Pøelouèský

listopad

2 010

ROT

11
10,- Kè

Foto L. elezný

Pøítí èíslo: Prosincové èíslo Rotu vyjde v pátek 3. prosince 2010.
Uzávìrka pøítího èísla je 18. listopadu 2010.

Zprávy z radnice

!

RADA MĚSTA PŘELOUČE
103. schůze Rady města Přelouče
proběhla v pondělí 11. 10. 2010. Odsouhlasen na ní byl mimo jiné i požadavek
příspěvkové organizace ZŠ Masarykovo
náměstí na zakoupení interaktivní tabule v hodnotě 90.000,- Kč z fondu reprodukce. Rada též souhlasila s využitím
volného služebního bytu v č.p.1 na Masarykově náměstí v Přelouči pro potřeby Základní školy Masarykovo náměstí č. p. 45 Přelouč v případě souhlasného
stanoviska stavebního úřadu MěÚ Přelouč. Tento byt byl využíván jako služební byt pro školníka ZŠ Masarykovo náměstí č. p. 45. Vzhledem k jeho velikosti
a velkým nákladům na vytápění, nepožádal jeho nájemce pan Josef Svoboda
o prodloužení nájemní smlouvy a byt
k 31. 8. 2010 uvolnil. Protože Město Přelouč v současné době nemá vhodné žadatele o přidělení bytu této velikosti a ZŠ
by měla o jeho využití zájem, jedná se
o změnu bytu na nebytové účely, pro
které je nutné vyžádat stanovisko stavebního úřadu MěÚ Přelouč. Schválen
byl i dodatek č. 1 smlouvy o dílo se společností RECOSA Pardubice na opravu
zaatikového žlabu na budově základní
školy na Masarykově náměstí č. p. 45
v Přelouči za částku 41.695,- Kč. Důležitým bodem jednání bylo i schválení
smlouvy o nájmu nebytových prostor
v sokolovně za účelem uložení muzejních sbírek. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou, počínaje dnem 15. 10. 2010.
Schválen byl rovněž finanční příspěvek

ze sportovního fondu - 8.000,- Kč oddílu hokejbalu Jestřábi na přípravu mládeže a pronájem šaten při zápasech
a 7.000,- Kč TJ Sokol Přelouč na přípravu a pořádání náborových akcí. Na vědomí vzali radní také stížnost obyvatel
č. p. 135 a 134 v ul. Tůmy Přeloučského a č. p. 132 v ul. Pardubická na usnesení rady města ze dne 26. 7. 2010. Na
základě tohoto usnesení bylo vydáno
nařízení obce, kterým se vymezují na
pozemkové parcele č. 49 v katastrálním
území Přelouč parkovací místa v tzv. „Zóně Tůmy Přeloučského“. Bod 3 článku 2
vymezuje části města, ze kterých může
oprávněná osoba získat parkovací kartu.
V Zóně Tůmy Přeloučského tento nárok
mají pouze obyvatelé bytových domů
č. p. 1537, 1538, 1539, 1540. Obyvatelé domů č. p. 135, 134 a 132 však bydlí
v bezprostřední vzdálenosti nové budovy Městského úřadu a obávají se, že další silnější dopravní provoz do budoucna
jim ještě více zkomplikuje běžný život.

Parkovací místa rovněž zabírají vozy České pošty a způsobují tak další nemalé
potíže s parkováním V domech navíc bydlí početná generace lidí důchodového věku se zdravotními problémy, kterým tímto nařízením bude velice ztížena možnost
zaparkování jejich osobních aut. Rozhodnutí Rady města proto chápou jako
diskriminační a žádají, aby možnost získat parkovací kartu byla rozšířena i na
obyvatele těchto bytových domů.
Na pondělí 25. 10. 2010 byla svolána 104. Schůze Rady města Přelouče,
která mimo jiné řešila návrh na úpravu
jízdních řádů MHD Přelouč. Zpracovaný
návrh na úpravu jízdního řádu MHD Přelouč vzala rada na vědomí. Rada též souhlasila s umístěním reklamního zařízení
na veřejném prostranství na pozemcích
ve vlastnictví města Přelouče pro společnost Volaris a K2 Invest - oba v k. ú. Přelouč za účelem reklamy bytové výstavby
v Přelouči. Schváleno bylo rovněž rozšíření parkovací zóny v ul. Tůmy Přeloučského pro obyvatele a vlastníky nemovitostí v bytových domech č. p. 132, 134
a 135 v Přelouči.
mh
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
XXV. zasedání zastupitelstva města se uskutečnilo 30. 9.
2010 od 14.30 ve velkém sále Občanské záložny v Přelouči.
Jednalo se o poslední zastupitelstvo před konáním řádných
komunálních voleb. Důležitým bodem jednání bylo projednání
návrhu rozpočtových opatření IV rozpočtu města pro rok 2010.
Toto rozpočtové opatření bylo zastupitelstvem schváleno s tím,
že příjmy budou činit 240.819 tis. Kč a výdaje 277.893 tis. Kč.
Schodek rozpočtu ve výši 37. 074 tis. Kč bude pokryt financemi z minulých let. Dále byly projednány návrhy osadního výboru Lohenice, Mělice a Klenovky. Zastupitelstvo vzalo také
na vědomí zprávu o činnosti rady města v období mezi XXIV.
a XXV. zasedáním Zastupitelstva města Přelouče. Zpráva mimo
jiné konstatovala, že rada města projednávala zápis z jednání
bezpečnostní a dopravní komise ze dne 28. června a ztotožni-

la se, se závěry komise tj. umístit na opravenou komunikaci
podél sportoviště mezi ulicemi Sportovní a Labská dopravní
značku zákaz vjezdu motorových vozidel mimo dopravní obsluhy. Někteří občané si zvykli tuto komunikaci využívat jako zkratku mezi jednotlivými částmi města, aby se vyhnuli semaforům
na hlavní komunikaci. Dále rada v souladu s návrhem komise
neschválila zprůjezdnění ulice Zborovská a to pro výjezd vozidel z Masarykova náměstí z důvodu velkého pohybu dětí
ze základní školy.
Zastupitelstvem byla rovněž schválena a vydána Obecně
závazná vyhláška města Přelouče č. 6/2010 o místních poplatcích. Účelem vydání tohoto právního předpisu obce je
zavedení nového místního poplatku v rámci samostatné působnosti obce, a to poplatku za jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Vybíráním tohoto nového poplatku budou zvýšeny příjmy
města Přelouče.
mh

Město Přelouč, Kulturní služby města Přelouče a M. Bečička s kolektivem
srdečně zvou občany na pokračování úspěšného pořadu

Večer s videokronikou města Přelouče
dne 9. 11. 2010 od 18:00 ve velkém sále Občanské záložny Přelouč
(na programu je rok 1997 a bonus - 730 let MĚSTA PŘELOUČE). Vstup zdarma.
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JAK JSME VOLILI

Zvolení zastupitelé:
ODS:
Burešová Irena Bc.
Pacák Lubor Mgr.
Veselý Petr Bc.
Jadrníček Pavel MVDr.
Kožený Milan Ing.
Honsová Jitka
Skala Libor Ing.
Nezávislí:
Moravec Ivan Ing.
Hrdý Pavel Ing.

Bukovská Ladislava
Zeman Zdeněk MVDr.
Nedbal Miroslav
ČSSD
Macháček Martin
Kulakovská Anna
Mifek Ladislav
Cirkl Leoš
Koalice pro Přelouč
Kumstýřová Zdeňka Ing.

Jelínková Věra Mgr.
Volejníková Jolana Doc. Ing. Ph.D
(26. 10. rezignovala na mandát
členky zastupitelstva)
Lenka Roušarová MUDr.
(1. náhradnice v pořadí
za rezignující
Volejníkovou Jolanu Doc. Ing. Ph.D)
KSČM
Moravec Martin Ing. Ph.D
Čapský Jaroslav RSDr.

UPOZORNĚNÍ NA
WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA
Upozorňujeme občany, že od 20. května 2010 je na webových stránkách
města umístěna aktuální videokronika. Jedná se o krátká aktuální videa z kulturních a společenských
akcí ve městě. Záznamy jsou postupně doplňovány a aktualizovány.

Trh práce
na Přeloučsku
Na ÚP v Přelouči bylo k 30. 9. 2010 evidováno celkem 1062
uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti v měsíci září tedy činila v této oblasti 7,56 %. K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.: Vápno 24,56 %, Tetov 20 %, Sovolusky 17,91 %, Holotín 16,67 %,
Kasalice 14,58 %, Litošice 14,58 %, Trnávka 14,56 %, Strašov
14,29 %, Kojice 12,61 %. Dále uvádím míru nezaměstnanosti: Chvaletice 7,5 %, Choltice 6,9 %, Břehy 6,67 %, Řečany n/L
5,59 %. V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 6,78 %.
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti 6,22 %, s celkovým počtem 5805 evidovaných uchazečů.
Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 30. 9. 2010 celkem 1207 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní mís-
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to připadlo v okrese Pardubice v průměru 4,8 uchazeče. Na
Přeloučsku bylo k 30. 9. 2010 hlášeno na ÚP celkem 201 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem 5,3 uchazeče.
Michaela Hývlová
Vedoucí pobočky

Nová telefonní čísla na Úřad práce v Přelouči
Oddělení zprostředkování Přelouč
Hývlová
950 144 401
Lýrová
950 144 403
Čukan Dis. 950 144 405

Kašparová
Myšková

650 144 402
950 144 404

Oddělení státní sociální podpory
- kontaktní místo Přelouč
Pěkná
950 144 501
Podhorská 950 144 503

Kvochová
Karásková

950 144 502
950 144 504

Přeloučský ROŠT
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ČAS ADVENTU JE TU....
Zveme všechny Přeloučáky 27. listopadu v 18 hodin před
Záložnu na slavnostní rozsvěcení Vánočního stromu. Pro
všechny přeloučské děti rozsvítí rodiče prvního letošního občánka Přelouče na Masarykově náměstí Vánoční strom. Součástí této malé slavnosti doprovázené písničkami Chrámového
sboru Ad libitum z kostela sv. Jakuba v Přelouči bude i sváteční promluva Pátera L'ubomíra Pilky z Církve římskokatolické. Děti si zde za pomoci rodičů, na speciální kartičku, jistě
rádi napíší své přáníčko pod stromeček. Všechna přáníčka budou v závěru vypuštěna pomocí velkého balónu do světa. Třeba se nějaké vyplní.

Vánoční zpívání před Záložnou Vás přivítá 23. 12. od
18.00 hodin. Za podpory přeloučských pěveckých sborů a dalších milých hostů jistě přispěje k dobré náladě vánoční punč
a přání od starostky města paní Ireny Burešové. Přijvte stisknout ruku, nebo třeba jen popřát příjemné svátky vánoční svým
přátelům a známým. Odnést si můžete Betlémské světlo, každoročně jej pro Vás přinášejí Skauti Přelouč. Přijvte si zazpívat
koledy a nezapomeňte: již podruhé se pokusíme o přeloučský
rekord v počtu vánočních čepic na jednom místě.
Jiří Drábek
+ kolektiv

Z redakční pošty
(Reakce čtenářky na článek městské policie z Přeloučského
Roštu č. 10/10 „Loupežné přepadení“)
Dobrý den, jmenuji se Jiřina Vorlová, bydlím na „obci“ a kolem rybníčku chodím denně do práce. Jsem prodavačka u „Zemana“, má ranní směna začíná ve čtyři ráno, odpolední končí
po 20-té hodině, a vůbec se nedivím, že tam došlo k přepadení,

je tam totiž tma „jak v pytli“!! Ano, světel je tam dost, tev u dětského hřiště dokonce víc, než dost, ale svítí z toho dvě, u garáží
pak nic! Nejen, že nevidím, kam šlapu, ale kdyby mě tam někdo
„bacil“, ani nevím odkud to přišlo! Běžte se tam někdy po setmění podívat, ale vezměte si baterku, ax to přejdete bez úhony. Tady
se myslím, šetří na nesprávném místě!
Děkuji vám Vorlová J.

Inzerce
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Podzimní svoz v Přelouči a místních částech
Svoz větví město Přelouč
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služby města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stromů
a keřů. Svoz se uskuteční

v pondělí 8. LISTOPADU 2010.
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Svoz větví
místní části města Přelouče

elektrozařízení pocházejícího z domácností v rámci zpětného odběru.
Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, koberce, apod., dále pneumatiky
Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly od
barev, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (monočlánky, baterie), apod.
Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: lednice, televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehličky, varné konvice, apod.
Tento mobilní svoz se týká místních částí a bude probíhat
podle následujícího harmonogramu:
Termín svozu:

sobota 20. LISTOPADU 2010

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

v pondělí 15. LISTOPADU 2010.
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Mimořádná změna
provozní doby sběrného dvora
Ve středu 17. listopadu, kdy je z důvodu státního svátku
volný den, bude sběrný dvůr uzavřen. Otevřen bude mimořádně ve čtvrtek 18. listopadu v době od 10 - 15 hodin.
Děkujeme občanům za pochopení.

Mobilní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu,
zpětný odběr elektrozařízení
místní části města Přelouče
Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje pro
místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lhota,
Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy) svoz komunálního velkoobjemového a nebezpečného odpadu a svoz použitého

FEJETON
Jak si usteleš, tak si lehneš
Člověk má po sobě „uklízet“. V každém věku, zvláště ve vyšším, protože v dětství za nás věci vyhazuje maminka. Lidský jedinec prošel během vývoje různými stádii - od Homo habilis (člověk zručný) přes Homo erectus (člověk vzpřímený), Homo sapiens
(člověk rozumný) až po Homo hromadus (člověk hromadový). Je
až neuvěřitelné, co dovede za svůj, především dospělý, život dů-
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Svoz bioodpadu
v hnědých plastových nádobách
Oznamujeme občanům města Přelouče a místních částí, že
svoz bioodpadu zajiškovaný pomocí hnědých plastových
nádob bude prováděn do konce 47. týdne; poslední svoz tedy bude uskutečněn v týdnu od 22. do 26. listopadu 2010
v závislosti na dané lokalitě.
Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické bude možné biologicky rozložitelný odpad ukládat i nadále. Připomínáme provozní dobu sběrného dvora:
Pondělí
13 - 17 hod.
Středa
10 - 15 hod.
Pátek
13 - 17 hod.
Sobota
8 - 12 hod.

myslně nastřádat. S rostoucím věkem roste objem hromad exponenciálně. Přitom se zbytečnou nadějí očekáváme okamžik opětovného použití nepoužitelného. Škoda, že nežijeme ve starém
Egyptě, kde se pod obrovskými pyramidami nacházelo veškeré
jmění zemřelého. Mnozí z nás by byli v hrobce zavaleni starými svetry, které pletla nezapomenutelná babička, nespočetným
množstvím okopaných bot, které už řadu let kvůli revmatickým
kloubům nenosíme, saky propocenými v tanečních, kalhotami,
které nám dávno nesedí, otlučenými hrnky, do nichž jsme vtiskli notnou dávku nostalgie a krabicemi všech rozměrů, někdy
i od mléka. Zkrátka vším, co jsme za života litovali vyhodit. Svou

Přeloučský ROŠT
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funkci by tak ztratil sběrný dvůr, kam ostatně řada z nás to harampádí stejně nevozí. A pozůstalí by byli bez starostí.
Americký spisovatel Robert Fulghum si v rámci takového
„úklidu“ dokonce zakoupil místo posledního odpočinku. Na prosluněné louce. Pravidelně tam chodívá se stoličkou a vychutnává rituál s představou „tady budu ležet“.
Poté, co lidé popelnicových polí ve 13. století př. n. l. zavedli rituál zpopelňování, zkomplikovali bádání nejen antropologům,
ale i vdovci v jedné Hrabalově povídce. Trpělivě s otazníkem ve
tváři převažoval na kuchyňských vahách popel nebožky ženy,
protože vzhledem k její korpulentnosti pochyboval o její pravosti.

!

