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2 Přeloučský ROŠT

! Zprávy z radnice 

Městská doprava v Přelouči, oslaví 1. března čtvrt roku
od svého zavedení. První dva měsíce provozu ukázaly, že
si rychle našla své cestující. Každý pracovní den se pře-
loučským nízkopodlažním městským mikrobusem sveze
přibližně 600 občanů města a návštěvníků Přelouče, což
očekával málokdo.

Vysoký zájem cestujících mnohonásobně předčil dříve
provozované spoje, kterými společnost Connex zajišMova-
la dopravu ze železniční stanice do města. Nezbývá než
poděkovat vedení města, které i v období ekonomické kri-

ze, kdy jiná města podobné služby omezují, našlo prostřed-
ky na nyní využívanou MHD.

Městskou dopravu ve spolupráci se zástupci města
Přelouče vyprojektovala firma OREDO s.r.o. z Hradce Krá-
lové, která nedávno vyhrála výběrové řízení na organizaci
dopravy v Pardubickém kraji.

NĚCO MÁLO O MHD
Jak velká většina občanů města ví a často i využívá, měst-

ská doprava v Přelouči je v pracovních dnech provozována

83. schůze Rady města Přelouče pro-
běhla v pondělí 8. 2. 2010. Jedním z bo-
dů jednání bylo např. schválení změny
jízdního řádu MHD Přelouč s účinností
od 7. 3. 2010. Informační letáky se zá-
kladními údaji, včetně nového jízdního
řádu, aktuálního ceníku i informací k či-
povým kartám byly všem občanům měs-
ta i okolních obcí distribuovány do poš-
tovních schránek a též jsou vyvěšeny na
webových stránkách města. Dále rada

města doporučila zastupitelstvu vzít na
vědomí předloženou studii přeložky sil-
nice č. I/2 zpracovanou Univerzitou Par-
dubice a rozhodnout o tom, že severní
varianta přeložky je pro rozvoj města vý-
hodnější a zařadí tuto trasu do územního
plánu jako změnu, v souladu s nutný-
mi úkony dle stavebního zákona a dal-
ších zákonů. Rada města se též připoji-
la k podpoře Kmetiněvské výzvy s cílem
vyvolat hlubší a věcnou celospolečen-

skou diskuzi o věkové hranici u pacha-
telů obzvláště brutálních trestních činů. 

84. schůze Rady města Přelouče se
uskutečnila dne 18. 2. 2010. Radní se na
ní rozhodli nevyhovět námitce firmy STA-
KO Hradec Králové, proti rozhodnutí o vý-
běru nejvhodnější nabídky v zadávacím
řízení na stavbu nové budovy městské-
ho úřadu a schválili znění písemné od-
povědi na tuto námitku. Rada města též
schválila pronájem nebytových prostor
v budově č. p. 44, Masarykovo nám. v Pře-
louči (restaurace, pivnice a kavárny včet-
ně skladů a části pozemku p.p.č. 171 pa-
ní Miladě Novákové, Staré Hradiště. 

18. 2. 2010 proběhlo ve velkém sále Občanské záložny
XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče. Jedním z nej-
důležitějších bodů bylo projednání návrhu varianty přeložky
silnice č. I/2 (severní obchvat). 

Nyní platné územně plánovací dokumentace, územní plán
města Přelouče a územní plán velkého územního celku pro
pardubický kraj, řeší přeložku silnice č. I/2 shodně - vedou ji
jižně od města. Pardubický kraj v současné době projednává
novou územně plánovací dokumentaci - „Zásady územního
rozvoje Pardubického kraje.“ Tento dokument je předložen
k projednání. I v tomto dokumentu je trasa vedena shodným
způsobem a koridor pro případné vybudování silnice bude tím-
to dokumentem chráněn. Stavba je chráněna jako veřejně pro-
spěšná. Univerzita Pardubice zpracovala „studii severního
obchvatu města Přelouče - obchvat“ - řešení přeložky sil-
nice č. I/2. Zadáním bylo vypracování studie, která by prokáza-
la, že stavba přeložky silnice je proveditelná a dále vzájemné
porovnání tras silnice vedené severně okolo města. Tuto stu-
dii pak prezentovali zpracovatelé projektu na zasedání zastu-
pitelstva. Zastupitelé vzali předloženou studii přeložky silnice
č. I/2 zpracovanou Univerzitou Pardubice na vědomí. Návrh
na rozhodnutí, že severní varianta přeložky silnice č. I/2 je pro

rozvoj města výhodnější a zařadí tuto trasu do územního plá-
nu města jako změnu - v souladu s nutnými úkony dle staveb-
ního zákona nebyl zastupiteli přijat, stejně jako rozhodnutí
o tom, že Město Přelouč podá podnět ke změně územně plá-
novací dokumentace vyššího celku - Pardubického kraje. 

Zastupitelé vzali též na vědomí zprávu o průběhu zadáva-
cího řízení na stavbu nové budovy městského úřadu s tím, že
nejvhodnější nabídku podal uchazeč - firma Metrostav, a.s.,
Praha za nabídkovou cenu 83.036.957 Kč včetně DPH. Vzhle-
dem k očekávanému velkému zájmu stavebních firem o tuto
veřejnou zakázku byla zvolena forma tzv. užšího výběrového
řízení, které proběhlo ve dvou kolech. Do prvního kola se při-
hlásilo 9 zájemců a všechny podané žádosti splnily požado-
vaná kritéria. Zájemci byli vyzváni k podání nabídky. Nabídky
ve druhém kole byly hodnoceny dle stanovených kritérií, kte-
rými byly výše nabídkové ceny, smluvní pokuta za nedokonče-
ní díla ve sjednaném termínu, termín nástupu na odstranění
běžných reklamovaných vad a délka záruční lhůty. Nabídku
do 2. kola podalo 8 uchazečů. Vítězem se stala shora uvede-
ná firma Metrostav. V rámci 15 - denní lhůty na odvolání pro-
ti rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky se poslední den té-
to lhůty odvolala firma STAKO s.r.o. Hradec Králové. V souladu
se zákonem bylo proto stěžovateli v rámci desetidenní lhůty
odesláno vyjádření rady města, že jeho námitce se nevyhovu-
je. Stěžovatel má nyní desetidenní lhůtu na vyjádření. 

mh

RADA MĚSTA PŘELOUČE

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MHD Přelouč v plném provozu
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v celodenním hodinovém intervalu po trase z Lipin přes Praž-
skou ulici, kolem ZŠ Smetanova na sídliště a dále kolem poli-
kliniky na nádraží a do průmyslové zóny. Stejná trase je samo-
zřejmě využívána i pro cestu zpět. Všechny spoje navazují na
vlaky směr Pardubice a Praha a vybrané spoje jsou prodlou-
ženy do místních částí města Přelouče a doplňují tak nabídku
meziměstských spojů.

Do 6. 3. 2010 byl volenými orgány města schválen bezplat-
ný provoz MHD, aby si cestující městskou dopravu mohli vy-
zkoušet a zvykli si ji využívat. Každý občan, který po městě
nepojede vlastním automobilem, přispěje ke snížení provozu
a úspoře nedostatkových parkovacích míst. Od 7. 3. 2010, kdy
dojde také k menším úpravám jízdního řádu, bylo schváleno
jednoduché jízdné ve výši 5 Kč, celodenní jízdné pro jednu
osobu ve výši 10 Kč nebo pro rodinu do 5 osob za 20 Kč a dal-
ší nabídky pro sedmidenní nebo třicetidenní jízdné s nejrůz-
nějšími nabídkami slev. 

VYUŽITELNOST ZASTÁVEK A SPOJŮ
Přestože městská doprava je zatím provozována pro cestu-

jící bezplatně a provoz hradí město Přelouč, využití spojů je
přesně sledováno. Každý cestující při nástupu sdělí kam, jede
a dostane bezplatnou evidenční jízdenku, kterou si odbavo-
vací zařízení zaznamená. 

Za měsíc leden bylo přepraveno celkem 12 586 cestu-
jících. Většina z nich jela v pracovní dny, kdy bylo přepraveno
celkem 11 522 cestujících, tedy v průměru 549 každý pra-
covní den. Zpočátku to bylo méně, ke konci více. Celkový po-
čet cestujících postupně roste.

Nejvyužívanější jsou ranní spoje na vlak a do průmyslové
zóny před šestou, sedmou a osmou hodinou. Vůbec nejvyu-
žívanější je spoj v 6:29 z Lipin na nádraží, který bývá často
přetížen a hledá se možnost jeho posílení. Silně vytížené jsou
ale i odpolední spoje z nádraží do města. Zdaleka nejvyuží-
vanější zastávkou ve městě je zastávka u železniční stanice,
kde denně v průměru nastoupí a vystoupí 227 cestujících. Řa-
da občanů si uvědomila nejen cenovou výhodnost, ale také
pohodlí, kdy nemusí řídit a především rychlost kombinace měst-
ské a vlakové dopravy. Například ze sídliště 17. listopadu (což je
druhá nejvytíženější zastávka) denně vyjíždí v průměru 143 ces-
tujících nejčastěji na vlak. Stačí jim pamatovat si, že vždy ve
36. minutu mohou každou hodinu na sídlišti nasednout do
moderního minibusu MHD a po přestupu na vlak celkem za
23 minut od odjezdu ze sídliště vystoupí v Pardubicích bez sta-
rostí s parkováním.

Jak je popsáno výše, celkový vysoký počet cestujících po
městě všechny překvapil. Do místních částí jezdí méně cestu-
jících než po městě, ale přesto na ně rada města pamatova-
la. Nejvíce využívají MHD cestující z Lohenic a nejméně ze
Lhoty, kde je vysoká nabídka vlakových a jiných autobuso-
vých spojů.

BUDOUCNOST MHD
Dopravce městské dopravy - společnost Veolia vyhrála vý-

běrové řízení na provozování MHD na několik dalších let. Je
jasné, že MHD si našla své cestující, kteří většinou zůstanou
i po zavedení pětikorunového jízdného. 

Drobné změny na základě připomínek cestujících jsou při-
praveny. Přesná podoba budoucí MHD však závisí na rozhod-
nutí samosprávy města, která provoz MHD dotuje. Tak to je
nyní a tak to bude i po podzimních volbách, kdy nové vede-

ní města může rozhodnout o další podobě nebo třeba i omeze-
ní městské dopravy.

Celkový počet cestujících v jednotlivých částech města
a na jednotlivých zastávkách

denní součet denní součet 
název zastávky nastupujících za celou oblast

a vystupujících města

Chrudimská 7,20 průmyslová zóna
Pardubická 0,00
Jaselská 56,70 95,40
žst 219,50 340,15
aut. nádr. 18,40 centrum města
Masarykovo nám. 0,30
Račanská 36,70
17. 11. 127,90 sídliště
Kladenská MŠ 49,60 275,25
Kladenská ZŠ 23,50 centrum města
Centrum 32,50 172,90
Pražská 64,10
Jihlavská 28,10
Čáslavská 19,40 domková část města
Lipiny, točna 34,30 226,05

Ing. Pavel Matouš

Město Přelouč,
Kulturní služby města Přelouče

a M. Bečička s kolektivem
srdečně zvou občany na pokračování pořadu

VEČER S VIDEOKRONIKOU
MĚSTA PŘELOUČE

II. díl

dne 25. 3. 2010 od 18.00 hodin
v sále Občanské záložny Přelouč

VSTUP ZDARMA



Jako každý rok přinášíme přehled druhů a množství vámi
sebraných využitelných složek domovního odpadu an již for-
mou sběrných nádob, prostřednictvím sběrných surovin nebo
formou sběru žáků v základních školách a zároveň celkový
přehled produkce domovního odpadu. Domovní odpad zahr-
nuje tyto složky komunálních odpadů: využitelný, nebezpeč-
ný, objemný, směsný. V následující tabulce je uveden přehled
množství vyprodukovaného domovního odpadu a to v období
od roku 2006: 

Domovní odpad (t) 2006 2007 2008 2009
využitelný 720,167 830,505 1698,928 1070,274
nebezpečný 10,575 7,508 9,399 12,776
objemný 103,320 185,810 283,560 272,600
směsný 1833,690 1707,960 1923,750 1947,040
celkem domovní 2667,750 2731,780 3915,640 3302,690

Pokles produkce domovního odpadu v roce 2009 oproti
2008 je dán poklesem využitelných složek a to hlavně sebra-
ného železa ve sběrných surovinách. Je to způsobeno ukon-
čením činnosti sběrny a výkupny společnosti SK - EKO Sys-
tems, s.r.o. v areálu ZZN, a.s., kdy bylo sběrnou vykazováno
množství železa sebraného občany města. Tato sběrna je již
opět v provozu a provozovatelem je společnost Recycling - ko-
vové odpady, a.s. Další pokles zaznamenal sběr skla a objem-
ného odpadu. Naopak celkem velký nárůst zaznamenal sběr
plastů a kompozitních obalů (tetrapak), v menší míře pak pa-
píru a bioodpadu a dále produkce odpadu nebezpečného
a směsného. Pro dokreslení výše uvedené informace uvádíme
následující přehled jednotlivých druhů a množství využitelných
složek domovního odpadu:

Využitelný odpad (t) 2006 2007 2008 2009
plast 39,043 45,069 65,624 131,892
sklo 47,306 58,699 97,355 83,221
papír 142,411 148,763 165,799 180,761
kompozitní obaly 0,000 0,618 0,643 1,128
železo 216,037 234,316 945,287 215,192
bio 275,370 343,040 424,220 458,080
celkem využitelný 720,167 830,505 1698,928 1070,274

A v přepočtu na 1 občana:

2006 2007 2008 2009
kg plast/občan 4,35 5,01 7,16 14,44
kg sklo/občan 5,27 6,53 10,63 9,11
kg papír/občan 15,88 16,56 18,10 19,79
kg kompozitní 0,00 0,06 0,07 0,12
obal/občan
kg železo/občan 24,10 26,05 103,19 23,57
kg bio/občan 30,72 38,19 46,31 50,17
celkem kg/občan 80,32 92,40 185,46 117,20

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

2006 2007 2008 2009
(neúplné)

odměna 337 915 Kč 383 589 Kč 719 218 Kč 1 174 033 Kč

Z tabulky je zřejmé, že odměna za rok 2009 i přes sku-
tečnost, že částka za 4. čtvrtletí 2009 od společnosti EKO
KOM a.s. nebyla dosud vyčíslena, zaznamenala velký nárůst.
O tuto odměnu se každoročně snižují skutečné náklady spo-
jené s provozem systému nakládání s komunálním odpadem.
I přes značnou výši této finanční odměny a finanční prostřed-
ky vybrané formou místního poplatku za komunální odpad ne-
pokryjí veškeré náklady spojené s tímto provozem a město tak
na provoz systému nakládání s komunálním odpadem každo-
ročně přispívá. 

Dalo by se říct, že následující informace se stále opakují, ale
z hlediska přístupu k problému nakládání s odpady je takový-
to přístup nutností. Snahou občanů by mělo být vytřídit a pře-
dat k dalšímu využití co největší množství využitelného odpa-
du. Jedině tak bude snižováno množství odpadů ukládaných
na skládku, kde dochází k neustálému nárůstu poplatku za
jeho uložení. Do popelnice nebo kontejneru na směsný odpad
patří pouze domovní odpad po důkladném vytřídění všech ne-
bezpečných složek, všech využitelných složek (papír, plast, sklo,
tetrapak, bio, železo) a všeho použitého elektrozařízení. Měs-
to Přelouč v tomto směru neustále zlepšuje podmínky pro to,
aby občané mohli třídit s co nejmenším úsilím. O tom svědčí
rozšíření sběrné sítě o nová stanoviště: Studentská II, Stantej-
ského, Foerstrova, ČSA a Sluneční a dále zvýšení četnosti svo-
zu plastu a papíru. Tomu odpovídá i zvýšené množství sebrané-
ho plastového a papírového odpadu. V letošním roce se město
zaměří na úpravu stávajících stanovišn tak, aby co nejvíce kon-
tejnerů stálo na zpevněné ploše a bylo tak umožněno snad-
nější udržování pořádku. 

Z výše uvedených přehledů je zřejmé, že přes malé výky-
vy v jednotlivých komoditách dochází ke zvyšování množství
sebraných využitelných složek domovního odpadu. Vzrůsta-
jící tendenci má i zpětný odběr, o čemž svědčí odevzdání
1 334 ks použitých elektrozařízení ve sběrném dvoře. V sou-
vislosti s touto informací vyzýváme občany, aby zpětný od-
běr využívali v co největší míře v případě všech elektrozaří-
zení (nejen velkých jako jsou lednice a televizory), nebon
zpracování takto odevzdaného elektrozařízení je pro město
zdarma.

Město Přelouč touto cestou děkuje všem občanům, kteří
svým přístupem k problematice odpadů mají zásluhu na výše
uvedených údajích, dále děkuje svozové společnosti za vstříc-
nou spolupráci, základním školám a sběrným surovinám za
nezištnou pomoc při poskytování podkladů spojených s vy-
kazováním sebraného množství odpadu. Doufáme, že jsme
výše uvedenými informacemi vzbudili zájem i u občanů, kte-
ří stále hledí na třídění odpadů za účelem jeho dalšího vyu-
žití s nedůvěrou a že i za jejich přispění dojde k dalšímu
zvyšování množství sebraného využitelného odpadu a tím i ke
snižování množství odpadu ukládaného na skládku bez dal-
šího využití. 

Ing. H. Klápová
odbor životního prostředí

4 Přeloučský ROŠT

! Zprávy z radnice 

Produkce domovního odpadu v roce 2009
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Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje pro
místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lhota,
Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy) svoz komunálního velko-
objemového a nebezpečného odpadu a svoz elektrozaří-
zení pocházejícího z domácností v rámci zpětného odběru.

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

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

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

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

Termín svozu: sobota 3. dubna 2010

Místní poplatek za provoz systému shromažqování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

SAZBA POPLATKU
Celková výše poplatku činí 492 Kč na kalendářní rok 2010.

V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnic-
tví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci
v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke
změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení po-
čtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 

SPLATNOST POPLATKU
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6. 2010.

Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek
splatný nejpozději do 6 měsíců ode dne vzniku poplatkové po-
vinnosti (formulář Přihláška k registraci k vyzvednutí na MěÚ
Přelouč, právní oddělení, dveře č. 2).

Dne 1. 11. 2009 vstoupila v platnost novela zákona o sprá-
vě daní a poplatků, která nově upravuje „Den platby“. Dnem plat-
by se stává až den, kdy platbu obdrží banka správce poplatku. 

ZPŮSOB ÚHRADY
Poplatek se platí na účet města 
a) v hotovosti v pokladně Městského úřadu Přelouč, Masaryko-

vo náměstí 25, přízemí budovy
b) poštovní poukázkou
c) přímým převodem na účet č. 190001425561/0100 Komer-

ční banky a.s., pobočka Přelouč. Variabilním symbolem je
rodné číslo poplatníka. Platí-li společný zástupce za více
poplatníků způsobem c), je nutné platbu provést hromad-
ným příkazem k úhradě. 

Svoz větví
místní části města Přelouče

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

Svoz se uskuteční 

v úterý 6. dubna 2010

Větve je nutné na tento termín připravit před dům !

