 8. A dostává novou p. učitelku třídní a zároveň vyučující ma-
tematiky - p. Mgr. Horychovou. Ta nastupuje po p. učitelce Mgr. Ha-
ně Jelínkové, která odešla v červnu do důchodu. Budeme slavnostně
otevírat novou učebnu ICT za finanční pomoci NADACE ČEZ. Brzy na-
jdete inzerát, který bude zvát seniory na základní kurz práce s počíta-
čem. Kurz bude zdarma. Přihlásili jsme se jako partnerská škola do
EV projektu „Učíme interaktivně“. Bude nás čekat sebevzdělávání,
abychom žákům mohli nabídnout v příjemném prostředí s moderní
technikou nové poznatky.

Tak s chutí do toho!
Mgr. H. Konvalinková
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Do šestého desetiletí
První zářijový den 2009 je pro naši základní školu

velmi významný. Před padesáti lety (v roce 1959) byla
škola otevřena. Má za sebou tedy padesát školních ro-
ků. A to číslo už něco znamená. Toto kulaté výročí si
současní i bývalí zaměstnanci školy připomněli 18. čer-
vna na slavnostním vzpomínkovém setkání v Občanské
záložně. Mezi hosty jsme přivítali delegaci zřizovate-
le v čele se starostkou Bc. Irenou Burešovou, zástupce
odboru školství, kultury a tělovýchovy krajského úřadu
Pardubického kraje Ing. et Mgr. Pavla Mádla, předsed-
kyni Klubu přátel ZŠ Alenu Machovou, předsedu škol-
ské rady Václava Nekvapila, bývalé ředitele školy Jo-
sefa Kohoutka, Marii Androvou a Janu Netušilovou,
ředitele Východočeského divadla v Pardubicích Mgr. Pe-
tra Dohnala, ředitelku Centra celoživotního vzdělávání
Pardubického kraje Mgr. Moniku Jiráskovou a mnoho
dalších. Záštitu nad oslavami převzala radní Pardubic-
kého kraje pro školství, kulturu a tělovýchovu Ing. Ja-
na Pernicová.

Vzpomínkové setkání ukázalo, že naše škola byla
vždy dobrou školou, že bylo vykonáno mnoho dobrého,
že většina pedagogů se nespokojila s pouhým stan-
dardem a škola tak přinášela svým žákům vždy něco
navíc. Děkuji všem, kteří se o dobré jméno naší ško-
ly zasloužili. Děkuji současným i bývalým žákům za
mnohé vynikající výsledky, za dobrou reprezentaci ško-
ly. Děkuji současným i bývalým pedagogům školy, že
je k těmto výsledkům dovedli, že jim pomohli. Děkuji
všem zaměstnancům správním a provozním, bez je-
jichž práce by škola fungovat nemohla. Poděkování
patří i kolegyním a kolegům, kteří už mezi námi ne-
jsou. Navždy budou k naší, svojí škole patřit.

Vykročili jsme společně do šestého desetiletí existen-
ce školy. Našim přáním je, abychom všichni - žáci, uči-
telé i rodiče - vnímali školu jako svoji školu, abychom
do ní všichni chodili rádi. O to se budeme snažit stej-
ně jako v letech minulých. Pokračujeme v úsilí všech,
kteří psali historii školy před námi. A to nás zavazu-
je. Ar je nadcházející období jen a jen krásné.

Mgr. František Jelínek
ředitel školy

Někteří z hostů
v čele se starostkou města

Bc. Irenou Burešovou

O historii školy hovořil
současný ředitel
Mgr. František Jelínek

Hovoří ředitel pardubického
divadla Mgr. Petr Dohnal

Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd
proběhlo dne 24. června v Občanské záložně letos již po-
sedmnácté. Před zaplněným sálem převzali žáci z rukou
svých třídních učitelek Mgr. Evy Horákové a Mgr. Blan-
ky Prokopové pamětní listy.

Slavnostního okamžiku se zúčastnili rodiče, prarodi-
če, učitelé i kamarádi vycházejících žáků. Úvodní pro-
jev přednesl ředitel školy Mgr. František Jelínek. Hodně
úspěchů do dalšího života jim přišli popřát i předsta-
vitelé města, školské rady a Klubu přátel školy. Žáci si
připravili na rozloučenou krátké vystoupení a poděko-
vali přítomným pedagogům i rodičům, třídním učitelkám
předali květiny a dárky.

Letos opustilo naši školu celkem 62 žáků. 42 z nich
bude od září studovat na středních školách s maturi-
tou, 18 žáků se rozhodlo získat výuční list v učebních
oborech.

Přejeme našim (dnes již bývalým) žákům hodně štěs-
tí a úspěchů v životě i v dalším studiu.

Sportovní den
Koncem června změřili žáci své síly v běžeckých

a herních disciplínách. Každá třída vyslala své zástup-

ce do těchto závodů: běh na 60 m, štafeta a vytrva-
lostní běh. Další žáci hráli kopanou, vybíjenou nebo
odbíjenou. Za dobré umístění a vítězství sbírali chlap-
ci a děvčata cenné body do celkového hodnocení. Po
soutěžní části se všechny děti zúčastnily dalších spor-
tovních aktivit. Někteří chlapci hráli flórbal, dívky cviči-
ly na míčích, jógu nebo v posilovně, pro ostatní byla
naplánována turistická vycházka nebo soutěživé hry
na hříšti. Počasí nám však příliš nepřálo, proto došlo
i na náhradní program - turnaj v piškvorkách. 

Vítěznou třídou se nakonec stala 8.B a jako nejlep-
ší chlapec a nejlepší dívka byli vyhlášeni Martin Šetina
z 8.B a Kristýna Šurkalová z 6.A 

Mgr. Jitka Lelková

Pasování na čtenáře
Úterý 16. 6. bylo pro všechny prvňáčky z naší ško-

ly velmi slavnostním dnem.
Dopoledne jsme se šli podívat do městské knihov-

ny na Rytíře všech písmenek a předvést mu, jak jsme
se za ten rok naučili číst. Již během roku jsme plnili
dva úkoly, které nám poslal. Malovali jsme naše oblí-
bené pohádkové hrdiny a opisovali básničky. Všechny
naše práce jsme našli vystavené v knihovně.

A také třetí úkol - čtení - jsme zvládli na jedničku.
Dokonce i paní učitelky musely s námi číst pohádku
O chaloupce roubence.

Odpoledne jsme celí netrpěliví i s rodiči přišli do ob-
řadní síně Záložny a vyhlíželi paní Knihu. Rytíř jí vyprá-
věl o našich čtenářských dovednostech a paní Kniha
nás pasovala na čtenáře. Dostali jsme pamětní list,
s kterým můžeme jít do knihovny a půjčit si jakoukoliv
knížku. Každý z nás také dostal knihu, která se nikde
nedá koupit a vydali ji jen pro nás, začínající čtenáře.

Byli jsme moc pyšní na to, co jsme za ten jeden rok
dokázali. Slavnostně jsme slíbili, že se budeme ke kníž-
kám správně chovat, abychom jim neublížili. A taky to
dodržíme!

za prvňáčky Mgr. D. Dostálová
Mgr. J. Capaliniová
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Přeloučské školství !

Základní škola
Smetanova ul.
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NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

1 h = 60 min                                                 S dalšími podrobnostmi budou děti seznámeny během září.
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! Přeloučské školství 

Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice
K. H. Máchy 325, Přelouč 535 01
Tel. 466 958 700, 466 958 709

NABÍDKA VÝUKY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

Na škole probíhá výuka v těchto oborech:

HUDEBNÍ OBOR Zábavnou formou rozvíjíme hudební talent dětí od nejútlejšího
věku. Individuální nebo skupinovou formou vyučujeme zpěv, hru na klavír, varhany, key-
board, akordeon, housle, kytaru, bicí a veškeré dechové nástroje. V rámci každého nástro-
je žák navštěvuje i hodiny hudební teorie. Ve škole také velmi úspěšně pracují tři pěvecké
sbory (Korálek pro nejmenší, RošJák pro větší a Mezzoforte pro úplně největší), dechový
a taneční orchestr a komorní seskupení.

VÝTVARNÝ OBOR Napomáhá rozvoji výtvarného cítění a myšlení. Ve škole je malíř-
ský ateliér a kvalitně vybavená keramická dílna s pecí. Žáci navštěvují výtvarné, keramické
a sochařské dílny a pravidelně prezentují své práce na školních i mimoškolních výstavách.
Řada našich žáků pokračuje ve výtvarném studiu na školách vyššího typu - uměleckých,
grafických, pedagogických a technických.

TANEČNÍ OBOR Rozvíjí chuJ dětí k pohybu a tanci, napomáhá zdravému fyziolo-
gickému vývoji, koriguje drobné vady v držení těla a pomáhá lepší koordinaci těla.
Ve škole se děti seznámí s tancem klasickým, lidovým a současným. Žáci tanečního oboru
se zúčastňují řady velmi oblíbených zájezdů a výměnných pobytů. 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Žákům poskytne základy jevištní mluvy
a pohybu na prknech, která znamenají svět, v rámci studia projdou žáci i speciální hlaso-
vou výchovou. Mají možnost hostovat v profesionálních divadlech, jezdí na exkurze do
známých divadelních souborů i mimo republiku a navštěvují vybraná představení. 

Nabízíme umělecké vzdělávání v příjemném a inspirativním prostředí, vlídné a ochotné
pedagogy s individuálním přístupem a respektem k osobnosti žáka. možnost individuální,
skupinové a kolektivní výuky, možnost zapůjčení hudebního nástroje zdarma, příprava
na vyšší typy uměleckých škol, účast na soustředěních, soutěžích a festivalech, slavnostních
koncertech, zahraničních zájezdech a výměnných pobytech.
Výuka se koná každý den od září do června v odpoledních a podvečerních hodinách a roz-
vrh hodin respektuje požadavky žáků a rodičů. ZajišZujeme i výuku na odloučených pra-
covištích v Cholticích, Chvaleticích, Zdechovicích, Řečanech a Břehách.
V případě zájmu nás kontaktujte telefonem na čísle 466 958 700, e-mailová adresa:
zus@prl.czn.cz

Těšíme se na vás!   Jana Bednářová, ředitelka školy
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Napsali nám !

PŘELOUČ - Pokud si myslíte, že knih o Přeloučsku neby-
lo zatím moc vydáno a zajímá vás každá taková novinka, tak
o jedné nové publikaci můžete vědět. Od července letošního
roku je v nabídce čtenářům městské knihovny další ojedinělá
publikace o Přeloučsku. Ojedinělá proto, že jde o bakalářskou
práci Historie a současnost katastru nemovitostí Přelouče a oko-
lí, kterou její autorka Marta Skálová v červnu 2009 obhájila na
Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.