Rozhodli jsme se pro uložení uren našich předků a příbuzných do rodinné hrobky. Odtušili jsme, že posunutí desky na
mohyle by bylo nad naše síly. Požádali jsme proto o službu
pracovníky správy hřbitova. S urnami, vyzvednutými v kolumbáriu jsme byli připraveni na pietní akt. S němým úžasem jsme
sledovali obřad, jenž postrádal černou barvu. Přizvaní odborníci spouštěli postupně na provázku do hrobky schránky s popelem v reklamních igelitových taškách s nápisy Penny, Plus,
Tesco a Globus. Do jakých rozpaků to dostane archeology za
tisíc let se my, lidé igelitových polí, už nedozvíme.
D. Jiroutová

2. kolo fotografické soutěže zná své vítěze
30. 9. 2010 bylo ukončeno 2. kolo fotografické soutěže Moje město ve fotografii. Porota vybírala ze 150 došlých fotografií a výběr opět nebyl jednoduchý.
Ještě jednou bychom touto cestou rádi
poděkovali všem autorům za jejich příspěvky. Věřte, že opravdu bylo z čeho vy-

bírat a vybrat tři vítězné fotografie opravdu nebylo jednoduché.
Velký dík patří i panu Igoru Sviridovovi, za výbornou spolupráci při organizaci celé soutěže a panu Petru Vlčkovi
za odbornou pomoc při výběru vítězných
fotografií.

A nyní již konečné výsledky 2. kola:
1. místo - sl. Jana Vánišová - Socha
2. místo - p. Ilona Bryknerová
- Záložna v zimě
3. místo - p. Lukáš Adámek
- Nádraží-motoráček

3

2
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O kom nevíme
Nikdo se asi nedoví
O čem snila
Spřádajíc jemné krajoví
Krásu křehkou - něžnou
Jak ruka milencova
Co osloví tě
Beze slova...
Kraječku načechranou
Jak vlásky vodních víl
Prostřené po hladině
Jíž měsíc ozářil...
(úryvek z básně Catsy Heartové
- http://my. opera.com/catsyh/blog/
Krajkářka - někdo si pod tímto pojmem představí slavný obraz J. Vermeera,
jiný ženy v dobách dávno minulých, vytvářející cosi jemného a krásného nazývaného krajkou.... A přesto i dnes se s tímto uměleckým řemeslem můžeme setkat,
a to dokonce u nás, v Přelouči. Jana Homolová a Ilona Kryštofová již téměř
20 let vytvářejí z nití pomocí paliček, podušky (herdule) a podvinek (nákresu vzorů) překrásné krajky. Není to však jejich
povolání, ale velký koníček. Paní Janu Homolovou mnozí znáte jako pedag. pracovnici DDM, Ilonu Kryštofovou jako vychovatelku v družině ZŠ Smetanova. A jak

se k tomuto koníčku dostaly? „To bylo na
začátku 90. let,“ vzpomíná Jana, „kdy nám
paní Košxálová z Přelouče navrhla, zda
nechceme pro dívky lektorku paličkování. Dívky se však tehdy nepřihlásily, tak to
zkusila s dospělými. A stačilo pár prvních
vazeb a tato technika nás okamžitě „chytla“. Později jsem už kurzy vedla sama. Zanedlouho se v nich objevila i Ilona - má
spřízněná duše - a začala naše spolupráce a přátelství.“ Jana a Ilona navštěvovaly společně různé kurzy a setkání, dál se
školily a školí v tomto oboru dodnes. Jsou
členky Vzdělávacího spolku uměleckých
řemesel v Praze, své práce vystavují na
různých akcích. Nejzajímavější, nejobdivovanější dílo, na němž mají také svůj
podíl, bylo k vidění na krajkářském kongresu v holandském Groningenu. Jednalo se o dlouhý pás paličkované krajky
složený ze 400 dílků. Tolik krajkářek na
něm pracovalo - a ty naše -Jana a Ilona
s dalšími osmi ženami z Přelouče- byly
mezi nimi. Celý pás byl navinutý a zavěšený na několika tyčích, takže tvořil
nádherný vodopád krajkoví s jemnou barevností. Návštěvníci výstavy zůstávali
v úžasu stát. Později byl tento „závěs“ vystaven v Bruggách, v Senátu ČR, v německém Annabergu. Dnes jej můžete vidět
v Muzeu krajky ve Vamberku. (doporučuji zhlédnout, je to nádhera!). Jana a Ilona se v rámci spolku (VSUŘ) s některými

pracemi účastní i módních přehlídek, různých krajkářských výstav nejen u nás, ale
i v Německu a Polsku. Svůj um a znalosti si nenechávají pro sebe. Mnoho let vedou kroužky paličkování jak pro děti, tak
i pro dospělé. Není snadné tuto náročnou
techniku naučit, je třeba nejen zručnost,
ale i trpělivost, představivost... Paličkování je však jejich velký koníček a jsou rády, že toto krásné umění mohou předávat dál a udržovat tak slavnou tradici
krajkářství u nás. Za to jim patří velký
dík a obdiv! Co krásného děti pod vedením těchto dvou skromných a šikovných žen dovedou
vytvořit, můžete vidět na každoroční
vánoční výstavě
v DDM, na kterou
vás srdečně zveme.
JM

Naše ulička - František Flos

2. část

(Staré album - dosud netištěné vzpomínky z časného mládí)
Naproti nám zůstávali Holinkovic, také ve zděném domku a s klikou u dveří.
Starý pan Holinka byl krejčí a filosof, což
u krejčích bývá pravidlem. Protože myšlenky pana mistra Holinky buv pospíchaly, nebo se zpožvovaly jako staré hodinky, nestačila mu slova k vyjádření a proto
mistr vyplňoval mezery mnohoplnými rčeními jako „tentočky a nynčkon“. S panem
mistrem, s jeho vysokou a hubenou manželkou a s jejich dcerou Marjánkou jsem
byl jedna ruka. Když mne neviděli na ulici, došli si k nám: „Tak pojv, Fanynku,
pojv“, lákal mne mistr. „Tentočky, co jsem
chtěl říci, aha, nynčkon si utři nos a přineseš tentočky - matko, co přinese?“ „Aha,
za čtyry kafe, za 2 cukr, za krejcar cikorky, za 2 ocet a tentočky“, dodával tišeji
a tev už běž, já tě za to ostříhám.“ U Holánků jsem rád vysedával. Mívali tam
čisto jako v kostele, teplo jako v lázni,
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a když mně pan mistr ušil z odstřižků mičudu, bylo mně jako v nebi.
Přes síň vedly dveře do velké světlé
světnice. Tam trůnila na vysoké židli paní
Lorynka. Také Lorynce jsem poslíčkoval,
ale vcházel jsem do jejího pokoje vždycky
s neuvědomělou bázní, nebox netrůnila
tam jen paní Lorynka, vždycky bledá, moudrých něžných očí a bolestně sevřených
rtů, nýbrž sedělo kolem ní půl tuctu slečen
a všechny byly ponořeny v bílých závějích
sněhových. Ale nebyl to sníh, bylo to plátno, damašek, hedvábí a byly to krajky. Paní Lory byla vyhlášená švadlena, a když
o ní maminka mluvila, vždycky jen jako
o světici. Lorynka byla po celý život churavá, sotva se vlekla, ale nikdy nenaříkala a co z jejich průsvitných rukou vyšlo,
jen kvetlo. Myslím, že paní Lorynka prožila v mládí román, když jsem se však ptal
maminky, odpověděla mi, že to není pro

mé uši, ale tatínek věděl, co pro ně je,
protože soused Floner (za naší zahradou)
žaloval, že jsem mu rozbil tašky, když
jsem házel kamením po jeho holubech.
Vpravo od Holinků byla ulička a potom tam stály masné krámy, kam jsem
nosil krotkou sovu, aby se najedla z odpadků masa. Mezi krámy a pěkným stavením na kopečku otvírala se někdy těžká vrata, jimiž projížděly vozy naložené
sudy do pivovarského dvora. Dům na kopečku byl vždycky pěkně obílen, dveře
pěkně natřeny a v oknech se pestřily květiny na pozadí bílých záclon. Nikde jinde
neměli v oknech záclony jen u Dlasků.
Ačkoliv byl náš tatínek zámožný obchodník, nechodil všedního dne nikdy
nastrojen, protože jakmile odbyl ráno věci obchodníka, rozeslal řezníky jako svaté apoštoly po vsích, sebral hůlku a pušku a pospíchal do svých milých polí.

Přeloučský ROŠT
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Inzerce

Nebyl hospodář, málo polím rozuměl,
ale miloval je.(Podobiznu svého tatínka
a jeho dvanácti apoštolů, jak říkala maminka, jsem vložil do alba nazvaného
Řezníci). Zato pan Dlask se mně velmi líbil. Strojil se pansky jako pan Slavík každý den a všechno mu slušelo, protože byl
velmi hezký muž. Byl sice vyučen v knihařství, ale jeho paní nedovolila, aby provozoval řemeslo a znečistil tak její skvěle čistou domácnost. Říkali ji všude „paní

hedvábí“, protože bez hedvábného čepce a hedvábné zástěrky nikdy nevyšla
z domu. Pan Dlask byl soudní sluha, denně se stýkal s panem soudcem Hekem
a úřed ní nimbus ho stále obklopoval.
Vázal u soudce spisy, roznášel obálky
a obstarával podobné práce, jako pravá ruka páně soudcova. Odtud ta sláva,
takže se jeho chox nemohla s leckým zahodit a také se nezahodila. Pan Dlask se
k ní přiženil a pěkně ji poslouchal. Její

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
VÁS ZVE NA

ADVENTNÍ KONCERT
PETR VACEK - VARHANY, JAN JIRÁČEK - ZPĚV

sobota 4. 12. 2010 v 17 h.
sbor Tůmy Přeloučského, ul. T. Přeloučského 332, Přelouč
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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dcera Márinka byla jediná slečna v celé
uličce. K nám chodila „paní hedvábí“ denně pro mléko a vždycky opatrně prohlížela židli, než se posadila. Mluvila také
hedvábně, pomalu a tak správně mluvnicky. Až nám mráz přebíhal po zádech.
Všecko bylo u ní správné, zelené, modré,
ona vídala vojáky a bramborům říkala
zemáky a apatyce lékárna. Mimo to věděla jako Nepokojka o všem, co se dělo,
ale nepomlčela o tom, nýbrž všecko posoudila, rozebrala a ze všeho vyvodila,
jak by co mělo a nemělo být.
Protože pan Dlask přinášíval domů
úřední noviny, rozmlouvala také o vídeňské politice, ale jen tenkrát, když nebyl tatínek doma. Paní Dlasková Vídeň chválila, ale tatínek jako mladočech haněl a byl
oheň na střeše, a tu moudrá naše maminka musela hasit. Nerad se zmiňuji,
že paní hedvábí nebyl nikdo roven, že
se štítila pracujících lidí, ale že byla ke
stáru stižena tak nepříjemnou chorobou,
že se jí lidé vyhýbali.
(pokračování příště)

9

Aktuální informace

!

Poděkování našeho externího dopisovatele
čtenářům „Přeloučského Roštu“
Loučení nemám rád, tím vždy něco nebo někoho, s kým nám
bylo dobře, ztrácíme. Proto volím tuto administrativní formu.
Prosím čtenáře, aby považovali můj říjnový příspěvek o „mužích 28. října“ za derniéru mé spolupráce s redakcí „ROŠTU“. Důvody jsou prosté, jak nás s oblibou utěšují naši zdravotníci: „Jsou
tady léta, lepší už to nebude“... Navíc ztráta rodinného příslušníka
mne zastihla zcela nepřipraveného pro plnění odlišných úkolů.
Děkuji všem čtenářům, kteří měli trpělivost číst mé příspěvky, kterých bylo od roku 1989 společně se Zprávami pro Klub
přátel Pardubicka cca 300.
Děkuji rovněž všem šéfredaktorkám, se kterými jsem za ta
léta spolupracoval. Trvalé vzpomínky mám uloženy na spolupráci s paní Jiřinou Dlaskovou, se kterou jsem sice měl na počátku menší názorové rozdíly na rozdělování delších příspěvků,

ale postupně se vypracovala ve vynikající spolupracovnici, se
kterou jsem se jen nerad loučil. Domnívám se však, že i současná šéfredaktorka paní Martina Horáčková má všechny
předpoklady navázat na práci paní Jiřiny Dlaskové. Poděkování patří i celé redakční radě Přeloučského Roštu.
Při této příležitosti musím rovněž vyslovit uznání panu Petru Vlčkovi, který vždy a ochotně připravil případnou fotodokumentaci pro příslušný příspěvek. Petr dokázal „vytáhnout“
fotosnímek jedince i ze skupinové fotografie - viz MUDr. Karla Cholinského na schodišti záloženské budovy či akad. malíře Vladimíra Zourka ze skupinové fotografie na plovárně.
Věřím, že i při příležitostných návštěvách sekretariátu budu bývalými spolupracovnicemi přijat přátelsky.
František Hollmann

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

P

Milí čtenáři naší rubriky,
Z represivních událostí musím zmínit neukázněnost řina začátku tohoto příspěvku se vrátím k minulému číslu,
dičů na našich silnicích, kteří neustále překračují nejvyšší pokde jsem vás velmi stručně informoval o loupežném přepadevolené limity rychlosti při projíždění naším městem a okolními
ní herny v našem městě. S potěšením vám mohu sdělit, že luobcemi. Po znovuzprovoznění radaru jsme začali pravidelně
piči byli chyceni a policie zjistila, že několik dalších případů
kontrolovat a řešit tyto přestupky. Chci vás na tomto místě ins podobným scénářem měli tito pachatelé na svědomí. Přepaformovat, že za období jednoho měsíce bylo uděleno celdení navíc prováděli se střelnou zbraní. V našem
kem 190 500 Kč na pokutách pouze za překročepřípadě služba kriminální policie čerpala poznatky
ní rychlosti! Několik dalších přestupků bylo předáno
MÌSTSKÁ
zejména z městského kamerového systému. Nyní
správnímu orgánu, protože rychlost překročila hraniPOLICIE
pachatelé čekají na vyměření trestu.
ci, kdy strážníci mohou tyto přestupky řešit na místě
v blokovém řízení. Zpomalte a šetřete dětem na
„Ježíška“!
Když už jsem se zmínil o kamerovém systému,
jistě jste si všimli, že došlo k posunutí jednoho z kamerových bodů a to kamery u Penny Marketu. DůVÁNOČNÍ ČAS PŘICHÁZÍ...
ØE
LOUÈ
vod byl ten, že kamera „neviděla“ na dětské hřiště,
Protože se pomalu, ale jistě výlohy plní vánoční
kde často dochází k ničení tohoto zařízení a tak mávýzdobou a blíží předvánoční shon, opět bych vás
me toto místo v současné době pod stálým dohledem. Navíc je
rád varoval před lidmi, kteří si nakupování představují docez tohoto místa lépe monitorováno i nově opravené Pernštýnské
la jinak. Zamyslete se v klidu, než vyrazíte do víru nákupních
náměstí s kašnou.
Možné pohledy kamer:
center, kam a jak nejlépe uložit vaše peníze a ostatní cenné
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věci. Snažte se vnímat okolí a udržet aspoň v bdělém stavu vaši pozornost. Nedávejte zlodějům zbytečně šance, které by vás
pak mrzely a kazily vám radostné chvíle.

!

2 osoby, které z automobilu vystoupily. Jeden z mužů se snažil utéct, ale vzápětí byl zadržen. Řidič u sebe neměl žádné
doklady a odmítl provedení orientační zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu.