Svoz větví
město Přelouče

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

Svoz se uskuteční 

v pondělí 12. dubna 2010

Větve je nutné na tento termín připravit před dům !

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

Informace o placení
komunálního odpadu

pro rok 2010



Velmi nepříznivý vývoj byl u nehod zaviněných pod vli-
vem alkoholu, kde počet usmrcených osob byl téměř o 54 %
vyšší, než v roce 2008 a počet usmrcených při těchto nehodách
je nejvyšší za posledních šest let, ale podíl následků těchto ne-
hod na celkovém počtu silničních obětí (tj. 14,9 % v loňském
roce) je nejvyšší za posledních 15 let.

Statistika pro ty, kteří stále nepoužívají pro své děti zá-
chytné systémy a hazardují s jejich životy:

Tento graf nám dokazuje, že jsme si stále více vědomi odpo-
vědnosti za zdraví a životy našich dětí a používání zádržných
systému je pro většinu již samozřejmostí, nikoli nepříjemnou
povinností.

„Ladovská zima“
Opustím již statistické údaje a vrátím se k věci, která je

pro všechny z nás stále aktuální. Letošní zima nám dává oprav-
du zabrat a nejvíc pracovníkům, kteří se starají o odklizení pří-
valů sněhu. Musím konstatovat, že není v silách technických
služeb, aby zajišnovaly perfektní a 100% bezpečnou schůdnost
a sjízdnost všech komunikací ve městě a děkuji všem, kteří to
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři,
k doplnění statistických údajů, které jsem v minulém čísle uváděl v našem katastrálním území, ještě přidávám pro zajíma-

vost statistiku z celé ČR.

Hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel:

Usmrcené dìti v roce 2009 celkem

cyklisté osobní automobil chodec
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pochopili a vlastními silami se podíleli na úklidu kolem svých
nemovitostí. Prioritou bylo zajištění provozu v důležitých a frek-
ventovaných ulicích. S ohledem na techniku a počet perso-
nálu vím, že bylo vždy uděláno maximum a děkuji za skvě-
lou spolupráci Technickým službám Přelouče. Někteří z vás
možná zaregistrovali, že i strážníci vzali do ruky zimní náčiní
a aspoň částečně se podíleli na úklidu sněhu. Bylo to v rám-
ci tělesné přípravy. Soustředili jsme se jen na místa, o kterých
jsme věděli z pochůzek, že by bylo dobré ošetřit (okolí škol,
parkovací místa, přechody apod.). 

K událostem uplynulých dní
Vysvobození kočičky ze služebního auta

Jak se říká: „Všechno zlé je k něčemu dob-
ré.“ Tak tomu bylo, když si jeden ze strážníků
všiml, že je prasklá žárovka ve světle služební-
ho vozu. Po zvednutí kapoty na něho z motoru
auta koukala kočka, která se zřejmě v mrazech
chtěla ohřát u motoru. Byla tam tak nešnastně
zalezlá, že nemohla už vylézt ani s pomocí
strážníka. Protože se tak stalo v nočních ho-
dinách, zajeli strážníci na benzinovou stanici,
kde zanechali auto. Vzali náhradní vůz a ob-
sluhující pumpař Václav byl tak ochotný, že rozebral díly auta
a pomohl kočičce ven. 

Škoda rány, která padne vedle
Telefonoval nám občan, který šel okolo dětského hřiště u Ra-

čanského rybníčku a v tu chvíli tam viděl omladinu (respekti-
ve „holku v brýlích“), která házela sněhové koule na halogeno-
vé osvětlení. Hlídka na místo okamžitě vyjela, ale zde již byli
pouze tři malí hoši, kteří si zde hráli. Omladina zřejmě utekla,
nebon oznamovatel (dle jeho slov) holku, která házela, přetáhl
holí (přes zadek). Osvětlení bylo v pořádku.

Pes do kontejneru na papír nepatří
Přijali jsme oznámení, že v kontejneru v ul. Palackého je

mrtvý pes. Hlídka na místě zjistila, že se pravděpodobně jed-
ná o dospělého německého ovčáka, kterého někdo hodil do
kontejneru na papír. Pes byl umístěn do asanačního kontejne-
ru na služebně.

Příště by bylo vhodnější zavolat a vyřešit problém ve spolu-
práci s Městskou policií.

Varování od spoluobčana, který byl podveden
Přijali jsme tel. oznámení od pána, který nám sděloval, že

dne 14. 1. 2010 byl u něho muž ve věku kolem 50let, který mu
sdělil, že je plynař a jde mu zkontrolovat kotel. Poté mu muž
sdělil, že se musí zeptat na podniku, zda bude potřeba výmě-
na kohoutu. Po tomto úkonu muž odjel. Dne 18. 1. 2010 přijel

další muž ve věku kolem 25 let. Ten pánovi
řekl, že mu jde vyměnit kohout, ale spěchá
a nemá peníze, tak an mu dá 2600 Kč a on ko-
hout koupí a odpoledne vymění. Do součas-
né doby nikdo nepřijel. Pán dává věc pouze
na vědomí a žádá velitele o zveřejnění podob-
ných situací v Roštu, aby si dali ostatní obča-
né pozor. Jinak nám všem pán děkuje za na-
ši práci.

Co dodat? Scénáře podvodníků jsou
stále drzejší, ale bohužel účinné. Pokud si
nejste jistí, neváhejte zavolat na naše tel.
čísla. Není nic špatného na tom zjistit to-
tožnost těchto lidí a ověřit pravdivost je-
jich slov strážníky.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka 156, tel.: 466 959 660, fax: 466 094 104,
mobilní telefon: 736 641 952, e-mail: mp@mestoprelouc.cz.

Bc. Martin Karabec, velitel MP Přelouč
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Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 1. 2010 evidováno celkem
1377 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstna-
nosti v měsíci lednu tedy činila v této oblasti 9,79 %. K ob-
cím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému
datu např. Holotín 41,67 %, Tetov 40 %, Litošice 27,08 %,
Vápno 26,32 %, Sovolusky 20,9 %, Strašov 20 %, Hlaveč-
ník 18,18 %, Zdechovice 17,38 %. Dále uvádím další míru
nezaměstnanosti: Chvaletice 10,08 %, Choltice 10,91 %,
Břehy 9,58 %. V Přelouči dosahovala míra nezaměstna-
nosti 8,37 %. V okrese Pardubice činila celková míra ne-
zaměstnanosti 7,42 % s celkovým počtem 7018 evidova-
ných uchazečů. 

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 1. 2010
celkem 986 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní
místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 7,1 uchaze-
če. Na Přeloučsku bylo k 31. 1. 2010 hlášeno na ÚP cel-
kem 411 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní
místo připadli celkem 3,4 uchazeči.

Michaela Hývlová
vedoucí pobočky

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

- telefon: 466 953 516

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 
POMOC STÁTU

3. Mám nějaké povinnosti, když jsem přihlášený na úřadu
práce?
Například musíte poskytovat úřadu práce součinnost při
zprostředkování zaměstnání a řídit se jeho pokyny. Rovněž
je třeba, abyste sdělili úřadu práce údaje o zdravotních ome-
zeních a zda jste osobou se zdravotním postižením. Pokud
uplatňujete pracovní omezení ze zdravotních důvodů, musí-
te ho doložit lékařským posudkem praktického lékaře. Vaší
povinností je rovněž podrobit se na žádost úřadu práce vy-
šetření za účelem posouzení svého zdravotního stavu a vy-
dání lékařského posudku, pokud žádáte o zabezpečení pra-
covní rehabilitace, poskytnutí příspěvku na vytvoření chrá-
něného pracovního místa, uvádíte zdravotní důvody, které
vám brání v plnění povinností uchazeče o zaměstnání ne-
bo v nástupu na rekvalifikaci, nebo pokud jde o posouzení
vhodnosti doporučeného zaměstnání z hlediska zdravotní
způsobilosti.

4. Musím vzít jakoukoliv práci, kterou mi úřad práce na-
bídne?
Pracovníci úřadu práce se vám budou snažit najít takovou
práci, která vyhovuje vašim možnostem a představám. Přes-
ně je proto formulujte. Přesto se může stát, že budete poslá-
ni na volné místo, které se vám nebude zdát ideální. V ta-
kovém případě je dobré vědět, že:

" v případě odmítnutí vhodného zaměstnání bez uvedení váž-
ných důvodů můžete být z evidence sankčně vyřazení

" vhodné zaměstnání je takové zaměstnání, které odpovídá
vaší zdravotní způsobilosti a pokud možno vaší kvalifikaci,
schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti
ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání

" délka pracovní doby vhodného zaměstnání musí činit nejmé-
ně 80 % stanovené týdenní pracovní doby a zaměstnání mu-
sí být sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou
delší než 3 měsíce. Vhodné zaměstnání dále musí zakládat
povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspě-
vek na státní politiku zaměstnanosti.

Pokračování příště.
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Vzhledem k letošní extrémně dlouhé a studené zimě věří-
me, že Vám fotografie vítězů loňské soutěže „Balkon roku 2009“

přinesou do Vašich domovů alespoň trošku pohody teplých let-
ních dní a jarní sluníčko už na sebe nenechá dlouho čekat.
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Soutěž BALKON ROKU 2009

Dagmar Kaltounová Dagmar Kaltounová

Monika Boušková

Božena JindřiškováMiloš Panchártek

Mirka Pazderová



Ve čtvrtek 4. února 2010 se v prostorách přeloučské Zá-
ložny sešlo 12 zájemců o ustavení ochotnického divadelního
spolku, který zde chce navázat na činnost ochotníků přede-
vším z období minulého století. Účastníci se dohodli na ná-
zvu BESEDA. Scházet se budou 1x za týden ve večerních ho-
dinách a nastudovávat především autorské scénáře, následně
zaměřené na historii města. Jednomyslně bylo odsouhlaseno,
že se spolek stane občanským sdružením, což by mu mělo po-
moci při získávání grantů na činnost a na jiné druhy kultur-
ních aktivit. První hra, kterou spolek již začal nacvičovat, je
vlastně krátká komediální skeč Evy Jančíkové napsaná pro po-
bavení diváků i herců s názvem „Pod keltským dubem“, která
by měla být veřejnosti představena někdy v květnu, případně
začátkem června 2010. Pokud budete mít zájem dát vale stre-
su, případně smutku, přijqte za námi do Záložny (baletní sál ve
2. patře) vždy ve čtvrtek v 19.00 hod. a staňte se divadelními
ochotníky. Rádi bychom mezi sebou uvítali další muže bez
omezení věku, ale těšit se budeme na vás všechny. Informa-
ce na 723 583 458.

jan

Divadelní kroužek ESO při DDM v Přelouči hledá pro po-
hádku Evy Jančíkové „Jak víly v Přelouči přelstily čerty“ chlapce
ve věku 13-17 let pro roli Matěje, kamaráda mlynářovic Mad-
lenky. Premiéra pohádky se uskuteční 15. května 2010. Zá-
jemci hlaste se buq přímo v DDM nebo na tel.: 723 58 34 58,
případně na e-mailové adrese e.jancikova@seznam.cz.

jan

Stalo se to před více než čtyřiceti lety. Žila jsem tehdy v Kar-
lových Varech a čekala své první dítě. A protože jsme bydleli
v Tuhnicích, tehdy v okrajové části lázeňského města, dosti čas-
to jsem využívala služeb městské hromadné dopravy. Byla jsem
velmi mladá, ale bříško, které jsem už měla pěkně zakulace-
né, mně nutilo vyhledávat místo k sedění. Jednou jsem jela ně-
kam k lázním V, už ani nevím proč. Do autobusu přistoupila
starší dáma a očima hledala, kam by si sedla. Přede mnou si
na sedadle hověl mladík, a nic kolem sebe nevnímal. Zrovna
koukal z okna na něco, co ho dost silně zaujalo. Stará paní se
hrnula přímo k nám. Když rozeznala moje těhotenství, provoka-
tivně se postavila nad mladíka a netrpělivě přešlapovala. Pak
si začala nespokojeně pro sebe něco brblat. S výrazně upře-
ným pohledem na mladíka si docela nahlas posteskla: „Jak

tak koukám, džentlmeni už vymřeli“. Mladík k ní zvedl své oči
a s klidem jemu vlastním jí odpověděl: „Paní, džentlmeni ne-
vymřeli, ale místa je málo!“ Pro stojící dámu to byl šok. Na-
dechla se a chtěla spustit bandurskou, ale mladík na další za-
stávce vystoupil. Nesla se za ním slova jako - drzoune drzá,
já bych tě přerazila, a tak podobně. No zážitek ze střetu ge-
nerací jako vyšitý. Ale to jsem ještě zdaleka netušila, jak mně
po mnoha letech nadzvedne u televize jeden vtip z vystou-
pení M. Šimka a paní Z. Bubílkové. Najednou slyším, jak pan
Šimek říká: „Do tramvaje nastoupí starší dáma a hledá, kde by
si sedla. Místa jsou obsazena, tak si provokativně stoupne nad
sedícího mladého muže a vyhrkne na něj - džentlmeni asi už
vymřeli! Mladík se na ní podívá a odvětí - džentlmeni ještě ne-
vymřeli, ale místa je tu málo.“ Chvíli jsem zaraženě mlčela. Co
to znamená? Vždyn tuhle situaci jsem před mnoha lety osob-
ně zažila. Samozřejmě, že jsem si prostořekost mladíka ne-
nechala pro sebe a vykládala tu historku vždy při nějaké spo-
lečenské příležitosti. Nevím, jestli je to taková náhoda a vtip
pana Šimka vznikl jinde a jinak, ale s největší pravděpodob-
ností se moje verze dostala k těm správným uším a následně
k těm správným lidem, kteří jej interpretovali. Ale tato přího-
da žila svým životem po mnoho let a kdoví jaká byla její ces-
ta, než se dostala do scénáře pana Šimka. Bohužel, nestihla
jsem ho včas informovat, že vtip, který vykládal, byl kdysi sku-
tečností. Dodnes mně to mrzí, možná bych se dozvěděla za-
jímavé věci.

Eva Jančíková
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Divadelní spolek BESEDA
založen

Hledáme Matěje

Džentlmeni nevymřeli



3 / 2010 11

Křížovky !

Dětské křížovky

Křížovka



Sbírka pro Haiti
Už jsme se na to nemohly dívat - zbořené domy, opuštěné

děti, utrpení, zranění, nedostatek vody a potravy. Rozhodly jsme
se, že uspořádáme sbírku pro Haiti na naší škole. Jaké bylo
překvapení, když z velké červené krabice vypadlo 12 467 Kč.

Nejvíce přispěl žák 2. A - 1 000 Kč. Finanční prostředky byly
zaslány na účet charity. Všem moc děkujeme!

K. Dvořáková, T. Válová, D. Šrámková z 5. B

Pythagoriáda
Již tradičně proběhlo na Základní škole Masarykovo náměs-

tí školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Tato soutěž
je určena žákům 6. a 7. ročníků. Letos se jí zúčastnilo celkem
27 žáků, z toho 18 žáků šestých a 9 žáků sedmých ročníků.
Nejlepšími řešiteli se stali žáci: 6. A Josef Gajdůšek, 7. B Anna
Dmejchalová, kteří postoupí do okresního kola. Úspěšným řeši-
telům gratulujeme.

Mgr. M. Holická

Srdíčkový MASOPUST ve školní družině
Jak už název napovídá, zasvětily děti část jednoho odpo-

ledne bujarému karnevalovému veselí provázeného samými
srdíčky.

Tančilo se, soutěžilo se, vzduchem létaly mlsky, konala se
promenáda masek a rozdávaly se dobroty za nejhezčí mas-
ky. Zvláště se cenily ty, které si děti vyrobily samy za drobné
pomoci vychovatelek. Krásné byly škrabošky zvířátek, „sněho-
vé“ sukénky z krepového papíru, indiánské čelenky i legrační
papírové brýle. V tomto směru se nejvíce činili prvňáčci a tře-
náci. Nelze opomenout ani zakoupené, nebo ušité masky ma-
minkami. To zase zářily oči princeznám, berušce, čarodějce,
spidermanovi a dalším.

Závěrem děti obdarovaly někoho milého papírovými srdíč-
ky. Kromě hezkých zážitků se vytvořil i hřejivý pocit u vlastního
srdíčka. A o to přece šlo!

E. Zoulová, vych. ŠD

Nakresli Mongolsko!
Tento název nesl projekt, kterého se zúčastnili naši mladí

výtvarníci od 6. do 9. ročníku.
Informace o akci do naší školy dorazily začátkem ledna. Po

prvotním seznámení se s životem a kulturou Mongolska se
děti pustily do práce. Celý leden malovaly a malovaly. Oporou
jim byly obrázky, mapa, internet a vlastní fantazie. Ke zpraco-
vání daného tématu žáci použili různé výtvarné techniky, je-
jichž výsledkem byly krásné a zajímavé výkresy, koláže i pro-
storová dílka. Do zásilky, která odletěla na Embassy of the
Czech Republic v Mongolsku, se dostaly výtvory těchto žáků:
O. Miláčka, B. Petříčkové, M. Vosáhlové, J. Kazimírové, C. Pelin,
K. Vosáhlové, P. Marzeckého. M. Pražana a V. Pavlíka. 

Doufáme, že návštěvníky výstavy v Ulánbátaru výtvarné prá-
ce českých dětí potěší.

-ved-
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Ze školní družiny
Školní družina se od září přestěhova-

la do budovy 1. stupně naší školy. Každé
oddělení bylo vybaveno novým nábytkem
a počítači. Děti tak tráví čas v příjemném
prostředí.

Každé úterý chodíme cvičit do nové
sportovní haly, kde je dostatek prostoru
k pohybu. Děti hrají florbal, míčové hry, cvi-
čí se stuhami a na rehabilitačních míčích.

Od září se věnujeme celoročnímu pro-
jektu s názvem „JARO, LÉTO, PODZIM, ZI-
MA - celý rok je prima!“ Cílem hry je
nejen zkoumání přírody během roku, ale
i poznávání různých zvyků. Děti se do-
zvídají o životě našich předků, kteří byli
s přírodou více spjati, než dnešní gene-
race. Každý měsíc plní 5 úkolů a utváří
si leporelo.

K dalším aktivitám naší družiny pat-
ří různé turnaje, soutěže u interaktivní
tabule, zajímavé vycházky, práce s růz-
nými materiály a výtvarné činnosti. Dě-
tem zbude čas i na spontánní hru, při
níž si samy vymýšlí systém a náplň své
činnosti, a tím se formuje jejich sociál-
ní postavení v kolektivu a vytváření ka-
marádských vztahů mezi nimi.

Nám pedagogickým pracovníkům jde
především o to, aby se děti cítily v druži-
ně bezpečně a byly zde šnastné a spo-
kojené.

Vladimíra Žirovnická
vedoucí vychovatelka

O nejkrásnější
valentýnské srdíčko
Na naší škole proběhl 11. ročník sou-

těže O nejkrásnější valentýnské srdíčko.