Marta Skálová předává svoji práci
vedoucí knihovny v Přelouči Lydii Válkové

„Vyšla vlastním nákladem pouhých čtyř výtisků,“ vysvětlu-
je autorka. „Tři výtisky jsem musela odevzdat k obhajobě baka-
lářské práce a jeden výtisk jsem předala do knihovny. Na prá-
ci se lze dívat i jako na dílčí kroniku, kterou jsem psala jako
závěrečnou bakalářskou práci na závěr tříletého studia Apliko-
vaná ekologie,“ přiznává studentka Marta Skálová z Prahy.

Prohlížíme si osmdesátistránkovou práci, která obsahuje
mnoho informací nejenom o samotném městě, ale nahlížíme
i do obrazových příloh, kde je zase mnoho ukázek map, na
kterých je Přelouč zobrazena.

„Vybrala jsem si téma práce - katastr nemovitostí regionu
od minulosti až po současnost, protože mám ráda historii,“
vzpomíná častá návštěvnice Přelouče, jak začínala s bádáním
v archívech, kde hledala mapové podklady a dokumenty. Mar-
ta Skálová našla pochopení u pracovníků v technické doku-
mentaci katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu v Par-
dubicích, dále v Ústředních archívu zeměměřictví a katastru
Zeměměřického úřadu v Praze a v přeloučské knihovně. „Nako-
nec nejvíce podkladů jsem našla i u své babičky, kde jsem pro-
studovala především rodinné dokumenty vázající se k domku,
který vlastní má babička,“ vypráví studentka pražské univerzity.

„Snad jsem svoji bakalářkou prací pomohla trochu upřes-
nit historii Přelouče a okolí a na příkladech ukázat, jaké doku-
menty v určitou dobu vydávaly orgány územní správy. A proč
jsem práci předala do knihovny? Třeba může v budoucnu tato
práce někomu pomoci seznámit se s tím, co jsem vypátrala
já,“ předpokládá novopečená bakalářka z České zemědělské
univerzity Marta Skálová.

Jan Semerád

Dne 1. 8. 2009 zahájil pro-
voz významný neziskový in-
ternetový projekt pro seniory
v České republice. Na adrese
www.sedesatka.cz je umístěn
informačně-zábavní systém

s desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct krajů, sedmde-
sát šest okresů a dvě oblasti. Internetový projekt Šedesátka.cz
umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý
návštěvník může nejen číst, ale také přispívat, přímo psát své
články nebo posílat redakci to, co jej zaujalo.

„Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou,
odevzdaností, od seniorů již nic neočekává. Přitom právě ve
zralém věku může člověk nabídnout životní zkušenosti a ur-
čitý nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým
seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření názorů,
prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do ruky sym-
bolický mikrofon“ vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor webu
Šedesátka.cz. 

Internetový projekt www.sedesatka.cz přizpůsobil seniorům
i grafické a technické řešení webu. Návštěvník se po webu
pohybuje jednoduchým způsobem, pomocí velkoplošných tla-
čítek a namísto obvyklých ilustračních fotografií používá web
originální autorské kresby. Jejich počet bude postupně narůs-
tat, má jich být až několik desítek.

Bakalářská práce o Přeloučsku je v knihovně

WWW.SEDESATKA.CZ
- INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY

Inzerce
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! Napsali nám 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘELOUČ
zájmové kroužky a kurzy na školní rok 2009-2010
www.dumdeti.wz.cz, e-mail: ddm@lonet.cz, 466 672 003, 739 633 508



Země - Nezemě
Tábor u osady Vranice v chráněné

krajinné oblasti Toulovcovy Maštale se
stal na prvních 14 dní prázdnin domo-
vem pro 45 dětí a 9 dospělích. Ubytová-
ní bylo ve dvoulůžkových stanech s pod-
sadou. Pro holky i kluky byl připraven
program, letos s názvem Země-Nezemě.
Krásná příroda, spousta her a aktivit nám
pomohla zapomenout na starosti všed-
ních dnů. 

Rokytnice nad Jizerou
V krásném prostředí okolí Rokytnice

nad Jizerou prožilo 38 dětí a čtyři dospě-
lí deset nádherných dnů. Tábor byl zamě-
řen na poznávání Krkonoš. Při celoden-
ních turistických výletech jsme navštívili
muzeum v Pasekách nad Jizerou, sklár-
ny Harrachov a pramen Labe. Počasí nám
celkem přálo, vše proběhlo bez problé-

mů a proto se může většina děti pochlu-
bit s diplomem za ujití 100 km.

Stonetown 
- westernové městečko

Stanový tábor blízko vesničky Kame-
nice v kraji Vysočina. Kolem tábora stá-
ly budovy ve stylu westernového měs-

tečka s kuchyní, jídelnou a klubovnou.
Tábora na konci července se zúčastnilo
73 dětí a 16 dospělích. Pro děti byla při-
pravena celotáborová hra, každý den
jsme se vypravili po železnici, kterou
jsme loni společně postavili.

Příměstský tábor - I. běh
Týdenní putování po okolí Přelouče.

Vykoupali jsme se v Semíně, podnikli vý-
let vláčkem do Prachovic a na zříceni-
nu hradu Lichnice. V Pardubicích jsme
navštívili zámek - stálé expozice zvířat

a hraček a potom jsme se
příjemně ochladili na kou-
pališti. Děti se měly mož-
nost projet v Lohenicích na
koni, za což patří dík paní
Malé a její dceři Kateřině.
Putování jsme ukončili pro-
cházkou do obce Břehy,
návštěvou kempu Buňkov.

Příměstský tábor - II. běh se ko-
nal až po uzávěrce tohoto vydání Roštu.

Děkujeme všem sponzorům, kte-
ří věnovali na táborovou činnost fi-
nanční i hmotné dary a zároveň všem
externím vedoucím za jejich obětavou
práci na všech táborech. 

Všem dětem i rodičům přejeme po-
hodové vykročení do nového školního
roku a věříme, že si vyberete z nabídky
zájmových kroužků a kurzů DDM. 

Pavel Hrdý, Blanka Leksová,
Jana Homolová
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LETNÍ TÁBORY DDM



Malá ukázka na téma Kdybych měl jinou barvu kůže
(autor si bohužel nepřeje soutěžit ani být jmenován)

KDYBYCH MĚL JINOU BARVU KŮŽE, byl bych určitě černý.
A taky bych na to byl pyšný. Celý den bych se smál, že žiju
v Africe a nemusím za podívání na lvy, slony nebo žirafy pla-
tit v ZOO drahé vstupné. Nikam jinam bych z Afriky nevystrčil
nos. Taky bych se radoval, že nemusím být pořád čistý a učesa-
ný, obutý a sedět potichu ve škole. Lítal bych po savaně a do
školy by bylo tak daleko, že by se ani nevyplatilo tam chodit.
Ani doma bych nemusel pomáhat, protože bych se vždycky
někam ztratil a večer by rodiče byli rádi, že mě nesežral lev
a ani by nehubovali. Možná bych chodil pro vodu, aby byla
i máma veselá. Ale ona by se stejně pořád smála, protože by
nám trhala na zahradě banány a mohla by zrušit obálky s pe-
nězi na plyn a elektriku, na zimní boty a bundy. Prádlo by jí
schlo pod rukama a s vařením by taky neměla tolik práce. Ta-
ky by nechodila do práce a nebyla by proto večer tak utahaná.
Smála by se se sousedkami a čekala na tátu, až se vrátí domů.
Ten by se taky pořád smál, protože by nepracoval v nudné
bance, ale byl by pobřežní pirát, nosil by domů samopal a já
bych ho obdivoval. Nemusel by opravovat plot a nahazovat ga-
ráž, sekat trávu ani venčit psa. Takže by si mohl s námi poví-
dat a radovat se, že žijeme v Africe.
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NAUČNÁ LITERATURA
záhady
DÄNIKEN, Erich von
Výbušná archeologie. 
Liberec: Dialog, 2009.

MECKELBURG, Ernst
Experimenty s časem. 
Liberec: Dialog, 2009.

politika
KRATOCHVÍL, Petr (ed.)
Encyklopedie mezinárodních vztahů. 
Praha: Portál, 2009.

psychologie
JANÁČKOVÁ, Laura
Praktická komunikace pro každý den. 
Praha: Grada, 2009.

příroda
SAUGOT, Noëlle
Život pro planetu Zemi: 365 tipů pro kaž-
dodenní ekologický život.
Praha: Práh, 2009.

MOLDAN, Bedřich
Podmaněná planeta. 
Praha: Karolinum, 2009.

hudba
VŘEŠŤÁL, Zdeněk - Ne Nerez nerezne. 
Praha: Galén, 2009.

péče o dítě
WALDBURGER, Jennifer
Dětský spánek v otázkách a odpovědích.
Praha: Ikar, 2009.

KIEDROŇOVÁ, Eva
Něžná náruč rodičů: moderní poznatky
o významu správné manipulace s novo-
rozencem a malým dítětem. 
Praha: Grada, 2005.

vlastivěda
TOUŠLOVÁ, Iveta
Toulavá kamera 8. 
Praha: Česká televize, 2009.

životopisy, vzpomínky
HÁCHA, Emil
Emil Hácha: před 70 lety zvolen třetím
prezidentem ČSR.
Praha: Vérité, 2008.

KLÍMA, Ivan
Moje šílené století. 
Praha: Academia, 2009.

KRÁSNÁ LITERATURA
HUSTON, Nancy - Rodová znamení. 
Praha: Odeon, 2008.

LINDGREN, Torgny
Norrlandský akvavit. 
Brno: Host, 2009.

MCCARTHY, Cormac
Krvavý poledník, aneb, Večerní červánky
na západě.
Praha: Argo, 2009.

PEHE, Jiří
Na okraji zmizelého. 
Praha: Prostor, 2006.

VOPĚNKA, Martin
Pátý rozměr. 
Zlín: Kniha Zlín, 2009.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KROLUPPEROVÁ, Daniela
Draka je lepší pozdravit, 
aneb, O etiketě.
Praha: Mladá fronta, 2009.

NEPIL, František
Co vyprávěla noc. 
Praha: Knižní klub, 2009.

KLIMTOVÁ, Vítězslava
Pohádková země česká. 
Praha: Ateliér V.Klimtová, 2007.

WOLKE, Robert L.
Co Einstein vyprávěl svému holiči: 
vědecké odpovědi na každodenní 
otázky.
Praha: Motto, 2009. 

J.K.