K UDÁLOSTEM UPLYNULÉHO OBDOBÍ...
2 x alkohol za volantem...
1. Kolem půlnoci projížděla hlídka MP obcí Břehy. Povšimla
si automobilu, které přejíždělo hlavní silnici směrem k autokempu Buňkov a zastavilo na louce. Z vozidla vystoupili
mladíci, kteří byli vyzváni k předložení příslušných dokladů.
Následně byl řidič vyzván k provedení dechové zkoušky,
aby hlídka zjistila, zda není ovlivněn alkoholem. Zkouška
prokázala přítomnost alkoholu ve výši 0,65 promile alkoholu. Řidič sám přiznal, že zhruba před hodinou požil Fernet
Citrus a řídil proto, že si kamarád po rozchodu s přítelkyní
potřeboval popovídat.
2. V časných ranních hodinách si hlídka MP všimla osob, které vycházely z nočního podniku. Jeden z mužů, o kterém je
hlídce známo, že už řídil vozidlo pod vlivem alkoholu, usedl
za volant. Když automobil vyrazil, rozhodli se strážníci pro
kontrolu posádky vozu. Řidič však nereagoval na zapnuté
světelné výstražné zařízení ani na nápis STOP a vozidlo
náhlé prudce změnilo směr jízdy a odbočilo do vnitrobloku
ulice K. Čapka. Když řidič zjistil, že ulice dále nepokračuje
a končí parkovištěm, zastavil na jeho konci, vystoupil z vozidla a snažil se z místa odejít. Stejně se chovaly i další

KAŠNA JAKO PRÁDELNA
Přijali jsme telefonické oznámení, že Vietnamci v kašně
perou prádlo. Na místě bylo oblečení rozvěšené na lavičkách
a kapala z něj voda. Lavičky byly mokré a nebylo možné na ně
sednout. Přestupci byli zjištěni a odměněni příslušnou sankcí.
MÍSTNÍ ZNALOST STRÁŽNÍKŮ JE DŮLEŽITÁ
Kolegy z policie jsme byli kvůli vytíženosti požádáni o pomoc. U firmy Kiekert byl údajně spatřen muž, jak rozebírá na
parkovišti osobní vozidlo škoda Felicia. Na místě se už nikdo
nenacházel, ale podle popisu, který jsme dostali, tušil strážník, který byl na místě, o koho by se mohlo jednat. Nezbývalo,
než zazvonit u bytu, kde možný pachatel bydlel. Muž nezapíral a byl následně předán k dořešení policistům.
tísňová linka 156 - ne z mobilních telefonů
tel.: 466 959 660
fax: 466 094 104
mobilní telefon: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz
Mgr. Martin Karabec
velitel MP Přelouč

Inzerce

11 / 2010

11

Napsali nám

!

Finalistka Primababči je z Přelouče

Poděkování

Soutěžní klání Českého rozhlasu Pardubice o titul PRIMABABČA 2010 má za sebou první semifinálové kolo. To se konalo
v sobotu 16. října v pardubickém kulturním domě Hronovická.
První místo v pardubickém kole obsadila Libuše Hrudová z Chrudimi. Na místě druhém místě skončila „Přeloučačka“ Jaroslav Krištofová. Paní Jaroslava má 3 vnoučata a v současné době pracuje
v jednom pardubickém regeneračním studiu jako masérka. Porotu sympatická Jaroslava uchvátila svojí energií, elánem a optimistickou náladou. Paní Jaroslava Krištofová bude o titul Primababča 2010 bojovat ve velkém finále. To proběhne v sobotu
4. prosince od 15ti hodin v Pardubicích v kulturním domě Hronovická. A protože se bude volit i „primababča sympatie“, přijvte,
milí Přeloučáci, paní Jaroslavu Krištofou při finálovém soutěžení podpořit! Kromě dam soutěžících v rozmanitých disciplínách se můžete těšit na zpěvačku Heidi Janků. Soutěží provází herec VČD Pardubice Pavel Novotný, kterého znáte například ze seriálu Ulice.
Radim Jelínek, ČRo Pardubice

Děkuji paní Marcele Musilové z prodejny Elektro AB za
vstřícný a ochotný přístup k zákazníkovi.
V této prodejně jsem kupovala zboží vícekrát. Paní Musilová vždy dobře poradila, zajistila
odvoz, dokonce do zboží, zakoupeného v jiné prodejně, dohledala a objednala patřičné příslušenství. Co pro jinou prodejnu
(v jiném městě) bylo zřejmě nelukrativní, paní Musilová byla ochotná sehnat.
Zoulová Eva
Přelouč

CRIONIC v KENYA baru
Přeloučská kapela CRIONIC vydala na konci jara letošního
roku nové CD „HIDDEN INSIDE“ s více než hodinovým obsahem
své nejaktuálnější původní hudební tvorby. Tyto nové hudební
počiny byly již ke slyšení na mnohých letních hudebních akcích,
mimo jiné třeba i na přeloučském náměstí v rámci tradičních
oblíbených hudebních střed. K poslechu jsou nyní také na
www.crionic.cz. Kluky s CRIONICu velice těší zájem fanoušků
a všem moc děkují za přízeň. V pátek 3. prosince by CRIONIC
tímto také rád pozval své „fans“ do místního KENYA baru, kde
od 21:00 předvede svůj celovečerní koncertní program. Mimořádně tento večer bude pro každého připraven i dárek v podobě nového CD v rámci šedesátikorunového vstupného. Těšíme
se na Vás.
Za kapelu CRIONIC
Aleš Doležal

Anna Kulakovská - Komplexní domácí péèe s.r.o.

Dovolujeme si Vás pozvat na historicky první

PLES GYMNÁZIA
PŘELOUČ
Konaný v sobotu 20. 11.
v sále Občanské záložny od 20:00
Slibujeme večer plný příjemné zábavy
a originální tombolu!
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Poděkování
Již delší dobu využívám služeb „Komplexní domácí péče“ v Přelouči a chci touto cestou celému kolektivu poděkovat. Jejich přístup k ošetřujícímu pacientu je na příslušné
úrovni a co se týká lidského přístupu k nám
starším lidem, jsou vždy milé, příjemné, za
což jim patří náš dík.
Zároveň chci poděkovat vedoucí paní Kulakovské za její přístup, porozumění a vždy
urychlené vyřízení našich požadavků.
Ing. Antonín Sobotka
V Přelouči, říjen 2010
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE

Turynová Eliška
Petržilka Miloš
Marková Ludmila

Burešová Veronika
Jelínek Daniel
Přemyslovský Lukáš
Kratochvílová Michaela
Rob Adam

80 let
75 let
75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Jitka a Miloslav Burketovi
Petra a Milan Novákovi

28. 9.
14. 9.

JUBILANTI
Pa|ourová Vladimíra
Křemenák Václav
Hollmann František
Klapková Jaroslava
Libenková Anna
Hlínová Věra
Pokorný Josef
Holoch Jaroslav
Vondráčková Aloisie

90
89
89
89
88
87
85
80
80

let
let
let
let
let
let
let
let
let

ZLATÁ SVATBA
Jiřina a Miroslav Fořtovi

24. 9.

DIAMANTOVÁ SVATBA
Věra a Josef Drahokoupilovi

23. 9.

KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE
LISTOPAD 2010
STŘEDA 3. 11.
v 18.00 hod.

ÚTERÝ 9. 11.
v 18.00 hod.

CESTOVATELSKÁ BESEDA
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
PŘEDNÁŠÍ ONDŘEJ VALÁŠEK
KINO PŘELOUČ
VSTUPNÉ 70 Kč

PÁTEK 26. 11.
v 18.00 hod.

TANEČNÍ - PRODLOUŽENÁ
OBČANSKÁ ZÁLOŽNA

VSTUPNÉ 40 Kč

SOBOTA 27. 11. ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
v 18.00 hod.
MASARYKOVO NÁM.
VSTUP ZDARMA

VIDEOKRONIKA MĚSTA PŘELOUČE
OBČANSKÁ ZÁLOŽNA

VSTUP ZDARMA

STŘEDA 10. 11. TRAVESTI SHOW - HANKY PANKY
v 19.00 hod.
„Z POHÁDKY DO POHÁDKY“
OBČ. ZÁLOŽNA
VSTUPNÉ 220 Kč
PÁTEK 12. 11.
v 18.00 hod.

TANEČNÍ KURZY

PÁTEK 19. 11.
v 18.00 hod.

TANEČNÍ KURZY

OBČ. ZÁLOŽNA

OBČ. ZÁLOŽNA

VSTUPNÉ 40 Kč

VSTUPNÉ 40 Kč

SOBOTA 20. 11. PLES GYMNÁZIA
v 20.00 hod.
OBČ. ZÁLOŽNA
NEDĚLE 21. 11. MICHAL NESVADBA
v 15.00 hod.
V POŘADU „MICHAL JE KVÍTKO“
KINO PŘELOUČ
VSTUPNÉ 145 Kč
ČTVRTEK 25. 11. TOČTE SE PARDÁLOVÉ
v 19.30 hod.
STAROPRAŽSKÉ PÍSNIČKY
KINO PŘELOUČ
VSTUPNÉ 70 Kč
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
politika
BÍLEK, Jiří
Vojáci druhé kategorie, aneb, Neříkejte
jim černí baroni.
Praha: Knižní klub, 2010.
druhá světová válka
TESAŘ, René J.
Strmá stěna smrti: Pointe du Hoc: Útok
na pevnost Evropa.
Praha: Pražská vydavatelská společnost,
2010.
NAROČNICKAJA, Natalia Aleksejevna
Partitura druhé světové války: kdo a kdy
začal válku?
Praha: Ottovo nakl. 2010.
etnografie
PLICKA, Karel - VOLF, František
Český rok v pohádkách, písních, hrách
a tancích, říkadlech a hádankách - Jaro.
Praha: Mladá fronta, 2010.
výchova, hry s dětmi
ŠTANCLOVÁ, Eva
Pohádky a hry z kouzelné skříně.
Praha: Portál, 2010.
lékařství, péče o dítě
AŠENBRENEROVÁ, Ivana
Co dělat, když dítě...: tipy, jak překonat
nejrůznější dětská trápení.
Praha: Mladá fronta, 2010.
technika
Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech: přehled technologií a legislativy.
Praha: Zastoupení Evropské komise
v České republice, 2010.

cestopisy
PLEŠINGER, Vladimír
Peru pod kůží.
Brno: Jota, 2010.

ŽIVOTOPISY

ŠKVÁROVÁ, Veronika
Indonésie: jak ji pozná málokdo.
Praha: Knižní klub, 2010.

SWAYZE, Patrick
Žil jsem skvělý život.
Bratislava: Aktuell, 2010.

KRÁSNÁ LITERATURA

O'Brien, Daniel
Paul Newman.
Praha: XYZ, 2009.

AUSTEN, Jane
Úskalí lásky.
Voznice: Leda, 2010.
FINDER, Joseph
Zmizelý.
Praha: Metafora, 2010.

ŽÁK, Jiří
Schůzky nad Seinou: rozhovory s legendami francouzského filmu.
XYZ, 2009.

GORTAT, Grzegorz
Potkani a vlci: den, který všechno změnil.
Brno: Jota, 2010.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

HAARLEM, Johanna Henrika van
Dvakrát jsem ztratila syna.
Praha: Paseka, 2010.

NESVADBA, Michal
Pohádky o dveřích.
Praha: Fragment, 2010.

JOHNSON, Jane
Tajemství berberského amuletu.
Plzeň: Plejáda, 2010.

NEUBAUER, Annette
V moci alchymie: krimi příběh o Isaacu
Newtonovi.
Praha: Thovt, 2010.

MANN, Reva
Rabínova dcera: pravdivý příběh ortodoxního židovství, sexu a drog.
Brno: Jota, 2009.
MAWER, Simon
Mendelův trpaslík.
Zlín: Kniha Zlín, 2010.
MORO, Javier
Červené sárí: když se moc platí životem.
Praha: Ikar, 2010.

POZVÁNKA
POSLEDNÍ TVŮRČÍ DÍLNA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
SE KONÁ V PÁTEK 19. 11. 2010 V 17.15 HOD.
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE, NA PROGRAMU JE BARVENÍ
HEDVÁBNÝCH ŠÁTKŮ JEDNODUCHOU, EFEKTNÍ TECHNIKOU ŠIBORI
A ZDOBENÍ TEXTILU BARVAMI. MŮŽETE SI VYROBIT TŘEBA UŽ HEZKÉ
VÁNOČNÍ DÁRKY. CENA KURSU, KTERÝ TRVÁ TŘI HODINY, JE 250 KČ.
BLIŽŠÍ INFOMACE NA TEL. 466 959 715 NEBO PŘÍMO V MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ, POČET MÍST JE OMEZEN. TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ. J.K.
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PODSKALSKÝ, Zdeněk
Není tam nahoře ještě někdo jinej?
Praha: XYZ, 2010.

MILER, Zdeněk
Little mole and mother.
Praha: Albatros, 2010.

OLDFIELD, Pamela
Morová epidemie: (deník londýnské dívky z roku 1665-1666)
Praha: Egmont, 2010.
VONDRUŠKOVÁ, Alena
Rodinné svátky a oslavy.
Praha: Albatros, 2010.
MOSCOVICH, Ivan
Skvělá kniha hlavolamů: rébusy, hádanky, logické hry, optické klamy.
J.K.

POZVÁNKA
Výstava kreseb tuší

Hynek SCHUSTER

- VZPOMÍNKY
NA LÉTO
v Městské knihovně ve
dnech od l. - 26. 11. 2010.
Srdečně zveme
všechny zájemce.

J.K.

Přeloučský ROŠT

Kultura

!

Stavební podnik Přelouč s.r.o.
pořádá

Adventní
koncert
Kmochovy hudby Kolín
pod novým názvem Harmonie 1872 Kolín

Inzerce

dne 11. prosince 2010 od 18 hodin
v sále Občanské záložny Přelouč
Večerem provází a zpívá Renée Nachtigallová
Diriguje Petr Stříška
Vstupenky lze zakoupit na místě nebo v předprodeji na
Kulturních službách města Přelouč na náměstí TGM

11 / 2010

15

Přeloučské školství
ŠKOLA P
Ø

S

M

E

È

ZÁK

LA

NÍ

OU
EL

D

!

ET
IC
ANOVA UL

Základní škola
Smetanova ul.
Výuka němčiny jinak

Den otevřených dveří v 1. třídách
„Tak co jste dnes dělali ve škole?“ To je otázka, na kterou
ochotně odpovídají asi už jen ti nejmladší žáci. Dne 6. 10. se
rodiče prvňáčků nemuseli ptát, protože se mohli vyučování
přímo zúčastnit. Většina rodičů tuto možnost přivítala a přišla
se podívat, jak si jejich děti vedou při běžném vyučování.

Někteří žáci 8. a 9. ročníku, kteří si vybrali jako volitelný
předmět německý jazyk, strávili poslední zářijový týden v německém městečku Sebnitz. Byli ubytováni společně s žáky
pardubické ZŠ Závodu míru v dětském rekreačním středisku,
kde byl pro ně připraven nejen program, ale i hodiny výuky s rodilým mluvčím. Němčina byla všude přítomná, a tak si mohli
vyzkoušet, zda rozumí nápisům, německým dětem, s kterými se
setkávali při jídle nebo na diskotéce, nebo průvodci v Národním
parku Saské Švýcarsko nebo zda si umějí sami něco koupit.
Díky tomu, že dopravce pan Staněk byl celý týden k dispozici,
navštívili také Drážvany se známou galerií ve Zwingru. Příjemná průvodkyně hovořící česky přizpůsobila prohlídku města věku dětí i deštivému počasí. O tom, že naše děti výborně
spolupracovaly s pardubickými a prosadily se, svědčí i to, že
fotografie jejich plakátu byla vybrána do zprávy na webových
stránkách střediska.(www.kiez-sebnitz.de). Další krásné zážitky
z lázní Monte Mare nebo parku dinosaurů budou připomínat
fotografie na nástěnce. Budou stačit také pro tolik potřebnou
motivaci k učení?

Sběr pomerančové kůry
V zimním období se bude opět sbírat pomerančová kůra.
Sběr začíná 18. 11. 2010 a bude končit 30. 4. 2011. Sbíráme
i kůru citrónovou, ale pouze s vydlabanou dužinou. Předem
děkujeme za účast.