V letošním roce se jí zúčastnilo 60 dě-
tí. Porota měla velmi obtížný úkol a po
dlouhém rozmýšlení nakonec rozhodla
takto: 

V kategorii 1. až 3. tříd se na 1. místě
umístila práce Kláry Košnálové z 3. B, na
2. místě je Markéta Novotná a Václav Sla-
vík z 1. B, 3. místo patří Michaele Nekva-
pilové a Natálii Kosinové z 3. B.

Zvláštní cenu přiřkla porota Anitě
Zemanové a Martině Sekyrové z 3. B.

Cenu za největší srdíčko je pro Adri-
anu Kalinovou z 2. B.

V kategorii 4. a 5. tříd náleží 1. místo
Martinu Vahovskému a Ondřeji Husáko-
vi z 5. A, 2. místo Anetě Čapkové z 5.B
a Martině Dulajové z 5.A, 3. místo obsa-
dila Alena Jánská, Karolína Nováková,
Jakub Fousek z 5.A a Vendula Mrvíková
ze 4.A. Zvláštní cenu si odnáší Kateřina
a Zuzana Soukupovy.

Cena za originalitu připadá Jakubu
Pospíšilovi z 5. A.

V kategorii 6. až 9. tříd se na 1. mís-
tě umístila práce Jany a Ivy Neubauero-
vých ze 7. A a Daniely Mňukové ze 6. B,

2. místo patří Dianě Hubáčkové z 6. B,
3. místo Kláře Linhartové ze 7. B.

Mgr. Zuzana Jánská

Byli jsme v divadle
Stejně jako v předcházejících letech

se snažíme našim žákům nabídnout
v rámci školní výuky alespoň 1x ročně
kvalitní divadelní představení. Žáci 2. stup-
ně vyjeli v únoru do VČD v Pardubicích. 

6. a 7. ročníky zde shlédly pohádku
Čertův švagr a 8. a 9. ročníky viděly va-
riaci na Shakespearův Sen noci svatoján-
ské pod názvem Sensex. Dopravu do di-
vadla hradí Klub přátel školy, žáci zapla-
tí pouze vstupné. Obě představení se
setkala s příznivým ohlasem žáků i pe-
dagogů.

Výsledky turnaje
v basketbalu

16. února se konalo v Moravanech
okresní kolo Nestlé cupu v basketbalu
žákyň 6. a 7. tříd. Naše děvčata podala
vyrovnaný výkon ve všech zápasech, za-
slouženě zvítězila a postoupila do dal-
šího kola. Nejlepší hráčkou byla Tereza
Žáčková. Přejeme děvčatům hodně úspě-
chů v krajském kole.

Stejnou soutěž sehráli o den později
i chlapci. Ti podlehli po pěkném výkonu
až ve finále. Nejlepší výkon podal To-
máš Hledík. I chlapcům děkujeme za re-
prezentaci školy.

Mgr. Hana Neradová
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BŘEZNOVÉ AKCE ZUŠKY
V pátek 5. března se v Záložně koná

už 4. REPREZENTAČNÍ PLES ŠKOLY,
na kterém jsou dekorováni absolventi
1. a 2. cyklu všech oborů školy. Začátek
je v 19 hodin, o hudební kulisu i zába-
vu se jako každoročně postará hudební
skupina Koplaho — Band a školní tanč-
ní orchestr Buq Fit.

Během března se budou konat hned
dva INTERNÍ VEČERY, první začíná v pon-
dělí 8. března v 16:30, následující ve čtvr-
tek 18. března od 16:30. Na obou večír-
cích se představí žáci hudebního oboru
školy.

V sobotu 20. března se v Záložně po-
řádá ZUŠ krajské kolo Národní soutě-
že ZUŠ v oboru dechové orchestry, na
kterém vystoupí nejlepší dětské decho-
vé orchestry celého kraje. Naše dechová
hudba, která pracuje pod vedením Mi-
chala Chmelaře a Davida Štrupla, bude
obhajovat vítězství z minulého ročníku
soutěže. Začátek soutěže je v 9 hodin,
předpokládaný konec je kolem 15. ho-
diny, po celou dobu soutěže je možný
vstup do sálu. 

Vedení školy

ROŠTOVNA
Příjemné a inspirativní prostředí Vi-

notéky a galerie Kotýnek opět poskytlo
pohostinnou náruč cyklu pořadů Roštov-
na, který naše škola pořádá ve spolu-
práci s Knihovnou Přelouč. Během tří
pátečních podvečerů mohli návštěvníci
brouzdat různými zákoutími české litera-
tury. Cyklus otevřela 29. ledna první před-
náška, během níž PaedDr. Josef Hetych
představil minulou i současnou regionál-
ní literaturu, zaměřenou především na
autory Přeloučska a Pardubicka. 

Známý pardubický spisovatel a psy-
cholog PhDr. Lubomír Macháček, který byl
hostem druhého večera, vyprávěl o svém

životě, práci i literárním díle. Nad sklen-
kou vína tak poodhalil řadu inspirací pro
svou poměrně rozsáhlou a čtenářsky ob-
líbenou tvorbu. 

Zatím poslední akcí tohoto cyklu by-
lo setkání s plzeňskými autory Milanem
Čechurou, Lubomírem Mikiskem a Ha-
nou Kopáčkovou, kteří zastupují mo-
derní milostnou a humoristickou poezii
a prózu. Komponovaný pořad složený
z autorského čtení, neformálního vyprá-
vění a vtipných písniček působil příjem-
ně odlehčeným a odpočinkovým dojmem.

Letošní cyklus vyvrcholí 12. března
pořadem Tři v jednom…, ve kterém po-
hovoří pardubická knihovnice a vynika-
jící jazzová zpěvačka Zuzana Grohová
o vzájemném vztahu literatury, hudby
a vína. Pořad začíná v 18 hodin, srdeč-
ně zveme nejen naše stálé příznivce, ale
i nové posluchače.

Petra Lojínová

VÝSLEDKY 
NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZUŠ

Ve čtvrtek 11. února pořádala ZUŠ
Pardubice Lonkova okresní kolo Národ-
ní soutěže ZUŠ v oboru komorní hra
s převahou dechových nástrojů. V rám-
ci tohoto oboru spolu soutěží komorní
uskupení s rozdílným složením i počtem
členů, posluchači mohli slyšet široké
spektrum dechových nástrojů s doprovo-
dem klavíru, akordeonu, bicích a netra-
dičně i violoncella. 

Z naší školy se tohoto klání zúčast-
nily dva soubory — žesxové trio ve slože-
ní Jaroslav Hutla, Ondřej Mňuk a Filip
Čermák, které pracuje pod vedením Da-
vida Štrupla, a žesxové kvinteto ve slože-
ní Jaroslav Hutla, Tomáš Knický, Eva
Doležálková, Jakub Chmelař a Patrik
Hepnar, které pedagogicky vede Michal
Chmelař. Porota ocenila výkony obou sou-
borů vysokým počtem bodů, obě uskupe-
ní tedy zaslouženě postoupila do kraj-

ského kola, které pořádá 4. března ZUŠ
Vysoké Mýto. Gratulujeme všem mladým
muzikantům i jejich pedagogům a do
dalšího boje přejeme dobrý nátisk, hbité
prsty a nervy ze železa.

Vedení školy

Taneční obor ZUŠ Přelouč
Cílem výuky tanečního oboru je ne-

jen zdokonalení fyzické zdatnosti a ko-
ordinace pohybu, ale i rozvoj kultivova-
ného projevu osobnosti dítěte. 

Žáci se učí jak tanečnímu projevu,
muzikálnosti a různým výrazovým prv-
kům (pantomimě, improvizaci), tak i prá-
ci s rekvizitami (míčky, šátky, obruče, atd.).
S jednou takovou pomůckou si žáci pří-
pravného ročníku zatančí na závěrečném
koncertu v tanci „Mravenci“. Za výrobu
několika párů dřevěných tyček, které
dětem poslouží jako skvělá rekvizita,
bychom chtěli srdečně poděkovat pa-
nu Musilovi z Chvaletic.

Taneční obor ZUŠ Přelouč každoroč-
ně pořádá několik veřejných vystoupe-
ní, kde mají žáci možnost ukázat své do-
vednosti nejen sobě, ale i svým blízkým.
Takovou akcí bude i tradiční Taneční pod-
večer s absolventským vystoupením,
který se koná dne 18. května 2010. In-
formace o dalších akcích najdete v kul-
turním přehledu Města Přelouč a na pla-
kátech školy.

Srdečně zveme všechny, kteří mají
rádi tanec.                      Petra Mori
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L. Macháček (vlevo), J. Hetych (vpravo),
kovový pavouk (uprostřed) Kvinteto v akci

J. Hutla a P. Hepnar

Tanečníci



V poslední době tuto větu slýcháme
poměrně často a nermoutí nás jen proto,
že s ní přicházíme o žáky, ale především
proto, že si uvědomujeme, že se jedná
jednoznačně o selhání podpory rodičů
a jejich ochoty komunikovat se svými
vlastními dětmi i se školou. Jaký svět si
to připravujeme, když v něm lidé budou
moci dělat jen to, co je baví? A je tomu
skutečně tak, že je to možné?

Protože tato situace trápí nejen mě,
ale i všechny mé kolegy, rozhodla jsem
se nemlčet a upozornit na nebezpečnost
tohoto pohledu. Začetla jsem se do knih,
které se věnují této problematice a je-
jichž autory jsou lidé jistě kompetentněj-
ší než já.

Mgr. Zdeněk Altman se v úvodu své-
ho psychologického pohledu na práci
s problémovými dětmi zamýšlí nad obec-
nou rovinou výchovy takto: „Výchova =
= omezování, regulování + povzbuzová-
ní, odměňování. Dítě se musí naučit zá-
kladní seberegulaci, socializaci, kontrole
emocí, kontrole chování, předjímání ná-
sledků, odkládání uspokojování potřeb
a toleranci. Hlavním úkolem výchovy
a základem zdravého rozvoje dítěte je
potom osvojení si základní sebedůvěry
(ty to zvládneš, můžeš a dokážeš to na-
pravit, vážíme si tě, zasloužíš si lásku
a důvěru) a důvěry v okolní svět (přesto,
že se ti něco nepovedlo, máme tě rádi -
- nelíbí se mi, když toto děláš, ale tebe
si vážím, můžeš kdykoliv přijít, vyslech-
nu tě, pomůžu ti).“

Učit děti smyslu pro pořádek, řád a se-
bedisciplínu je další rodičovskou povin-
ností. Dítě se narodí svobodné a rádo by
tak zůstalo. Je to jeho přirozený instinkt.
Přeje si dělat, co se mu zachce. Nechce
poslouchat, přijímat rozkazy a podrobo-
vat se autoritě. Neuvědomuje si, že je sou-
částí nějakého celku, an už je to rodina,
škola, město, země, lidstvo. Všechna ta-
to společenství se musí řídit určitým řá-
dem a pravidly, která všechny členy spo-
jují v jeden celek. To ovšem děti, a někdy
i dospělí, těžko chápou. Ve své egocen-
tričnosti si myslí, že všechno a všichni
jsou tu jen pro ně, aby se o ně starali,
pečovali o ně a uspokojovali všechny je-
jich potřeby. 

Dalším pozitivním rysem osobnosti
je spolehlivost. Děti se cítí důležité a pyš-
né, že jim dospělí důvěřují a svěřují jim
různé úkoly. To pomáhá vytvářet nejen
jejich ego, ale i vlastní sebeúctu. Je to sil-

ná motivační síla k jakékoli činnosti. Celá
rodina funguje lépe, když je na všechny
spolehnutí a každý dělá, co se od něho
očekává: nákupy, vyřizování vzkazů, ote-
vřená a pravdivá komunikace a plnění
slibů. Spolehlivost je oceňována pozdě-
ji i v zaměstnání. 

Pro život je rozhodně důležitý i smysl
pro krásu, který musíme v sobě vyvinout
jako cokoli jiného. Lidská bytost je kou-
zelná skříňka s poklady, plná cenných
možností. Nicméně tyto možnosti musí
být objeveny, rozvíjeny a používány. Ji-
nak zůstanou ležet nepovšimnuty a za-
niknou s našim tělem. 

Umění je nepostradatelnou součástí
každé citově vyvinuté bytosti. Umění nám
umožňuje myslet, cítit a rozumět realitě
pod povrchem našeho vědomí. Umožňu-
je nám nejen být analytickými, ale také
cítit, naslouchat a dívat se srdcem. Tím,
že umění navozuje vnitřní klid a harmo-
nii, léčí bolesti a deprese. Pomáhá nám
povznášet se nad denní problémy. Kdo
má schopnost čerpat z umění radost, ne-
ní nikdy sám. 

Talent není jen vrozený, ale musí být
vyvinut jako všechny ostatní vlastnosti
a charakteristiky. Aby se vrozená schop-
nost projevila, musí být podporována
a musí za ní být vytrvalost, kázeň a tvr-
dá práce. Každé dítě je něčím od příro-
dy nadáno.

Rodiče musejí dítě naučit, že každý
talent se vyvine nejen podporou, které
se mu od okolí dostane, ale také tvrdou
prací a vytrvalostí. Je třeba dítě chválit,
oceňovat vše, co dělá, ale také mu uka-

zovat, že je schopno všechno ještě zlep-
šit a propracovat. Nabádáme je k vytrva-
losti a nenecháme je vzdát se, když se
úkol stane obtížnější. Učíme se radovat ze
všeho, čeho svou pílí dosáhne. An v umě-
ní, nebo sportu, zručnosti, či jiných doved-
nostech, které se snažíme v dítěti rozvi-
nout, aby je mohlo uplatňovat v celém
životě a bylo opravdu šnastné.“ (Konec ci-
tací z knihy Rodičovství není pro každého.)

Za všechny kolegy bych ráda zdůraz-
nila, že bychom sami chtěli být takovými
rodiči a je našim velkým přáním být ná-
pomocni všem ostatním rodičům v je-
jich - a našem - nelehkém úkolu. Pro-
síme Vás tedy o komunikaci se školou
a o komunikaci se svými dětmi. Věřte,
že nám nejde pouze o vysoké počty žá-
ků a nehodláme se řídit pouze dle mo-
delu marketingového řízení školy, které
upřednostňuje často slepě poptávku zá-
kazníků. Školy nejsou obchodní společ-
nosti a neměly by přinášet pozlátka a ná-
hražky pravých hodnot, jako je vytrvalost,
píle, soustředěnost a schopnost vnímat
lidi kolem sebe. Nelze proto jednoznač-
ně zavrhnout staré osvědčené principy
a hazardovat s novými postupy, které se
navíc v řadě jiných zemí neosvědčily. 

Chceme nabídnout dětem jistoty, kte-
ré je v životě podrží, když to bude třeba
a které se vrátí v jejich chování a přístu-
pu i k vám rodičům. Věřím, že naši snahu
pochopíte a budeme moci v budoucnu co
nejvíce spolupracovat. Jeden bez druhé-
ho se rozhodně neobejdeme. My to víme.

Jana Bednářová 
ředitelka ZUŠ Přelouč
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KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI PŘELOUČ
INFORMUJE:

Zimní turnaj v kuželkách
Dne 9. 2. 2010 klub Radost uspořádal Zimní turnaj v kužel-

kách. Tímto chceme poděkovat přeloučskému klubu kuželká-
řů, kteří nám umožnili turnaj uspořádat a zvláště p. Miroslavu
Skalovi za jeho volný čas a užitečné rady.

Výsledky jednotlivců:
1. místo a putovní pohár získal RADEK RÁC
2. místo HEDVIKA KUČEROVÁ
3. místo MARTIN BEDNÁŘ
4. místo ONDŘEJ KONRÁD
5. místo PAVEL HEJNÝ a DAVID SMRČEK

Turnaje se zúčastnila i čtyři družstva, z nichž první místo obsa-
dilo družstvo ve složení:

MARTIN PITŘÍK, PAVEL HEJNÝ, KRISTÝNA KUČEROVÁ, 
HEDVIKA KUČEROVÁ, MONIKA VOSÁHLOVÁ. 

Všem vítězům blahopřejeme a těšíme se na další turnaj.

Povídání u šálku čaje na téma „Zlozvyky“
Několikrát do roka uskutečňuje klub Radost besedy na

nejrůznější témata s příjemným posezením u šálku čaje. Ten-
tokrát jsme se zabývali zlozvyky. Děti se zapojovaly do bese-
dy s velkou chutí a společně jsme odhalili nepřeberné množ-
ství nejrůznějších zlozvyků. Učili jsme se, jak s těmito zlozvyky
skoncovat jednou provždy! Podaří se nám to? Zároveň jsme
si vyrobili novou soutěžní hru nazvanou „Cesta Přeloučí, po-
znej naše město.“ 

MASOPUST
V sobotu 13. 2. 2010 se konalo jubilejní desáté masopust-

ní veselí ve Volči, při kterém nemohl chybět ani klub Radost.
Náš klub každoročně obohacuje tento masopustní průvod svý-
mi maskami. Tentokrát jsme se představili pohádkou MRAZÍK.

Tři prasátka táhla na saních Marfušu, za nimi šla Nastěnka
s Ivanem, dědeček hříbeček, čarodějnice, loupežníci, pejsek
Ťapka, macecha, medvěd a sám velký Mrazík. 

Celá obec žije masopustem a všichni jsou velice družní
a pohostinní. O jídlo, pití, sladkosti zde není nouze, všeho je,
co hrdlo ráčí! Děkujeme starostce Volče paní Květoslavě Heř-
mánkové za pozvání a květinový, perníkový dar pro náš klub
a všem volečským za jejich pohostinnost. Naše poděkování
patří též firmě MOVER a rodičům, kteří nám pomohli s dopra-
vou do Volče a zpět. 

LETNÍ HISTORICKÝ TÁBOR KLUBU RADOST
Klub Radost opět pořádá letní tábor pro děti, který dětem

každý rok připomíná určitou část historie naší země. Nyní se
zaměříme na legendami opředené Kelty.

Tábor bude probíhat od 11. 7. do 23. 7. 2010 na Česko-
moravské vrchovině, v chráněné krajinné oblasti Žqárských
vrchů a Železných hor a to v obci Jeníkov.

Cena tábora: 2900 Kč
Přihlášky a informace si vyžádejte v klubu RADOST 
nebo na mobilu: 777 988 203

V této oblasti se nachází nepřeberné množství kulturně-his-
torických památek. Mezi nejznámější patří Soubor lidových sta-
veb Vysočina, jehož expozice jsou na Veselém kopci a v Betlé-
mě v Hlinsku.

Turistické trasy jsou lemovány krásnou tajemnou krajinou. 

Navštívíme:
TVRZ — nejstarší hlinecká stavba
BETLÉM — historická čtvrn roubených domků s drobnými

městskými řemeslníky.
MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERII — nejstarší svého druhu

v Čechách
SVATOJÁNSKÉ LÁZNĚ — s léčivým pramenem
300 LET STAROU LÍPU
VYDÁME SE PO STOPÁCH STARÝCH KELTŮ

Ubytování:
Je zajištěno v nové budově na konci Jeníkova. Naproti bu-

dově je les, hřiště na fotbal, volejbal a k dispozici budeme mít
stolní tenis a fotbálek.

Pokoje jsou plně vybaveny a v každém pokoji je vlastní WC
a sprchový kout.