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Projekt KDE KONÈÍ SVÌT 2009/2010
Jakou barvu má svìt

MÌSTSKÁ KNIHOVNA PØELOUÈ
vyhla�uje

v termínu od 1. 9. 2009 do 30. 11. 2009

LITERÁRNÍ SOUTÌ�
na téma

KDYBYCH MÌL 
JINOU BARVU KÙ�E�

pro dìti od 6 do 16 let
Úèastníci soutì�e si mohou sami zvolit, zda bude jejich díl-
ko reportá�í, úvahou, vyprávìním èi nìèím docela jiným.
Jestli to bude spí� horor nebo humor, malé zamy�lení nebo
velký pøíbìh. Sami si urèí i rozsah své práce. Dané je pouze
téma!

PØEKVAPTE NÁS!



9 / 2009 17

Kultura !

Asi nejvíc by se smála naše paní učitelka, až by do Afriky
přijela na dovolenou a zjistila, že už nejsem její žák a nikdy
se už do Přelouče určitě nevrátím. To bychom se spolu všich-
ni nasmáli. Jen kdybych měl jinou barvu kůže.

POZVÁNKA na KURZ TKANÍ v KNIHOVNĚ
Srdečně zveme všechny zájemce a milovníky ručních pra-

cí na kurz tkaní, který pořádá Městská knihovna ve dnech
2. října, 9. října, 16. října 2009, vždy v pátek v 17.15 hod.
Cena za každý kurz je 200 Kč. Nic nepotřebujete, jen dobrou
náladu a chur tvořit. Přihlásit se můžete v Městské knihovně,
případně na telefonu 466 959 715.

Těšíme se na setkání.

V Městské knihovně v Přelouči je i v letošním školním ro-
ce připravena pro vyučující a žáky základních i středních škol
a další zájemce široká nabídka literárních lekcí i jiných výchov-
ně vzdělávacích akcí. 

Všechny nás jistě spojuje společný zájem podporovat
u dětí lásku ke knihám, a proto se těšíme na další rok vy-
nikající spolupráce.

Seznam našich nabízených akcí si můžete najít na
www.mestoprelouc.cz. Stačí se proklikat přes kulturu do kni-
hovny a otevřít si zprávičky z knihovny, kde bude v tomto
školním roce také k nahlédnutí fotodokumentace z našich
společných akcí.

Kdo má raději vše černé na bílém, může si leták s naši
nabídkou vyzvednout v Městské knihovně.

L. Hývlová

Letní středeční koncerty na náměstí T. G. Masaryka jsou
již po několik let neodmyslitelnou kulturní událostí ve městě.
Ani letos tomu nebylo jinak. 

První koncert se konal již 24. 6. a postarala se o něj hu-
dební skupina ZUŠ Přelouč Bum Fit. Své si po té v průběhu
léta v nabídce kapel našli milovníci snad všech hudebních
žánrů. Vystřídaly se jak folkové a county kapely - připomeňme
např. skupinu Zátoka z Přelouče,tak rockové skupiny - např.
Volnost tónů, Postres, či hard/heavy - v Přelouči dobře známá
skupina Polymetal. Na své si přišli i fanoušci dechovky - např.
Dechový orchestr V. Kosiny. 

Středeční koncerty budou na náměstí probíhat ještě do
9. září a to vždy od 19.00, kdy by posledním pozvaným hos-
tem měla být pop rocková kapela Aréna z Prahy.

Prodlužte si tedy ještě letos letní prázdninovou pohodu a při-
jmte se na náměstí podívat. Určitě nebudete litovat. 

Vzpomínka na léto

Inzerce
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4. září KRVAVÉ POBŘEŽÍ
pátek Čína - cílem Cao Caa je zničit všechna království a prohlásit sebe
18.30 hod. za jediného vládce sjednocené Číny. Jeho hlavní protivník - císařův

strýc Liu Bei - se snaží získat na svoji stranu království Wu. Vyšle
svého poradce, který se zde seznámí s místním vicekrálem Zhou Yu,
s nimž se spřátelí a domluví spojenectví.

147 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

5. září HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
sobota USA - Harry začíná již 6. rok v Bradavicích a do rukou se mu dostá-
16.30 hod. vá stará kniha, která je velmi zvláštně označena - „Tato kniha je ma-
20.00 hod. jetkem Prince dvojí krve“. Zároveň se dozvídá další střípky z Volde-

mortovy temné minulosti.
154 minut 50 Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

6. září HOME
neděle Francie - cesta po 50 zemích světa je ódou na krásy a jemnou 
18.30 hod. harmonii naší planety. S optimistickým přístupem a aktuálními

tématy se snímek zaměřuje na vzrůstající povědomí veřejnosti
o současných sociálních problémech a problémech životního pro-
středí.

120 minut 65 Kč mládeži přístupný

11. září ZNOVU 17
pátek USA - Ročník 1989: Mike O'Donnell je hvězda středoškolského bas-
18.30 hod. ketbalového týmu, o kterou by se poprala každá univerzita. Zkrát-

ka, otevírá se před ním ta nejzářivější budoucnost! Jenže Mike se
rozhodne úplně jinak - zahodí všechny příležitosti a začne žít se
svou těhotnou přítelkyní Scarlet.

102 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

12. září KLOKAN JACK
sobota USA - peníze zastrčil do kapsy ve své bundě.....tu pak oblékl klo-
16.30 hod. kanovi......a ted' je klokan i s bundou pryč! A honička plná legrace

může začít! Vzpomínka na Titány předvádí adrenalinovou honičku,
která potěší celou rodinu. 

86 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

12. září GRAN TORINO
sobota USA - Film vypráví příběh neústupného válečného veterána Wal-
18.30 hod. ta Kowalského, který si s přibývajícím věkem uvědomuje, že na

nový svět už nestačí. Musí se konfrontovat jak se sousedy roz-
ličného etnického původu, tak se svými hluboce zakořeněnými
předsudky.

117 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

13. září ANDĚLÉ A DÉMONI
neděle USA - tým, který stojí za světovým fenoménem „Šifra mistra
18.30 hod. Leonarda“ se vrací, aby uvedl netrpělivě očekávaný film Andě-

lé & démoni, založený na románovém bestselleru od Dana
Browna.

140 minut 70 Kč mládeži do 12let nevhodný

OD PÁTKU 18. 9. KINO PROMÍTÁ O HODINU DŘÍVE,
V 17.30 NEBO VE 20.00 HODIN

18. září AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE
pátek USA - Greg Behrendt a Liz Tuccillová, konzultant a scenáristka se-
17.30 hod. riálu Sex ve městě, napsali knížku, která natvrdo a na rovinu podá-

vá pravdu o mužích. Film Až tak moc tě nežere je natočený podle
této knižní předlohy.

129 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

19. září JMÉNEM KRÁLE
sobota ČR - píše se 13. století. Vládne Přemysl Otakar II. Na zásnuby dvou
17.30 hod. znesvářených rodů odjíždí Oldřich z Chlumu. Cestou narazí na mrt-

volu oloupeného kupce. Během slavnostní hostiny, pořádané na
jeho počest, je zavražděn purkrabí. Kdo stojí za podivnými vražda-
mi a jaká je mezi nimi souvislost?

77 minut 60 Kč mluveno česky mládeži přístupný

20. září PROROCTVÍ
neděle USA - vzkaz, který předpovídá s neuvěřitelnou přesností data, smr-
17.30 hod. telné daně a souřadnice každé významné katastrofy za posledních

50 let. John dále odhaluje mrazivá tajemství dokument a, zjišruje,
že předpovídá ještě tři další události, které poukazují na destrukci
globálního rozsahu.

121 minut 65 Kč mládeži do 12let nevhodný

24. září VENI, VIDI, VICI
čtvrtek ČR - nabídka překvapenému Honzovi na reklamní kontrakt, který by
17.30 hod. mu pomohl vyřešit starosti s penězi. V golfu i v práci se mu daří, ale

brzy začne práce vyplňovat všechen jeho volný čas. Den před junior-
ským mistrovstvím golfu se Honza při tréninku zraní! A to je pouze
začátek…

95 minut 65 Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

25. září KRVAVÝ VALENTÝN
pátek USA - jízda do pekla právě začíná. První horor v digitální kvalitě.
20.00 hod. Městečko Harmony by rádo zapomnělo na svou děsivou minulost.

Před deseti lety Harry Warden brutálně zabil krumpáčem 22 lidí
a poté i sám sebe. Nyní se objevuje vrah, který nosí hornickou mas-
ku a jako zbraň použivá krumpáč... 

101 minut 60 Kč mládeži do 18let nepřístupný

26. září SCOOBY DOO A SAMURAJŮV MEČ
sobota USA - profesionální flákači Scooby-Doo a Shaggy musejí vzít rozum
16.30 hod. do hrsti, aby odhalili největší záhadu bojových umění! Tým Záha-

dy s.r.o. cestuje v honbě za pokladem přes půl světa, aby vyřešil 
sérii prastarých hádanek.

72 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

26. září T.M.A.
sobota ČR - Světla v domě ubývá, zato přibývá napětí a stínů. Vydá toto 
20.00 hod. bohem i lidmi zapomenuté místo svá tajemství, nebo si vyžádá dal-

ší oběr? Svět Marka zvolna pohlcuje hladová a všudypřítomná tma.
90 minut 50 Kč mluveno česky mládeži do 18let nepřístupný

27. září PAŘBA VE VEGAS
neděle USA - čtyři kamarádi, kteří se rozhodli oslavit konec svobody jed-
20.00 hod. noho z nich, ale skončili ještě hůř. Nejen že mají všichni okno, kro-

mě toho nacházejí ráno ve svém apartmá tygra, slepici nebo cizí
batole, a co je nejhorší - budoucí ženich chybí úplně. 

100 minut 50 Kč mládeži do 15let nepřístupný

2. října PŘEDČÍTAČ
pátek USA - mrazivý příběh o pravdě a odpuštění, o tom, jak se jedna ge-
20.00 hod. nerace vypořádává se zločiny té předešlé. KAM AŽ ZAJDETE, ABYSTE

UCHRÁNILI TAJEMSTVÍ?
123 minut 70 Kč mládeži do 15let nepřístupný

3. října SCOOBY DOO 5
sobota USA - Vydejte se na další dobrodružství se známými členy společnos-
16.30 hod. ti Záhady s.r.o. V první příhodě Fred a mužstvo Scooby-Doo potkávají

basketbalovou hvězdu a musí se vypořádat se strašidelným bě-
sem, který hází neskutečné rychlé míče.

102 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

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

medie s písněmi legendární švédské popové skupiny ABBA nabízí
veselou, až ztřeštěnou podívanou. Snímek s Meryl Streepovou a Pier-
cem Brosnanem v hlavních rolích.

108 minut 30 Kč mládeži přístupný

9. října VÍNO ROKU
pátek USA - událost, která se nikdy nedočkala uznání, jehož si zasluhuje.
20.00 hod. V roce 1976 vyvolala ve vinařských kruzích malá americká vinice

rozruch tím, že při slepé ochutnávce porazila vyhlášená fran-
couzská vína a definitivně tak zapsala Kalifornii do mapy vinař-
ského světa.