ADVENTNÍ SOBOTA VE ŠKOLE
pro všechny žáky školy, jejich rodièe èi prarodièe

Termín:
sobota 27. 11. 2010 od 8.30 do 11.30
Místo konání: budova ZŠ v Kladenské ul.
Program:
8.30

– zahájení pøed
budovou školy
8.45–11.30 – výtvarné dílny

Dìti si s pomocí dospìlých vyrobí rùzné vánoèní dárky.
Jste srdeènì zváni.
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
„Am žijí duchové!“
Tento legendární pohádkový muzikál
s oblíbenými písničkami navštívily děti
z II. A a II. B v Adalbertinu v Hradci Králové. Nechyběla spousta hezkých a dnes
už zlidovělých písniček z autorské dílny
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, jako
např. Hajný je lesa pán, Zavolejte stráže,
Šupy dupy dup, Každý den (Pramen zdraví) aj. Známé tóny nám dlouho zněly
v uších. Pěkné výkresy svědčí i o zdařilé
akci. Vzhledem k tomu, že v Pardubicích
bylo školní představení vyprodané, byla
nám nabídnuta možnost navštívit představení v Hradci Králové, kam nás dopravila
sponzorská autobusová doprava agentury Petra Baláže. Takový přístup není běžný, proto panu Balážovi děkujeme.
Mgr. V. Šorfová

dinátor je schopen zajistit pro naši školu
dotované exkurze ve vstřícných podnicích a objednat a zaplatit dopravce.
Naše povinnosti? Na každou exkurzi vytvořit jmenný seznam účastníků
a uspořádat školní kolo Soutěže o nejlepší výrobek ve školních dílnách nebo
Soutěž o nejlepší literární popis technických profesí.
V rámci tohoto projektu máme v plánu
navštívit SOU technické v Přelouči, SOU
zemědělské ve Chvaleticích, SVOS, spol.
s r.o. Přelouč a TPCA Czech, s.r.o. Kolín.

Projekt Volba povolání
v Pardubickém kraji
Naše škola se přihlásila do projektu
s názvem Volba povolání v Pardubickém
kraji se zaměřením na zvyšování podílu
technických profesí na trhu práce. Tento
projekt vznikl díky Krajské hospodářské
komoře Pardubického kraje a je určen
pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol
a studenty středních škol.
Projekt mimo jiné nabízí dotované exkurze, profesní poradce, přehled pracovních pozic v Pardubickém kraji a soutěže
o nejlepší výrobek či popis technických
profesí.
Jaké výhody vyplývají pro naše žáky
z účasti v tomto projektu? Příslušný koor-

grafik a tiskař na polygrafických strojích.
Velký zájem vyvolaly studijní obory zakončené maturitou - mechanik elektronik
a reprodukční grafik pro média. Děkuje-

Kroužky — 1. st.

Anglický jazyk
Aerobik
Dovedné ruce
Florbal
Sportovní
Rekreační TV
Německý jazyk
Cvičení z Čj
Cvičení z M
Hravé opakování
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p. V. Šorfová

Bc. M. Bulušek

SOUt Přelouč
V rámci výše zmiňovaného projektu
navštívili žáci a žákyně 9. tříd naší školy
ve středu 13. října 2010 Střední odborné
učiliště technické v Přelouči. Chlapci se
zajímali především o obory mechanik
opravář motorových vozidel a truhlář, společně s děvčaty pak obdivovali dovednost žáků při výuce oborů reprodukční

Keramický:

me vedení SOU, především pak vrchnímu
mistrovi Jiřímu Kohoutovi, za umožnění
návštěvy a přípravu pěkné exkurze.

2. tř.
út: 12.45—14.15
6. tř.
st: 14.15—15.45
p. D. Staňková
3.+4.+5. tř.
čt: 13.00—14.30
p. E. Zoulová
ŠD
p. E. Zoulová
ŠD
p. Nečasová
ŠD
p. Prokopcová Kasalová ŠD
p. Prokopcová Kasalová ŠD
p. V. Ostatek
4.+5. tř.
čt: 15.10—15.55
p. I. Richterová
2. tř.
út: 12.45—14.30
p. D. Cyroňová
2.-4. tř. st: 13.30—14.15
p. D. Cyroňová
5. tř. po: 12.45—13.30
p. K. Pokorná
5. tř.
st: 12.45—13.30
p. H. Hýžová
4.-5. tř. po: 12.45—13.30

Sběr
Víte, že 1 tuna recyklovaného papíru
zachrání 20 stromů dlouhých 8 m s průměrem 14 cm?
Kolik takových stromů se podařilo zachránit našim dětem?
Ve středu 6. října byl proveden první
odvoz starého papíru. Žáci nashromáždili téměř 9 tun této odpadové suroviny.
Pomohli přírodě, sobě a dětem ze ZŠ
a MŠ v Chotyni, kam bude zaslána část
finančních prostředků. Tato škola je jednou z mnoha, které byly v létě postiženy
povodněmi a které potřebují peníze na
zařízení a školní pomůcky.
Sběr starého papíru pokračuje, dokonce je rozšířen o sběr kartonu. Druhý
odvoz je naplánován na polovinu listopadu. Máte-li možnost a chux sbírat s námi, můžete převázané balíčky papíru kdykoli přinést do školy. Děkujeme.
-ved-

Logopedická péče
p. M. Černohlávková
Procvičujeme si učivo p. M. Černohlávková

individuálně
4. tř.
st: 12.45—13.30

Kroužky — 2. st.
Cvičení z Čj - 6. tř.
M. Marková
út: 14.30—15.15
Cvičení z M - 7. tř.
M. Holická
st: 13.35—14.20
Cvičení z M - 9. tř. L. Horychová
čt: 14.00—14.45
Cvičení z Čj - 9. tř.
L. Podlasová
po: 13.45—14.30
Cvičení z Čj - 8. tř. H. Konvalinková
po: 13.35—14.20
Keramický kroužek
J. Müllerová
podle zájmu žáků
Kondiční kulturistika M. Bulušek
čt: 16.30—17.30
Konverzace v Aj - 9. tř. M. Pospíšilová
podle zájmu žáků
Projekty-exkurze
M. Nápravníková, M. Skálová, J. Špačková
Kurz - Základy na PC pro seniory
v budově č. 50
P. Chotěborská
podle zájmu seniorů
Všechny kroužky jsou zdarma, pouze v keramickém kroužku žáci platí 200 Kč
na materiál, výrobky si nosí domů.
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NOVINKY Z GYMNÁZIA PŘELOUČ
ROZŠÍŘENÁ VÝUKA JAZYKŮ
Nově se v nabídce výuky jazyků pro studenty osmiletého gymnázia objevil ruský jazyk. Jako druhý cizí jazyk si jej vedle angličtiny zvolilo hned 18 žáků tercie. Po více než 15 letech, kdy se
v našich osnovách neobjevoval, provede jeho krásami i záludnostmi studenty zkušená jazykářka Mgr. Zdeňka Černohlávková.

ZÁKLADY SEBEOBRANY
ZÁŘÍ 2010
Druhý týden tohoto školního roku zpestřili výuku tělesné
výchovy na našem gymnáziu dva členové přeloučského oddílu karate, Lubomír Souček a Miloš Sejkora. Po nezbytném
zahřátí nám předvedli, jak by mělo správně probíhat rozcvičování. Pak přišla na řadu zátěžová zkouška břišních svalů
a bicepsů, ale stálo nám za to ji podstoupit, protože po ní už
konečně došlo na pravé a nefalšované karate.
Oba pánové nám ve vzájemném souboji předvedli, jak se
nejlépe bránit a kdy zaútočit. Díky nedostatku času jsme si sice vyzkoušeli jen nepatrný zlomek ze základů tohoto asijského bojového umění, všechny však uchvátil nesmírně zajímavý
duchovní rozměr karate. Všem, kdo ještě neměli možnost se
s karate seznámit, doporučuji, aby to co nejdříve dohnali. Určitě nebudou litovat. Stejně jako my.
Jaroslava Vyčítalová (tercie)

SPORTOVNÍ KURZ V CHORVATSKU
ZÁŘÍ 2010
V termínu 10. 9. - 19. 9. 2010 jsme se my, studenti septimy
a 3.A Gymnázia Přelouč, zúčastnili sportovního kurzu, který se
konal v malebném městečku Sv. Filip a Jakov na březích Jaderského moře.
Jak už název napovídá, hlavní náplní kurzu byl sport. Profesoři pro nás připravili turnaj v plážovém volejbale a tenisu,
poslední den jsme si také mohli vyzkoušet náročný triatlon.
Dále se pořádaly výlety na kolech, jeden z nich i k Vranskému
jezeru. Ve volném čase pak někteří z nás hráli badminton,
v menších skupinkách se projížděli na kolečkových bruslích
anebo se jen procházeli po městě a vychutnávali si příjemné
počasí a výtečnou chorvatskou zmrzlinu.
Za zmínku také stojí dva výlety. Celodenní výlet lodí na souostroví Kornati, ležící jen pár kilometrů od pobřeží, kde jsme
navštívili národní park Telaščica a viděli nejen unikátní slané
jezero, ale i delfíny, a druhý, kdy jsme na samotném konci kurzu poznali starobylý Zadar.
Lenka Korobczuková (septima)

HISTORICKÁ EXKURZE DO TEREZÍNA
ZÁŘÍ 2010
Studenti se zájmem o problematiku druhé světové války
a holocaustu se zúčastnili výběrové exkurze na místo bývalého
židovského ghetta a věznice v Terezíně. Navštívili nejen místní
muzeum, kde se seznámili s faktografií, ale prošli si také celou
terezínskou pevnost a měli tak možnost vstřebat často velmi
tísnivou atmosféru míst, kudy kráčelo neštěstí a smrt…
Zároveň však z příběhů těch, kteří tímto peklem prošli, poznávali, že ani tady nedokázal nikdo a nijak mnoho odvážných
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lidí připravit o lidskou důstojnost a touhu žít. A tak si všichni
účastníci mohli krom strašného poznání, čeho všeho jsme my
lidé schopni, odnášet také víru v to, že v člověku nakonec může vítězit to dobré a správné. A že je třeba se o to snažit, bojovat ze všech sil.
Jedna ze slavných básní, které zde složily terezínské děti
ostatně zní: „Život! Život! Život!“.

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
ŘÍJEN 2010
Družstvo chlapců našeho gymnázia se úspěšně zúčastnilo turnaje středních škol v ping-pongu, který pořádal stolnětenisový oddíl TJ Jiskra Holice. Týmu ve složení Marek Dlask,
Jan Pozler a Radek Zářecký se v pěti zápasech podařilo hned
třikrát zvítězit a vybojovat tak pro naše barvy bronzové medaile.
Výtečné umístění zaznamenali také naši reprezentanti
v malé kopané. Na turnaji, pořádaném v rámci Olympiády mládeže Pardubického kraje, obsadili konečné druhé místo.

MATURITNÍ GENERÁLKA
ŘÍJEN 2010
Obě naše maturitní třídy se zapojily do projektu generální
zkoušky na maturitu MAG'10. Získaly tak možnost ověřit si své
schopnosti a připravenost na zkoušku z dospělosti, ale také si
(pohříchu až nyní!) poprvé vyzkoušet podobu a náročnost nové
maturity v praxi.
Ve všech testovaných okruzích (tedy v českém jazyce, cizím
jazyce a matematice) si maturanti volili převážně náročnější
úroveň zkoušky, která klade větší nároky na jejich samostatnou
studijní přípravu a důkladněji prověřuje získané odborné znalosti a dovednosti v rámci daného předmětu.
43 z celkového počtu 50 studentů oktávy a 4.A se tak potýkalo s vyšší úrovní zkoušky z češtiny, hned 17 jich stejnou
úroveň obtížnosti zvolilo i v matematice (když pouze dva maturanti dali přednost základní zkoušce). U angličtiny a němčiny byl pak poměr zvolených úrovní vyrovnanější a každou
z nich si vybral zhruba stejný počet žáků.
Na výsledky, které by měly být zveřejněny do 3. listopadu tohoto roku, jsou tak zvědavi nejen oni, ale samozřejmě i učitelé,
pro něž byla poměrně náročná a komplikovaná agenda nové
maturity také něčím zcela novým a nevyzkoušeným.

ANGLICKÉ DIVADLO V ORIGINÁLE
ŘÍJEN 2010
18. října se ve Východočeském divadle v Pardubicích studenti maturitních ročníků zúčastnili divadelního představení
pražského souboru The Force Theatre Company. Jak je už z názvu divadelní společnosti dobře patrné, hra Pygmalion irského
dramatika G.B. Shawa, kterou měla na programu, byla celá provedena v angličtině.
Pro přeloučské studenty to byla velká zkušenost a první
setkání se specifiky divadelní angličtiny. Nutno říci, že proběhlo se ctí a že si odnesli nejen jazykovou zkušenost s herci - rodilými mluvčími, ale také nezanedbatelné faktické znalosti literární a příjemný kulturní zážitek.

Přeloučský ROŠT
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BESEDA SE SPISOVATELKOU

STUDIJNÍ CESTA DO NĚMECKA

ŘÍJEN 2010
V polovině října se studenti primy setkali v přeloučské
knihovně se spisovatelkou Marcellou Marboe. Její vyprávění
o psaní a knihách bylo poutavé a neobyčejně zajímavé. Studenti se se zájmem zapojovali do debaty a kladli mnoho zvídavých otázek. Poděkování za nevšední setkání patří i paní
knihovnici Ladislavě Hývlové, která primánům celou besedu
zprostředkovala.

PROSINEC 2010
Sekce německého jazyka připravuje pro studenty na začátek
prosince 2010 třídenní studijní cestu do Německa. První den je
bude čekat prohlídka Berlína, druhý den navštíví jednu z místních středních škol, kde budou mít možnost pohovořit si se svými německými kolegy. Do pestrého programu patří i relaxační
večer ve volnočasovém centru Tropical Islands. Poslední den pak
bude věnován návštěvě adventně naladěných Drážvan.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Výzva a prosba

Nová učebna bicích nástrojů

Kam s nimi?
Otázku, kterou řešil už Jan Neruda. I když u nás se jedná
o živé bytosti, které jsou navíc velmi potřebné a velmi schopné.
Mluvíme o tanečním orchestru Buv Fit a dechovém orchestru
ZUŠ Přelouč. Oba reprezentují nejen náš hudební obor, ale i město Přelouč a dechový orchestr pod vedením Michala Chmelaře
dokonce na mezinárodní úrovni. A upřímně řečeno, my vlastně
i víme, kam s nimi, jen bychom potřebovali pomoci.
Už na začátku roku 2007 vytvořil pan architekt Milan
Krejčík studii, která skýtá nové možnosti využití dosud tak
trochu utajených prostor v budově Základní umělecké školy. Jedná se o sklepní místnost o rozměrech 7,5 x 10,3 metrů,
která je dosud zcela nevyužívaná a pro naše potřeby naprosto ideální. Plány pana architekta jsou úžasné, a kdybychom
je chtěli realizovat v plném rozsahu, znamenaly by investici
nejméně dvou miliónů korun. Budeme-li ale skromnější, zvládli bychom základní úpravy, které by splňovaly nároky na kolektivní výuku v ZUŠ, již s investicí 300.000,- Kč. Snažíme se
hospodařit s penězi, které získáváme vlastní činností, co nejlépe dokážeme a byli bychom schopni velkou část financovat
z vlastních prostředků, ale potřebovali bychom získat i finanční podporu od případných mecenášů kulturního života v našem městě.
S větší investicí by totiž bylo možné vybudovat i samostatný vchod do těchto prostor a rekonstruovat je s mnohem většími možnostmi jejich dalšího využití. Těmi by byl veřejný sál
s bezbariérovým vstupem z Nádražní ulice, kde by se mohly konat nejen zkoušky obou hudebních těles, ale i další
veřejné koncerty, výstavy, klubová filmová setkání a mnohé další. Místnost, kde nyní zkouší Buv Fit, je po všech stránkách naprosto nevyhovující a případná kontrola by výuku kolektivu v této učebně rozhodně neschválila.
Věříme, že se nám podaří získat podporu a svolení majitele budovy Města Přelouče k uskutečnění našich záměrů a že
se najdou mezi Vámi i v dnešní nelehké době možní příznivci
a finanční partneři, s nimiž budeme moci společně dospět až
k úspěšné realizaci rekonstrukce sklepních prostor.
V případě Vašeho zájmu o podrobnosti tohoto problému
kontaktujte, prosím, ředitelku školy na telefonech: 466 958 709
nebo 607 117 248 nebo na e-mailové adrese: bednarova@zus-prelouc.cz.
Moc a moc děkujeme za všechnu Vaši pomoc a podporu

Hra na bicí nástroje láká k naší velké radosti stále více
zájemců. Je to jistě i díky skvělé práci pedagoga Petra Moriho.
Jeho novým a věříme, že i neméně schopným kolegou je od
září tohoto roku pan David Lidmila. Výuku bicích u nás rozhodně nepřehlédnete nebo snad ještě lépe nepřeslechnete.
Rytmus z „devítky“ je zprvu velmi povzbuzující, ale...
Společně jsme našli snad řešení problému, jak učit na
ostatních třídách, aniž bychom museli držet rytmus a tempo
udávané „devítkou“. Učebnu se nám podařilo nákladem necelých 30.000,- Kč zvukově upravit tak, abychom se cítili všichni dobře uvnitř i vně místnosti. Stěny jsme pokryli speciální
akustickou pěnou. Úpravu provedli pan Tomáš Klusák a náš
pan školník František Holeček. Moc děkujeme.
Jana Bednářová

Jana Bednářová
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LISTOPADOVÉ AKCE ZUŠ
INTERNÍ VEČÍREK

Úterý 9. 11. od 16.30 hodin
Hudební sál ZUŠ
KYTAROVÝ VEČÍREK
Středa 10. 11. od 17.30 hodin
Hudební sál ZUŠ
Všechny tyto veřejné akce jsou pořádány ve spolupráci se SRPŠ.
Srdečně zveme nejen rodiče našich účinkujících.
Vedení školy

Dechovka z Přelouče
dosáhla zlatého hattricku

Dechový orchestr ZUŠ Přelouč

19

Přeloučské školství

!