Budova obsahuje společenský sál, jídelnu, kuchyň v čín-
ském stylu.

Koupat se můžeme ve 2 km vzdálené obci Kamenička ne-
bo v bazénu v Hlinsku, což je 5 km.
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Inzerce



Ukázky pravidelné činnosti:

Pod vedením Elišky Karešové navštěvují děti kroužek moderních
tanců v nové sportovní hale.

Rybářský kroužek
ve spolupráci s míst-
ní organizací ČRS
Přelouč má v DDM
dlouhou tradici, dě-
ti získávají základ-
ní znalosti o chovu
a chytání ryb. Jejich
snaha je korunová-
na získáním rybář-

ského lístku. Vedoucí p. Pavlíček, p. Lauryn, p. Tesák, p. Labur-
da - všem patří velké poděkování za trpělivou práci s dětmi.

Budoucí šachové velmistry připravuje již několik let šachový
mág - p. Hon.

Děti z prvních a druhých tříd navštěvují kroužek angličtiny Ale-
ny Leksové.

Ve výtvarném klubu
pro předškoláky dě-
ti statečně tvoří pod
dohledem Hany So-
botkové.

Výroba papírových
čepic ve výtvarném
kroužku paní Ho-
molové.

Pracovníci DDM: 
Jana Homolová,
Pavel Hrdý, 
Blanka Leksová
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V Přelouči, Veverkova 752,
telefon 466 672 003, mobil 739 633 508,

pořádá letní tábor

KRKONOŠE
Termín: 7. 7. - 16. 7. 2010

Pojedeme do horské chaty Akuma v Rokytnici nad Jizerou.
Ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích se sprchový-
mi kouty a WC. V chatě je prostorná jídelna, společenská
místnost. Strava je zajištěna 5x denně včetně pitného reži-

mu. Snídaně jsou podávány formou švédského stolu.
Náplní programu tábora bude poznávání Krkonoš, hry, sou-
těže, sportovní vyžití a to vše ve volné přírodě. Navštívíme
Harrachov, Paseky nad Jizerou, pramen Labe, koupaliště
v Jablonci nad Jizerou a další krásná místa. Děti se mohou

naučit základy hry na kytaru.

Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč
od 1. února 2010.

Vyplněnou přihlášku vraTte a finanční úhradu
proveWte do konce května 2010.

Způsob úhrady jednorázově v DDM 
nebo formou záloha - doplatek.

Cena tábora: 3 300,- Kč - v ceně je zahrnuta doprava,
strava, ubytování, pojištění, vstupy, lanovky, 

pedagogický dozor.
Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně 

nebo na níže uvedených telefonních číslech.
Pozor! Kapacita tábora je omezena, 

proto neodkládejte přihlášení svého dítěte.

Hlavní vedoucí tábora: Pavel Hrdý, 
telefon 466 672 003, 739 633 508

e-mail: pavel.hrdy@seznam.cz

Dům dětí a mládeže Přelouč
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V Přelouči, Veverkova 752,
telefon 466 672 003, mobil 739 633 508, 

pořádá letní 

CYKLISTICKÝ
TÁBOR

Termín: 1. 8. - 6. 8. 2010

Týdenní pobytový tábor v krásném prostředí Železných hor.
Náplní tábora bude poznávání okolí přehradní nádrže Seč
s využitím cyklistických stezek. Ubytování ve srubech v re-
kreačním zařízení Junior centrum Seč. Na tábor i zpět po-
jedeme na kolech, zavazadla budou dopravena.

Kapacita tábora je 15 dětí ve věku 12-15 let, 
kolo v dobrém technickém stavu, přilba nutná!!

Cena tábora: 2 200,- Kč - v ceně je zahrnuta strava 
5x denně, ubytování, pojištění, vstupy, pedagogický dozor.

Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně 
nebo na níže uvedených telefonních číslech.

Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč
od 1. února 2010.

Vyplněnou přihlášku vraTte a finanční úhradu
proveWte do konce května 2010.
Způsob úhrady jednorázově v DDM 

nebo formou záloha - doplatek.

Hlavní vedoucí tábora: Pavel Hrdý, 
e-mail: pavel.hrdy@seznam.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V Přelouči, Veverkova 752,
telefon 466 672 003, mobil 739 633 508,

letní tábor

MOŘEPLAVCI
Termín: 11. 7. - 24. 7. 2010
Hlavní vedoucí: Blanka Leksová

Po třech letech měníme místo tábora. Letos pojedeme do
Hluboké u Skutče a zabydlíme se na 14 dní v táborové 

základně DOMINO.
Základna se nachází na okraji lesa, v krásném a zdravém
prostředí Českomoravské vrchoviny, asi 8 km od Skutče.
Nedaleko se nachází ojedinělá přírodní zajímavost Toulov-
covy maštale. Děti budou ubytovány ve srubech s krytou
teráskou. V areálu je zděná budova s kuchyní, jídelnou a klu-
bovnou, ke hrám je také k dispozici velký dřevěný hangár,
houpačky a šplhadla. V menší zděné budově je sociální zaří-
zení a sprchy s teplou vodou. Strava bude zajištěna 5x denně.

Nejbližší koupání je vzdálené 2 km.

Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte v DDM
nejpozději do 31. 5. 2010. 

Na začátku června obdržíte podrobný seznam věcí
a organizační pokyny.

Cena tábora: 3 500,- Kč
Přihlášky obdržíte od 1. února v DDM Přelouč každý den

od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme poštou.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V Přelouči, Veverkova 752,
telefon 466 672 003, mobil 739 633 508, 

pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR

Termín: 23. 8. - 27. 8. 2010

Čas: 9.00 - 16.00 hod.

Tradiční tábor s výlety do okolí Přelouče
a množstvím her.

Děti si s sebou nosí jídlo na celý den.
Sportovní oblečení, turistická obuv.

V případě špatného počasí aktivity v DDM.

Přihlášky do 30. června 2010 

Vedoucí: p. Jana Homolová,
Pavel Hrdý, Blanka Leksová

Cena: 500 Kč

Bližší informace: 466 672 003, 739 633 508

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V Přelouči, Veverkova 752,
zve holky a kluky na letní tábor s názvem

AFRIKOU
OD SEVERU K JIHU

TERMÍN: 4. 7. - 17. 7. 2010
HLAVNÍ VEDOUCÍ: Jana Homolová

MÍSTO KONÁNÍ: 
Osada VRANICE u Nových Hradů, 

v chráněné krajinné oblasti TOULOVCOVY MAŠTALE

Tábor je určen pro děti od 7 do 15 let. Kapacita tábora je
45 míst ve dvoulůžkových stanech s podsadou a podlážkou.
Dále k táboru patří srub s kuchyní a zastřešenou jídelnou
pro děti. U tábora jsou suché záchody, myjeme se ve žlabu
se stříškou.V okolí tábora jsou tři tůně a táborem protéká
potok. Pro holky a kluky je připraven bohatý program na
téma AFRIKOU OD SEVERU K JIHU. Celé dny se bu-
deme pohybovat v krásné, pro mnohé již známé přírodě.

CENA TÁBORA je letos 3200,- Kč.
Závaznou přihlášku si můžete vyzvednout v DDM
v Přelouči od pondělí 1. 2. 2010 každý všední den

od 8.00 do 17.00 hodin.
Odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku a tábor

zaplatit je třeba nejpozději do 31. 5. 2010.

Dotazy k táborům zodpovíme na telefonním čísle 
466 672 003 nebo mobilním telefonu 739 633 508.



Ráno se probouzíme do podmračené-
ho dne. Snídáme, přichází správce a prv-
ní, co nám oznamuje: „Dnes bude pršet.“
Vidím na Radkovi, že z jeho slov není ni-
jak nadšený, protože deštivou Kamčatku
zažil v roce 2005. Snažím se ho uklidnit
slovy: „Neboj, on se určitě splet.“ Pro jisto-
tu oblékáme nepromokavé kalhoty. Teq
malinko předběhnu. Správce se opravdu
spletl, alespoň v našem případě. Nám
v místech, kde jsme se pohybovali, neprše-
lo, možná že u něho v centrální části ano.

Než vyrazíme na zpáteční cestu, tak
se jdu podívat na několik projevů sopeč-
né činnosti, ke kterým vede turistický
chodníček. Fotím fumaroly, bahenní sop-
ku a termální jezírko, ze kterého je voda
svedena kanálky až do vesničky, kde je pl-
ně využívána ke koupání a mytí nádobí.

Ve 12,00 se loučíme se správcem, kte-
rý se nás ptá, kudy se vracíme. „Přes Ava-
činskij průsmyk,“ zní naše odpověq. „Co-
že? Přes Avačinskij?“ reaguje správce.
Pak nás uznale poplácává po ramenou
a se slovy: „Molodci!“ se s námi loučí. Ne-
chápeme jeho pochvalné gesto. Na to
ale přijdeme během následujících dní. Na
cestu zpět máme 3 dny.

Opět nás čeká nezbytný pochod přes
březový les, než vystoupáme do patřičných
výšek. Cestička nás vede údolím potoka
neustále proti proudu a samozřejmě do
kopce. Medvědích stop a jejich trusu si
už ani nevšímáme. Míjíme výraznou ho-
ru s poetickým názvem Medvědí. Proč

asi? Cestu nám zpříjemňuje přecházení
potůčků pomocí lávek z kamenné břízy.
V Čechách bych na lávku břízy nestoupl,
tady je to pevnější než ocel. Pár pařezů
jsme viděli a přírustky dřeva jsou ne-
znatelné.

Z dálky cítíme pronikavý sirovodiko-
vý zápach, procházíme kolem sirných pra-
menů, u kterých se dlouho nezdržujeme,
mohli bychom tam zůstat taky navždy.
Nezbytné foto a rychle pryč. Docházíme
k říčce Šumnaja, kde obdivujeme fan-
tastický vodopád a v jeho pozadí nej-

vyšší sopku parku, kterou je Korjakska-
ja o výšce 3456 m a která nás bude již
provázet po zbytek naší cesty. Stan staví-
me v úžlabině, abychom byli kryti před
nepříjemným větrem, který se prohání po
náhorní plošině. Na patřičné místo ukli-
dit potraviny před všudypřítomnými med-
vědy a spát.

Bez úhony přečkáváme další mrazi-
vou noc. Snídáme co nejvíce energetic-
ky a vyrážíme do kopce, nezbývá už
moc a dostáváme se na náhorní ploši-
nu, kde se nám otvírá pohled na po pra-
vé ruce Korjakskuju a po levé Avačinsku-
ju (2741 m). Někde v dálce mezi nimi je
Avačinskij průsmyk (1256 m), místo ku-
dy musíme projít, abychom přežili. Asi
3 km pod průsmykem má být turistická
základna. Rozhodující je ale dostat se
právě do toho průsmyku. Náhorní ploši-
na se jeví jako ideální rovina, přes kte-
rou není problém přejít. Opak je pravdou,
každou chvíli narážíme na příčná koryta
ledovcových řek. Sejít dolů, kde je voda,
přebrodit nebo přeskákat po kamenech,
kde je sucho, tak se jenom proplést me-
zi kameny a zase šplhat nahoru. Koryt
jsou desítky. Radost nám dělá kroužící
orel skalní, marně pátráme po horských
ovcích, jejichž stopy a trus jsou všude.
Nacházíme také stopy vlků a rysů. Kou-
káme i po medvědech, zaplan pán bůh, ni-
kde nic, asi zůstávají v nižších partiích.
Náš jídelníček si průběžně zpestřujeme
sběrem borůvek.
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Kamčatka aneb Cesta do končin,
kde spíš potkáte medvěda než člověka

Část 4. - Cesta z národního parku Nalyčevo zpět do civilizace

Termální jezírko v centrální části národního parku 
(Foto Jiří Rejl)

Korjakskaja sopka 3 456 m 
(Foto Jiří Rejl)

Krasavice Avača
(Avačinskaja sopka 2741 m)

(Foto Jiří Rejl)



Radek se drží pokynů Natalyje, která
nám před cestou říkala, držte se co nej-
blíže k hoře, a má snahu snad vyšplhat
až na vrchol. Překonáváme ledovcové
morény a šplháme vzhůru. Vzpomínám
na Vačkazec, kde pří srovnání, co teq
zdoláváme, byly tamější ledovcové mo-
rény jenom malé hromádky kamení.
Společnost nám dělá zajíc bělák, obdi-
vuhodné, jak v takové pustině může pře-
žít. Ve výšce cca 3000 m a s blížící se
nocí lehce protestuji se slovy, že můj pud
sebezáchovy mi velí sejít co nejrychle-
ji dolů.

Končíme tak, že Radek v cca 2000 m
staví stan a já jdu na ledovec škrábat
led, abychom si alespoň udělali čaj. Na
čele ledovcové morény seškrabuji čer-
nou popelnou vrstvu, chvíli to trvá, než
se dostanu na čistý led, prsty křehnou,
ale pomyšlení na teplý čaj s posledními
zbytky medu mě zahřívá. Cítím, jak ledo-
vec pracuje, důkazem jsou malé kamín-
ky, které mi proletují kolem hlavy. Snad
nepoletí nic většího, honí se mi hlavou,
a když tak an se to správně strefí, abych
se zbytečně netrápil.

Noc proběhla bez problémů, žádné
kameny nebyly. Ráno se probouzíme do
krásného jasného dne s dokonale mod-
rou oblohou. Jedna sopka nad námi, dru-
há se tyčí o pár kilometrů dál, na hori-
zontu pás vzdálených vrcholů hor, prostě
romantické ráno. Jak jinak, ve 2000 me-
trech při teplotě pod bodem mrazu. Ba-
líme stan a opatrně sestupujeme ledov-
covou morénou dolů, stačí si jenom vy-
mknout kotník a nastal by problém, který
by byl asi těžko řešitelný. U první ledov-
cové říčky se zastavujeme a doplňujeme
tekutiny. Pevný povrch pod nohami se po
chvíli mění v ohromnou hromadu škvá-
ry. Sestupy ke korytům říček jsou v po-
hodě, horší je to dostat se zase nahoru.
Na jeden krok potřebujeme minimálně
tři. Cesta nazpátek už není, musíme pro-
stě jenom dopředu. Pochod je vyčerpá-
vající a zdá se být nekonečný. Jsme me-
zi sopkami, to znamená, že průsmyk je
jenom kousek a dalo by se říci, že jím
procházíme, což je jenom relativní. V pozd-
ních odpoledních hodinách se před ná-
mi konečně zaleskne střecha turistické
bázy (chaty), cíl naší cesty. Vyhráno ješ-

tě není, zbývá najít cestu dolů. Před se-
stupem odpočíváme a kocháme se po-
hledy na stále činné sopky, ze kterých
stoupá čistý kouř. Jsme rádi, že celou
cestu, kdy nás provázely, se barva kouře
nezměnila. Před tím nás varovala Nata-
lije. Změna barvy by znamenala začátek
velmi silné aktivní sopečné činnosti. Po
relativně rychlém sestupu nás čekalo
ještě několik km po „rovině“ k místu sra-
zu. Při posledních metrech nás doprová-
zeli horští sysli. Přivítali jsme se s Natá-
lií a její hondičkou vyrážíme po proudu
ledovcové říčky směr Jelizovo. Na chvíli
jsme zastavili, rozloučili se s našimi ka-
marádkami sopkami, vzdali jim úctu a po-
děkovali, že nás malé nicotné tvorečky
nechaly přežít. Učinili jsme ještě nezbyt-
ná fota a pak už nám nic nebránilo v ces-
tě na hotel. 

Po návratu do Čech nám Natalije da-
la vědět, že cestu, kterou jsme absolvo-
vali, letos zvládlo 6 lidí. My s Radkem
jsme byli 5. a 6.

Jiří Rejl
Příště: Díl 5. - Říčka Bystraja 

aneb 2 dny intenzivního rybolovu
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Klenoty přírody !

Nedaleko obce Kolesa v lesním porostu se nachází mělká
tůň. Leckdo při pohledu na ni si řekne: „Nějaká louže v lese?
Co je na ní tak zvláštního?“ Přitom je to jeden z velmi vzácných
klenotů nejen přeloučské přírody. Začalo to již v roce 1942,
kdy v ní dr. Brabenec našel vzácného plže blatenku severní
(Stagnicola occulta). Jedná se o kriticky ohrožený druh měkký-
še a donedávna tůň u Koles byla jedinou známou lokalitou
uvedeného druhu na území České republiky. Teprve nedávno
byl potvrzen druhý nález na Moravě. Při průzkumu vodních
měkkýšů zde v roce 2003 dr. Beran objevil dalšího velmi vzác-

ného živočicha, kriticky ohrožený druh korýše - listonoh jar-
ní (Lepidurus apus), který je několikanásobnou zmenšeninou
ostrorepů amerických, žijících v okrajových tropických mořích
Atlantského oceánu. Na území východních Čech se nalézá
pouze několik lokalit. Nejbližší lokalitou jsou periodické tůně
u Kladrub nad Labem. V roce 2009 byl v tůni nalezen panem
Martinem Kohoutkem další kriticky ohrožený druh korýše - žá-
bronožka sněžní (Siphonophanes grubii). I tento druh je velmi
vzácný a ve východních Čechách je znám pouze z několika
lokalit. Nás může těšit, že nejbližší lokalitou je periodická tůň-
ka na Slavíkových ostrovech u Přelouče.

Tůň u Koles můžeme právem zařadit mezi klenoty přelouč-
ské přírody. Jiří Rejl

Vážení čtenáři, redakce Roštu pro Vás připravuje novou
rubriku, která ponese název „Přeloučáci, poznávejte Pře-
loučsko“. Duchovní matkou a otcem rubriky je tandem paní
Marcela Danihelková a Mgr. Jiří Rejl. Jmenovaní autoři Vám
budou nabízet výlety v regionu Přeloučska. Cílem výletů budou
místa známá, méně známá a v některých případech i místa pro
téměř všechny Přeloučáky neznámá. Místa budou spojená s his-
torií, významnou stavbou, památným místem, rodištěm význam-
né osoby, přírodními hodnotami atd. Všechny tipy budou dopro-
vázeny kresbami nebo fotografiemi.

Klenoty přeloučské přírody
Tůň u Koles

Přeloučáci,
poznávejte Přeloučsko



Vážení rodiče a žáci, vzhledem k závěrům usnesení
Rady Pk ze dne 28. ledna 2010 o úpravě počtu tříd na
středních školách Pardubického kraje se všeobecným za-
měřením (gymnázia a obchodní akademie) s vazbou na
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací sou-
stavy v Pk, který reaguje na pokles žáků v 9. ročnících zá-
kladních škol, Vám oznamujeme, že Gymnázium Přelouč
nebude otevírat třídu čtyřletého studia. Zájemcům, kteří
u nás chtěli zahájit tento typ studia ve školním roce 2010/
/2011, nabízíme možnost přijetí do 5. ročníku osmiletého
studia (třída kvinta) na základě přijímacích zkoušek. Stan-
dardním postupem přijetí ke studiu na gymnáziu v Pře-
louči tak zůstane pouze přijímací řízení do primy, prvního
ročníku osmiletého studia. Podrobné informace a podmín-
ky najdete pod odkazem přijímací řízení na našich webo-
vých stránkách.

