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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

RADA MĚSTA PŘELOUČE
105. schůze Rady města Přelouče
proběhla 8. 11. 2010. Radní mimo jiné
schválili jízdní řád MHD města Přelouče
dle předloženého návrhu s účinností od
12. 12. 2010. Letáky s novou úpravou
jízdních řádů budou bezplatně distribuovány do všech přeloučských domácností. Schválen byl rovněž plán zimní údržby
místních komunikací v Přelouči a místních částech na zimní období 2010-2011
a vydává nařízení města Přelouče č. 7/
/2010 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací a průjezdních
úseků silnic. Rada také vzala na vědomí
rezignaci na mandát členky zastupitelstva
města Doc. Ing. Jolany Volejníkové Ph.D.
ke dni 25. 10. 2010 a předání Osvědčení
o nastoupení do funkce členky Zastupitelstva města Přelouče MUDr. Lence Roušarové dne 8. 11. 2010. Rada města též
zřizuje v Základní škole praktická Přelouč další obor vzdělávání - Základní
škola speciální s platností od 1. 1. 2011.
22. 11. 2010 se uskutečnila 1. schůze rady města v novém, povolebním slo-

žení. Nová rada (ve složení - Bc. Irena
Burešová, Ing. Ivan Moravec, Ing. Pavel
Hrdý, MVDr. Pavel Jadrníček, Mgr. Lubor
Pacák, Bc. Petr Veselý a MVDr. Zdeněk
Zeman) mimo jiné doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet města
Přelouče na rok 2011. Dále vzala na vědomí předloženou informaci o řešení přístupů k nemovitostem z parkoviště v ul.
Tůmy Přeloučského - součástí stavby bytových domů č.p. 1537, 1538, 1539 a 1540
na rohu ulic Tůmy Přeloučského a Riegrova bylo vybudování parkoviště na pozemku č.p. 49 - vnitroblok za domem. Parkoviště bezprostředně sousedí s pozemky
domů č.p. 423, 406, 411, 412 a 413 v Riegrově ulici. Vlastníci těchto domů využívají parkoviště k příjezdu auty na své
pozemky. Vzhledem k tomu, že je však
parkoviště trvale obsazeno parkujícími
auty, dochází často ke konfliktu s vlastníky uvedených domů, kteří se nemohou
na své pozemky dostat. Na základě provedené kontroly v archivu dokumentací
uložených k jednotlivým domům, bylo
zjištěno, že u žádné z nich není stanoven
závazek přístupu z tohoto parkoviště. Ne-
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ní zde - mimo domu č.p. 423 - povolena
ani žádná stavba garáže, přístřešku pro
parkování vozidel, nebo zpevnění plochy za účelem příjezdu vozidel a parkování. Pokud by tedy rada města došla
k závěru, že je vhodné umožnit vlastníkům domů přístup z parkoviště na jejich
pozemky, jednalo by se o zrušení (omezení stání) osmi parkovacích míst.
Dále rada města schválila smlouvu
o dílo na realizaci stavby přechodu pro
chodce včetně přisvětlení v obci Lhota
pod Přeloučí. Na vědomí vzali radní i sdělení Autoklubu ČR, federace motocyklového sportu, Radka Hutly a AMK Zlatá
přilba Pardubice o pořádání Mistrovství
ČR dvojic na ledové ploché dráze 5. 2.
2011 v prostorách písníku Lohenice-Mělice. Zřízeny byly rovněž komise rady města: SPOZ (předseda p. Jaroslav Jarolím),
školská a kulturní (předsedkyně Mgr. Věra Jelínková), sportovní (předseda Ing. Pavel Hrdý), bezpečnostní a dopravní (předseda Bc. Petr Veselý), pro rozvoj města
(předseda Mgr. Lubor Pacák), sociálně
zdravotní (předseda MVDr. Zdeněk Zeman) a komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům majetku města (předseda ing. Václav Damborský).
mh

USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘELOUČE
11. 11. 2010 proběhlo ve velkém sále Občanské záložny
ustavující zasedání Zastupitelstva města Přelouče. Všichni
členové zastupitelstva složili zákonem předepsaný slib, provedli volbu starosty města, předsedů a členů finančního, kontrolního a majetkového výboru, stanovili odměny neuvolněným
členům zastupitelstva a projednali svěření úkolů místostarostovi. Starostkou města byla zvolena Bc. Irena Burešová,

místostarostou Ing. Ivan Moravec. Členy rady města byli kromě starostky a místostarosty zvoleni Ing. Pavel Hrdý, MVDr. Pavel Jadrníček, Mgr. Lubor Pacák, Bc. Petr Veselý a MVDr. Zdeněk Zeman. Místostarostovi ing. Ivanu Moravcovi bylo zastupitelstvem svěřeno plnění úkolů v oblasti
školství, kultury, sportu a Technických služeb města Přelouče.
mh