Říká se, že těžší než vyhrát je vítězství obhájit. Malá dechovka ZUŠ Přelouč se letos již potřetí za sebou zúčastnila mezinárodní soutěže Vejvodova Zbraslav a již potřetí se jí podařilo
zvítězit. Tohoto triumfu se za celou historii této soutěže podařilo dosáhnout jen dvěma kapelám.
Festivalu se pravidelně zúčastňují kapely nejen z Čech, ale
také ze zahraničí. Na druhém místě se letos umístila kapela
ze Švýcarska a v předchozích ročnících za sebou nechala přeloučská dechovka kapely například z Holandska, Německa
a Norska.
Mezinárodní porota, ve které letos zasedli Václav Blahunek
(dirigent Hudby hradní stráže a policie ČR), Jaroslav Šíp (diri-

gent Ústřední hudby AČR) a rakouský skladatel Thorsten Rainau, opět ocenila měkký a vyvážený zvuk kapely.
Kladně bylo také přijato netradiční nástrojové obsazení
orchestru, do kterého kapelník Michal Chmelař letos přibral
i hoboj, příčnou flétnu a lesní rohy. Díky tomuto rozšíření mohla kapela zahrát nejen klasické dechovkové písničky, ale také
například skladbu Bohuslava Martinů Děvče z Moravy. Právě
v této skladbě byla navíc oceněna zpěvačka kapely Helena
Tamelová za nejlepší sólový výkon na festivalu.
Malá dechovka ZUŠ Přelouč tak navázala na řadu úspěchů, které již letos získal velký školní dechový orchestr na
soutěžích v Litvínově, Vysokém Mýtě a na koncertním zájezdu
v Estonsku.
Radka Kovářová

FILMÁČ V ZUŠCE

Malá dechovka ZUŠ

Letošní školní rok otevřel další kapitolu činnosti naší školy - spolupráci s přeloučským filmovým klubem Filmáč. První
z večerů byl věnován - jak jinak v „hudebce“ - žánru hudebního filmu. Svižný, vtipný a zasvěcený komentář Mgr. Petra Levinského provedl diváky stěžejními díly této oblíbené oblasti
filmového světa. Druhou půlku večera vyplnil filmový evergreen
Zpívání v dešti. Přejeme všem nadšeným pořadatelům filmových večerů, ax se jim v naší budově líbí a ax je jejich úsilí a záslužná práce odměněna spokojenou a mnohačetnou obcí diváckou.
Petra Lojínová

Dům dětí a mládeže Přelouč
Po prázdninách k nám opět zavítal
pardubický dráteník pan Kulhánek, pokračují i kurzy pletení z papíru paní Špásové.

Pravidelná činnost
Od října byla zahájena pravidelná
činnost DDM. V letošním roce se nám
podařilo otevřít nové zájmové útvary,
o které projevily děti zájem. Tradiční taneční kroužek Elišky Karešové doplnila nabídku Lenka Houserová, cvičitelka
Zumby. Potěšilo nás i otevření sportovních
kroužků - kuželky, sálový fotbal a badminton. Zájem dětí, mládeže i veřejnosti o zájmové útvary nás velmi těší a zároveň musíme poděkovat všem externím
vedoucím za jejich ochotu pracovat s dětmi ve svém volném čase.

Návštěva aquaparku
Kolín
27. září jsme využili ředitelského volna všech přeloučských škol a vyjeli jsme
do aquaparku Kolín. Tato už tradiční akce má velký ohlas a budeme ji opakovat
i v budoucnosti.
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Připravujeme:

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
která se koná ve dnech

od 29. 11. do 3. 12. 2010
otevřeno: PO - ČT 8.00 - 17.00
PÁ
8.00 - 15.00
Těšíme se na Vaši návštěvu

Kurzy pro dospělé

Vánoční besídku se skupinou VODFRK a vánoční koncert flétniček. Bližší termín bude upřesněn.
Vystoupení divadla ESO 3. 12. 2010
Divadelní kroužek paní Evy Jančíkové
připravuje pro Základní školu TGM
v Přelouči pohádku „Jak říční víly v Přelouči přelstily čerty“.
Pavel Hrdý, Jana Homolová,
Blanka Leksová

Přeloučský ROŠT

Akce pro děti

!

MIKULÁŠ v klubu Radost
Máme tu radostnou novinu. Dne 2. prosince navštíví náš
klub MIKULÁŠ. Všichni jste srdečně zváni a od 16 hodin se
na Vás v klubu těšíme. Zároveň zde také proběhne finále soutěže Hledá se talent.

Denní program klubu
KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

!!! Novinka !!!
Zveme Vás každé úterý a čtvrtek na hudebně, taneční odpoledne.
Co
"
"
"

Vás čeká?
Karaoke
Zumba
Interaktivní hry

PO - WORKSHOPY

- výtvarné techniky s nejrůznějšími materiály
- Artterapie

ÚT - muzikoterapie, tanec, Aj - muzikoterapie, tanec
- Povídání u šálku čaje
- Doučování Čj, Aj, Mat
ST - společenské hry,
soutěže, video klub
ČT - den sportu

- tělocvična (fotbal, vybíjená,
trampolína, kruhy, atd.)
- Práce na internetu

V klubu si též můžete zahrát stolní fotbálek, kulečník, využít PC připojeného k internetu.
Otevírací doba klubu RADOST
PO - ČT
14:30 - 17:30
Kolektiv klubu Radost.

!!! Hledá se talent !!!
Klub Radost vyhlašuje soutěž různých talentů, tak neváhejte a ukažte své nadání.
Připraveny pro Vás budou zajímavé ceny.
1. Casting se koná 25. 11. od 15 do 17 hodin ve velkém sále Sokolovny Přelouč.

Inzerce

Inzerce
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MINEK A DÌTÍ SLUNÍÈK
A
M
B
U
O
KL www.klubslunicko.wz.cz, budova ZUŠ Přelouč, tel. 605 515 924
Milí spoluobčané,

Ke konci listopadu chystáme Výrobu adventních věnců!
Sledujte naše webové stránky a letáky ve městě.

v září pořádal náš klub akci s názvem Se Sluníčkem za lesními skřítky. Na akci se velkou měrou podíleli mimo dobrovolníků našeho klubu i dobrovolníci z těchto organizací: Městská
knihovna, Klub Radost, Junák a dobrovolní hasiči. Všem
velmi děkuji za účast a hlavně za to, že pružně zareagovali na
naši výzvu a dokázali si najít čas na akci pro děti. Počasí se
velmi vydařilo, dětí přišlo mnoho a spokojenost jejich i rodičů
nám byla největší odměnou. Ještě jednou díky všem, byli jste
skvělí!! Přikládáme alespoň několik fotek. Více najdete na našich internetových stránkách.

Celoročně pořádáme KURZY PŘÍPRAVY K PORODU
vedené dulou N. Baliharovou!
Kurz sestává ze tří 2,5 hodinových setkání přímo v našem
klubu. Plánujeme ho v období listopad až maximálně únor,
dle zájmu maminek. Pro podrobné informace volejte na
číslo 605 515 924.

STĚHUJEME SE DO BUDOVY SOKOLOVNY!!
Sluníčko bude sídlit nad klubem Radost.

Vchod s kočárky od hlavní silnice.

Začínáme od 4. 11.

Nový harmonogram:
Den

Skupina

Pondělí

Tygříci

9.30 - 11.30

od 2 let výše

8. 11.

Úterý

Kuřátka

9.30 - 11.00

1 - 2 roky

9. 11.

Středa

Berušky
9.00 - 10.15
0 - 8 měsíců
Setkání zakončeno masáží miminek dle metodiky Mgr. Jany Hašplové.

10. 11.

Koxátka
10.20 - 11.50
8 - 12 měsíců
Setkání zakončeno masáží miminek dle metodiky Mgr. Jany Hašplové.

10. 11.

Čtvrtek

Pátek

zavřeno

Otevřeno

Věk

Zahájení činnosti
Den otevřených dveří
vstup zdarma

Slůňata

9.30 - 11.30

od 2 let výše

Zvířátka

15.00 - 17.00 herna pro děti 0 - 6(7) let
v doprovodu rodičů s příležitostným programem

4. 11.

4. 11.

Příležitostný program dle zájmu (tvoření, kurz k porodu, přednášky apod.)
Změna časů dle přání maminek je možná!

Program sestává ze cvičeníčka, zpívání, tvoření a hraní si. Pro maminky zajištěno občerstvení, příjemné posezení,
knihovnička a hezky strávený čas se svými dětmi ☺
V souvislosti se stěhováním Sluníčka bych zde chtěla velmi
poděkovat zaměstnancům ZUŠ Přelouč, kde jsme více jak
2,5 roku obývaly společné prostory. Tato škola se mi bude těžko opouštět, nebox ji spravují výjimeční lidé, kteří nám umožnili
začít provozovat naši činnost pro rodiny.
Tehdy, když jsem oslovila paní ředitelku s dotazem, zda by
se u nich našla nějaká učebna, upřímně jsem nemohla uvěřit,
s jakou ochotou a vstřícností zareagovala. Tato situace se opakovala ještě mnohokrát, když jsme řešily nějaký problém a ZUŠ
nám podala pomocnou ruku, poradila… Pobyt v ZUŠ byl pro
mne vždy velmi příjemnou záležitostí, těšila jsem se, že mimo
setkání s maminkami a dětmi na chodbě uslyším i hru na klavír, zpěv... Bohužel nyní se již do prostor ZUŠ nevejdeme, takže
jsme musely hledat samostatné prostory, kde bychom naši
činnost mohly i nadále rozšiřovat a zkvalitňovat.
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Ještě jednou děkuji všem zaměstnancům ZUŠ za společně
strávené roky a příjemnou spolupráci! Ax se Vám Vaše práce
s dětmi v hudební sféře daří i nadále!
Ilona Kubová

Přeloučský ROŠT

Akce pro děti a mládež

!

SKAUTING
Přes 120 dětí se stalo Spidermanem
Ti, co o víkendu 10. 9 - 12. 9 navštívili městský park, si
mohli všimnout spousty mladých lidí v korunách stromů. S největší pravděpodobností měli na sobě triko s nápisem „Skaut
Přelouč - připoj se!“. Ano, o tomto víkendu jsme pro širokou
veřejnost uspořádali akci s názvem Lanové odpoledne.
Každý příchozí si mohl v rámci soutěže o dekret pavoučího
muže vyzkoušet několik adrenalinových překážek. Mezi nejoblíbenější z těch vysoko nad zemí patřila určitě lanovka nebo
stavění věže z pivních bedýnek. Ale i ti, co zůstali „nohama na
zemi“, nepřišli zbytečně. Pro ně byly přichystány aktivity jako:
horizontální bungee, lukostřelba, nízké lanové překážky a další. Celkem mohl každý návštěvník vyzkoušet na 16 aktivit. Této
možnosti vyzkoušelo přes 120 soutěžících.
Děkujeme za vaše kladné ohlasy
a těšíme se na další takové akce. Velké díky patří také společnosti Excalibur Army a městu Přelouč.
Martin Pittner - Píka

Výlet za záchranou pradávného zvířectva
Na prahu čtvrtého tisíciletí se potápí v Atlantickém oceánu
zapomenutý ostrov. Nebylo by to nic zvláštního, kdyby na něm
nežili poslední exempláře pradávného zvířectva. Vědecká společnost bouří a rozhodne se vyslat ty nejlepší ze čtyř světových
kontinentů - Afriky, Asie, Jižní a Severní Ameriky na záchrannou misi.
Více jak 32 účastníků záchranné mise mířící k břehům přehrady Seč se mohlo těšit na hry jak na vodě, tak na souši, krásnou přírodu a zříceninu hradu Oheb, dobrodružství při dobývání základny kmene Mon, na programy rozvíjející schopnosti
týmové spolupráce a kreativity, kamarády a mnoho dalšího.
Hra, stejně jako celý víkend, se skautům z Přelouče velmi
líbila a už se těší, až společně vyjedou v listopadu na další
podobný víkend.
Lukáš Spurný - Lucky

Adopce na dálku u nás
Hodinku před oficiálním začátkem se scházíme ve skautské
klubovně, abychom doladili pár detailů. Sháníme pokladničku
na dobrovolné příspěvky, cukr na oslazení čaje a dobrovolníka,
který upeče buchtu. Vše se nakonec sežene a my můžeme vyrazit k místnímu gymnáziu na besedu s „Keňany“.
Besedu zahájíme úvodní prezentací o tom, jak adoptujeme
my a poté se nám představují koordinátoři ze vzdálené Afriky.
Dozvídáme se, jak oni v Keni pomáhají, jak funguje školství
v Africe, jaké hry hrají místní děti a spoustu dalších zajímavých věcí.
Všichni tři byli nesmírně sympatičtí, zábavní a odpovídali
nám na všechny naše zvídavé dotazy. A aby toho nebylo málo,
tak nám dokonce i zatančili a zazpívali, za což jsme je velmi
obdivovali. Po celou dobu večera byla přátelská atmosféra,
podával se čaj a ochutnávala se buchta.
Myslím, že všichni jsme si to maximálně užili a pochopili,
že život v Africe není jednoduchý, proto bychom se měli snažit
pomáhat a přispívat například na adopci, nebo jiné projekty.
K+H
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

První adventní koncert ČT
v neděli 28. 11. podpoří projekt
Diecézní charity Hradec Králové
Podvečer první adventní neděli bude již tradičně na ČT1
patřit prvnímu ze série čtyř adventních koncertů, tentokrát
z Břevnovkého kláštera. Výtěžek z přímého přenosu tohoto
koncertu je určený na zakoupení vybavení půjčovny pomůcek pro domácí hospicovou péči v Královéhradecké diecézi tj.
i u nás v Přelouči.
Zdravotnické pomůcky pro umožnění dožití lidí v domácím
prostředí v posledních stádiích některých onemocnění jsou hodně drahé, proto je skvělé, že byl vybrán právě tento záměr. Průběžně budeme informovat, kolik byl výtěžek i jaké pomůcky
budou zakoupeny.
Zdenka Kumstýřová

Vánoční pohledy na misie

Přinášime i několik fotek z podzimních dekorací s Hankou
Kubátovou. Vánoční dekorace plánujeme na středu 1. 12.
2010 od 17 hodin.

Jitka Salfická

NZDM Jakub klub
Hledáme dobrovolníky - studenty

Žáci přeloučských základních škol i Jakub klubu budou po
dvou letech opět malovat vánoční pohlednice. Ty budeme pro
dávat za dobrovolný příspěvek při slavnostním rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí. Výtěžek pak odešleme na Papežské misijní dílo dětí, které podporuje projekty na
pomoc dětem v Ugandě a dalších rozvojových zemích.
Děkujeme všem!