Gymnázium Přelouč se dne 18. 2. 2010 zúčastnilo okresní-
ho kola „Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež“ pořáda-
né pod záštitou asociace AMAVET, o. s. v Domě kultury Dukla
v Pardubicích se soutěžním projektem: „Srdce jako neuvěřitel-
ná pumpa života“. Řešitelky projektu pod odborným vedením
Mgr. Lucie Stříbrné Ph.D. v sestavě Bochníčková Věra, Protiven-
ská Daniela a Pozlerová Kateřina, všechny ze třídy kvarta se
po náročném soutěžním boji propracovaly do krajského kola.
Celkem bylo přihlášeno 65 různých projektů ze základních škol
a gymnázií z okresů Pardubice a Chrudim. 

V pondělí 15. 2. mělo na programu 30 žáků naší školy návš-
těvu divadelního představení v Praze - The Picture of Dorian
Gray by Oscar Wilde. Zájezd připravily Mgr. J. Landrová a J. Bran-
dová.

Výsledky soutěží a přehled úspěchů našich žáků:
# Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce: v kategorii střed-

ních škol K. Hývlová ze septimy podala ze všech soutěžících
nejlepší výkon, obsadila 1. místo a postupuje do krajského
kola, podobně úspěšný mezi žáky nižších ročníků víceletých
gymnázií byl P. Fejl z kvarty, jeho 3. místo znamená také
postup do kraje. Ve stejné kategorii byla K. Pozlerové šes-
tá, v nižší kategorii se umístila sekundánka J. Vyčítalová na
5. místě. Velmi dobře si počínala také K. Brožová (VII), která
obsadila 8. místo. Ve stejné soutěži, ale v jazyce německém,
obsadila K. Mašterová (3. A) 9. místo.

# Okresní kolo dějepisné olympiády: sekundán Mikuláš Čer-
nohlávek se neztratil mezi až o tři roky staršími protivníky.
Obsadil 10. místo a jeho výkon je velkým příslibem do dal-
ších let.

# V okresním kole chemické olympiády naši školu výborně re-
prezentovala Věrka Bochníčková z kvarty. Věra skončila na
2. místě a postupuje do dalšího kola.

# Výsledky školního kola AjO: kategorie I. B - 1. J. Vyčítalová (II),
2. V. Luňák (I), 3. K. Salavová (I), kategorie II. B - 1. P. Fejl (IV),
2. K. Pozlerové (IV), 3. T. Luňáková (III) a M. Steklá (IV), ka-
tegorie III - 1. Z. Brožová (VII), 2. K. Hývlová (VII), 3. N. Švá-
bová (V)

# Výsledky školního kola BiO: kategorie A - 1. R. Mrkvičko-
vá (VII), 2. R. Roubová (VII), kategorie B - 1. I. Smutná (V),
2. L. Ďatko (2. A), kategorie C - 1. V. Bochníčková (IV), 2. Š. Ptáč-
ková (III), 3. D. Protivenská (IV), kategorie D - 1. M. Štochlo-
vá (II), 2. J. Prokop (II), 3. V. Hájková (II).

www.gymnaziumprelouc.cz
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! Přeloučské školství 

Jak budete na výlety cestovat? Co nejjednodušeji. Cíle bu-
dou vybírány tak, že někam dojdete v pohodě pěšky, někdy
využijete místní MHD nebo regionální železniční tran Přelouč
- Práchovice, případně hlavní železniční koridor Pardubice - Pra-
ha, nebo pojedete na kole. Časová náročnost bude také různá,
ale většinou vše stihnete během půldne, to znamená po snída-

ni do oběda nebo od oběda do večeře. Samozřejmě nebude
problém Vám naplánovat výlet na celý den i s doporučením
dobrého oběda v některé hospůdce či penzionu.

Kam vyrazíme na 1. výlet? Bude to k pomníčku na pravém
břehu Labe u Mělic a cestou k němu budete upozorněni na
další zajímavá místa.

Gymnázium Přelouč informuje

Inzerce



Milí spoluobčané,
v měsíci únoru pro Vás naše maminky mimo pravidelný pro-

gram připravily i DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL. Hudební sál ZUŠ
byl plný princezen, víl, zvířátek a dalších pěkných postaviček.
Doufáme, že se vám Sluníčkový karneval líbil. Tímto moc děku-
jeme sponzorům: hračkárna Alfa, Přelouč, Dobré víno Cestrovi,
Litošice, Hipp s r.o., Praha a Rádio Blaník. Také děkujeme všem
maminkám, které se aktivně podílely na průběhu maškarního
bálu.

Na duben chystáme VÝLET DO VODNÍHO SVĚTA 
V KOLÍNĚ a PŘEDNÁŠKU O VÝCHOVĚ DĚTÍ! 

Pro maminky, které jsou na mateřské nebo rodičovské dovole-
né, ale i pro ostatní, které mají chun, nabízíme možnost rea-
lizovat pro děti a maminky zábavný program. Může se jednat
o cvičení, tvoření, čtení pohádek, hraní divadélka... nebo např.
o pořádání sportovních akcí, výletů, tématických akcí (pohád-

kové cesty apod.). Přivítáme i maminky a babičky „tvořilky“, kte-
ré se s námi podělí o své umění. Jakákoliv aktivita je vítána. 

Nebojte se a přijqte se k nám podívat ☺.

Otevírací doba: Pondělí a čtvrtek  od 9.30 h.
!! Úterý (miminka) od 9.15 h.

Můžete využít MHD tam i zpět !! www.klubslunicko.wz.cz,
budova ZUŠ Přelouč, tel. 605 515 924
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Akce pro děti !

KLUB MAMINEK A DÌTÍ SLUNÍÈKO

V MĚSÍCI BŘEZNU SE USKUTEČNÍ:

!! BURZA !!
TÌHOTENSKÉHO A DÌTSKÉHO OBLEÈENÍ,

POTØEB A HRAÈEK!! 
Burza se uskuteční v budově ZUŠ v těchto termínech:

PŘÍJEM DO BURZY: 12. 3. od 16.00 do 18.00 hodin
PRODEJ: 15. 3. od 9.00 do 11.30 hodin
VÝDEJ VĚCÍ A PENĚZ: 15. 3. od 12.30 do 13.30 hodin,

případně dle domluvy
Přijímáme oblečení na děti do 7 let. Z kapacitních důvodů

nepřijímáme jiné oblečení na dospělé než těhotenské.
Manipulační poplatek za vloženou věc je 1 Kč. 

Na provoz klubu účtujeme poplatek 5 % z prodané věci.

26. března od 9.30 h.

☺ 2. NAROZENINOVÁ PÁRTY ☺
! MAŇÁSKOVÁ POHÁDKA „O PEJSKOVI A KOČIČCE,

JAK PEKLI DORT“ (zahrají dobrovolnice klubu) 
! SOUTĚŽE A DROBNÉ ODMĚNY
! ZÁBAVNÉ CVIČENÍ S PADÁKEM 
! DĚTSKÝ KOUTEK SE SPOUSTOU HRAČEK 
! KOUTEK PRO MIMINKA
! PATROVÝ DORT, KTERÝ SI SPOLEČNĚ SNÍME !! 

Rodinné vstupné 45 Kč.

KURZ PŘÍPRAVY K PORODU
Kurz se uskuteční formou tří 2,5h. setkání, na přelomu břez-
na a dubna, pod vedením zkušené porodní asistentky a duly
Nadi Baliharové. Cena je 850 Kč. Více informací naleznete na

www.klubslunicko.wz.cz.
Zájemkyně se mohou hlásit na tel. 605 515 924.
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Dříve než přistoupíme k pokračování o navržených osobách
pro volbu ulic v lokalitě „Na OBCI“, vrátíme se ještě na skok
k panu prof. RNDr. Václavu Pleskotovi, kterého jsme ošidili
o autorství významné pomůcky, a to „Univerzálního logarit-
mického pravítka systém Dr. Pleskot“. Tato novinka byla
registrována v Indexu nejlepších československých výrobků
roku 1974. 

Výrobcem Univerzálního logaritmického pravítka byl KOH-
-I-NOOR HARDTMUTH, n. p. závod 05 LOGAREX České Budě-
jovice. 

A nyní již: LOKALITA „NA OBCI“:

Jaroslav Seifert - český básník (23. 9. 1901 - 10. 1. 1986)
Rodák z Prahy - Žižkova. Po neúspěšném studiu na žižkov-

ském klasickém gymnáziu se věnoval žurnalistice. Levicové ná-
zory ovlivněné žižkovským proletářským prostředím přivedly
Seiferta mezi zakládající členy uměleckého sdružení Devětsilu. 

V roce 1929 vystoupil s některými dalšími spisovateli pro-
ti novému Gottwaldovu vedení KSČ a byl ze strany vyloučen.
Krátce působil v Lidových novinách a od roku 1930 v sociálně
demokratickém tisku (Právo lidu). Značnou autoritu si získal
v r. 1956 vystoupením na 2. sjezdu Svazu čs. spisovatelů kriti-
kou politické praxe v kultuře. V roce 1966 byl Jaroslav Seifert
jmenován národním umělcem. V roce 1969 byl zvolen před-
sedou nově založeného Svazu českých spisovatelů, ten však
byl v r. 1970 pro odmítavý postoj k okupaci vojsky Varšavské
smlouvy rozpuštěn. V r. 1977 podepsal Chartu 77. Roku 1984
mu byla udělena Nobelova cena za literaturu. Vedle kulturní
a politické publicistiky, literární a divadelní kritiky se Jaroslav
Seifert dvakrát vrátil k útvaru vzpomínkové prózy, poprvé ve
20. letech to byly vzpomínky na žižkovské dětství, podruhé ve
stáří - memoáry „Všechny krásy světa“, v nichž zavzpomínal
na množství svých přátel. Jaroslav Seifert zemřel 10. 1. 1986
v Praze. 

František Flos - spisovatel (27. 7. 1864 - 8. 1. 1961)
Je přeloučským rodákem. A to z ulice Tůmy Přeloučského,

č. p. 293. Jeho otec byl řezníkem a také starostou tohoto cechu.
Měl ještě dva starší bratry Aloise a Karla, dále mladšího Jindři-
cha, který pokračoval v řemesle svého otce - byl řezníkem a hos-
tinským, a to v místě dnes již zdemolovaného domu na rohu
ulice Pražské a Sokolovského náměstí (u kruhového objezdu),
kde býval známý hostinec „U města Prahy“. 

František Flos vychodil obecnou a měšnanskou školu v Pře-
louči (po 5. třídě strávil rok ve Vídni, aby se naučil německy),
poté navštěvoval 4 roky Učitelský ústav v Hradci Králové. Jako
mladší učitel začal v Kladrubech n. L., odtud přešel na okres
kolínský, kde učil nejprve v Nebovidech, potom v Červených
Pečkách, kde se také šnastně oženil. Jeho manželka byla vý-
bornou malířkou a hudebnicí, svého manžela v jeho práci
všemožně podporovala. Její zásluhou se také naučil cizím ja-
zykům, vedle němčiny to byla i angličtina a francouzština,
které později využíval v překladatelské činnosti. Po vykonání
zkoušky pro školy měšnanské učil nejprve v Kolíně a potom
dlouhodobě v Týnci n. L., kde se dočkal i místa ředitelského.

Pro své vynikající vlastnosti učitelské a společenské, ale též pro
zásluhy literární byl po první světové válce jmenován okres-
ním školním inspektorem pro soudní okresy Přelouč a Holice
v Č. se sídlem v Pardubicích, kde žil až do odchodu do dů-
chodu. Na penzi pak odešel do Prahy, kde bydlel na Spořilo-
vě. Zde také dne 8. ledna 1961 zemřel v požehnaném věku
96 let. František Flos byl především autorem dobrodružné a na-
učné literatury pro mládež, dále prozaik a dramatik, překlada-
tel z francouzštiny a angličtiny, osvětový pracovník. Při své prá-
ci učitelské napsal 19 knih povídek, novel a románů, 24 po-
vídek a dobrodružných románů pro mládež. Z nejznámějších
jsou např. Lovci orchidejí, Lovci kožišin, Plavčík Frantík, vzducho-
lodí do Brasilie, Supové Atlasu, Pod rovníkovým sluncem atd.
Kromě toho napsal 4 divadelní hry pro dospělé a 8 her pro mlá-
dež. Z tvorby pro dospělé čtenáře pak známé humorné příbě-
hy o Šibraváčkovi,“ lidovém filozofovi z lesů.“ Pro děti napsal
rovněž řadu veseloher. Právem lze konstatovat, že takovou li-
terární aktivitou při vlastním povolání se může pochlubit jen
málokterý spisovatel. 

Akademik MUDr. Jiří Diviš (4. 5. 1886 - 2. 7. 1959)
Je rovněž přeloučským rodákem. Jeho otec - rodák pardu-

bický ing. Jan Vincenc Diviš (1848-1923) byl známým odbor-
níkem v oboru cukrovarnictví a autorem mnoha odborných
prací. Jeho „Sacharometrie“ byla citována i v lékařském písem-
nictví. Plných 40 let (1879-1919) byl ředitelem přeloučského
cukrovaru a též velmi úspěšným starostou tohoto města v le-
tech válečných 1914-1919. Zasloužil se o založení Polabského
muzea v Přelouči, které obohatil některými nálezy. Akademik
Jiří Diviš pochází z početné rodiny, měl mladšího bratra Ivana
(otce básníka Ivana Diviše a divadelního výtvarníka Petra Divi-
še) a tři sestry. Po maturitě na pražském gymnáziu nastoupil
v r. 1905 na lékařskou fakultu UK. Po promoci 1. června 1911
nastoupil na dětském oddělení u primáře Václava Kafky. Od
1. října se stal prvním sekundářem a zástupcem přednosty od-
dělení dětské chirurgie. Část první světové války strávil jako
chirurg polní nemocnice, tři roky po jejím skončení provedl se
svým učitelem Rudolfem Jedličkou první thorakoplastickou ope-
raci v Praze (vyjmutí žeber při plicní tuberkulóze). V roce 1923
vykonal první vědeckou transfúzi krve v tehdejším Českosloven-
sku. Jako docent II. chirurgické kliniky pražské lékařské fakul-
ty uskutečnil ve svých čtyřiceti letech v roce 1926 operaci, kte-
rá z něho udělala světovou chirurgickou hvězdu, jako vůbec
první úspěšně odstranil část plic s metastázou rakoviny. V roce
1931 jako primář chirurgického oddělení vinohradské nemoc-
nice provedl další světově unikátní operaci, a to resekci plicní-
ho laloku s prvotním nádorem. Pacientka pak za tři roky poro-
dila zdravé dítě. Teprve v roce 1933 byl po Rudolfu Jedličkovi
jmenován přednostou kliniky v Podolském sanatoriu. Po uzavře-
ní vysokých škol v r. 1939 založil profesor Diviš v Motolské ne-
mocnici chirurgické oddělení takové úrovně, že se z něj stala
po válce III. chirurgická klinika, zaměřená právě na hrudní chi-
rurgii. V současné době ji vede prof. Pavel Pafko. Je třeba připo-
menout, že Divišova rodina byla perzekována již při nástupu
okupantů. Syn Jiří - medik, zůstal v koncentračním táboře
s deportovanými vysokoškoláky nejdéle. Akademik Diviš zveřej-
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! K názvům ulic 

K volbě názvů ulic pro nové lokality určené pro výstavbu
rodinných a bytových domů v našem městě - pokračování



nil během svého působení na chirurgických klinikách téměř
180 odborných příspěvků, mj. např. Plicní hlíza a její chirurgic-
ké léčení, mezihrudní nádory aj. Známý psychiatr a psycholog
prof. Vladimír Vondráček, DrSc. vzpomíná na spolupráci a přá-
telství s Jiřím Divišem ve své trilogii vzpomínek na jednoho z nej-
sympatičtějších lidí, jaké kdy poznal. „K pacientům byl vždy
laskavý, při přesvědčování pacientů o nutnosti operace velmi
šetrný.“ Prof. Vondráček uvádí i historku, dokumentující Divišo-
vo obvyklé nasazení na II. klinice. „Byl jsem několikrát na jeho
operacích. Operoval naprosto klidně, nezlobil se, nenadával,
jednou lékařka, která mu asistovala, omdlela. Ani ostatní účast-
níci operace nebyli v dobré kondici. Vysvětloval nám, že operu-
je od noci bez přestání, že dámy a pánové jsou už unaveni...“.
A právě toto tempo a typický operatérský stres si vybraly daň.
Přišel srdeční infarkt. Profesor ležel na interně, přes všechny
zákazy ráno vstal, umyl se, oholil - jak to dělal každé ráno.
Srdce nakonec bohužel nevydrželo a 2. 7. 1959 zemřel. Mnoho
lidí zesmutnělo. Neměl snad nepřátel. Svoji matku (žijící v novo-
barokní vile v Přelouči, kterou dal postavit Divišův otec dle pro-
jektu Ing. Dr. h.c. Rudolfa Křiženeckého) přežil o necelé tři roky. 

Všem novým spoluobčanům přejeme, aby se jim u nás líbilo
a vychovali zde své úspěšné nástupce.

Frant. Hollmann

E R R A T A 
Prosíme čtenáře, aby si v čísle 2/2010 opravili na str. 24
a 25 v oddíle „K názvům ulic“ rodiště Dr. Edvarda Beneše
na Kožlany a v závěru příspěvku o JUDr. L.Quisovi jeho
vzpomínku na nejlepšího člověka, se kterým se stýkal: „Byl
to Jan Neruda“. Autorovi i našim čtenářům se tímto omlou-
váme. 

Redakce Přeloučského Roštu

Pan K. vystoupil z vlaku a vydal se z nádraží směrem k měs-
tu. Letošní zima byla nebývale štědrá na sníh a tak se pocest-
ný prodíral úzkými chodníčky s vysokými postranními bílými
bariérami. Netušil, jaké sportovní výkony ho čekají při přeska-
kování žlutých „zimních květů“ vrytých do sněhu výkaly psů
a lemujících cestičky pro chodce. Nebyl nejmladší, a když do-
vrávoral se svým psem a papírovým sáčkem na náměstí, chytil
se za srdce a dýchavičně se zeptal kolemjdoucího: 

„Prosím vás, jsem tady dobře ve Veltrusech?“ „Ne“, zněla
odpověq, „tady jste v Přelouči.“

Pan K. se otočil a namířil si to zpátky k nádraží. Přemýšlel
o tom, jak krajina posedlá sněhem může být krásná a uklid-
ňovat, pokud není detektorem bezohlednosti majitele psů. Při
představě, že na jaře, až budou městem protékat jarní vody,
budou po hladině možná plavat i ondatry, se těšil domů, do
Prahy, kde v ulici Sevřená na Pankráci visí cedulka s nápisem
„V naší ulici uklízíme po svých pejscích.“

Inu, podle trusu psa poznáš jeho pána. 
D. Jiroutová 

Milí spoluobčané, tímto se na vás ob-
racíme s žádostí o laskavost. Možná jste
si již všimli, že nad garážemi Kladenská
roste nové malé sídliště, lokalita Na Hodi-
nářce. Od října je jeden z domů již obyd-
len, ale již dávno předtím se ráz okolí do-
mu celkem podstatně změnil.