110 minut 70 Kč mládeži do 15let nepřístupný

Kulturní služby města Přelouče
ZÁŘÍ 2009 www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666

www.kinoprelouc.cz
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Společenská kronika !

NARODILI SE
Pospíšilová Anežka
Straková Klára
Dalecký Lukáš
Myška David
Vondřich Václav
Merta Matěj
Hájek Jan
Ž`árský Vojtěch
Šandor Daniel
Osinek Václav
Novák Jiří
Kolínek Jan

JUBILANTI
Haladová Aloisie 95 let
Malá Eliška 91 let
Řehounková Marie 89 let
Kvochová Marie 89 let
Hejná Jaroslava 87 let
Krupičková Zdenka 87 let
Sodomková Helena 87 let
Kratochvílová Ludmila 87 let 
Beranová Marie 87 let

Lorencová Marie 86 let
Mikeš František 86 let
Zámečník František 86 let
Hývl Vlastimil 85 let
Verunáčová Marie 85 let
Zdobinský Vlastimil 85 let
Drahokoupil Josef 80 let
Dovrtěl Jan 80 let
Lišková Zlatuška 80 let
Jičínský Josef 80 let
Hanušová Marie 75 let
Burešová Irena 75 let
Holík Ladislav 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Souček Petr a Jana 16. 6.
Bubela Miloš a Iveta 28. 7.

ZLATÁ SVATBA
Rulc Jaroslav a Naděžda 6. 6.
Černý Josef a Zdeňka 1. 8.
Švanda Miroslav a Libuše

PŘELOUČÁCI

Inzerce



SBĚR OŠACENÍ 
NA HUMANITÁRNÍ ÚČELY

Pro Diakonii Broumov jsme připravili opět po roce sběr oša-
cení na vlakovém nádraží v Přelouči. Sběr proběhne v úterý
29. 9. 2009 v době od 8 do 16 hodin nebo do naplnění vagó-
nu. Přinést můžete čisté ošacení v krabicích nebo pytlích, dá-
le taky hračky, obuv, povlečení. Se sběrem nám přijde pomoci
i vicehejtman Roman Línek.

Diakonie Broumov jako jediná organizace v ČR sbírá a ná-
sledně třídí použité ošacení. V případě potřeby jej pak poskytu-
je potřebným lidem jak u nás, tak i při katastrofách v zahrani-
čí. Děkujeme Vám předem.

Věra Jelínková

JAKUB KLUB OD ZÁŘÍ OPĚT 
OTVÍRÁ SVÉ DVEŘE

Jako obvykle po prázdni-
nách se začátkem školního ro-
ku otvírají dveře Jakub klubu.

Pro děti, které do zařízení
přijdou, jsou připraveny dva
nové projekty „NAŠE ZEMĚ“
a „NAŠE SPOLEČNOST“, kte-
ré by měly v našem zařízení
probíhat až do konce prosince.

V průběhu těchto projektů bychom chtěli děti seznámit po-
mocí her, povídání, zájmových a praktických činností se zá-
kladními poznatky o naší Zemi a společnosti. Děti se mohou
například dozvědět, které zvíře je pro určitou zemi typické, ve
kterých oblastech se pěstují určité plodiny, jaké zajímavosti se
vyskytují v určité zemi - kulturní, společenské či jiné.

Také bychom chtěli děti seznámit se zvyky a tradicemi ne-
jen našimi, ale i odlišných etnik a menšin z různých koutů svě-
ta. S těmito, ale i jinými projekty, které proběhly v zařízení v mi-
nulém školním roce, dále s posláním, cíli a principy našeho
zařízení bychom chtěli seznámit veřejnost na „Dni otevře-
ných dveří“, na nějž vás srdečně zveme dne 21. 9. 2009 od
9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod. a následně také na výstavě
k příležitosti celostátní akce „Dne Charity“ v zařízení, která
bude probíhat od 21. 9. 2009 do 24. 9. 2009 vždy v otvíra-
cí době Jakub klubu 13.30 - 17.00 hod.

Sylva Dvořáková

RC KUBÍČEK ZVE MAMINKY 
S MALÝMI DĚTMI

Po prázdninách se opět budeme set-
kávat každé úterý a čtvrtek v naší herně,
tělocvičně nebo na zahradě. Každé úterý
bude věnováno pohybovým aktivitám
(od 3 měsíců věku dítěte). Po popovídání

a svačince zazvoní v 10.15 zvoneček a začneme si společ-
ně hrát za pomoci cvičebního náčiní, protáhneme si unavená
záda, naučíme se nové pohybové říkanky a pohoupáme svá
miminka.

Čtvrtky budou ve znamení rozšíření našich hudebních,
výtvarných a komunikačních dovedností (kreslení, divadlo).

Hřiště na zahradě je stále otevřené! Houpačka, skluzavka,
čisté pískoviště, balóny … To vše zdarma! Další informace na
tel. 731 598 913.

Podzimní dekorace s Annou Kubátovou
Zveme ve čtvrtek 24. 9. 2009 od 17.00 - 19.00. Vytvoříme

podzimní věnce, vazby do přinesených nádob do interiéru i ex-
teriéru. Využijeme i materiály, které si účastníci přinesou. Kur-
zovné 20 Kč, držitelé rodinných pasů sleva 50 %. Zveme všech-
ny zájemce!

Výtvarné dílny s Jitkou Myšičkovou budou pokračovat
i nadále.

Budeme pracovat s hlínou = vytvářet keramiku, malovat na
sklo, hedvábí atd. Sledujte informace na plakátcích.

Jitka Salfická

HLEDÁME NOVÉ DOBROVOLNÍKY
Hledáme lidi, kteří jsou ochotni věnovat kousek svého vol-

ného času druhým. Na věku nezáleží. Nabízíme proškolení psy-
choložkou před zahájením dobrovolnické činnosti. Dobrovol-
níci mají uplatnění v Domově u Fontány, kde jsou potřební na
povídání, čtení nebo vycházky s obyvateli. Spolupracujeme se
sociální pracovnicí a se staničními sestrami jednotlivých od-
dělení, které pro nové dobrovolníky vybírají obyvatele domova,
kteří je skutečně potřebují. Činnost dobrovolníků je v domově
hodně vážená a hodně potřebná. 

Pokud dobrovolník chce pracovat s dětmi a mládeží, na-
bízíme možnost v Jakub klubu, kde se společně s týmem pra-
covníků podílí na činnostech a aktivitách klubu. 

Naše dobrovolnické centrum splňuje požadavky akredita-
ce Ministerstva vnitra.

Pokud máte zájem o dobrovolnickou činnost, přij`te
ve středu 16. 9. 2009 v době 8.00 - 11.00 hodin nebo
15.00 - 17.00 hodin do našeho sídla na Masarykově náměs-
tí 48 (za kostelem sv. Jakuba na faře), nebo si můžeme telefo-
nicky domluvit jiný termín na č. 731 402 371. 

Zdenka Kumstýřová

DEN CHARITY
27. září slavíme mezinárodně Den Charity. Je to při příležitos-

ti svátku sv. Vincence z Pauly, který je patronem charitní práce.
V týdnu od 21. 9. 2009 připravují všechny Charity různé

akce, aby veřejnosti představily svoje služby a svojí činnost.
My srdečně zveme na výstavu v Jakub klubu, jak jste se již
dočetli výše.

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



NÁVŠTĚVA CYRILA SVOBODY
V rámci návštěvy Pardubického kraje nás navštívil exmi-

nistr Cyril Svoboda. Po představení naších služeb a našich
aktivit jsme diskutovali o problémech malých neziskových or-

ganizací působících v sociálních službách, o angažovaní do-
brovolníků, o ochotě sponzorů podílet se na činnosti nezis-
kovek v době krize.                                                  zk

PROGRAMY PRO SENIORY
Během září opět zahajujeme naše aktivizační programy

pro seniory. 

PRÁCE NA POČÍTAČI - PC KLUB
Každou středu v době od 9.00 - 11.00 hod. jsou v Jakub

klubu k dispozici tři počítače s připojením na internet. Pan
Pultr v tomto čase zájemcům poradí s problémy. Začínáme
16. 9. Bezplatné.

NĚMECKÁ KONVERZACE PRO SENIORY
Pokud ovládáte základy němčiny, přijmte si s námi popovídat.

Scházíme se jednou týdně, a to ve středu od 14.00 - 15.00 hod.
na faře (Masarykovo náměstí 48). Na každé setkání jsou připra-
veny nové materiály. První setkání 16. 9. Bezplatné.

RELAXAČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORKY - SAMY SOBĚ!
Opět nabízíme relaxační jednoduché cvičení před každým

víkendem, tedy každý pátek od 15.30 - 16.30 s Irenou Staňko-

vou. Cvičení je vhodné i pro lidi se sníženou pohybovou schop-
ností. Náročnost cvičení volí naše cvičitelka vždy aktuálně podle
možností cvičenek, které se na cvičení právě sešly.

Zápis se koná v pátek 18. 9. 2009 v době od 15.30 -
- 17.30. Maximální kapacita klubovny je 8. 

Více informací o všech programech u ředitelky Zdenky Kum-
stýřové na tel. 731 402 371.
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Pod tímto názvem se koná již XXVIII. ročník prodejní zahrád-
kářské a chovatelské výstavy ve dnech 18. - 20.  9. 2009. Po-
řadatelé připravili výstavu králíků, holubů, drůbeže, ke zhléd-
nutí budou také expozice okrasného ptactva, akvarijních ryb,
morčat a zakrslých králíků. Milovníci zahrádek si mohou pro-
hlédnout výstavu zeleniny, ovoce, okrasných rostlin s ukázkou
aranžování suchých rostlin. Vystaveny budou i různé odrůdy
jablek ze svinčanských sadů, které si budou moci návštěvníci
zakoupit. V sále kulturních domu se představí včelaři a mysliv-
ci. Připravena je i ukázka starého nářadí a řemesel. V sobotu

a v neděli je pro návštěvníky připraven doprovodný program,
např. vystoupení mažoretek z Ronova nad Doubravou, odbor-
né přednášky a instruktáže pro zahrádkáře a včelaře. 

Během výstavy je zajištěno občerstvení, parkoviště, stánko-
vý prodej potřeb pro chovatele, zahrádkáře, prodej proutěných
výrobků, vazeb suchých květin, medových výrobků a dalších
sortimentů. 

Výstava bude otevřena od 8.00-17.00 hodin. Připravovaná
akce není určena jen pro chovatele a zahrádkáře, ale i pro
rodiny s dětmi a celou širokou veřejnost. V průběhu výstavy
bude otevřena i rozhledna Barborka se stálou expozicí sochař-
ských děl ve volné přírodě. 