Nutně potřebujeme pomoc při pomoci dětem s domácími
úkoly! Proto prosíme studenty, kteří mají po skončení vyučování jednu hodinu času, aby nás kontaktovali nebo přišli přímo
do Jakub klubu. Nabízíme proškolení psycholožkou, zkusit si
týmovou práci, potvrzení o absolvování akreditované dobrovolnické práce.
Kontakty: vedoucí Iva Gabrhelová - tel.: 731 402 376, mail:
iva.ga@seznam.cz. Více o naší činnosti na www.charitaprelouc.cz.

RC Kubíček

Říjen v Jakub klubu

Program na listopad 2010-10-18 Pravidelná setkání rodičů (prarodičů) a dětí v RC Kubíček probíhají každý čtvrtek od 9 do 11.30.

Měsíc říjen proběhl v Jakub klubu ve znamení tématu
„Sport a zdravý životní styl“. Sportu se s dětmi věnujeme během celého školního roku, nyní jsme ale do programu zapojili
o něco více sportovních aktivit a také jsme uspořádali dvě sportovní soutěže. Vítězové si odnesli drobné odměny. Zašli jsme
také do přeloučské kuželny. Dětem se tam velmi líbilo, a tak
jsme se domluvili na pravidelných návštěvách. Povídali jsme
si o zdravém životním stylu a v kontrastu s ním samozřejmě
o všem, co člověku nesvědčí. Probrali jsme problematiku drog,
alkoholu, cigaret a jiných škodlivých návyků.
Měsíc říjen s sebou přinesl i několik jasných slunných dní,
které jsme strávili procházkami po okolí Přelouče a sportováním na hřišti pod parkem. Nasbírali jsme kaštany a barevné
listí, kterými jsme poté vyzdobili okna klubu a z kaštánků si ti
nejmenší vytvořili nejrůznější zvířátka. Vyrobili jsme také pár
velkých draků a vyrazili za větrem.
Některé z dětí se zúčastnily výtvarné a fotografické soutěže
vyhlášené Pardubickým krajem „Zdravá a nemocná příroda“
a vytvořily krásné společné dílko. Uspořádali jsme turnaj ve
stolním fotbálku a konec měsíce jsme završili dlabáním dýní
a oslavou Hallowenu.
No a co chystáme na listopad? Novinkou v Jakubu bude
„Filmový klub“. Z již dříve zmiňovaného finančního daru jsme
zakoupili také projekční plátno a s dětmi se chystáme pravidelně promítat filmy, preventivní a vzdělávací programy, ale

11. 11. DOPOLEDNE PRO MALÉ RYTÍŘE A PRINCEZNY
9.00-9.45 příprava rytířů a princezen (výroba korunek a přileb, oblékání, zdobení)
9.45
uvítání na hradě (naučíme se poklony)
10.00
hostina u stolečku
10.30
rytířský turnaj
11.00
taneček a loučení
Na akci si přineste:
holčičky - princezny: ozdobné tričko a šátky nebo šaty, různé
ozdoby (třeba i paruku), dva průsvitné šátky, polštářek
kluci - rytíři: větší šátek na plášx, dětský meč a štít, polštářek
maminky - královny: šaty nebo dlouhou sukni (můžete použít
různé látky nebo záclony), šperky
tatínkové - králové: velký šátek - plášx
všichni: přezůvky
Buvte originální, je to hra!!!
V druhé polovině listopadu si ozdobíme vánoční ozdoby z perníku.
Přijvte se společně bavit!
Další informace u Jitky Salfické na tel. 731 598 915.
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také pohádky, protože někdy je dobré si odpočinout a jen tak
příjemně společně strávit chvilku času. Budeme se zabývat
tématem „Podzim“. Zaměříme se více na přírodu a prostředí,
ve kterém žijeme, na tvoření z různých materiálů, které podzim
nabízí, zahrajeme si na aranžéry, naučíme se plést věnce a vytvářet nejrůznější podzimní dekorace.
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Připomeneme si, jaká roční období v našem pásmu máme
a čím je které charakteristické. Připravili jsme si pro děti také
„Program první pomoci“. Rádi bychom s nimi pravidelně aktivně nacvičovali, alespoň nejzákladnější zásady pomoci druhému člověku v ohrožení života a pomocníkem nám při práci
bude také model, který jsme měli možnost v září zakoupit.
Iva Gabrhelová

Bezpečný internet - přednášku s diskusí
pro rodiče, pedagogy, veřejnost
pořádá Charita Přelouč
Ve středu 24. 11. 2010 zveme všechny zájemce o problematiku bezpečného internetu pro děti na přednášku zástupců Národního centra bezpečnějšího internetu Ing. Pavla
Vichtery a Mgr. Martiny Strnadové. Tématem bude Komunikace na internetu - sociální sitě, bezpečné užívání
internetu a s tím související ochrana osobních údajů,
chat, netiketa, nebezpečí - kyberšikana i jak se bránit
- právní poradna pro žáky, učitele i rodiče.
Akce se uskuteční ve středu 24. listopadu 2010 od 17 hodin v salonku hotelu Bujnoch. Předpokládány konec v 19 hodin. Vstup zdarma.
Svoji účast, prosím nahlaste u Ing. Zdenky Kumstýřové na
telefonu 731 402 371 nebo mailem na adresu kumstyrova@zenyprozmenu.cz. Více informací na www.zenyprozmenu.cz a www.saferinternet.cz.

Kulinářské okénko
Dobrý den, vážení čtenáři kulinářského okénka. Dnes Vám předložím tři
relativně jednoduché recepty. Bude to
dršxková polévka z hlívy ústřičné, smaženky na vece a bramborové karbanátky (pikantní placky). Dříve než začnu,
položím Vám kontrolní otázku. Víte, co
je to medvědí mléko? A proč mne tato
otázka napadla? To proto, že právě tev,
při psaní těchto řádek, posmrkávám. Kape mi z nosu, pokašlávám, hlavu mám
jako „škopek“ a právě medvědí mléko je
perfektní medicína. Pro ujasnění co vlastně piji: 1/2 litru horkého mléka, 2 velké lžíce medu a 1,5 dcl rumu (může ho
být i o něco víc.)
A tev k vlastním receptům. Hlíva po
lékařské stránce je mimořádně léčivá. Já
osobně ji přidávám do spousty jídel. (Do
krupicové kaše se ale nehodí.) K vlastní
polévce - zpěníme si na tuku jemně pokrájenou cibulku, do ní přidáme pokrájenou hlívu (bez nožiček), orestujeme
tak 5 minut. Přisypeme mletou sladkou
papriku, zalijeme vodou, přidáme lžičku
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Podravky, trochu soli, pepře, majoránky.
Vaříme půl hodiny. Na závěr polévku zahustíme granulovanou jíškou. Záměrně
neuvádím, čeho kolik. Všeho přiměřeně,
dle Vaší chuti. Jako přílohu si dejte veku.
Tu uvádím proto, že u dalšího receptu ji
budete potřebovat.
Smaženky na vece
Co budete potřebovat: 200g sýra,
280 g strouhanky, 1/8 másla, 2-4
stroužky česneku, 2dcl mléka, 1/2 kávové lžičky mleté sladké papriky, plnotučnou hořčici, 1 vejce, 1 větší cibuli,
sůl, pepř, veku, sádlo na smažení.
Postup práce: Sýr nastrouháme na
jemném struhadle, přidáme strouhanku,
vejce, papriku, utřený česnek, sůl, pepř,
zalijeme vlažným mlékem, ve kterém rozpustíme máslo. Vše důkladně promíchejte a vypracujte z toho těsto. Nesmí se Vám
lepit na ruce. Z těsta vypracujte placičky
o síle 1cm a velikosti odpovídající plátku veky. Ty pak osmažte do zlatova po
obou stranách. Nechte vychladnout. Pak
je pokládejte na plátky veky, potřete hoř-

čicí a ozdobte jemně pokrájenou cibulkou. Hořčicí též můžete potřít i veku.
Že z brambor lze udělat karbanátky, jsem dlouho nevěděl. Před nedávnem
jsem dostal recept. Vyzkoušel ho a Vám
ho dnes předkládám.
Co budete potřebovat: 500g brambor, 4 stroužky česneku, sůl, pepř,
2 rohlíky, mléko, cibule, majoránka,
2 vejce, strouhanka na obalení, polohrubá mouka, tuk na smažení.
Postup práce: brambory uvaříme
v osolené vodě. Scedíme a na jemném
struhadle nastrouháme. Přidáme pokrájené a v mléce namočené rohlíky. (Nezapomeňte je dobře vymačkat.) Špetku
majoránky, najemno pokrájenou cibuli,
1 vejce, trošku soli, česnek. Vše pečlivě
zpracujte do kompaktní hmoty. Z ní vytvořte placičky asi 1cm silné. Ty pak
obalte v mouce, rozšlehaném vajíčku
a ve strouhance. Na tuku je z obou stran
osmažte. Ke všem jídlům Vám přeji dobrou chux.
Pavel Culek
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Výrov - obec
Dnes se vydáme přibližně dva kilometry od města Přelouče, kde na severovýchodě stojí vesnice Břehy a Výrov,
dříve to byly samostatné obce.
Nejkratší cesta je po silnici, ale vzhledem k velkému provozu není zrovna bezpečná. Můžeme zvolit bezpečnější variantu přes Slavíkovy ostrovy a do našeho cíle dorazit od západu, je to sice
delší ale příjemnější.
Během staletí spojila Břehy a Výrov
jejich blízká vzdálenost a dějinné události již od roku 1491, kdy pardubické
panství koupil Vilém z Pernštejna. Obě
obce přiblížil projekt Opatovického kanálu a stavba výrovského mlýna, později i škola a hostinec.
Opatovický kanál není jenom technickou památkou, ale na své si u něho
přijde i milovník přírody. Nezasvěcený
člověk by na první pohled nepoznal, že se
jedná o uměle vytvořenou stavbu. U Výrova tvořil kanál a dodnes tvoří severní
hranici osady. Opatovický kanál zaujme
v každém ročním období. Celoročně při
trošce štěstí zde můžete zahlédnout ledňáčka, při nočním pozorování a velké
trpělivosti naši vodní šelmu, kterou je
vydra říční. Během letních slunečních
dnů nám neuniknou všudypřítomné motýlice. Kdo by chtěl vidět skvost mezi vážkami, tomu stačí dojít k dalšímu technickému dílu, kterým je náhon do rybníka
Černý Nadýmač, tak nad hladinou uvidí
žlutočerně zbarveného páskovce kroužkovaného. Nejvhodnější doba na jeho
pozorování je měsíc červenec.
Přírodovědným skvostem je již zmiňovaný rybník Černý Nadýmač, ke kterému vede turistická cesta od oblíbené
restaurace Cikánka. Podrobněji jsme
o Černém Nadýmači psali v Roštu č. 11
z roku 2008.
Kvůli častým povodním byla zvolena
v r. 1844 pro stavbu školy lokalita na Výrově a od té doby zde škola plní své poslání. Přispět k vzájemnému prospěchu
obou obcí se podařilo také majiteli vý-
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rovského mlýna Janu Macháčkovi, ač
tehdy nemohl tušit, že se prostředníkem
stane výrovská hospoda, pro kterou se
mu podařilo po roce 1895 získat povolení v domě čp. 53. Hospodu zvanou „Cikánka“ koupil r. 1928 Václav Bažant potomci majitele výrovskou hospodu po
šedesáti letech prodali. Nyní je hospoda „Cikánka“ provozována novým majitelem a společně s hostincem v areálu
Autokempu Buňkov-Břehy, který byl postaven v r. 1987, tvoří rekreační výletní
zázemí celé zdejší oblasti.
Při posezení na letní zahrádce restaurace Cikánka můžeme pozorovat vodní ptactvo na jednom z nejmladších rybníků v okrese Pardubice. Tímto rybníkem
je Buňkov, který byl postaven v 70. letech
20. století. Na hladině se pravidelně vyskytuje naše nejhojnější kachna divoká, zvaná březňačka, při březích šmejdí
černá lyska, za pozornost stojí potápka
roháč s krásnými oušky. Z rákosin se ozývají rákosníci a strnad rákosní. Nad hladinou občas přeletí čáp černý a někdy
také orel mořský.
Botanikům doporučujeme návštěvu
kempu, kde v červnu jistě naleznou ovsíček časný, kriticky ohrožený druh, který
zde byl objeven právě letos při botanickém kurzu, který pořádala Východočeská
pobočka České společnosti botanické.
Nejzajímavější, ale hlavně nejcennější stavbou na Výrově je vodní mlýn
i když byl po požáru v roce 1914 postaven zcela moderně, neubralo mu nic na
jeho slavné historii sahající k roku 1513.
Při Opatovickém kanálu vznikl na náklady Viléma z Pernštejna a od svého začátku byl pronajímán nejdříve přímo
mlynářům a později městečku Přelouči,
které jej v roce 1574 koupilo. Transakce
se ukázala jako mimořádně prozíravá,
mlýn patřil mezi největší podniky tohoto typu v okolí. Přeloučští konšelé mohli
nájem prosperujícího mlýna postupně
zvyšovat, nebox bohaté okolní grunty
představovaly pro mlýn trvalou klientelu
a byly zárukou příjmů v přeloučské městské pokladně. Ke konci Třicetileté války
byl mlýn zpustošen, ale roku 1650 znovu obnoven a dále pronajímán. V roce
1776 přešel mlýn v dědičný nájem Václavu Macháčkovi, ale již následujícího
roku mu mlýn byl prodán. Právě on se
zasloužil o významné pozvednutí a velkou přestavbu mlýna. Potomkům rodiny
Macháčků patřil až do jeho znárodnění
14. 3. 1948. K výrovskému mlýnu neodmyslitelně patří nejen rodina Macháčků,
ale i osobnost mlynáře Františka Laštovičky, který jej od roku 1933 spravoval