Jak? Z malé cestičky vedoucí do polí se stala příjezdová,
a zatím současně i příchozí, cesta k našemu domu. Víme, že
pejsci se musí chodit někam venčit, pole je ideální místo, proti
tomu nic. Ale opravdu je velice nepříjemné, když cestou domů
musíme doslova kličkovat mezi psími výkaly a hledat bezpeč-
nou cestu ke vchodu. Bydlí tu i děti! 

Proto vás žádáme, abyste se chovali v tomto směru stejně,
jako na kterémkoli jiném dvorku na sídlišti a výkaly po svých
miláčcích sbírali. Teq, jak je všude bílo, je to občas až celkem
nechutné. DĚKUJEME, 

obyvatelé Hodinářky.
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Napsali nám !

FEJETON
KUDY, KUDY, KUDY CESTIČKA…

PROSBA K OBČANŮM
PŘELOUČSKÉHO

SÍDLIŠTĚ, 
MAJITELŮM PEJSKŮ

Inzerce



NAUČNÁ LITERATURA
věda, nevysvětlené jevy
LIŠKA, Vladimír
Záhady kolem nás. 
Praha: XYZ, 2009.

RUBÍNKOVÁ, Veronika
Šumava tajemná: po stopách záhad 
a přízraků. 
Praha: Plot, 2009.

vojenství
BOWMAN, Martin W.
Dobyvatelé říše: letecká bitva 
západní Evropa 1942-45.
Praha: Naše vojsko, 2009.

KYNCL, Vojtěch
Ležáky: obyčejná vesnice, Silver A a par-
dubické gestapo v zrcadle heydrichiády.
Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2009.

lékařství
WIGNEY, Tessa
Putování s černým psem: život s depresí.
Praha: Ikar, 2009.

vlastivěda, cestopisy

SYNEK, Lukáš
Hedvábnou stezkou: po stopách dávných
karavan.
Velké Přílepy: Cestář, 2008.

STREL, Martin
Rybí muž: plavec, který zdolal 5268 km

v proudu Amazonky 
- nejvražednější řeky světa. 
Brno: Jota, 2009.

VĚTVIČKA, Václav
Berounka: řeka bez pramene. 
Praha: Jan Vašut, 2009.

KRÁSNÁ LITERATURA
MAWER, Simon
Skleněný pokoj. 
Zlín: Kniha Zlín, 2009.

OZ, Amos 
Příběh o lásce a tmě. 
Praha: Paseka, 2009.

SHARMA, Robin S.
Mnich, který prodal své ferrari. 
Praha: Rybka, 2009.

STEINBECK, John
Činy krále Artuše 
a jeho vznešených rytířů. 
Praha: Baronet, 2009.

POEZIE
FISCHEROVÁ, Viola
Domek na vinici. 
Praha: Agite/Fra, 2009.

ŽIVOTOPISY
KLAUSOVÁ, Livia
Smutkem neobtěžuju. 
Praha, Nakl. Lidové noviny, 2009.

PITHART, Petr
Devětaosmdesátý: vzpomínky 
a přemýšlení. 
Praha: Academia, 2009.

LEIGH, Wendy
Patrick Swayze: poslední tanec. 
Praha: Beta, 2009.

STAUFFER, René
Tenisový génius Federer a jeho příběh.
Bratislava: Timy partners, 2009.

VECHEC, Paul
Erich Maria Remarque. 
Brno: Tribun, 2009.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ČECH, Pavel
Tajemství ostrova za prkennou ohradou.
Havlíčkův Brod: Petrkov, 2009.

CHALOUPEK, Václav
Madla a Ťap. 
Praha: Albatros Media, 2009.

MCCAUGHREAN, Geraldine
Británie: 100 nejslavnějších britských
pověstí a příběhů.
Praha: Baronet, 2009.

HORA-HOŘEJŠ, Petr
Toulky českou minulostí. 12. díl, 
Malý Pantheon velkých Čechů 
z přelomu 19. a 20. století. 
Praha: Via Facti, 2009.                  J.K.
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

V úterý 9. února 2010 se v Záložně
sešli milovníci sopek, medvědů a vzdá-
lených krajů. Odbor životního prostředí
MěÚ Přelouč a Městská knihovna v Pře-
louči tu společně uspořádaly zajímavou
besedu o Kamčatce. Přednášejícím byl
vedoucí odboru životního prostředí pan
Jiří Rejl, který se na Kamčatku vypravil
v loňském roce a přivezl nejen mnoho
zajímavých zážitků a informací, ale ta-
ké krásné fotografie, které při besedě
promítal. 

V minulých číslech Roštu jste jistě
zaznamenali několik reportáží z této ces-
ty, ale při besedě se mohli posluchači
zeptat i na mnoho zajímavostí, které se
do článků nevešly. Na tuto akci bude

navazovat také výstava nejkrásnějších
fotografií z Kamčatky, která bude k vidě-

ní od 6. dubna 2010 v Městské knihov-
ně v Přelouči.                   L. HývlováKAMČATKA
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Literatura českého západu
Milovníci krásného slova si jistě všimli, že už od ledna pro-

bíhají ve vinotéce U Kotýnků pravidelná setkání s literaturou.
Letošní Roštovna, pořádaná ZUŠ Přelouč a Městskou kniho-
vnou v Přelouči se nejdříve věnovala současné české literatu-
ře jako celku, pak přišla na řadu literatura regionální, zastou-
pená panem Lubomírem Macháčkem a v úterý 12. 2. 2010

jsme si pozvali hosty až z  Plzně. Pozvání přijali hned dva zá-
stupci tohoto kraje, básník a textař Milan Čechura a spisova-
tel Lubomír Mikisek. Průvodkyní večerem byla pro nás i pro
ně paní Hana Kopáčková, kterou si přivezli s sebou. Příjemné
povídání a čtení veršů i prózy občas pan Čechura proložil ně-
kterou ze svých písní a hrou na kytaru. Dobře se nám poslou-
chalo a i našim hostům se Přelouč zalíbila. Důkazem je bě-
hem akce vytvořený text písně, i když trochu jadrný, kterou pro
naše pobavení Milan Čechura hned zahrál a věnoval všem
obyvatelům našeho města!

A pak si projdu Klenovku,
Lhotu, Lohenice, Mělice,

V Přelouči jsem nikdy nebyl, Škudly, Štěpánov i Tupesy.
to jsem ale pěknej debil! Vánek mi rozfouká pačesy!
Prosím vás, odpusnte mi to, Vezmu sem i své vnouče,
tohle je mi vážně líto! vezmu ho do Přelouče.

A když mi to odpustíte, V Přelouči jsem nikdy nebyl.
tak se mě pak nezbavíte. V Přelouči je jako v nebi!
Přijedu sem zase zjara, Řekl by to i obrovský
když mě pustí moje stará. rodák Franta Filipovský!

Děkujeme všem návštěvníkům Roštovny za jejich čas i zájem
a připomínáme, že v pátek 12. 3. 2010 se u Kotýnků v 18.00 hod.
uvidíme při závěrečné části, která má název Tři v jednom a pa-
ní Zuzana Grohová pro nás připravila pořad o spojení litera-
tury, hudby a vína, což bude jistě zajímavé.

L. Hývlová

ROŠTOVNA 2010

%

Inzerce



28. března oslavíme jako každoročně Den učitelů. Nejen
pro ně, ale i pro Vás všechny ostatní, kteří víte jak namáhavá
a náročná je někdy práce s našimi potomky přinášíme násle-
dující verše zaslané jedním naším čtenářem:

U tabule dítě stálo, šklebilo se náramně.
Čímpak asi učitelka ukáznit si troufá mě?
Řehoní se děcko drze učitelce v bledou líc.
An se jenom úča vzteká.
Ví, že vlastně nesmí nic!
Učitelce v hlavě hučí, chvějí se jí kolena. 
Když tu v umučené lebce bleskne veršík Erbena:
„Pojr si proň, ty Polednice!“
„Pojr, vem si ho - upíra!“
Když tu dveře ztichlé třídy, kostlivý hnát otvírá. 
Pod plachetkou - vždyn to známe - příšera se zjeví tu.
Dříve rozjívená třída náhle stojí v zákrytu.
„Dej sem dítě!“ burácí. 
„Volala jsi? Tady jsem!!“
„Volala jsem. Pročpak dítě? Víš co, raději mě si vem!
Ty si sbalíš děsné dítko - horší přijdou do školy 

a mě za zmizení žáka odbor školství osolí.
Mě si vezmi, Polednice, konečně tak najdu klid! 

Kolegyně potvrdí ti, jak je těžké takhle žít!
An se kde chce, co chce šustne
kdo je vinen ze všech zel?

Kdo je volán jako pucflek? 
Zcela jistě UČITEL!
Když si pánák místo džusu dá pořádný rumu lok, 

na koho se ukazuje?
Zanedbal to PEDAGOG!
Když vojáci na cvičišti nezvládají vlevo v bok, 

kdo podlomil branné síly?
Samozřejmě PEDAGOG!
Když se dívka zfetovaná vrhá z okna jako cvok, 

v ruce láhev od čikuli. Kdo je vinen?
PEDAGOG!
Když mládenci skotačiví vhodí chodce v říční tok, 

kdopak za to zvěrstvo může?
Jen a pouze PEDAGOG!
Když robátku v hloubi jícnu usídlí se streptokok, 

kdopak může za absenci? Kdo je kárán?
PEDAGOG!
Že děnátko v třetí třídě pohačá si druhý rok, 

kdopak mu měl IQ zvýšit? Kdo to nezvlád’?
PEDAGOG!
Tak to vidíš, Polednice, škoda mluvit, hanba klít. 
Proto radši mě si vezmi, an mám jednou provždy klid!!“
Polednice hlavu skloní, slza z oka skane jí. 
Šeptá: „Nejsem kompetentní, zanech marných nadějí!“
Na pozdrav svým strašným hnátem učitelce zakývá, 

chápe už, proč pro tu ženu, není příliš děsivá. 

Výše zmíněná pedagožka byla disciplinárně potrestaná za
debatu s osobou podezřelého původu během vyučování a na-
pomenuta za svévolné recitování K. J. Erbena, jenž není zařa-
zen do osnov tohoto ročníku.                       Pedagog Pac
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Polednice

NARODILI SE
Mrštíková Michaela
Vančurová Barbora
Hájková Vanessa
Janouch Jan
Pokorná Sofie
Semerádová Daniela

JUBILANTI
Urbánková Jarmila 94 let
Kalousková Anna 90 let
Veselovský Josef 89 let
Fořtová Ludmila 86 let
Hudcová Marie 85 let
Ťápal Josef 80 let
Moravec Jaroslav 80 let
Hykš Vladimír 75 let
Fíla Václav 75 let
Filipová Marie 75 let
Dobruská Zdeňka 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Hons Zdeněk a Jitka 26. 1.

ZLATÁ SVATBA
Rambousek Jaroslav a Jarmila 6. 2.

Děkujeme všem přátelům, kamarádům a spolupracovní-
kům pana Ing. Tomáše Kašpara, kteří se přišli poklonit jeho
památce a rozloučit se s ním na jeho poslední cestě. Děkujeme
za květinové dary a kondolenční projevy upřímné soustrasti. 

Rodina Kašparova

PŘELOUČÁCI

(V minulém čísle Přeloučského Roštu bylo chybně
uvedeno jméno Paulus Ladislav v oddíle Narodili se.
Správně mělo být uvedeno v oddíle Jubilanti. Členové
sboru pro občanské záležitosti se tímto panu Paulu-
sovi i jeho rodině omlouvají a děkují za pochopení.) 
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Kulturní služby města Přelouče
BŘEZEN 2010 www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666

www.kinoprelouc.cz

5. března FAME - CESTA ZA SLÁVOU
pátek USA-Fame exploduje hudbou, tancem a ukázkami těch nejlep-
17.30 hod. ších výkonů herců-umělců skutečného života. Inspirováno filmo-

vým hitem z roku 1980. Hrají: Asher Book, Kristy Flores, Paul
Iacono, Paul McGill, Naturi Naughton, Kay Panabaker, Khering-
ton Payne, Collins Pennie, Walter Perez ad.

107 minut 65 Kč mládeži přístupný

6. března ARCHITEKT ODPADU
sobota Velká Británie-Američana Michaela Reynoldse lze bez nadsázky
17.30 hod. a také bez urážky nazvat nejvýznamnějším světovým architek-

tem odpadu. S úspěchem staví velmi levné domy, které disponu-
jí vlastním zdrojem energie, vody i tepla. Ke stavbě využívá staré
pneumatiky, plechovky od piva a skleněné láhve.

86 minut 60 Kč mládeži do 12 let nevhodný

7. března KAWASAKIHO RŮŽE
neděle ČR-kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je může odpouštět?
17.30 hod. Může jim čas obrousit hrany? Nebo pokání, jímž se viníci poslé-

ze pokusí spasit? Drama Jana Hřebejka podle scénáře Petra Jar-
chovského vytváří spletitý řetězec podobných otázek a nabízí ce-
lou škálu často protichůdných odpovědí.. 

99 minut 50 Kč mluveno česky mládeži přístupný

12. března PAŘBA VE VEGAS
pátek USA-čtyři kamarádi se rozhodli oslavit konec svobody jednoho
20.00 hod. z nich, ale skončili ještě hůř. Nejenže mají všichni okno, kromě to-

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

106 minut 15 Kč mluveno česky mládeži do 15 let nepřístupný

13. března KLOKAN JACK: BREJ DEN AMERIKO
sobota USA-Jackie Nožka se vrací v celovečerním animovaném hip-ho-
16.30 hod. povém pokračování filmu Klokan Jack. Když pytláci unesli Jac-

kieho Nožku z jeho australského domova, Louis, Charlie a Jes-
sie vyrážejí do akce! 

72 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

14. března SEX VE MĚSTĚ
neděle USA-film je pokračováním seriálových příběhů čtyř hlavních po-
17.30 hod. stav - Carrie, Samathy, Charlotte a Mirandy. Trojice čtyřicátnic

a jedna padesátnice si užívá peněz, sexu a života a hodně
o tom mluví...

135 minut 15 Kč mluveno česky mládeži do 12 let nevhodný

19. března NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
pátek USA-Jane (Meryl Streep), je úspěšná a nezávislá majitelka res-
17.30 hod. taurace, ale hlavně rozvedená žena a matka tří odrostlých dětí,

která má velmi přátelský vztah se svým bývalým manželem Ja-
kem (Alec Baldwin), jenž nyní žije v novém manželském svazku
s o mnoho mladší Agness (Lake Bell).

120 minut 50 Kč mládeži do 12 let nevhodný

20. března 300: BITVA U THERMOPYL
sobota USA-bitva v průsmyku u Thermopyl, jež se odehrála v roce 
17.30 hod. 480 př. n. l. a v níž se pouhé tři stovky spartských bojovníků pod

vedením svého krále Leónida postavily mnohonásobné perské pře-
sile, patří k legendárním válečným střetům antic-

117 minut 15 Kč kého světa. mládeži do 12 let nevhodný

21. března DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
neděle ČR-natočeno podle bestselleru Miloslava Švandrlíka Doktor od
17.30 hod. Jezera hrochů Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva

Holubová, Markéta Plánková, Alžběta Stanková, Bob Klepl, Zu-
zana Slavíková, Sandra Pogodová, Michal Novotný, Miroslav
Vladyka.

102 minut 70 Kč mluveno česky mládeži přístupný

26. března SKAFANDR A MOTÝL       Filmový klub
pátek Francie/USA-psychologický / životopisný. „Vítěz Ceny režie na 
19.30 hod. MFF v Cannes 2007! Dojemný, ale i humorný snímek o vůli,

touze něco dokázat a sebereflexi muže, který se stal vězněm
ve vlastním těle.“

120 minut 30 Kč mládeži do 15 let nepřístupný

27. března BEJVALEK SE NEZBAVÍŠ
sobota USA-Fotograf celebrit miluje svobodu, legraci a ženy, a to právě
17.30 hod. v tomhle pořadí. Je z přesvědčení starým mládencem odmítajícím

pevná pouta, který je schopný se rozejít s více ženami najednou
během hovoru a současně plánovat svoje pří-

100 minut 15 Kč ští rande… mládeži přístupný

28. března PRINCEZNA A ŽABÁK
neděle USA-všichni známe pohádku, ve které princezna políbí nevzhled-
16.30 hod. ného žabáka, ten se promění v krásného prince, pak se spolu

ožení a žijí šnastně až do smrti. Ve filmu k polibku dojde také,
ale to je pouze první z celé řády překvapení, kterými tato směs
rozverného humoru, napětí, hudby a citu oplývá.

91 minut 70 Kč mluveno česky mládeži přístupný

2. dubna MORGANOVI
pátek USA-komedie. Vypráví příběh úspěšného manželského páru Mor-
17.30 hod. ganových (H. Grant a S. J.Parker), jejichž život má chybičku - roz-

padá se jim manželství. Problémy ale nejsou ničím ve srovnání
s tím, co na ně osud chystá vzápětí: jsou svědky vraždy a stanou
se středem zájmu nájemného zabijáka.

103 minut 70 Kč mládeži přístupný

3. dubna LÍTÁM V TOM
sobota USA-životní cíl Ryana Binghama asi většině z vás bude připadat
20.00 hod. směšný. Chtěl by nalétat 10 miliónů leteckých mil a díky tomu

vstoupit do elitní společnosti několika málo vyvolených. Pravdě-
podobnost splnění téhle „mission impossible“ je velmi vysoká,
protože Ryan prakticky žije v letadle.

109 minut 50 Kč mládeži do 15 let nepřístupný

4. dubna NA SV. VALENTÝNA
neděle USA-romantická komedie. „Na sv.Valentýna“ přináší příběhy sku-
17.30 hod. piny lidí z Los Angeles, jejichž osudy se protnou právě na den

svatého Valentýna, kdy se každý z nich snaží najít lásku, nebo
řeší milostné problémy. Režie: Garry Marshall. Hrají: B. Cooper,
A. Hathaway, J. Biel, A. Kutcher, J. Roberts a d. 

125 minut 50 Kč mládeži do 12 let nevhodný

9. dubna KNIHA PŘEŽITÍ
pátek USA-asi třicet let po konečné válce prochází pustinami kontinen-
17.30 hod. tu, který býval Amerikou, osamělý muž. Všude kolem se nachá-

zejí rozpadající se silnice, sežehlá země - pomníky nedávné ka-
tastrofy. Cesty patří gangům, které jsou schopny člověka zabít
kvůli botám, kvůli hltu vody...nebo prostě jen tak.

118 minut 70 Kč mládeži do 12 let nevhodný

10. dubna POUTA
sobota ČR-Antonín, příslušník tajné policie v sobě má obrovský neza-
17.30 hod. cílený vztek a všechno kolem - práce i rodinný život - ho ubíjí

a nudí. Upne se na Kláru, pro něj nedosažitelnou dívku, neví,
co od ní chce, ale chce to strašně. Hrají: O. Malý, K. Farkašová,
M. Finger, L. Veselý, O. Kaiser, I. Pazderková a další.