Blažek Josef
starosta obce Svinčany

Svinčany 2009

POZVÁNKA
NA KONFERENCI

Evropská akademie pro demokracii 
a Sdružení žen při KDU-ČSL Pardubice

pořádá pod záštitou vicehejtmana Romana Línka

konferenci
BEZPEÈNÝ INTERNET

Akce je určena pro ředitele a pedagogy
základních škol, rodiče i širokou veřejnost.

Konference se skuteční v Domě techniky
na Náměstí Republiky 2686 v Pardubicích
v pátek 2. 10. 2009 v čase 11-15 hodin.

Účast na konferenci je bezplatná,
nemusíte se přihlašovat předem.

Všichni účastníci obdrží materiály, které byly vytvořeny v rámci
projektu Safer internet Národním centrem bezpečnějšího internetu.

Více informací na plakátech a na www.charitaprelouc.cz.
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KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

Historický tábor 2009 v Pustině
Děti se tentokrát ocitly v 5. Století za vlády krále Artuše. Do-

věděly se o legendární postavě britské mytologie Artušovi, kte-
rý se narodil králi Utheru Pentragorovi a královně Igrain, byl
opatrován Merlinem a ve 20 letech se stal právoplatným krá-

lem Anglie. Seznámily se s ideálem královského majestátu jak
v době válek, tak i v době míru. Děti poznaly co značí symbo-
ly Excalibur (jméno legendárního meče) a Svatý grál (pohár ze
kterého pil Ježíš Kristus při poslední večeři). Po této relikvii se
zázračnou mocí lidé pátrali celá staletí. Děti se věnovaly různé
zábavě a soutěžím Artušových rytířů např. lov prakem, střelba
z luku, zhotovení rodového erbu, hledání zraněného, jeho oše-
tření, zhotovení nosítek a odnesení do tábora. Uskutečnili jsme
2 výtety do Luže a Vysokého Mýta, nechyběla tajná stezka,
Rychlý posel, podzemní jeskyně a noční hry. Vyvrcholením by-
lo najít symboly Excalibur a velký poklad Svatý grál. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům,
kteří se nemalou měrou podíleli na uskutečnění Historického
tábora 2009 klubu Radost. Poděkování patří Městu Přelouč,
firmě Mover, fi. Josef Hejný, Penny Marketu, Bille, fi. Orion, Spe-
cializovanému maloobchodu Iloně Hajnové, pekárně Kaska,
prodejně Čas, hračkám Alfa, cukrárně DUO, Lékárně U Zlaté-
ho raka, panu Křivkovi, Kučerovi, Rumlovi a Rozkošnému. Za
dobré papání Pavle Vosáhlové, za kynuráky s borůvkami Ma-

rušce Kábelové s Růženkou a Zuzkou. Dále Fandovi, Andrej-
ce, Radkovi, Ivě a Zdeňkovi. Za duchovní přímluvu římskoka-
tolické farnosti v Přelouči. 

Výtvarná soutěž
Ještě připomínáme z minulého čísla Roštu výtvarnou sou-

těž pořádanou klubem Radost.
Soutěž je zaměřena k příležitosti přeloučských oslav.
Zpracování - volné (koláž, portrét F. Filipovského, apod.)
Výtvarné práce odevzdávejte od 7. - 14. září 2009 do klu-

bu Radost sídlícího v Sokolovně Přelouč. Díla budou vystave-
na v prostorech Občanské Záložny Přelouč, vítězové násled-
ně odměněni.

Konec prázdnin!!!
Klub Radost - Světlo pro děti zahajuje svou činnost v pátek

4. září 2009 v 16 hod. v sídle klubu (Sokolovna Přelouč) Nebu-
de chybět diskotéka, opékání vuřtů. 

Do klubu zveme nejen naše klienty, ale i ostatní děti. Těší-
me se na Vás.

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

Děkujeme všem dobrovolným pracovníkům, kteří nám po-
máhají a obohacují naši činnost pro klienty.

Kolektiv klubu Radost.

Inzerce
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Vážení spoluobčané, 
přeji Vám krásný zářijový den a doufám, že jste si užili hez-

ké prázdniny. Zkraje našeho příspěvku bych se ráda vrátila na
začátek léta, kdy jsme pro děti pořádali Dětský den a Pohád-
kovou cestu po Slavíkových ostrovech. Dětský den jsme
uskutečnili společně s Klubem Radost - Světlo pro děti. Pro vrt-
kavost počasí jsme se rozhodli uspořádat tuto akci ve velkém
sále Sokolovny. Společně jsme připravili mnoho soutěží a za-
jistili spousty odměn. Mimo soutěžení děti shlédly loutkovou
pohádku, kterou nám zahrála Petra Vančurová, Vít Levinský
a Aleš Rozínek, za což jim patří veliký dík. Dále si mohly v pro-
storách Klubu Radost kreslit na sádrové odlitky nebo se klou-
zat na veliké nafukovací skluzavce. Protože se počasí umoud-
řilo, opekli jsme závěrem i vynikající vuřtíky ☺. 

Koncem června jsme uskutečnili Pohádkovou cestu po
Slavíkových ostrovech. Počasí si s námi opět hrálo a tak jsme
po výstavě loutek v Městské knihovně oblékli pláštěnky a vy-
dali se přes park na Slavíkovy ostrovy. Po cestě pršet přestalo
a tak jsme soutěžili, zazpívali si pod parkem u oveček, kres-
lili, vozili se na kolotoči a hlavně potkali Ježibabu, vodníka,
princeznu… a samozřejmě objevili poklad! ☺ Děkuji tímto
všem dobrovolnicím i dobrovolníkům, kteří svůj čas věnovali
přípravě rekvizit a uspořádání této akce. 

Rovněž děkujeme sponzorům Dětského dne, jmenovitě
společnosti Unikom, a.s. - prodejna Čas, cukrárně Duo, hrač-
kárně Alfa, Josefu Rozkošnému - prodejna masa a uzenin,
specializovanému maloobchodu se zeleninou - Ilona Hajno-
vá, Výtvarným hračkám Přelouč a dále společnostem Familly
Frost Praha, Hipp s.r.o. Praha, Rádiu Blaník Praha a Lesům
ČR Hradec Králové. Děkujeme! 

Uskuteční se: 

AUTOBUSOVÝ VÝLET DO AQUAPARKU V KOLÍNĚ!
Užijte si s námi v dětském bazénu se dvěma skluzavkami,

vodními chrliči nebo na trojskluzavce, tobogánu…

ODPOLEDNE SE SKŘÍTKY!
Čeká Vás tvoření, zpívání, soutěžení a hraní si

na zahradě ZUŠ. 

Ideální termíny a časy budeme domlouvat s maminkami
v klubu, proto sledujte naše webové stránky a letáky ve
městě.

I. Kubová

ÚTERÝ 9.00 - 10.30h Hrátky s miminky do 1 roku (nechodící) - v herně
PONDĚLÍ a ČTVRTEK 9.30h - 11.30h: Hrátky s dětmi od 1 roku (chodící)

- v baletním sále: 
# Cvičení na gymnastických balónech, na podložkách,

tancování a cvičení v kroužku
# ZÁBAVNÉ CVIČENÍ S PADÁKEM !!
# Zpívání lidových písniček 
# Hraní na Orffovy nástroje

- v herně: Tvoření maminek s dětmi, volná zábava se spoustou
hraček

www.klubslunicko.wz.cz

Klub maminek a dìtí Sluníèko

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
poprázdninové zahájení činnosti

Pro děti, které již chodí             Pro miminka
7. září od 9.30 h         8. září od 9.00 h

Zdarma se můžete zúčastnit:
cvičeníčka, zpívání, hraní na Orffovy nástroje,

tvořeníčka, volné zábavy
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V měsíci září pořádá zdejší rybářská orga-
nizace, konkrétně její Místní skupina Lázně
Bohdaneč, rybářské závody, na které zve všech-
ny členy MO. Závody se uskuteční v sobotu
19. září na rybníku Bašta v Bohdanči. Počet
startovních míst je tedy omezen a startovní

listina bude naplňována v pořadí došlých přihlášek. Přihlásit
se je možno osobně v kanceláři organizace, případně telefo-
nicky nebo e-mailem, ale pro zapsání do startovní listiny je
nutno zaplatit startovné ve výši 50,- Kč.

Prezentace a losování míst je v místě závodu od 6.00 hod.
Plánované ukončení s vyhlášením výsledků ve 14.30 hod.

Podrobné propozice jsou k dispozici na webových strán-
kách organizace www.mocrs.vprelouci.cz, kde najdete i další
potřebné informace jako telefonní čísla nebo e-mailovou adre-
su a pro ty členy,kteří přístup na internet nemají jsou vyvěše-
ny v informační skříňce na rybářském domě.

Těm, kteří se na účast v závodech necítí, máme na stejný
víkend ještě jednu nabídku. Můžete se podívat, jak chytají ti,
co to doopravdy umí, protože v sobotu a v neděli se na Labi,
Komoře a Slavíkových ostrovech uskuteční závody v přívlači.
V sobotu probíhají závody na Komoře a v nadjezí za Komo-
rou, v neděli pak na Slavíkových ostrovech a na Labi. Závodí
se dopoledne i odpoledne.

Podrobnosti včetně časového rozpisu podle jednotlivých
závodních úseků najdete opět na webu organizace.

Za výbor MO
J. Posledník

Tak bych nejlépe vyjádřila moji radost nad dalším vylepše-
ním v mém rodném městě. Je mi trochu líto, že se toho nedoži-
li moji milí děda s babičkou Cencovi. Bydleli blízko - v tehdej-
ší ulici 9. května 780. I oni by byli jistě potěšeni. 

Též se ve vzpomínkách vracím k tomu, jak jsme se ses-
trou chodily pro měkkou vodu do prádelny, když babička
chtěla druhý den prát prádlo. Nebo při pohledu na restauraci
„U Albíny“ se mi vybavuje, jak jsem chodila dědovi se džbán-
kem pro pivo a právě paní Albína mě obsluhovala a nešetři-
la vlídným slovem. 

To vše je v nenávratnu, hodně se toho změnilo, což je
dobře. 

Vždy se těším, když v poštovní schránce najdu Přeloučský
Rošt a budu si ho doma v klidu číst. Zase jsem zvědavá, co je
v Přelouči a okolí nového.

Jana Juhaňáková
Česká Lípa 
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na rybářské závody

Autobusové nádraží
je chloubou města
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Na hřišti v Mělicích se v sobotu odpoledne 11. 7. 2009
závodilo, ale v méně obvyklém ustrojení, než bývá běžné - s le-
titými přilbami na hlavách a s hadicemi v rukou. 

Zdejší sbor dobrovolných hasičů totiž připravil premiéro-
vou soutěž historických stříkaček, které naši předci zapřahali
za koně a poháněli vlastní silou. 