a dobrým hospodařením výrovský mlýn
pozvedl z dluhů. Pod jeho zkušeným vedením mlýnská výroba prosperovala až
do roku 1948. Mlýn na Výrově byl v letech 1939-1945 pod německou správou,
ale lidé z širokého okolí v té nebezpečné
době věděli, že mlynář Laštovička pomůže všem a nikoho, kdo o pomoc v potravinové nouzi požádá, nenechá „na holičkách“. Proto byla také hned po válce
lidmi oceněna jeho dobročinnost a statečnost v dobách nejtěžších. Překvapení
nastalo v r. 1948, když se lidé dozvěděli,
že poslední výrovský mlynář-dobrodinec
byl odsouzen do dolů v Jáchymově. Výrovský mlýn, jak bylo již zmíněno, roku
1913 do základů vyhořel, díky tomu
získal svou neobvyklou „funkcionalistickou“ podobu a na svou dobu velmi moderní technické zařízení vodní elektrárny,
jejíž některé části se zachovaly a dodnes
jsou funkční. Roku 1914 byla místo šesti vodních kol zakoupena Francisova turbína, která nedávala energii pouze mlýnu,
ale postupně vyráběla elektřinu i dalším
budovám na Výrově a to škole i hostinci.
Po znárodnění fungoval mlýn jen krátce,
už v roce 1951 byl jeho provoz zcela zlikvidován, funkční zůstala pouze již zmíněná vodní elektrárna. Za období socialistického hospodaření zde byla zřízena
mísírna krmiv. Do areálu mlýna patří také architektonicky zajímavá vila vystavěná v roce 1923 podle architekta Jana
Ludvíka s prvky moderny a kubismu. Vila je v současné době ve stejném architektonickém duchu rekonstruována obcí
Břehy a bude využívána pro bydlení. Posledním majitelem celého areálu mlýna
v jeho pětisetleté historii je od roku 2008
obec Břehy, což nepochybně zachránilo
starý a cenný výrovský mlýn před zkázou, a protože bude využíván ke kulturním účelům, tak zůstane slavný vodní
mlýn na Opatovickém kanálu jako památka zachován k užívání nejen obyvatelům Výrova a Břehů.
Koho by to napadlo, že malá osada,
která je již součástí krásné a rozvíjející
se obci Břehy, nabízí tolik pamětihodností a v těsné blízkosti lokality, nad kterými jásá každý přírodovědec.
Znaveni dojmy určitě nepohrdneme
občerstvením v restauraci Cikánka nebo
v restauraci, která je součástí kempu.
Mgr. Jiří Rejl - přírodní věda
Marcela Danihelková - regionální dějiny
K volnému zpracování regionální historie byla
použita literatura:
Kronika obcí Břehy-Výrov
Dějiny města Přelouče díl I - prof. PhDr. Petr
Vorel, CSc.
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
DEN BIBLE V PŘELOUČI
Stává se to již tradicí, že se kolem svátku svatého Jeronýma - překladatele bible
z hebrejštiny do latiny, setkáváme na faře,
abychom společně prožili den s Božím slovem. I letos jsme pozvali ředitele katolického biblického díla Doc. PhDr. P. Petra
Chalupu ThD., a PhDr. Marii Klaškovou na
sobotu 23. října. Tématem byla 27 a 32
kapitola Genezis „Jákobův sen“ a „zápas
s Neznámým“. Jákob se setkal ve snu s Bohem, který mu slibuje „Já budu s tebou“.
Jákob po procitnutí staví na památku setkání s Bohem posvátný sloup a místo nazývá dům Boží. V druhé části jsme pročítali situaci zápasu s Neznámým a žádost
o požehnání. Celý příběh Jákoba, který podvedl bratra a prchá před ním, je krásným
příběhem o proměně života člověka, který
se s Bohem setkává, je ním vychováván,
ale i proměněn a nakonec je i vyřešen
spor dvou bratrů. Kdybychom i my viděly
v tomto příběhu návod k smíření se navzájem „v Bohu“. Zajímavostí této akce
je vždy používání biblických postaviček,
z dílny biblického díla, díky kterým příběh
ožívá před očima. Na závěr byla tradičně
sloužena spolu hostem - knězem sobotní
večerní mše svatá a po závěrečném agapé a poděkování jsme se rozloučili, za rok
na viděnou.
TVÉ VZKŘÍŠENÍ VYZNÁVÁME,
PANE, JEŽÍŠI KRISTE!
Je podzim a my přicházíme na hřbitovy ke svým zemřelým, vzpomínáme a modlíme se za ně. V knížce Sestra smrt od papežského kazatele R. Cantalamessy, autor
píše mimo jiné, že Kristus přináší strach ze
smrti těm, kteří z ní strach nemají, a těm,
kteří tento strach mají, jej zase bere. V Novém Zákoně nalézáme slova o smrti, která připomínají Starý Zákon. Když Bůh zavolá k boháči: „Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši a čí bude
to, co jsi nashromáždil?“ (Lukáš 12 kapitola 20), je to výrok převzatý ze starého
zákona, moudro-slovných knih Kazatel a Sirachovec. Evangelium je novinkou! Když
Ježíš umírá za nás na kříži, když „jeden
zemře za všechny“, změní se věci od základu a smrt se stane něčím novým. Ježíš
mluvil o své smrti jako o velikonočním
exodu (přechodu) a Jan zaměřuje celé své
evangelium tak, aby bylo jasné, že Kristova smrt na kříži jsou nové velikonoce,
nová pascha. Evangelista dokonce dává
slovu „pascha“ nový smysl, aby mohlo znamenat Kristovu smrt: Pascha je „Kristův
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přechod z tohoto světa k Otci“. Kristova
„pascha“ a jeho smrt jsou nyní dvě věci
tak úzko spojené, že se první křesxané
domnívali, že výraz „pascha“ pochází od
„passio“ tj. od utrpení, a že se tak nazývá
kvůli Kristově smrti. Nemění se jen jméno
smrti, ale i její povaha.
Člověk se rodí, aby zemřel, praví filozof /Heidegger/. Tato věta, bere-li se doslovně, je přesný protiklad křesxanského
názoru. Čteme-li ji však očima víry, jeví
se jako dokonalá formulace křesxanského tajemství. O Kristu bylo řečeno, že „se
narodil, aby mohl zemřít“. On Bůh, vzal na
sebe smrtelné tělo, aby v něm mohl bojovat proti smrti a přemoci ji. Smrt - říkávají církevní otcové starověku - se obořila
na Krista, spolkla ho, jak obvykle dělávala všem lidem, ale nemohla ho „strávit“,
protože v něm byl Bůh, a takto byla jím
usmrcena. „Duchem, který nemohl zemřít,
zabil Kristus smrt, která zabila člověka“.
„Smrt usmrtila jeho tělo, které vzal na sebe, ale stejnými zbraněmi zvítězil on nad
smrtí. Božství se skrylo v lidské přirozenosti a podstoupilo smrt, která usmrtila
a sama byla usmrcena. Smrt zabila přirozený život a ji na oplátku zabil život nadpřirozený. Poněvadž teda smrt nemohla
pohltit Slovo bez těla ani peklo ho nemohlo spolknout bez masa, narodil se z Panny, aby v těle mohl sestoupit do pekel“.
Tak píše Efrém Syrský.
Lidská smrt už není táž jako dřív. Nastala rozhodná událost. Vírou přijímáme
neuvěřitelnou novotu, jakou mohl přinést
jen příchod Boha na zemi. Ztratila svůj bodec, jako had, jehož jed je nyní schopen
jenom uspat na několik hodin, ale nemůže ji už usmrtit. „Smrt je pohlcena, Bůh
zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde
je, smrti, tvá zbraň“?(1Kor 15,55). Opravdu, Kristus, vítězně zničil smrt. Byla stržena poslední zev. Mezi námi a Bohem se
tyčili tři hradby - přirozenost, hřích a smrt.
Hradba přirozenosti byla zbořena vtělením, když se lidská a božská přirozenost
spojily v Kristově osobě. Hradba hříchu
byla zbořena na kříži a hradba smrti při
zmrtvýchvstání. Věříš i ty, že Kristus zemřel
za mnohé, za všechny?

dověk si sice liboval v umrlčí náladě kryptách a kostnicích, a zobrazení lidské lebky bylo i na mnoha obrazech, ale smrt
byla učitelkou života, výstrahou před hříchem a přísnou vychovatelkou. Memento
mori - pamatuj na smrt. Církevní památka
na všechny věrné zemřelé 2.11. připomíná slavnost, kdy slaví pohřeb celá rodina
Adamova. Když tehdy převládal pohled na
smrt sapienciální, více než novozákonní,
skrze pohled vzkříšení, způsobilo to krizi, že dnes již nechceme vidět smrt jako
součást života, je vytěsněná na okraj,
a světská kultura z ní udělala tabu. Řešením pak bylo odstranit myšlenku na smrt
zpřed očí dnešního člověka. Dnešní křesxanský pohled chce spojit tradici starozákonní, připomenout nejenom důležitost
důstojného umírání a důstojné smrti, ale
i radovat se z víry ve vzkříšení. Bezvěrecká
kultura smrti, proti početí - antikoncepce,
Living will - euthanasie, vyznávání různých
forem okultismu (tajemna) satanismu, není návrat k smrti učitelce, ale k nepříteli
člověka.
Křesxanská, tedy ta naše cesta je a chce
být cestou k Bohu, cesta radosti, ale i moudrosti kříže, smíření a život i umírání v Bohu, v jeho království, a… navěky ☺.
P. Pilka Lubomír

RADUJEME SE Z TVÉHO VZKŘÍŠENÍ…
ŠÁRKO… IVETO… TOMÁŠI…
Jaký je přístup dnešních lidí ke smrti?
Dnes je u mnoha lidí „krematórní“, pesimistický, nevěřící v Boha, jenom v člověka, protože jim chybí novozákonní víra
v Kristovo vzkříšení. Ten tzv. temný stře-

(Masarykovo námìstí)

Ax tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších.
Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou
nejsvětější vůlí,
nebox druhá smrt jim neublíží.
Chvalte mého Pána, dobrořečte
a děkujte mu,
a služte mu s velikou pokorou.
(Sv. František z Assisi)

Øímskokatolická farnost Pøelouè
Vás srdeènì zve na

Adventní koncert

Nedìle 28. listopadu 2010
Od 17.00 hodin
Kostel sv. Jakuba
Úèinkující:

Pøelouèský chrámový sbor
Ad Libitum
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Program kina na listopad 2010
Kulturní sluby mìsta Pøelouèe
5. 11.

Mìstské kino, Pardubická 687, telefon 466 953 666
www.ksmp.cz/kino/program/

WRESTLER

28. 11.

SUPERMAN / BATMAN: VEØEJNÍ NEPØÁTELÉ

USA/Francie - sportovní drama. Na konci 80. let zaplòoval Randy „The
Ram“ Robinson, profesionální wrestler, titulní stránky novin. Nyní, o
19:00
dvacet let pozdìji, se protlouká ivotem a ve školních tìlocviènách a
109 min. komunitních centrech kolem New Jersey dìlá vystoupení pro hrstky
nezdolných wrestlingových fanouškù. Své dceøi se odcizil a není schopen
V kinech od:
si udret skuteèný vztah.

USA - animovaný. Prezident Lex Luthor se rozhodl definitivnì zbavit
Supermana. Kryptonitový meteorit øítící se na Zem prohlásil za jeho dílo
15:00
a uèinil z nìj veøejného nepøítele celé zemì, který musí být za kadou
cenu dopraven k soudu. Na jeho dopadení dokonce vypsal miliardovou
67 min.
odmìnu, pøièem kadý, kdo by mu pomohl, má být také odsouzen. Co
V kinech od:
je Batmanùv pøípad...

7/2009

65 Kè

1/1900

15 Kè

6. 11.

NEJLEPŠÍ Z BROOKLYNU

3. 12.

ÈÍSLO 9 (FILMOVÝ KLUB)

Sobota

USA - krimi, drama. Tøi pøátelé, tøi policisté, tøi pøíbìhy. Strhující drama z
prostøedí newyorského policejního sboru, je realistickým zpùsobem
zachycuje, jak jednoduché je pøekroèit hranici oddìlující od sebe mue
na stranì zákona a zloèinu. Kadodenní povinnosti øadových policistù ve
mìstì, které nikdy nespí a nedovolí usnout ani divákùm v kinì.

USA - animované sci-fi. Lidé jsou pryè. Kdy a jak k tomu došlo, není pøíliš
jasné. V troskách starého svìta pøeívají jenom podivní hadroví panáèci s
19:00
èísly na zádech. Do této pochmurné doby se narodí Devítka, která je
moná pøedurèena vše zmìnit. Kdy se potká se skupinou podobných
79 min.
figurek utíkajících pøed dìsivými vraednými stroji, rozhodne se postavit
V kinech od:
na odpor.

Pátek

19:00
132 min.
V kinech od:

mládei do 15 let nepøístupný

5/2010

65 Kè

7. 11.

CHLUPATÁ ODPLATA

mládei do 12 let nevhodný

Nedìle

mluveno èesky

mládei pøístupný

Pátek

8/2009

50 Kè

4. 12.

MACHETE

mládei pøístupný

USA - rodinná komedie. Dan se kvùli práci pøestìhuje s rodinou z Chicaga
do oregonských lesù, kde má dohlíet na stavbu zdánlivì ekologického
17:00
projektu. Zpoèátku si myslí, e nejvìtším problémem pro nìj budou
zhýèkaná manelka a pubertální syn. To ovšem netuší, e se kvùli své
92 min.
nové funkci stal nepøítelem è. 1 pro všechna místní zvíøata, která se
V kinech od:
nehodlají svého domova vzdát bez boje!

USA - akèní. Vypadal jako docela obyèejný dìlník z ulice a byl ideálním
kandidátem k tomu, aby na nìj hodili vradu. Ale ukázalo se, e je to
19:00
Machete, legendární bývalý elitní agent, kterého se nevyplatí naštvat.
109 min. Poté, co ho vyhlášený mexický drogový magnát Torrez nechal v pustinì
polomrtvého, se mu podaøí pøeít a uprchne do Texasu, kde touí zmizet
V kinech od:
a uniknout své minulosti.

6/2010

60 Kè

10/2010

70 Kè

12. 11.

DOPISY PRO JULII

5. 12.

KARLÍK A TOVÁRNA NA ÈOKOLÁDU

Nedìle

mluveno èesky

mládei pøístupný

USA - romantické drama. Dojemná a zároveò hravá love-story, vyprávìní
o jiskøivé mladé lásce, ale také o vzkøíšení lásky zdánlivì dávno ztracené.
Kdy mladá Amerièanka Sophie, pøicestuje do italské Verony, setkává se
105 min. tu se skupinou dobrovolníkù. Jejich prací je odpovídat na dopisy, které
touící eny vkládají do mezer ve zdech domu, jen byl podle povìstí
V kinech od:
svìdkem tragické lásky Romea a Julie.

Pátek

19:00

7/2010

60 Kè

13. 11.

KAJÍNEK

mládei do 12 let nevhodný

ÈR - thriller, drama. Kriminální thriller inspirovaný pøíbìhem Jiøího
Kajínka, který je povaován za prvního nájemného vraha v Èeské
republice. Díky svému útìku z vìzeòské pevnosti Mírov se z nìj stala
118 min. legenda a také nejhledanìjší èlovìk v Evropì. Pìt týdnù, kdy unikal
policii, je dodnes zahaleno tajemstvím. Filmový Kajínek je silným
V kinech od:
pøíbìhem nejznámìjšího vìznì u nás...

Sobota
19:00

8/2010

75 Kè

14. 11.

TOM A JERRY: SHERLOCK HOLMES

mluveno èesky

mládei do 15 let nepøístupný

USA - animovaný. Kdy se naši vtipálci, kocour a myš, pokusí pøechytraèit
slavného detektiva, bude to velká legrace! Krádee šperkù po celém
Londýnì popletou Scotland Yard a ze zloèinù je falešnì obvinìna krásná
zpìvaèka Zrzka. Jen legendární Sherlock Holmes dokáe najít skuteèného
48 min.
zlodìje, ovšem s pomocí svého asistenta dr. Watsona - a samozøejmì
V kinech od:
Toma a Jerryho.

Nedìle
15:00

8/2009

15 Kè

19. 11.

POÈÁTEK

mluveno èesky

mládei pøístupný

USA - sci-fi thriller. Dom Cobb je zkušený zlodìj, absolutní špièka v
nebezpeèném umìní extrakce: krádee cenných tajemství z hloubi
19:00
podvìdomí bìhem snìní, kdy je mysl nejzranitelnìjší. Cobbova vzácná
148 min. schopnost z nìj uèinila vyhledávaného hráèe v zákeøném svìtì
korporátní špionáe, ale také z nìj udìlala uprchlíka a stála ho všechno,
V kinech od:
co kdy miloval. Teï dostane Cobb šanci na vykoupení.

Pátek

7/2010

60 Kè

21. 11.

MICHAL JE KVÍTKO

mládei do 12 let nevhodný

Michal Nesvadba v novém poøadu dokáe, e bez ohledu na poèasí i
roèní období bìhem pøedstavení rozkvete celé jevištì. Michal mìní
15:00
nejen scénu, ale i sám sebe. Oívá i ošívá se v rùzných rytmech pláové palmové Samby! ... pokropte ho vodou a nikdy nezvadne. A to ještì
nevíte, co se dìje za plotem v Michalovì zahrádce! Kopretina zpívá,
V kinech od:
kaktus do všeho mluví, konev má rýmu a umìlá kytka z toho má

Nedìle

mládei do 18 let nepøístupný

USA - rodinný, fantasy. Karlík Bucket je malý chlapec, pocháející z celkem
zbídaèené rodiny. Bydlí na okraji mìsta hned vedle obrovské továrny na
èokoládu. Karlík miluje èokoládu, i kdy dostává èokoládový bonbón jen
115 min. jednou do roka. Jednoho dne však vyhraje s dalšími ètyømi dìtmi cestu
po fantastické èokoládové továrnì, kterou vlastní excentrický Willy
V kinech od:
Wonka.

Nedìle
15:00

8/2005

20 Kè

10. 12.

ILUZIONISTA

mluveno èesky

mládei pøístupný

Velká Británie/Francie - animovaný. Konec 50. let. Postarší kouzelník
provádí na jevišti stále stejná osvìdèená kouzla, zjišuuje však, e u
nikoho nezajímají. Diváky teï baví jen hluèné rockové kapely... Poniující
existenci atrakce zahradních slavností hrdina jednoho dne vymìní za
90 min.
dlouhou cestu, na jejím konci – v dalekém Skotsku – ho èeká vìrná
V kinech od:
fanynka, která navdy zmìní jeho ivot. Soudí toti, e cizinec umí

Pátek

19:00

10/2010

60 Kè

11. 12.