145 minut 50 Kč mluveno česky mládeži do 12 let nevhodný

11. dubna SCOOBY DOO: ZIMNÍ SUPERPES
neděle USA-animovaný.  
16.30 hod. Epizody: Louskáček Scooby, Aljašský král zbabělců, Strašidelná

noc se sněhovou příšerou, Sněžný přízrak.
73 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný



V tomto čísle Roštu bychom Vám rá-
di představili mladou, sympatickou dívku.
Má o svém budoucím životě celkem jas-
nou představu a snaží se, aby se její
sny a plány naplnily. Je jí 18 let, žije se
svou maminkou v našem městě a bu-
de-li i nadále postupovat ve svém sna-
žení tak jako dosud, věřím, že má šan-
ci nejen ve svých snech uspět, ale také
Přelouč výrazně zviditelnit. 

Jmenuje se Maruška Ptáková a mno-
zí z vás již o jejím výrazném talentu sly-
šeli. 

Jejím životním snem, touhou i koníč-
kem je hudba. V 1. třídě ji maminka při-
hlásila do ZUŠ v Přelouči na obor zob-
cová flétna a zdá se, že tím určila celou
její další životní dráhu. Sama Maruška
však dodává, že lásku k hudbě a přede-
vším k flétně v ní vzbudil její učitel ze
ZUŠ - pan Jan Milde. V současné době stu-
duje na pardubické konzervatoři čtvrtým
rokem obor klavír, ale flétně zůstává věr-
ná i nadále - a to nejen zobcové, ale i příč-
né. Nejlepším důkazem jsou úspěšně vy-
konané talentové zkoušky na Pražskou
konzervatoř - obor zobcová flétna. Od no-
vého školního roku bude tedy souběžně
studovat obě hudební školy. Pokud če-
káte, že tím bude slečna Ptáková spoko-
jena - mýlíte se. Již nyní se pilně připra-
vuje na další talentové zkoušky - tentokrát
na Akademii staré hudby v Brně, která
spadá pod Masarykovu univerzitu. Ten-
to obor je totiž jejímu srdci nejbližší. Jed-
nou by ráda měla vlastní soubor, který by
tuto hudbu provozoval. Zdá se vám, že tři
školy se snad ani nedají stihnout? Ne-
nechte se mýlit. Maruška stíhá daleko víc. 

Zúčastnila se mnoha soutěží nejen
v republice, ale i v cizině a ze všech si při-
vezla významné ocenění. Jmenujme ales-
poň ty, ze kterých má největší radost ona
sama:

Vítězka dvou ročníků mezinárodní sou-
těže v německém Auerbachu (2005,
2007)

1. místo v soutěži PRAGUE JUNIOR NO-
TE 2006 + cena českého rozhlasu 3
Vltava (s tímto oceněním byla spoje-
na možnost účasti na koncertě, kte-
rý byl vysílán v přímém přenosu

1. místo v celostátním kole soutěže
ZUŠ 2009

Mladý talent 2009 za Pardubický kraj
(umělecký obor).

Maruška Ptáková je nejen velký ta-
lent, ale i velmi milá a příjemná dívka, se
kterou je opravdu velká radost si popo-
vídat. Ve volném čase si ráda popovídá
se svými přáteli, nebo se věnuje svému
velkému koníčku - fotografii. Do jejího
dalšího dlouhého života bych jí ráda po-
přála, aby se jí splnily všechny její sny
a plány, ale i to, aby i nadále zůstala čis-
tým a otevřeným člověkem, který svým
talentem dává chun do života i dalším li-
dem. Popřála bych jí i milé a dobré přáte-
le, bez kterých je to v životě opravdu těž-
ké a nám všem ostatním, abychom se
s hudbou Marušky Ptákové setkávali co
nejčastěji a jednou si mohli hrdě říct - ta
slečna je z našeho města. 

mh
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Divadlo Pavla Trávníčka se bude konat ve středu
31. března 2010 v restauraci hotelu Bujnoch od 19.00 hodin.

Cena: 200 Kč
Hrají: Pavel Trávníček, Lucie Trnková, Hana Tunová, 

Rudolf Leitner, Pavel Skřípal
Přijdte si posedět u lahvinky dobrého vína a pobavit se 

u veselohry: Vysoká hra

Fotografie z ochutnávky vín tanzberg. V neděli 21. ledna
víny provedl pan PhDr. Vladimír Železný a Oldřich Bujnoch

Dále připravujeme ochutnávku vín Chateau Vartely 
- 12. 3. 2010 za 200,- Kč.

Možnost večeře: tří chodové menu za 300,- Kč na objednávku.

Od 14. 3. 2010 budeme každou neděli pořádat Sunday brunch.
Oběd formou rautu. Cena 200,- Kč.

O KOM NEVÍME



!

Všechno řídí ruka Páně
Toto je historická věta, kterou použil při vizitaci Přeloučské

farnosti v říjnu 2007 královéhradecký biskup, dnes již čerstvě
jmenovaný arcibiskup pražský, Mons. Dominik Duka OP. Sta-
lo se to po společném obědě, na který pozvala naše paní sta-

rostka Irena Burešová pana biskupa a též okolní starosty. Po
objednaní se jídlo k panu biskupovi dostalo jako poslednímu,
a mimochodem mu přinesli to, co si neobjednal a nemusí - ku-
ře. Když jsem se mu za tuto „chybičku“ omlouval, historická vě-
ta: „To víš, všechno řídí ruka Páně“ byla na světě. I jeho jmeno-
vání Českým Primasem, které nás snad ani nezaskočilo, i když
překvapilo, řídí ruka Páně. Na jedné straně blahopřejeme Pra-
žanům, ale na té druhé se budeme muset rozloučit s tak vzdě-
laným mužem víry a osobností velkého formátu, protože do
Prahy místo Vlka přijde Duka.

Odřekněme se nestřídmosti
Popeleční středou začala čtyřiceti denní doba postní a upřím-

ný věřící člověk se snaží rozloučit ve svém osobním životě se
špatnými věcmi. I v domácnosti se s odpadem nebo špínou
loučíme docela rádi. S hříchem, kupodivu, se neloučíme vždyc-
ky tak rádi, ani tak lehce. Popeleční Středa a Velký Pátek jsou
v církvi dny, kromě každého pátku, kdy věřící vykonává půst
újmy. Znamená to tolik, že si odepírá z toho, co by normálně
mohl, a činí tak dobrovolně a z poslušnosti vůči společenství
církve. Má to nejenom symbolický, ale i silný duchovní význam.
Když se Ježíš Kristus před svým veřejným vystoupením připra-
voval, tedy modlil se na poušti (poušn biblicky znamená místo
setkání se s Bohem) a postil, přišel k němu Pokušitel, aby ho
pokoušel. Jenomže on plný Ducha, i když během 40 dnů vyhla-
dověl, nebyl přemožen, naopak, v pokoušení obstál. Tak se
píše ve všech čtyřech evangeliích na začátku Ježíšovy veřejné
činnosti.

Tato duchovní síla se na začátku postní doby znásobila dí-
ky všem, kteří nejenom půst přijali, a odepřeli si něco dobré,
ale přijali i tuto sílu Ducha Božího. Mnozí věřící z církve for-
málně odpadli, žijí už ne v poslušnosti ke společenství církve,
samo sebou si ještě vzpomenou na Boha, ale bohužel byli pře-

moženi. Vybrali si jenom něco, co se jim hodí do života, ale
ne všechno, aby nebyl jejich křesnanský život tak náročný.
Zároveň tak vlastní vinou přicházejí o pomoc shůry, tedy o sí-
lu ke křesnanskému životu a přemáhání pokušitele.

Křížová cesta
Typickou pobožností, nebo-li postní

modlitbou věřících je křížová cesta, kte-
rá má čtrnáct zastavení. Je to modlitba,
při které člověk přemítá o tom, jak Je-
žíš kráčí a trpí na své křížové cestě, ale
i uvažuje nad svou cestou. Když se chce
někdo vydat po duchovní cestě, obvykle
se musí potýkat v sobě ale i u jiných

s překážkami. Připomínám třeba Sedm hlavních hříchů, které
podle katechismu zní: Pýcha, Lakomství, Smilstvo, Závist, Ne-
střídmost, Hněv a Lenost. Kdo si nechce uvědomit svou pýchu,
nebo ješitnost, zůstává bez Boží přízně, ale i lidské. Lakomství
je vlastně sobectví, neochota dělit se a kolik takových lidí žije
v manželstvích a ničí rodiny? Smilstvo je nemravnost, neslušnost,
a čistotu srdce a studu si dnes málokdo váží. Závist je zármu-
tek nad něčím dobrým, co patří druhému a touha, aby ostat-
ní byli horší než já, je ošklivá. Nestřídmost je nepřiměřenost
v jídle pití a jakékoliv přehánění dovoleného a příjemného a zá-
roveň člověku škodí na zdraví. Hněv je nespravedlivé rozčilení
mysli, někdy bohužel spojené i s pomstou. Člověk se rozhněvá,
když něco není tak, jak si představoval. Lenost je nechun ko-
nat své povinnosti a starat se o dobro duchovní i hmotné. 

7 je symbolické číslo hlavních nectností - hříchů, doufám,
že při trošce sebekritiky jsme se nalezli v nějakém z nich. Kaž-
dá skutečná příprava nás stojí určitou energii, ale paradoxně
půst vám přidá energii duchovní, taktéž modlitba, která zúrod-
ňuje duši, a nakonec almužna z nás dělá lidi pamatující na
druhé. Přeji vám všem, kdo se nenaštvete a nepohoršíte na-
de mnou a nad církví, an prožijete krásný půst, přípravu na
Velikonoce.

P. Pilka Lubomír
Jedna hezká myšlenka na závěr:

Divně se bude postit ten, komu vlastně nechutná, a zbyteč-
ně si bude odříkat lidská potěšení ten, kdo se ani neumí rado-
vat ze života.

Dvouřádková křížová cesta
První věta je myšlenka na rozjímání, druhá námět na mod-

litbu. Zde se dává nejširší prostor k vlastním myšlenkám. Ten-
to vzor je nejvhodnější pro přechod k celkovému samostat-
nému konání Křížové cesty.

1. Soud. Pane, snášíš pobuřující nespravedlnost.
Učíš mě snášet i to, co se mi zdá nezasloužené.

2. Kříž. Pane, bereš na ramena kříž.
Učíš mě, abych byl připravený na utrpení, když jsou nevy-
hnutelná.
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3. Pád. Ježíši, padáš. A vstáváš. 
Posilňuj mě, když kříž bude převyšovat moje síly.

4. Marie. Ježíši, opouštíš svoji Matku. 
Posiluj mne, když mám opustit milé osoby pro vyšší cíle.

5. Šimon. Šimon ti pomáhá. 
Dej, an se nikdy nevyhýbám pomáhat ti ve svých bližních.

6. Veronika. Ježíši, jemnocitně odměňuješ Veroniku. 
Naplňuj mě pozorností vůči těm, kteří mi prokáží i sebe-
menší službu.

7. Druhý pád. Padáš za ty, kteří tě vedou na popravu.
Dej mi sílu pracovat i pro ty, kteří mi činí zlo.

8. Ženy. I ve svém utrpení poučuješ a napomínáš. 
I v bolesti a utrpení chci zůstat věrný svému povolání.

9. Třetí pád. Potřetí padáš a vstáváš. 
Nežádáš tedy, abych nikdy nebyl slabý, ale žádáš, abych vstal.

10. Vysvlékání ze šatů. Vysvlékání se přidávalo k tělesným
mukám jako duchovní potupení. 
Dej, an vždy si vzpomenu na tebe, když mě budou tu-
pit.

11. Přibíjení. Znemožnili ti každý pohyb, ale přesto nerezignu-
ješ ve svém spásném díle. 
Dej, abych v jakýchkoli omezeních nerezignoval ve svém
povolání.

12. Smrt. Nikdo ti nevzal život. Sám ho dáváš. Z lásky. 
Dej, abych byl mužem-ženou oběti. Z lásky.

13. Snímání. Matka bere do náruče tvoje mrtvé tělo. 
Matko, vezmi mne do náruče nyní i v hodině mé smrti.

14. Hrob. Nezůstal jsi v hrobě ležet. Vstal jsi, Pane, a žiješ.
Ježíši, dej, an s tebou zemřeme a s tebou věčně žijeme.

Amen.
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Na pravém břehu Labe na území ob-
ce Semína stojí menší dům, v němž je
umístěna čistírna odpadních vod s ka-
pacitou 706 EO (ekvivalentních obyva-
tel), která umožňuje nezávadnou likvi-
daci všech splaškových odpadních vod
produkovaných v obci Semín. Tato biolo-
gická čistírna odpadních vod slouží obci
od roku 2007 a odpovídá moderní vodo-
hospodářské technologii. Protože obec
leží v rovinatém terénu, navrhla projek-
ční kancelář RECPROJEKT s.r.o. systém
tlakové kanalizace, musela však také
řešit různé terénní a přírodní překážky.
Například dvojí křížení Opatovického ka-
nálu bylo provedeno řízeným protlakem
pod jeho úrovní. Tlaková kanalizace je
řešena s použitím čerpací technologie
tak, že splaškové vody jsou z nemovitos-
tí svedeny gravitační kanalizační přípoj-
kou do čerpacích šachet, z nichž jsou
čerpány přes podružné řady do hlavních
řadů a nakonec až do čistírny odpad-
ních vod. Vyčištěné odpadní vody jsou
z ČOV vypouštěny do řeky Labe. 

Čištění odpadních vod probíhá bio-
logickým způsobem v železobetonových
nádržích - biologickém reaktoru. Kon-
strukce nádrže vytváří prostor vnitřní
a vnější oběhové nádrže, dosazovací - se-
parační prostor a prostor pro zahuštění
a akumulaci přebytečného kalu. Proces
čištění je navržený jako nízkozatížená
aktivace s úplnou aerobní stabilizací ka-
lu. Přebytečný kal se z procesu čištění
odčerpává, je biologicky aerobně stabi-

lizovaný, dobře manipulovatelný, dále se
nerozkládá a nezpůsobuje senzorické
závady. 

Doufám, že jsem čtenáře Roštu ne-
odradila technickými údaji vodohospo-
dářského díla, důležitého pro životní pro-
středí. Vypouštění vyčištěných vod ze Se-
mína do Labe prospělo celému našemu
regionu. Čtenáři se tak mohli dozvědět,
že v Semíně nestojí pouze starý pivovar,
mlýn, zvonice, kostel, ale i moderní stav-
ba potřebná v 21. století v každé obci. 

Ze čtyřiceti dvou obcí přeloučského
regionu pouze dvanáct zajišnuje čištění
splaškových odpadních vod. Obec Semín
nyní patří mezi ty, které neváhaly, a tak
se čistírna odpadních vod stala v jejich
vesnici skutečností, za to jim patří podě-
kování. 

Marcela Danihelková

Za pomoc a poskytnutí technických infor-
mací o základních hydrologických údajích
ČOV děkuji panu Ing. Jiřímu Myšičkovi. 

Semínská čistírna odpadních vod

Biologická čistírna odpadních vod slouží k čistění odpadních vod 
z intravilánu obce Semín. Jednolinková oběhová biologická ČOV 

je umístěna v jižní části Semína u břehu Labe



Vyjádření pracovníků Jakub klubu 
k informaci v MF DNES, ze dne 18. 2. 2010

Ve čtvrtek 18. 2. 2010 uveřejnil deník MF Dnes velký článek
pod názvem Chlapec se opil tak, že skončil v nemocnici.
V článku je uvedeno, že ani ne patnáctiletý chlapec na oslavě
narozenin své kamarádky pil alkohol stejně jako další tři ne-
zletilé děti v jedné přeloučské klubovně. Opilého nezletilého
chlapce pak musela odvézt záchranka.

Chceme veřejnost ujistit, že k incidentu nedošlo v na-
šem zařízení Jakub klub, zde děti nemají v žádném případě
k dispozici alkohol, ani není možný vstup bez přítomnosti pra-
covníků klubu.

Zdenka Kumstýřová

Co se dělo v Jakub klubu v únoru
Měsíc únor probíhal v Jakub klubu ve znamení Přátelství

a mezilidských vztahů. S dětmi jsme se věnovali nejen čin-
nostem, ale i preventivním programům, které se těchto témat
týkají. Samozřejmě jsme také nezapomněli na náš dlouhodo-
bý projekt Naše Země a společnost.

Prostřednictvím příležitostných programů jsme u dětí roz-
víjeli nejen schopnost být kamarádem, ale i jak se chovat ve
společnosti a co je v životě důležité. Všechny činnosti směřova-
ly k rozvíjení a upevňování mezilidských vztahů. Děti si vytvo-
řily Valentýnky pro své kamarády a náramky přátelství. Také
vytvořily krmítka pro ptáčky, jež společně pověsily na přístup-
ná místa v parku, a připravovaly se na závěrečné Masopustní
maškarní, na které si upekly pochoutky a samozřejmě vytvá-
řely nejrůznější masky. Součástí preventivních programů byly
koláže na téma Přátelství a Chování ve společnosti.

Při realizaci projektu jsme opět vytvářeli mapy, tentokrát
černého kontinentu — Afriky. Společně jsme vyráběli amulet pro
štěstí, tkali koberečky, stavěli pyramidy z kostek, hráli společen-
skou hru safari a vytvářeli obrázky ze starého Egypta.

Co chystáme na březen
„Jsme každý jiný“ je tématem měsíce března. Jeho pro-

střednictvím chceme děti seznámit nejen s odlišností různých
národů, jejich zvyky, seznámit je se vztahy odehrávajícími se
ve společenském prostředí, ale i posilovat jejich zdravé sebevě-

domí. Na tento měsíc chceme opět vyhlásit výtvarnou soutěž
pro děti ze všech základních škol v Přelouči.

Kolektiv Jakub klubu

II. ročník místního kola ocenění 
Společnost přátelská rodině v Přelouči 

pod záštitou vicehejtmana Romana Línka
Rodinné centrum Kubíček v Přelouči ve spolupráci se Síti

Mateřských center v ČR a Sdružením žen při KDU-ČSL vyhla-
šují v Přelouči v rámci kampaně Společnost přátelská rodi-
ně, která je zaměřená na posílení role rodiny ve společnosti,
podruhé místní kolo.

V této kampani jsou vyhledáváni a oceněni ti, kteří rodinám
pomáhají, například rodinnými slevami (viz Rodinné pasy), bez-
bariérovým prostředím, snahou o zdravé životní prostředí, flexi-
bilní pracovní dobou pro rodiče s dětmi atd. Podmínkou je, aby
nabídka navrhovaného byla trvalá. Oceněné subjekty (právnic-
ké i fyzické osoby) obdrží certifikát Společnost přátelská rodině. 

Na ocenění je možné navrhovat státní i soukromé společnos-
ti a organizace nejrůznějšího typu, kulturní a sportovní insti-
tuce, školy, výrobní podniky a firmy, média, obce, úřady atd. Ná-
vrhy může podávat každý, tedy i ti, kteří by chtěli certifikát získat. 