Prvního ročníku se zúčastnilo sedm sborů, v příštím roce
by chtěli pořadatelé jejich účast rozšířit na více než dvojnáso-
bek. Starosta SDH by rád na další ročník, který se bude konat
první sobotu v srpnu 2010, pozval patnáct až šestnáct sborů.
Soutěž by se též mohla rozšířit z pouhých koňských stříkaček
i na mladší dvoukolové.

Ačkoli nepršelo, o spršky vody a zmáčené oblečení neby-
lo na mělickém hřišti nouze. Soutěž se skládala z požárního
útoku a štafet, při čemž se nejen zdolávaly překážky, ale také
na čas pilo pivo či nealkoholický nápoj. Všech sedm historic-
kých stříkaček, které se mělických závodů zúčastnily, bylo
funkčních. 

Na závěr přišla berlovka, což je typ staré ruční stříkačky.
Technický poklad, který v Mělicích hasiči schraňují, byl pořízen
z peněžní sbírky místních občanů v roce 1901. Je plně funkční
a naše stará garda se s ním pravidelně zúčastňuje oslav i růz-
ných soutěží. 

Na závěr zbývá už jen dodat - o vítězství v této soutěži oprav-
du nejde, hlavní je zábava a možnost se setkat. 

Kouba Aleš
starosta SDH Mělice

V Mělicích se poměřily staré stříkačky



Víte, jak dobře třídit odpad? Podívejte se s námi na ně-
kolik nejčastějších mýtů s tříděním odpadu spojených.

Třídění odpadů je v dnešní době naprostou samozřejmos-
tí. Města i obce v celé republice se dlouhodobě této proble-
matice věnují, v ulicích můžeme stále častěji spatřit barevné
kontejnery a v evropském měřítku jsou Češi na jednom z prv-
ních míst v množství vytříděných odpadků na jednoho oby-
vatele.

„Češi skutečně patří mezi špičku v třídění odpadů,“ vysvět-
luje Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKOKOM
a dodává: „Dodnes však mezi obyvateli koluje spousta mýtů
a omylů, které lidem zbytečně ztěžují práci a mnohé možná
od třídění odpadu odrazují.“

Nabízíme proto jednoduchý a stručný přehled nejčastějších
omylů. Pojmme si je objasnit a společně tak zjednodušit za-
cházení s odpady. 

Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET lah-
ve víčko a etiketu.

PET láhve samozřejmě můžeme do kontejneru vhazovat
s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování odstra-
něno. Co je však důležité - PET láhve je potřeba před vyhoze-
ním sešlápnout. Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdra-
žují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává
nákladnější.

Před vhozením do kontejneru musím kelímky od jogurtů
a jiných potravin důkladně vymýt. 

Není nezbytné obaly před jejich vyhozením do kontejneru
vymývat. Drobné znečištění obalů jejich zpracování totiž ne-
vadí. Stačí, když potravinu důkladně dojíme, případně z kelím-
ku vyškrábeme. Výjimkou jsou mastné obaly, ty je třeba peč-
livě vymýt teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí.

Před vhozením do kontejneru musím z časopisů a doku-
mentů odstranit kancelářské svorky.

Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování, tak-
zvaným rozvlákněním, se z papíru stane hladká kaše a těžší
části jako svorky a sponky z papíru jednoduše vypadnou a kles-
nou ke dnu. 

PVC je také plast a můžeme ho vyhodit do žlutého kon-
tejneru.

PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří. Chlor obsaže-
ný v PVC, komplikuje následné zpracování směsných plastů,
nebo jejich energetické využití. Při spalování PVC totiž vznika-
jí nebezpečné zplodiny. Tento druh plastu poznáte podle znač-
ky 3. Jedná se například o novodurové trubky či linoleum.

Před vhozením do kontejneru musím plastové obaly od
kosmetiky důkladně vymýt.

Obaly od kosmetiky není třeba vymývat. Stačí, když obaly
vyprázdníme tak, že zbytky kosmetických přípravků jako jsou

mýdla, šampony, krémy vylijeme. Obaly budou vyčištěny při
dalším zpracování.

Před vhozením do kontejneru musím z dopisních obálek
vytrhnout fóliové okénko.

Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Zpra-
covatelé mají zařízení, která si s fóliovými okénky poradí za vás.

Do kontejneru nesmím vhazovat skartovaný papír.
Do kontejneru na tříděný odpad můžeme skartovaný papír

vhodit stejně, jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný
nebo jinak znečištěný. Znečištěním rozumíme mastnotu, zbytky
potravin, nebo chemikálií.

Před vytříděním nápojového kartonu musím odtrhnout
umělohmotný uzávěr.

Pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových kartonů, prázd-
ný karton pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhom-
te do kontejneru, který je ve vaší obci pro tento odpad určen
nebo oranžového pytle.
Více informací o správném třídění odpadu naleznete na inter-
netových stránkách www.jaktridit.cz

EURO P.R. s.r.o.
Semtín 80, Pardubice
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Věřte tomu nebo ne, třídíte pro sebe!

Inzerce



Všeobecná zdravotní pojišrovna za-
čala vydávat svým pojištěncům Evrop-
ské průkazy zdravotního pojištění (EHIC)
jako jedna z prvních zdravotních pojiš-
roven Evropské unie již v druhé polovi-
ně roku 2004. Průkazy pojištěnce VZP
ČR / EHIC jsou vydávány na 5 let (krom
průkazů vydaných cizincům pracujícím
v ČR, které mohou mít platnost omezenu
na kratší dobu), jejich platnost tedy vy-
prší od srpna 2009 do května 2010.
VZP proto musí vydat nové průkazy větši-
ně svých pojištěnců. Je zajištěna plynulá
automatická výměna těchto průkazů,
tak aby proběhla do skončení platnos-
ti průkazu starého.

Všeobecná zdravotní pojišrovna má
aktuálně zhruba 6,34 milionu pojištěn-
ců. Z nich má průkaz s platností kon-
čící v uvedeném období asi 6,1 milionu
pojištěnců. Těmto pojištěncům bude prů-
kaz automaticky vyměněn. Každý měsíc
bude provedena automatická výměna
600-900 tisíc průkazů.

Pojištěnci, kteří plní všechny své
povinnosti vůči VZP, zejména mají
v pořádku adresu svého bydliště, se dí-
ky hromadné automatické výměně ne-
musí o nic starat. Nový průkaz jim přijde
dopisem domů s předstihem alespoň
2 týdnů před ukončením platnosti sou-

časného průkazu - ta je vyznačena na
přední straně na posledním řádku vedle
čísla průkazu. Na novém průkazu je tře-
ba si zkontrolovat všechny uvedené úda-
je a případné chyby hned reklamovat.
Pokud by vám průkaz nebyl v termí-
nu doručen, musíte se obrátit na ně-
kterou úřadovnu VZP.

Nový průkaz vám může být vysta-
ven i před ukončením data jeho plat-
nosti, na základě vaší žádosti. Stačí na-
vštívit nejbližší pracoviště VZP (seznam
je na www.vzp.cz/pobocky). S sebou mu-
síte mít průkaz totožnosti a dosavadní
průkaz pojištěnce. Nový průkaz bude
vystaven přibližně do dvou týdnů od
podání žádosti. Vyzvednout si ho mů-
žete osobně na úřadovně VZP, obvykle
je ale zasílán poštou na adresu trvalého
bydliště. Na počkání můžete dostat pa-
pírový náhradní doklad s omezenou
dobou platnosti, který je ale plnohod-
notně použitelný v tuzemsku i při ces-
tě do zahraničí (tzv. Potvrzení dočasně
nahrazující Evropský průkaz zdravotní-
ho pojištění).

Kontaktovat pracoviště VZP je te-
dy třeba pouze, pokud potřebujete
z nějakého důvodu vydat nový EHIC
před vypršením platnosti stávajícího
průkazu nebo pokud by vám nebyl do-

ručen po skončení jeho platnosti prů-
kaz nový. Stejný postup platí i v případě
ztráty nebo zničení průkazu.

Ani v případě, že by pojištěnec navští-
vil lékaře s již neplatným průkazem po-
jištěnce (nebo i bez průkazu), se nemů-
že stát, že by nebyl ošetřen, resp. že by
za něj pojišrovna nezaplatila poskytnu-
tou péči, pokud je stále jejím pojištěn-
cem. Lékař v akutních případech vždy
pacienta nejprve ošetří a pacient by mu
měl neprodleně průkaz zpětně předložit.
Platnost pojištění si lékař i může ověřit
na webových stránkách VZP ČR.

Pokud si pojištěnec průkaz vyměnil
během pětiletého období z důvodu zni-
čení, ztráty, nebo změny údajů (jména),
běží mu pětiletá platnost od data vydání
průkazu a hromadná výměna se ho ne-
týká. Totéž platí i např. i pro nové pojiš-
těnce VZP ČR z období po roce 2005 (no-
vorozenci, změna zdravotní pojišrovny...).

Ing. Zdeňka Kamenická
specialistka marketingu 
a komunikace 
Všeobecná zdravotní pojišrovna
České republiky
Krajská pobočka VZP ČR 
pro Pardubický kraj
Karla IV. 73, 530 02 Pardubice
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Český rozhlas Pardubice v rámci 20. výročí listopadových
událostí v roce 1989 vyhlašuje anketu o „Osobnost, která nej-
více bezprostředně ovlivnila dění a vývoj v Pardubickém kra-
ji po roce 1989“. 

O tom, kdo tento prestižní titul získá, můžete rozhodnout
Vy - obyvatelé Pardubického kraje! Zamyslete se tedy nad tím,
kdo podle Vašeho mínění přímo a pozitivně ovlivnil dění a vý-
voj v Pardubickém kraji po listopadu 1989 a nominujte jej!
Osobností Pardubického kraje, která nejvíce ovlivnila polisto-
padový vývoj v kraji, se může stát osoba, jejíž činnost - jak pro-
fesní tak neprofesní- bezprostředně ovlivnila Pardubický kraj,
jeho rozvoj a události v regionu. Ocenění může nominovaná
osobnost získat in memoriam. 

Jméno Vámi vytipované osobnosti pošlete do 30. září do
Českého rozhlasu Pardubice prostřednictvím dopisu, e-mailu,
SMS zpráv nebo pomocí formuláře na internetových stránkách
pardubického rozhlasu www.rozhlas.cz/pardubice. Tam také

najdete pravidla ankety a podrobný návod na posílání hlasů
do ankety jednotlivými způsoby. Poštovní adresa je ČRo Par-
dubice, Sv. Anežky České 29, 530 02 Pardubice, e-mailová
adresa je osobnost.kraje@rozhlas.cz. SMS ve tvaru PCE OSOB-
NOST a jméno Vámi nominované osobnosti můžete posílat na
číslo 907 77 04. 