GAMER

mládei pøístupný

USA - akèní sci-fi. Blízká budoucnost pøináší nové zdroje zábavy. Lidé z
celé zemìkoule se na síti vìnují simulaèním hrám, v nich se projevují
jejich nejskrytìjší touhy a fantazie. Revoluèní hra SPOLEÈNOST
úèastníkùm dovoluje kontrolovat a manipulovat se skuteènými lidskými
95 min.
tvory. Oslnivá, pulzující a návyková hra se svìtem šíøí jako epidemie a
V kinech od:
stává se drogou èíslo jedna pro milióny lidí.

Sobota
19:00

9/2009

60 Kè

12. 12.

BATMAN: ODVÁNÝ HRDINA 2

Nedìle

USA - animovaný. Pokadé, kdy Batman spojí síly s DC Comics, stane se
z nìj více ne jen další super hrdina. Pøibrat paráka sice pomáhá v
potírání zloèinu, ale náladu to Batsovi rozhodnì nevylepší. Ve ètyøech
epizodách bude Batman spolupracovat s hrdiny - Green Arrow, Wildcat,
Deadman a Blue Beetle.

15:00
0 min.
V kinech od:

mládei do 15 let nepøístupný

11/2009

20 Kè

17. 12.

ROMÁN PRO MUE

Pátek

ÈR - komedie, drama. Vypráví pøíbìh tøí sourozencù – Cyrila, Bruna a
Anety. Pevné pouto, které se mezi nimi utvoøilo po tragické smrti rodièù,
kdy starost o výchovu mladšího bratra a sestry pøevzal výraznì starší
Cyril, prochází zvláštní zkouškou. Sourozenci odjídìjí na tradièní výlet
do hor v zádech se stínem neodvratnì se blíící Brunovy smrti.

19:00
100 min.
V kinech od:

mluveno èesky

145 Kè

9/2010

75 Kè

27. 11.

POSTRADATELNÍ

18. 12.

(K)LAMAÈ SRDCÍ

Sobota

USA - akèní. Skupina oldákù se vydává na nebezpeènou misi do Jiní
Afriky, jejím cílem je svrení nelítostného diktátora. Nedlouho po
zahájení si ovšem zaènou uvìdomovat, e vìci nejsou tím, èím se zdají
být. Zjistí, e se ocitli v pasti, která je všechny mùe stát ivot. Zaèíná
nelítostný boj, na jeho konci mùe být jen jeden vítìz.

Sobota

Francie/Monako - romantická komedie. Alex se svou sestrou provozuje
spoleènost, která poskytuje vskutku „speciální“ sluby: rozbíjí partnerské
vztahy na objednávku! Jednoho dne si je najme bohatý mu, jen není
spokojen s enichem své dcery. Dvojice „obchodníkù se štìstím“ má
ovšem na svùj úkol jenom týden. Hra o èas a lásku mùe zaèít.

99 min.
V kinech od:

8/2010

28

60 Kè

mládei do 12 let nevhodný

19:00
105 min.
V kinech od:

10/2010

65 Kè

mluveno èesky

mládei pøístupný

1/2008

19:00

mládei pøístupný

Sobota

mládei do 12 let nevhodný

mládei do 12 let nevhodný

Přeloučský ROŠT

Sport

!

13. 10. 2010 se přišli na radnici pochlubit mladí přeloučští
rybáři. Na Mezinárodním mistrovství Slovenska juniorů v lovu
ryb udicí - přívlačí získal v kategorii U14 (do 14 let) 3. místo
Jaroslav Tomášek a v kategorii U18 (do 18 let) David Nekvapil 1. místo. Blahopřejeme!

Cvičení v sokolovně

STOLNÍ TENIS - NÁBOR

V sokolovně se rozběhl nový cvičební rok. Trénují zde nejmladší basketbalisté a flórbalisté, rovněž oddíl volejbalu přesunul svůj trénink do hlavního sálu. Z oddílu všestrannosti jsou
zastoupeny žákyně a gymnastky, dopoledne chodí cvičit rodiče s dětmi. Tradičně nejpočetnějším oddílem je nejmladší
žactvo. Každé úterý zaplní tělocvičnu kolem padesáti malých
cvičenců. Jejich další fotografie si můžete prohlédnout na
www.rajce.net. Dobrá zpráva pro ty, kterým chybělo cvičení pro
ženy, je ta, že kromě oddílu starších žen a cvičení na balónech se rozjelo i cvičení s Doubravkou. Kdo si chce zacvičit
v rytmu zumby, aerobicku či stepaerobicku, ax přijde ve čtvrtek
od 18 hodin do sokolovny.

Sokol Přelouč, oddíl stolní tenisu, provádí nábor žáků a žákyň 10 až 15 let. Tréninkové hodiny jsou pondělí a středa vždy
17.00 až 18.00 hodin v dolním sále sokolovny. Zájemci se mohou hlásit na telefonu 606 671 398 nebo osobně v době tréninkových hodin mužů stolního tenisu v sokolovně.
Ing. Melichar Zbyněk, předseda oddílu ST

Podzimní putování
se Sokolem
Letos na podzim jsme jako každý rok zamířili do našich oblíbených Krkonoš. Tentokrát se měl stát naším výchozím bodem
Harrachov. Od rána však lilo jako z konve a to nám narušilo program. Dopoledne jsme proto zastavili v Jilemnici a navštívili Krkonošské muzeum. Prohlédli jsme si rozsáhlé sbírky umístěné
v zámku, doprovázené odborným výkladem. Nejvíce nás zaujal
soubor měděného nádobí z 18. a 19. století s přednáškou, jak
vařili a stolovali naši předkové. Dále jsme obdivovali několik
krásných obrazů od akademického malíře Kavana, nejdéle jsme
se zdrželi u dvou krásných krkonošských betlémů a samozřejmě jsme si všimli prvních lyží, které do Krkonoš přivezl hrabě
Harrach. Zatímco jsme dobře poobědvali, přestalo konečně pršet
a my jsme se mohli vydat na vycházku po Harrachově a k Mumlavským vodopádům. Vody v říčce bylo dostatek, a tak jsme se
kochali pohledem na padající vodní masu. Přes nepřízeň počasí se výlet nakonec vydařil a cestou domů již svítilo sluníčko. Přitom se nejlépe plánují další výlety v příštím roce. M. Brebera
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Orel Přelouč - oddíl florbalu
Ligovou sezonu 2010/2011 zahájilo
mužské áčko opožděně v sobotu 16. října (v 1. kole před 14 dny mělo díky lichému počtu týmů v soutěži volno) a stejně
jako loni na domácí půdě v městské hale v Přelouči. I tentokrát jsme se představili ve velice dobrém světle. Dopoledne a hlavně odpoledne jsme předvedli
slušně zaplněné hale rychlý a kombinační florbal, především skvěle takticky
zvládnutý. Po tomto víkendu začínáme
nabývat dojmu, že se florbal může v Přelouči zařadit mezi nejvíce divácky vyhledávané sporty. Už tev se všichni těšíme
na další domácí zápasy.
Do obou zápasů jsme nastupovali
v sestavě: Albrecht - Ledecký, Maček,
Pleskot, Sedláček - Bína, Blažej, Novák
- Janata, Pozler, Jezdinský - Kurka, Pokorný, Bulíček - Hudec
Orel Přelouč - FTS Florbal Náchod „B“
3:2 (1:1,1:1,1:0)
Branky: 1. Bína - 1:0, 16. Novák (Pleskot) - 2:1, 33. Ledecký - 3:2
Vyloučení: 0:1, bez využití
Na premiéru byl celý mančaft natěšený, nebox jsme si konečně v praxi mohli
odzkoušet měsíc trénovaný herní systém
trenérem Bínisem. A ten jako správný
vůdce a kapitán zavelel ke zteči hned
v první minutě utkání a po obrovském
nedorozumění celé náchodské pětky zavěsil z křídla do síxky výstavní kousek.
Vstup do sezóny tedy vyzněl velice symbolicky a příkladně. Po zbytek třetiny
a vlastně i zápasu jsme se snažili vtisknout náchodské rezervě vlastní styl a to
se nám dařilo. Góly v naší síti vyplynuly
pouze z našich přehmatů - jedenkrát se
červenal Albi v bráně a poté hosté využili fatální hrubku v rozehrávce. Naštěstí
nás k výhře nejprve posunul Jony a v poslední třetině famózní individuální akcí
Levák - slalom a zaseknutý bekhend pod
víko. Vedení o gól se nám už rozšířit nepovedlo, ale naše pevná obrana také nepovolila.

Vyloučení: 1:1, bez využití
To na odpolední zápas jsme se snad
těšili ještě víc, hlavně z pohledu skvělé
zábavy z dopoledního zápasu. Ta se během první třetiny přenesla i na tribuny
sportovní haly a fanoušci nás hnali do
útoku a my se jim odměňovali překrásnými akcemi. Soupeře nakousnul stejně
jako ráno dvěma lahůdkovými trefami
kapitán Bínis. Když Kytka těsně před polovinou utkání zvyšoval bekhendem od
půlky už na 4:0, začínal zápas zavánět
exhibicí. Tu ještě okořenil na zlatém podnose servírující Levák před branku osamělému Jezvovi. Potom jsme do útoku
malinko zvolnili z kvapíku a soustředili
se spíše na zachytávání útoků Draků. Ty
končili v bezpečné vzdálenosti od Albiho,
protože obrana hrála neskutečně spolehlivě a s přehledem. Jen jednou musel
náš fakír v bráně vytáhnout exkluzivní
zákrok, kdy tělo šlo na jednu stranu, ale

nohy na druhé stačily vykopnout míček
na čáře. Znechucenému soupeři zatloukl
šestý hřebík do rakve Hans, výstavní střelou do šibenice 2 minuty před koncem.
Vstup do sezony 2010/11 tedy dopadnul moc příjemně i s krásnou děkovačkou divákům po utkání. Všem dorazivším a povzbuzujícím děkujeme a hlavně
ten buben, ten byl na place cítit! ☺
Na závěr přehled dalších podzimních
florbalových zápasů v Městské hale v Přelouči:
neděle 7. listopadu - mladší žáci
krajská liga - program 10:00-17:30
sobota 27. listopadu - dorost,
1. celostátní liga - program 9:00-16:00
sobota 4. prosince - Muži A,
3. celostátní liga - program 9:00-16:00
neděle 5. prosince - Muži B,
krajský přebor - program 13:00-20:30
Petr Sedláček

Inzerce

Orel Přelouč - FBC Draci Lanškroun
6:0 (2:0,3:0,1:0)
Branky: 2. a 12. Bína (na obě Novák)
- 2:0, 20. Pleskot - 3:0, 25. Jezdinský (Ledecký) - 4:0, 18. a 43. Pozler (Janata, Pleskot) - 6:0
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HC JESTŘÁBI ZAPOČALI NOVOU SEZÓNU
A-TÝM
1. NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD
Naše A-mužstvo bylo po reorganizaci národní ligy Českomoravským hokejbalovým svazem zařazeno do východní skupiny. Proto soupeři ze západu
české republiky (Plzeň, Karlovy
Vary, Litoměřice, Praha, Kladno
atd.) odpadly a nahradily jej
soupeři převážně z moravských
měst.
Naši hráči si v započaté sezóně prozatím vedou zdatně
a drží se doposud na místech
zaručující cíl klubu t.j. vyřazovací duely v play-off.
sobota 10. 9.
SHC OPAVA - HC JESTŘÁBI
2 : 1 (0:1, 2:0, 0:0)
Gól: Hackenberg
neděle 12. 9.
TJ SOKOL PORUBA
- HC JESTŘÁBI
2 : 7 (0:2, 0:1, 2:4)
Góly: Mucha 2x, Svoboda 2x,
Hackenberg, Příhoda, Čapek
sobota 18. 9.
HBC HRADEC KRÁL. 1988 B
- HC JESTŘÁBI
4 : 3 po sam. nájezdech
(2:0, 0:2, 1:1 - 1:0)
Góly: Svoboda, Kopecký, Čapek
neděle 19. 9.
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC
- HC JESTŘÁBI
3 : 4 (0:2, 2:2, 1:0)
Góly: Příhoda, Kopecký, D. Kazimír, Šmíd
neděle 26. 9.
HC JESTŘÁBI - HBC VSETÍN
3 : 1 (1:0, 0:1, 2:0)
Góly: Příhoda, Stoklasa, Šmíd
neděle 3. 10.
HC JESTŘÁBI
- TJ ACS MALENOVICE SV
0 : 2 (0:2, 0:0, 0:0)
sobota 9. 10.
SK SUDOMĚŘICE
- HC JESTŘÁBI
1 : 3 (0:1, 0:0, 1:2)
Góly: Kopecký 2x, M. Kazimír

neděle 10. 10.
HBC RIGUM HODONÍN
- HC JESTŘÁBI
2 : 1 po sam. nájezdech
(0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
Gól: Příhoda
neděle 17. 10.
HC JESTŘÁBI
- SK KOMETA POLIČKA
0 : 4 (0:0, 0:2, 0:2)
V těchto zápasech nastoupili:
P. Brykner - R. Stoklasa, D. Kazimír, Z. Čapek, J. Kadera, M. Kazimír, M. Štajner, R. Adámek, L. Tesák, J. Příhoda, M. Šmíd, D. Štefanský, R. Kopecký, P. Svoboda,
M. Pidanič, T. Hackenberg, F. Mucha, T. Vorba, R. Raška
Zbývající podzimní zápasy
na přeloučském stadionu:
neděle 7. 11.
14.00 hodin
HC JESTŘÁBI - TJ SVÍTKOV
STARS PARDUBICE

neděle 26. 9.
HC JESTŘÁBI
- SK KOMETA POLIČKA
1 : 4 (0:1, 0:2, 1:1)
neděle 26. 9.
HC JESTŘÁBI
- SK KOMETA POLIČKA
0 : 2 (0:1, 0:1, 0:0)
neděle 3. 10.
SK HOLCIM PRACHOVICE
- HC JESTŘÁBI
5 : 1 (1:0, 1:0, 3:1)
Gól: Richtár
neděle 3. 10.
SK HOLCIM PRACHOVICE
- HC JESTŘÁBI
1 : 4 (1:2, 0:1, 0:1)
Góly: Richtár 2x, Maschke,
Pecka

neděle 17. 10.
HC JESTŘÁBI
- TJ LOKO ČESKÁ TŘEBOVÁ B
2 : 8 (1:0, 1:3, 0:5)
Góly: Pecka 2x
neděle 17. 10.
HC JESTŘÁBI
- TJ LOKO ČESKÁ TŘEBOVÁ B
3 : 5 (2:1, 1:0, 0:4)
Góly: Novotný, Richtár, Maschke
V těchto zápasech nastoupili:
M. Veselý, O. Kadaník, T. Malina,
J. Novotný, P. Maschke, J. Pecka, T. Richtár, J. Růžička, A. Bednář, L. Zítka, L. Moravec, L. Metzl,
J. Dašek, J. Kasal
Zbývající podzimní zápasy na
přeloučském stadionu:
neděle 14. 11. 10.00 a 12.00 hodin HC JESTŘÁBI - SK HOLCIM
PRACHOVICE
- fáda -

sobota 20. 11. 17.00 hodin
HC JESTŘÁBI - SHC OPAVA
neděle 21. 11.
10.00 hodin
HC JESTŘÁBI - TJ SOKOL PORUBA
sobota 27. 11. 14.00 hodin
HC JESTŘÁBI - HBC HRADEC
KRÁLOVÉ B
neděle 28. 11.
14.00 hodin
HC JESTŘÁBI - JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC
STARŠÍ DOROST
NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD

Inzerce

Dorostenci pod vedením Jirky Vališe a Davida Novotného
trpí na malý počet hráčů.
I když noví hráči se přihlašují do řad týmu, snad se zablýská na lepší časy.
neděle 19. 9.
HBC JOKERIT CHRUDIM
- HC JESTŘÁBI
7 : 0 (1:0, 2:0, 4:0)
neděle 19. 9.
HBC JOKERIT CHRUDIM
- HC JESTŘÁBI
13 : 0 (5:0, 2:0, 6:0)
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