Navrhovatelé vyplní formulář „Návrh na ocenění“, návrh
mohou doložit dalšími dokumenty, například fotografiemi, letá-
ky atd. Formulář si můžete stáhnout na www.charitaprelouc.cz,
nebo vyzvednout v Jakub klubu v Orlovně každé pondělí až
čtvrtek od 13.30 — 17 hodin. Vyplněný formulář odevzdají do
pátku 14. 5. 2010 organizátorům, tj. do schránky Charity na
Masarykově náměstí 48, nebo Rodinného centra Kubíček
v Orlovně. Možnost vyplnění návrhu bude opět i na akci Den
pro rodinu, kterou tradičně pořádáme na Den matek na Masa-
rykově náměstí, letos v neděli 9. května od 14 hodin. 

Z navrhovaných vybere porota ty, kteří obdrží ocenění. Slav-
nostní předání certifikátů oceněným proběhne v úterý
1. 6. 2010.

Případné dotazy volejte V. Jelínkové na tel. 731 598 914. 

RC KUBÍČEK — program na březen 2010

Začátek března nám přinesl oslavu 2. výročí založení na-
šeho Rodinného centra Kubíček a vítěze naší soutěže (jehož
jméno jsme před uzávěrkou Roštu ještě neznali). 
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Napsali nám !

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



V roce 1931 byla založena první ofi-
ciální kronika dle nařízení vlády ČR. Prv-
ním oficiálně ustanoveným kronikářem
obce se stal pan Josef Kurka z domu čís-
lo 121, narozený roku 1899.

Kronika je pramenem velkého množ-
ství informací, mezi nimi je zapsaná
i smuteční vzpomínka na prvního prezi-
denta tak, jak si ji v Semíně připomněli.
„Tomáš Garique Masaryk zemřel ve věku
87 let a 6 měsíců 14. září roku 1937, ve
tři hodiny a dvacet minut.

Po celé vsi byly vyvěšeny smuteční
prapory a státní vlajky na půl žerdi.
V předvečer pohřbu byla na břehu Labe
zapálena smuteční vatra. V místní ško-
le byla uspořádána tryzna s poslechem
rozhlasového přenosu pohřebního aktu.
Okna obchodu pana Hrušky, spolkové
místnosti Sokola v hostinci „U Pokor-
ných“ a okna pana Štěpánka byla smu-
tečně vyzdobena.“ Na konci této první
oficiální semínské kroniky založené ro-
ku 1931 je zmínka o přepadení Rakous-
ké republiky nacistickým Německem, o je-
jím „anšlusu“. Těmito slovy první semín-
ská kronika končí.

Také tato kronika má svoji historii.
Po příchodu nacistů do Čech nařídily
protektorátní úřady obecním radám ode-
vzdat pamětní knihy obcí. Nikdo nemohl
vědět, co s nimi zamýšlí, každý se obá-
val toho nejhoršího. Vždyn všichni sly-
šeli o německých hranicích, na kterých
shořely knihy autorů nacistickému reži-
mu nepohodlných. Spálí i kroniky, aby
smazali paměn národa. Tato úvaha mě-
la svoji logiku a obavy byly oprávněné.
A v Semíně se našli lidé, kteří začali jed-
nat. Originál kroniky tajně schoval u se-
be pan krejčí Rudolf Fiala, z čísla 148,
a uchovával jej ve své podzemní schrán-

ce po celou dobu protektorátu. Ještě před-
tím však se svojí dcerou některé statě
z této kroniky opsali do nově pořízené
knihy, kterou věnoval pan Josef Hron
z čísla 2, a titulní list s nápisem opatřil
pan učitel Trupl. Tato neúplná kopie by-
la odevzdána podle nařízení do úscho-
vy Okresního hejtmanství v Pardubicích.
V tomto archivu tato kronika přečkala
celou válku a po osvobození byla slav-
nostně vrácena do obce. Zde už byl ze
své podzemní skrýše osvobozen originál
kroniky, kterou uschovatel Rudolf Fiala
odevzdal obci. Obě tyto knihy, originál
i kopie, se nyní nacházejí ve Východo-
českém okresním archivu v Pardubicích,
jako připomínka doby.

Roky nacistické okupace prošly Se-
mínem zdánlivě nedramaticky. O někte-
rých dramatických událostech té doby
dotýkajících se Semína je napsáno v po-
válečném tisku. Z novin uložených v ar-
chivu je možné si přečíst zprávu o stateč-
ném jednání paní Anny Křemenákové
ze Semína. Novinový článek nebyl v ar-
chivních materiálech panem Miroslavem
Smolíkem přehlédnut, a do své knihy
o Semínu ji spisovatel nezapomněl za-
psat.

„Několik týdnů skrývala paní Anna
Křemenáková ve svém bytě (bydlela
v domě čp. l, bývalý semínský pivovar)
svého synovce Rudolfa Vondráčka, kte-
rý byl na útěku před gestapem. Ten byl
později dopaden a spolu se svou mat-
kou vězněn v terezínské Malé pevnosti.
Krátce před koncem války se Rudolf Von-
dráček, spolu se dvěma spoluvězni, od-
hodlal k útěku. Při překonávání hradeb
Malé pevnosti byl jeden z uprchlíků po-
střelen a zajat. Rudolfu Vondráčkovi i je-

ho příteli se sice podařilo utéci, ale při
následné pátrací akci byli dopadeni a do-
praveni zpět. Rudolf Vondráček jako ini-
ciátor celé akce, byl pro výstrahu exem-
plárně potrestán. Přivázán hlavou dolů
na žebříku opřeném o jednu z terezín-
ských zdí byl ukončen jeho život, ukame-
nováni spoluvězni z příkazu a za dohle-
du dozorců.“

Ani na semínské zvony vojenští pá-
ni nezapomněli, stejně jako za první svě-
tové války, tak i během té druhé je po-
volali do války, tentokrát pro slávu Tisí-
cileté Říše. Zvony byly znovu odvezeny.
Nad nimi však držel ochrannou ruku ně-
kdo doopravdy mocný, protože ani v této
válce nebyly zničeny a krátce po osvo-
bození se dostaly zpět na své místo ve
starobylé zvonici. V Praze na Maninách
čekaly spolu s dalšími zvony na svůj
transport do sléváren. Tam je po válce
v roce 1945 našel semínský občan, pan
Skalák, a zajistil jejich převoz a umístě-
ní v obci, kam již půl tisíciletí patří.

Činnost semínského kronikáře byla
znovu obnovena v roce 1956 nařízením
shora. S tím se nadalo dělat nic jiného
než provést. Pověření k provedení toho-
to úkolu obdržel, teprve před nedávnem
přistěhovalý, nový řídící učitel semínské
školy pan Jaromír Šenk. Díky této kroni-
ce uchovávané na místním Obecním úřa-
dě a dík bohaté fotografické dokumen-
taci průběžně pečlivě pořizované kroni-
kářem, je podrobně a svébytně popsán
život ve vsi od konce padesátých let až
do poloviny sedmdesátých let minulého
století. Řídící učitel Jaromír Šenk nějaký
čas váhal se sepisováním událostí, po-
třeboval se nejprve sžít s novým prostře-
dím, zaregistrovat souvislosti, poznat své
sousedy. Psát tedy začal až v roce 1959
a to zpětně od roku 1958 podle mate-
riálů, který stačil do té doby nastřádat. 

Do kulturní a osvětové činnosti ve vsi
se zapojil s vervou hodnou obrozenec-
kých učitelů. Dal nový impulz tradici
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Kniha o Semínu
- pokračování 

Maminky jistě potěší divadélko „Broučkové a studánka“,
které si společně na setkáních nacvičíme a zahrajeme.

DALŠÍ KURZ FLORISTIKY
Srdečně zveme zájemce na další kurz floristiky s Hankou

Kubátovou, a to v úterý 30. 3. 2010 na téma Velikonoční de-
korace. Přijqte si vyrobit krásný jarní doplněk vašeho domova!

Kurzovné je 50 Kč. Prosím, nahlaste se předem, kapacita je
10 účastníků. 

Informace na tel. 731 598 913 u Jitky Salfické.

POZVÁNÍ VEŘEJNOSTI NA BESEDU O HAITI
Ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc jsme pro vás

připravili besedu s pracovníky humanitárního oddělení ACHO,
kteří koordinují pomoc po katastrofě na Haiti za Charitu ČR. Je-
likož i z Přelouče šlo na pomoc Haiti několik desítek tisíc ko-
run, pozvali jsme pracovníky, kteří byli přímo tam. 

Přij�te ve čtvrtek 25. 3. 2010 na faru za kostelem sv. Ja-
kuba na Masarykově náměstí, kde beseda v 16 hodin za-
čne. Dopoledne budou pracovníci diskutovat se žáky ZŠ a stu-
denty gymnázia.

Zdenka Kumstýřová



ochotnického divadla, stal se houslistou
a zároveň „manažerem“ místní muzi-
kantské party s příznačným názvem „Švi-
torka“, založil pěvecký soubor, složený
z místních dospělých, oživoval staré lido-
vé zvyky, byl svérázným učitelem s při-
rozenou autoritou. Byla radost jezdit na
jím organizované školní vlastivědné vý-
lety, nebon jeho vědomosti byly bohaté
a jeho známosti mezi kastelány hradů
a zámků nepřeberné.

Nejen kulturní, ale i sportovní nad-
šení autora knihy pana Smolíka nepo-
chybně zapůsobí na čtenáře. Nostalgic-
ké vzpomínání na první trénink hokejistů,
který se uskutečnil v lednu roku 1960
v Semíně. Téměř dvacet let byl tento sta-
dion ve vsi místem nádherných večerních
představení semínských hokejistů, před-
stavení, sledovaných a navštěvovaných
příznivci hokeje širokého okolí. Stránka
přirozená tribuna, krytá korunami bříz,
povětšinou zcela zaplněná, umělé osvět-
lení, vyřezávající plochu kluziště z okol-

ní tmy. Škoda, že to už není, připomíná
pan Miroslav Smolík. To bylo slávy, když
v premiérovém zápase roku 1960 pora-
zil Semín mnohem zkušenější mužstvo
Řečan v poměru 3:1.

Kronika pana řídícího učitele Jaromí-
ra Šenka, přes všechny dobové náleži-
tosti, je psána nezaměnitelně osobitým
stylem, kombinuje dějiny obce s dějina-
mi celé země, ba i celého světa, promlou-
vá osobními názory kronikáře i jeho ži-
votním osudem. Ozývá se v nich kritika
dobových nešvarů, jak těch „velkých“,
s celospolečenským rozměrem, tak i pro-
blémů až dojemně místních. O to žalost-
něji vyznívají dodatečné zásahy do její-
ho textu v pasážích popisujících událos-
ti roku 1968. Dějiny psané zmizíkem. Je
jedno, čí je to dílo, je jedno, zda k těm-
to zásahům byl přinucen samotný kro-
nikář, či jsou dílem nějakého amatér-
ského cenzora. V každém případě tyto
„úpravy“ nelze přehlédnout a svědčí o do-
bě, kdy byly vytvořeny stejně výmluvně,

ne-li výmluvněji, nežli by to učinil text,
který překrývají.

Semínský rodák pan Miroslav Smo-
lík napsal svoje slova o Semínu, který byl
a už není. V závěru své knihy píše, že ne-
ní historik, ani kronikář, psaním si chtěl
urovnat vzpomínky a myšlenky, chtěl se
dopátrat toho, proč se v jeho životě ob-
jevovaly chvíle, kdy byl rád, že žije prá-
vě tady a že je hrdý na to, že pochází
odsud a ne odjinud. Říká o sobě: 

„Neberte mně příliš vážně. Jsem to-
tiž nekritický semínský patriot. Jinak bych
nenašel potřebu klapat do klávesnice
počítače, jinak bych nenašel odvahu před-
stoupit před semínské sousedy, kterým
je tato kniha určena především“.

Dodávám, že kniha nepatří jen se-
mínským obyvatelům, ale všem kraja-
nům, které zajímá historie našeho pře-
loučského regionu.

Marcela Danihelková
Volně zpracováno z literatury 
Miroslav Smolík: „…až teplejc bude…“
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Březnový příspěvek věnujeme tentokrát družstvu mladších
žáků. V neděli 7. února pokračovala Pardubická liga mladších
žáků dalším turnajem, který tentokrát hostila Chrudim. Po ně-
kolika výborně odehraných turnajích na konci loňského roku
a i začátku toho letošního, kdy se mladší žáci Orla stále zlep-
šující hrou začali prokousávat tabulkou směrem nahoru, jsme
jeli tentokrát k zápasům s optimismem. Bohužel až téměř ne-
uvěřitelná nemohoucnost v koncovce, kdy neproměníme ani
ty nejvyloženější šance, nás srazila zpátky na zem - 4 zápasy
a pouhé 2 body za 2 remízy je chabý výsledek za celkem so-
lidní předvedenou hru.

Sestava pro turnaj: gólman - Adam Ertel 
obránci: Honza Boura, Dan Pitřík, Radek Mareš, Radim Křinka,
Honza Klich 
útočníci: Milan Koubek ml., Honza Školník - kapitán, Venda Kmo-
níček, Milan Vosáhlo, Jirka Šafránek, Michal Bleha, Patrik Zeman
trenér: Milan Koubek st.

Orel Přelouč - TJ Lubná 0:2
Zápas s jasným lídrem tabulky, dlouho neporaženými hrá-

či TJ Lubná, zvládli kluci výborně. Defenzivně laděnou taktiku
zvládli téměř mistrně, až na 2 individuální chyby, které soupeř
dokázal bezezbytku využít. Po běžných dřívějších prohrách
s tímto soupeřem 0:5 a 1:5 jde o velmi solidní výsledek - vů-
bec je celkově vidět, že defenzivě se kluci učí stále rychleji
a po jednom obdrženém gólu se psychicky nesloží a dokážou
hrát dál svoji hru. A když pak v závěru zkusili zhruba 4-minu-
tovým forčekinkem dostat soupeře pod tlak, tak se jim to i po-
dařilo a vytvořili si i šance, které ale neproměnili.

Vývoj skóre:
0:1 - Po špatném střídání v nevhodnou dobu, kdy jsme ztra-
tili při přechodu do útoku míček, jde soupeřův hráč sám od po-
loviny hřiště až na 5 metrů k bráně, kde pak pohodlně zavěšu-
je tahem pod víko.
0:2 - Při rozehrání soupeře v levém rohu naší obranné půlky ne-
zachytí pravé křídlo pohyb „svého“ beka do volného prostoru před
bránu, ten dostává přihrávku přesně na hůl a z první zavěšuje.

V závěrečném tlaku Orla, který si kluci vynutili aktivním na-
padáním soupeřovi udržovací rozehrávky, dostává Koubek mi-
nutu před koncem přihrávku od Školníka na levé křídlo a kříž-
nou ranou trefuje tyčku! Škoda, góla by si kluci za svoji hru
zasloužili.

Orel Přelouč - FbK Svitavy 2:2
Souboj s v letošní sezóně omlazeným týmem Svitav přinesl

napínavou bitvu od začátku až do konce. A přitom to mohlo

Orel Přelouč - oddíl florbalu

Inzerce
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být vše jinak - mladí Orlové totiž soupeře od začátku zatlačili
do hluboké defenzivy a soustavným tlakem a pohybem po ce-
lém hřišti si vytvářeli šanci za šancí - ale ta žalostná a zbrklá
koncovka! 

Vedli jsme sice v půlce zápasu 2:0 ale poté soupeř skvělým
sólem přes půl hřiště vsítil kontaktní gól a 2 a půl minuty před
koncem dokonce vyrovnal. Přesto jsme ještě mohli vyhrát, ale
v brejkové situaci 30 vteřin před koncem Kmoníček pro dnešní
den typicky nedokázal prostřelit či blafákem překonat gólma-
na soupeře. A tak místo 3 bodů nám zůstal pouze jeden…

Vývoj skóre:
1:0 - Po skvělé Kmoníčkově přihrávce zpoza brány Koubek pro-
měňuje bekhendem z první konečně svojí další šanci.
2:0 - Kapitán Školník krásně obíhá bránu zezadu, vyjíždí si
kličkou před gólmana a zkušeně zavěšuje - kéž by každá na-
še gólová akce byla takto chladnokrevně zakončena. 
2:1 - Velmi hezký průnik soupeře přes 2 naše beky a půl hřiště
je zakončen ranou pod víko. 
2:2 - Po rychlém protiútoku soupeře následuje střela z otočky
přes nedůrazného beka, která zapadá přes Ertelovo rameno
zprava do levého horního růžku jeho branky.

30 vteřin před koncem Školník vede útok 3 na 2, výborně
uvolňuje vpravo nabíhajícího Kmoníčka, ten tváří v tvář gól-
manovi střílí mezi jeho levou nohu a ruku, všichni Orlové už
zvedají ruce nad hlavu, ale nějakým kouzlem brankáře je mí-
ček vytlačen jeho loktem těsně mimo!

Orel Přelouč - FbK Orlicko-Třebovsko 1:1
Zápas s Orlickem - to byla téměř dokonalá kopie zápasu

se Svitavami, ale s jedním drobným, ale podstatným rozdílem.
Závěrečnou šanci rozhodnout zápas ve svůj prospěch měli na
rozdíl od předešlého zápasu hráči soupeře - nejprve minutu
před koncem nastřelili břevno a vzápětí Ertel skvělým vyjetím
proti osamocenému útočníku soupeře zneškodnil následnou
loženku svou hrudí a nakonec nám zachránil alespoň bod,
přestože jsme měli mít body tři. To, co jsme nebyli schopni
proměnit svou ukvapeností v koncovce, to už bylo fakt neuvě-
řitelné. I ze statistik bylo vidět, že téměř vše šlo mimo bránu.

Vývoj skóre:
1:0 - Po sérii střel prvního útoku Koubek doráží vyraženou stře-
lu Školníka.
1:1 - Nedůrazná hra tělem pouští ke střele do poskakujícího
míčku útočníka soupeře, který pod tělem gólman střílí vyrovná-
vací gól.

Orel Přelouč - FBC Sokol Piráti Chrudim 0:2
Poslední zápas turnaje už byl spíš takovou křečí - tak, jak

to už u našich nejmladších bývá, když se nedaří, hra se rozpa-
dá postupně do nekonečné série jednotlivých soubojů o baló-
nek bez chladnou hlavou založenou kombinaci, která se po-
stupně vytrácí a vše vrcholí postupně v tzv. holomajznu, kdy
místo kombinačně založeného útoku vše končí ihned bezhla-
vým napálením míčku nazdařbůh vpřed. 

Nepomohlo ani prostřídání hráčů v druhém útoku. Není
zkrátka zpracování přihrávky, není finální, přesná přihrávka,
není střela na bránu. A tak nás tentokrát Chrudim celkem bez
problémů přejela. Ještěže bránit se už kluci naučili, i když těch
střel na Adama, který nás podržel, bylo poněkud trochu moc.

Vývoj skóre:
0:1 - Střela z dálky od obránce zapadla obloukem nad Ada-
movou helmou pod břevno.
0:2 - Neatakovaný hráč si od levého mantinelu seběhl s míč-
kem na florbalce na střed a pohodlně zavěšuje z mezikruží.

M. Kumstýř - Orel Přelouč

Inzerce
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