5 osobností, které získají nejvíce nominačních hlasů, po-
stoupí do druhého kola. To potrvá od 11. října do 8. listopadu.
O tom, kdo z pětice finalistů získá prestižní titul, rozhodnete
opět Vy, obyvatelé Pardubického kraje svými hlasy. 

Výsledky ankety „Osobnost Pardubického kraje“ se dozvíte
12. listopadu na slavnostním galavečeru v Lázních Bohdaneč
a samozřejmě také ve vysílání pardubického rozhlasu, který
záznam slavnostního večera odvysílá 17. listopadu. Hlasující
navíc získají dárky a vstupenky na slavnostní vyhlášení vý-
sledků ankety.

Probíhá výměna průkazů pojištěnce VZP

Rozhodněte, která osobnost ovlivnila dění
v Pardubickém kraji



Pondělí 7. 9. den otevřených dveří v sokolovně
Pátek 11. 9. autobusový zájezd do Krkonoš (Špind-

lerův Mlýn a okolí)
- nejen pro členy Sokola, ale i pro jeho
další příznivce

Sobota 17. 10. posvícenská taneční zábava v sokolovně
Úterý 27. 10. beseda v předvečer státního svátku - Den

vzniku ČSR
Neděle 6. 12. dětská mikulášská besídka
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Přírodní lokality !

Přírodní památka Labské rameno Vo-
toka byla vyhlášena v roce 1980 na plo-
še 27,16 ha. PP je staré, mrtvé labské ra-
meno jižně od Labe, asi 500 m východně
od obce Labětín. PP je tvořena zbytkem
mrtvého ramene Labe s navazujícími
loukami, s bohatými břehovými porosty
a křovinami lužního charakteru. Rame-
no bylo uměle odděleno od aktivního to-
ku při regulaci Labe počátkem 20. století.
Je z větší části zazemněné, má typickou
flóru a faunu. Představuje zachovalou
ukázku přirozeného vývoje říčního ko-
ryta a jeho okolí.

Podkladem PP jsou fluviální hlinité
až hlinitopísčité holocenní náplavy
Labe, na kterých vznikla fluvizem
typická.

Volná vodní hladina se přes lé-
to udržuje jen v západní části, jinde
se objevuje jen ve vlhčích obdobích
na jaře a na podzim, kdy pro roz-
voj vodních rostlin nemá význam.
Z pobřežních porostů jsou vyvinuty
rákosiny přecházející plynule do ná-
letů vrb a olší. Bylinné patro je ty-
pické pro lužní lesy. Rostou zde čes-
náček lékařský (Alliaria petiolata),
nadmutice bobulnatá (Cucubalus
baccifer), kosatec žlutý (Iris pseuda-
corus), křivatec nejmenší (Gagea mi-
nima) atd. Na hladině kvete nápad-
ný stulík žlutý (Nuphar lutea). Křo-
viny tvoří několik druhů vrb.

V území bylo zjištěno téměř 20
druhů vodních měkkýšů. Z chráně-
ných druhů motýlů zde můžeme po-
zorovat batolce červeného (Apatura

ilia) a bělopáska topolového (Limenitis
populi). Nad hladinou lítá několik druhů
vážek: motýlice obecná (Calopteryx vir-
go) a lesklá (C. splendens), šídlo modré
(Aeshna cyanea), vážka rudá (Sympet-
rum sanguineum) atd. Z obojživelníků
se vyskytuje náš největší skokan, a to
skokan skřehotavý (Rana ridibunda), dal-
ší druhy: skokan ostronosý (Rana arva-
lis), rosnička zelená (Hyla arborea), čo-
lek obecný (Triturus vulgaris). Hojná je
užovka obojková (Natrix natrix). V bře-
hových porostech hnízdí moudivláček
lužní (Remiz pendulinus), slavík obecný
(Luscinia megarhynchos). Vodní plocha

je loveckým teritoriem vydry říční (Lutra
lutra).

Pro obnovu trvalé vodní hladiny a tím
i podmínek rozvoje rozsáhlejších spole-
čenstev by bylo nutné odbahnění koryta
ramene a jeho opětovné propojení s La-
bem. Jinak zůstane lokalita ukázkou při-
rozené sukcese v zanikajícím rameni.
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. Agentu-
ra ochrany přírody a krajiny ČR a Eko-
Centrum Brno

Přírodní památka Labské rameno Votoka

Inzerce



Ani v letních měsících hokejbalový klub Jestřábi nezahálel a pro
registrované a neregistrované hráče uspořádal dva turnaje.

TURNAJ O POHÁR LETNÍ POHODY
- 4. 7. 2009

SKUPINA - A
STEZ Spišská Nová Ves - Beer stars Břehy 3 : 0 (0:0)
G: P. Findura 2x, Hudák 
HC Devils - Dubina 5 : 2 (3:0)
G: Koch 2x, Homola, Dvořák, Pazdera - Veselík, Dyntar
Dubina - STEZ Spišská Nová Ves 2 : 4 (2:1)
G: Kasal, Pirkl - P. Findura, Pisio, Vastuško, Skošník
Beer stars Břehy - HC Devils 1 : 0
G: Mlateček po samostatných nájezdech
STEZ Spišská Nová Ves - HC Devils 5 : 2 (3:1)
G: Wolf 2x, Trudič 2x, Hudák - Homola, O. Kouba 
Beer stars Břehy - Dubina 2 : 1 (2:0)
G: Klička 2x - Veselík

POŘADÍ
1. STEZ Spišská Nová Ves 3 3 0 0 0 12 : 4 9
2. Beer stars Břehy 3 1 1 0 1 3 : 4 5
3. HC Devils 3 1 0 1 1 7 : 8 4
4. Dubina 3 0 0 0 3 5 : 11 0

SKUPINA - B
Budvar Semín - TPS Amipa 1 : 7 (0:3)
G: Tesák - Svoboda 2x, Raška, Příhoda, Mucha, Adámek, Hrubeš
Fire Horses - Budvar Semín 6 : 0 (2:0)
G: Bittner 2x, Hejhal, Vorba, Hackenberg, Jirsa 
TPS Amipa - Fire Horses 3 : 0 (2:0)
G: Svoboda, Mít, Příhoda

POŘADÍ
1. TPS Amipa 2 2 0 0 0 10 : 1 6
2. Fire Horses 2 1 0 0 1 6 : 3 3
3. Budvar Semín 2 0 0 0 2 1 : 13 0

SKUPINA - PLAY OUT
HC Devils - Dubina 5 : 2
výsledek započítán ze základní skupiny A
Dubina - Budvar Semín 2 : 0 (1:0)
G: Vlachynský, Veselík 
HC Devils - Budvar Semín 1 : 4 (0:3)
G: Dvořák - Kazimír 3x, M. Kryštof

POŘADÍ
1. Budvar Semín 2 1 0 0 1 4 : 3 3
2. HC Devils 2 1 0 0 1 6 : 6 3
3. Dubina 2 1 0 0 1 4 : 5 0

SEMIFINÁLE
STEZ Spišská Nová Ves - Fire Horses 6 : 1 (3:0)
G: Hudák 3x, Vastuško, Smotrila, Wolf - Jirsa
TPS Amipa - Beer stars Břehy 4 : 1 (3:1)
G: Svoboda 2x, Hrubeš, Kopecký - Jirák

O 3. MÍSTO
Fire Horses - Beer stars Břehy 4 : 1 (3:0)
G: Grmela, Šprincl, Bittner, Kopic - Ziegler 

FINÁLE
STEZ Spišská Nová Ves - TPS Amipa 2 : 1 (2:0)
G: Skošník, Vastuško - Příhoda

KONEČNÉ POŘADÍ

1. STEZ SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Damián Cpin, Peter Findura, Michal Kostryšák, Vladimír Šter-
bák, Mário Pisio, Miroslav Findura, Richard Smotrila, Maroš
Bubeník, Peter Hudák, Vladimír Wolf, Maroš Vastuško, Marek
Skošník, Tomáš Trudič

2. TPS AMIPA
Luboš Poledne, Petr Svoboda, Lukáš Diviš, Aleš Mít, Vladimír
Novotný, Rudolf Raška, Luboš Moravec, Radim Hrubeš, Jaroslav
Kopecký, Miloš Voleský, Filip Mucha, Radim Adámek, Aleš Ul-
rych, Libor Komůrka, Jan Příhoda, Daniel Starý, Břetislav Ma-
lý - Broňa Moravcová (vedoucí týmu)

3. FIRE HORSES
Petr Sedmák, Petr Špaček, Petr Netušil, Vít Vlachý, Tomáš Hac-
kenberg, Tomáš Vorba, Tomáš Jirsa, Pavel Grmela, Pavel Šprin-
cl, Tomáš Baracz, Daniel Kosař, Petr Bittner, Zbyněk Hejhal,
Michal Kopic, Vlastimil Pařízek, Lucie Plháková, Michaela Pe-
cháčková, Michaela Buriánková, Barney Špaček, Jaroslav Ma-
tějovský, Ivana Suchánková

4. BEER STARS BŘEHY
Lukáš Pleskot, Martin Drápalík, Michal Drápalík, Jan Čížek, To-
máš Vlk, Miloš Vojtíšek, Tomáš Přívozník, Dominik Mlateček,
Vratislav Klička, Petr Ziegler, Petr Jirák, Jiří Kopecký, Roman
Waldhanz, Josef Holeček, Pavel Malý

5. BUDVAR SEMÍN
Michal Kohout, Roman Chyba, David Václavek, Aleš Šejna, Zde-
něk Smolík, Tomáš Smolík, Luděk Tesák, Tomáš Hájek, Mar-
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tin Kryštof, Rostislav Huňáček, Tomáš Kryštof, Petr Kmoníček,
Antonín Rejduga, David Štajner, Pavel Janák, Aleš Zita, Tomáš
Suchánek, David Kazimír, Pavel Stohr, Lukáš Jurga 

6. HC DEVILS
Aleš Danihelka, Martin Oberreiter, Petr Vokál, Radek Vokál,
Radek Kočí, Luboš Pazdera, Aleš Kouba, Lukáš Dvořák, Ro-
bert Koch, Jan Vejdělek, Slavomír Zdeněk, Tomáš Novák, La-
dislav Homola, Jiří Kadera, Michal Špaček, Ondřej Kouba

7. DUBINA
David Vostřák, Ladislav Solnický, Jan Švarc, Vítězslav Švarc,
Michal Veselík, Jaroslav Třasák, Kamil Vlachynský, Petr Vla-
chynský, Jan Dyntar, Michal Pirkl, Luboš Kasal, Miroslav Ja-
neček

STŘELCI
1. Peter Hudák STEZ Spišská Nová Ves 5

Petr Svoboda TPS Amipa 5
3. Peter Findura STEZ Spišská Nová Ves 3

Maroš Vastuško STEZ Spišská Nová Ves 3
Vladimír Wolf STEZ Spišská Nová Ves 3
Jan Příhoda TPS Amipa 3
Petr Bittner Fire Horses 3
David Kazimír Budvar Semín 3
Michal Veselík Dubina 3

KANADSKÉ BODOVÁNÍ
1. Peter Hudák STEZ Spišská Nová Ves 5 + 2
2. Petr Svoboda TPS Amipa 5 + 0
3. Peter Findura STEZ Spišská Nová Ves 3 + 2

Maroš Vastuško STEZ Spišská Nová Ves 3 + 2
5. Ladislav Homola HC Devils 2 + 3

NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
1. Daniel Starý TPS Amipa

„PRÁZDNINOVÁ SHOW“
- 8. 8. 2009

Ventura Pardubice - Red Wing Lohenice 2 : 3 (1:1)
G: P.Novotný I., Vlasák - Ročín, Ziegler, Jezdinský
Štrozátoři - TPS Amipa 5 : 3 (1:1)
G: Hrubý 2x, Černický, Štefanský, Hausel - Mucha, L. Fíla, Richtár
HBC Fire Horses Živanice - Ventura Pardubice 4 : 1 (1:0)
G: Baracz, Janeček, Šprincl, Hackenberg - P. Novotný I.
Red Wing Lohenice - Štrozátoři 1 : 3 (1:1)
G: Mít - Štefanský, Bittner, Hausel
TPS Amipa - HBC Fire Horses Živanice 3 : 2 

po sam. nájezdech (0:1)
G: Příhoda 2x, Stýblo - Hejhal, Šprincl
Ventura Pardubice - Štrozátoři 1 : 3 (1:1)
G: Čížek - Merta 2x, Štefanský
HBC Fire Horses Živanice - Red Wing Lohenice 1 : 0 (0:0)
G: Grmela
Ventura Pardubice - TPS Amipa 0 : 5 (0:1)
G: Hrubeš 2x, Příhoda, Mucha, J. Fíla
HBC Fire Horses Živanice - Štrozátoři 1 : 4 (0:1)
G: Hackenberg - Merta, Štefanský, Hrubý, Bittner

TPS Amipa - Red Wing Lohenice 4 : 0 (3:0)
G: Hrubeš 3x, Richtár

KONEČNÉ POŘADÍ
1. ŠTROZÁTOŘI 4 4 0 0 0 15 : 6 12
2. TPS AMIPA 4 2 1 0 1 15 : 7 8
3. HBC FIRE HORSES ŽIVANICE 4 2 0 1 1 8 : 8 7
4. RED WING LOHENICE 4 1 0 0 3 4 : 10 3
5. VENTURA PARDUBICE 4 0 0 0 4 4 : 15 0

SOUPISKY TÝMŮ

ŠTROZÁTOŘI
Petr Brykner, Luděk Tesák, Zbyněk Čapek, Jakub Mokříž, Petr
Konečný, Martin Hlavsa, David Černický, David Štefanský, Mi-
chal Hrubý, Jakub Merta, Martin Kruček, Jan Bittner, Jan Hausel

TPS AMIPA
Daniel Starý, Jaroslav Kopecký, Miloš Moravec, Tomáš Novotný,
Petr Svoboda, Pavel Svoboda, František Zerzán, Rudolf Raška,
Filip Mucha, Jan Stýblo, Lukáš Diviš, Radim Adámek, Jan Přího-
da, Martin Růžek, Tomáš Richtár, Radim Hrubeš, Vladimír No-
votný, Lukáš Fíla, Jan Fíla

HBC FIRE HORSES ŽIVANICE
Petr Sedmák, David Vostřák, Pavel Grmela, Tomáš Hackenberg,
Jan Bugel, Vlastimil Pařízek, Jaroslav Matějovský, Tomáš Vor-
ba, Luboš Kasal, Zbyněk Hejhal, Michal Pidanič, Tomáš Jirsa,
Tomáš Baracz, Vít Vlachý, Petr Netušil, Pavel Šprincl, Petr Bitt-
ner, Jan Švarc, Miroslav Janeček, Lucie Bocksteffelová, Ivona
Tonarová, Veronika Vašíčková, Veronika Hánová, Radek Ko-
pecký

RED WING LOHENICE
Ondřej Kačer, Radek Hutla, Ladislav Jezdinský, Bohumil Lapka,
Lukáš Hutla, Tomáš Blažej, Pavel Riezner, Marek Šetina, Josef
Holeček, Petr Ziegler, Pavel Ročín, Petr Moravec, Michal Zima,
Aleš Pokorný, Fanda Neman, Jan Pozler, Přemysl Bulíček, Aleš
Mít

VENTURA PARDUBICE
Jan Petruželka, Petr Novotný I., Petr Bílek, Marcel Filip, Jan Me-
telka, Petr Teplý, Lukáš Vlasák, Jan Bonaventura, Zdeněk Lou-
da, Tomáš Vondráček, Nikolas Papadopulos, Jan Turčáni, Petr
Novotný II., Jiří Tichý, Martin Čížek

STŘELCI
1. Radim Hrubeš TPS Amipa 5
2. David Štefanský Štrozátoři 4
3. Michal Hrubý Štrozátoři 3

Jakub Merta Štrozátoři 3
Jan Příhoda TPS Amipa 3

KANADSKÉ BODOVÁNÍ
1. Jan Bittner Štrozátoři 2 + 4
2. Radim Hrubeš TPS Amipa 5 + 0
3. David Štefanský Štrozátoři 4 + 1
4. Michal Hrubý Štrozátoři 3 + 2
5. Jakub Merta Štrozátoři 3 + 1

Jan Příhoda TPS Amipa 3 + 1

NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
1. Petr Sedmák HBC Fire Horses Živanice
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Protože se neza-
držitelně blíží no-
vá florbalová se-
zóna, která bude
zcela mimořádná
z důvodu mož-
nosti hrát a tré-
novat skutečně
v domácím pro-
středí v nové sportovní hale v Přelouči (za což patří Městu Pře-
louč nejen náš velký dík), uvádíme důležité informace pro fa-
noušky florbalu a i nové zájemce o tento dynamicky se rozví-
jející sport.
Nejprve však krátké ohlédnutí za letními turnaji družstva mužů:
Turnaj v Plzni - 20. 6. 2009:
Díky on-line přenosu na webových stránkách oddílu (www.fbc-
prelouc.ic.cz) jste již byli informováni o solidním úspěchu na
Pilsen Games 2009 a obsazení pěkné třetí příčky. Plzeňští po-
řadatelé připravili letošní florbalové hry v Městské sportovní
hale, kde hraje své zápasy např. reprezentace v házené, a tak
jsme mohli nahlédnout do kvalitního zázemí a měli jsme po
celý den k dispozici svojí šatnu, což nebývá při letních turnajích
běžné. Hala s diváckým kotlem, vyhlašování sestav či autora gó-
lu a přestávky vyplněné hudbou byly plusem turnaje. Ovšem
chaos v rozpise, žádní pomocníci na rovnání mantinelů nebo
ušmudlaně napsaný diplom byly mínusem. Celkové třetí místo
na turnaji ale povzbudilo tým do fyzické přípravy přes léto, kte-
ré se často zúčastňovali i dorostenci starší žáci oddílu florbalu.
Orel Cup ve Rtyni v/P - 17. - 18. 7. 2009:
Na dnes již pro nás téměř legendární a jistě nejoblíbenější let-
ní turnaj, zůstane opět několik báječných vzpomínek a úsměv-
ných historek, ale i první menší neúspěch v podobě nepostu-
pu ze základní skupiny. Orel Cup ve Rtyni si začíná po boku
velkých letních trunajů vybudovávat svoje místo na výsluní
a letos se znovu navýšil počet zájemců až na 28, rozdělených
do 4 skupin. Hlavně co se ve Rtyni zvyšuje, je kvalita jednot-
livých účastníků, a tak jsme mohli v akci sledovat a dokonce
se postavit několika extraligovým či prvoligovým hráčům. Los
skupiny, jak se ukázalo na konci turnaje, nám vytyčil nesmír-
ně složitou cestu za postupem. Přesto jsme až na dva zápasy
předváděli výkony nad očekávání a prezentovali se skutečně
pohledným a běhavým florbalem. Nicméně již dva zmiňované
a klíčové zápasy o postup (proti Rtyni „A“ a Nippers Suchdol
nad Lužnicí) jsme střelecky a obranně odehráli špatně. I proto
jsme nakonec zůstali těsně za postupovými příčkami ve sku-
pině a jeli už v sobotu domů. Zase jsme ale ušetřili☺.
Informace pro nové zájemce o florbal v Přelouči:
Od pondělí 7. 9. až do konce září budou probíhat bezplatné
náborové tréninky oddílu florbalu v nové sportovní hale
v Přelouči (ve sportovním areálu ZŠ Smetanova Přelouč) dle
následujícího rozpisu, který bude platný po celou sezónu
2009/2010:
dorost (1992-93) úterý 19:00-21:00,
starší žáci (1994-95) úterý 17:00-19:00,
mladší žáci (1996-99) čtvrtek 17:00-19:00.

Zveme všechny kluky uvedených ročníků, přijmte si zkusit zatré-
novat a zahrát florbal v nové sportovní hale spolu s dosavad-
ními členy florbalových družstev. Tréninky povedou hráči druž-
stev mužů, kteří mají trenérské licence České florbalové unie
(www.cfbu.cz). Vlastní florbalová hůl podmínkou účasti, vyba-
vení pro brankáře můžeme zapůjčit. Celá akce probíhá za
podpory Pardubického kraje.
Informace pro fanoušky (diváky) florbalu:
Od letošní sezóny budeme moci poprvé sledovat vrcholný sou-
těžní florbal přímo v Přelouči. Začínáme už koncem září v no-
vé sportovní hale v areálu ZŠ Smetanova. Zde je program:
neděle 27. září - Pardubická liga:
9:00 Orel Přelouč B - ASPV Holice

10:20 FTC Vysoké Mýto - FBC Piráti Sokol Chrudim
12:40 FTC Vysoké Mýto - ASPV Holice
14:00 Orel Přelouč B - FBC Piráti Sokol Chrudim
sobota 3. října - 3. liga - divize IV:
9:00 Orel Přelouč A - SK Supy Žamberk

10:30 Fbk Sršni Hořice - FTS Florbal Náchod B
13:00 SK Supy Žamberk - FTS Florbal Náchod B
14:30 Orel Přelouč A - Fbk Sršni Hořice.
Vstupné je zdarma pro všechny diváky, přijmte se tedy podívat
na premiéru florbalu v Přelouči!

Petr Sedláček & Mirek Kumstýř

OREL PŘELOUČ - ODDÍL FLORBALU

Inzerce
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