Upozornění
Upozorňujeme občany, že s účinností od 1. 1. 2011 dochází
k úpravě Obecně závazné vyhlášky města Přelouče č. 6/2010
o místních poplatcích.
Dle této úpravy v čl. 7 se sazba poplatku ze psů řídí trvalým
pobytem, nebo sídlem poplatníka bez ohledu na umístění psa a za
prvního psa u poplatníka s trvalým pobytem, nebo sídlem v ostatním stavebním objektu - včetně budovy Města Přelouč - Masarykovo nám. 25 bude činit Kč 1.200,- (tj. stejně jako v bytovém domě
v obvodu města v k.ú. Přelouč. Od 1. 1. 2011 tedy již nadále nebudou poplatníci psů s trvalým pobytem Masarykovo nám. 25
od tohoto poplatku osvobozeni.
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Provozní doba sběrného dvora
o vánočních svátcích
V souvislosti s blížícím se koncem roku přinášíme
občanům našeho města informaci týkající se provozní doby sběrného dvora o vánočních svátcích. Sběrný
dvůr bude uzavřen v pátek 24., v sobotu 25. prosince
a v sobotu 1. ledna. Otevřen bude ve čtvrtek 23. prosince v době od 13 do 17 hodin. V pátek 31. prosince bude otevřen mimořádně v době od 10 do 14 hodin. V ostatní dny bude provoz beze změny. Děkujeme
za pochopení.
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Rozhovor se starostkou města
Paní starostko, na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Přelouče dne
11. 11. 2010 jste byla znovu zvolena starostkou města Přelouče. Tento úřad budete vykonávat již čtvrté volební období
a to jistě samo o sobě svědčí o velké podpoře přeloučských obyvatel a o vašich pracovních a politických schopnostech. Ráda
bych se vás v této souvislosti na začátku
nového volebního období zeptala, pro čtenáře Přeloučského Roštu na pár otázek.
Co pro vás znovuzvolení do funkce
starostky města znamená?
Moje znovuzvolení pro mě více než
kdy v minulosti znamená obrovský závazek, velké povzbuzení i velké překvapení. Vím, že není jednoduché mandát
získat, mnohem těžší je však ho obhájit. Na politické scéně se objevily nové
subjekty a očekávala jsem, že i v našem
městě se objeví nové kandidátky, nové
tváře a že voliči budou chtít změnu. To,
že mohu ve své práci pokračovat dál, pro
mě znamená, že velká část voličů mi důvěřuje, že občané vnímají, že nejsem pasivní a že se město rozvíjí k lepšímu. Já
bych samozřejmě všem, kteří mě vyjádřili podporu, chtěla upřímně poděkovat
a ujistit je, že jejich důvěru nezklamu.
Zajímá mě i Váš názor na úlohu žen
v politice? Myslíte si, že jejich postavení je rovnocenné s muži? I když se
zdá, že situace se i v této oblasti začíná mírně zlepšovat, stále ještě muži v politice převládají. Jaký hlavní důvod to podle vás má?
Jsem přesvědčena o tom, že ženy do
politiky určitě patří. Myslím si, že ženy
v politice působí jako jakýsi zjemňující
či zklidňující element. Ženy jsou více citlivější, vnímavější i důslednější než muži. Je dobře, když se nad daným problémem střetne pohled mužský i ženský.
Dokonce si myslím, že muži se v přítomnosti žen dokáží chovat taktněji a sluš-

něji a to je určitě dobře. Za ta léta, co v komunální politice působím, jsem se nikdy
nesetkala s urážlivým či ponižujícím jednáním mužů vůči mně, nikdy jsem nezažila, aby se v pracovních záležitostech
nebo např. při obsazování funkcí rozlišovalo, zda dotyčná osoba je muž nebo
žena. Z tohoto pohledu si proto myslím,
že postavení mužů a žen je v politice
rovnocenné. Jinou otázkou ovšem je početní zastoupení žen a mužů v politice.
Politiku či veřejnou funkci mohou dělat
pouze ženy, kterým nevadí, že na úkor
své funkce budou zanedbávat rodinu. Já
osobně nemám problém být na úřadě
v sedm ráno a vracet se domů třeba po
osmé hodině večer. O víkendech pak chodím oddávat a občas se musím zúčastňovat různých akcí kulturního, sportovního či charitativního zaměření. Absolutní
většina mých kolegyň v podobných funkcích jsou ženy rozvedené, vdovy, nebo
mají zaopatřené děti a velice tolerantního manžela, kterému nevadí, že chodí
nakupovat, vaří i pere a že je rodina pohromadě minimálně. Myslím si tedy, že
politiku mohou dělat pouze ty ženy, které ji dělat chtějí a mají k tomu současně
vytvořeny časové či rodinné podmínky.
Moje další otázka se samozřejmě bude týkat nového volebního období?
Můžete čtenářům prozradit něco z vašich nejbližších pracovních plánů?
Nové volební období sebou přináší
celou řadu změn v obsazení některých
orgánů města. Na ustavujícím zasedání
města dne 11. listopadu byla zvolena celá řada nových členů rady města a všech
výborů. Prioritně nám zbývá zřídit komise rady města a zvolit jejich členy a předsedy a připravit „malé“ volby v našich
sedmi místních částech. Do konce roku
musí být vypracován a schválen rozpočet města na rok 2011 i obecně závazná vyhláška o místním poplatku za sběr
komunálního odpadu. Musíme se rov-

něž urychleně zabývat vyhláškou o regulaci výherních hracích automatů a pokračovat v již rozběhnutých projektech
jako např. výkup pozemků pro cyklostezku Přelouč - Lhota, zateplení objektů Základní umělecké školy a tribuny na
fotbalovém hřišti, či další etapou rekonstrukce ploch na sídlišti v jižní části města. S nově zvolenými členy komisí budeme řešit studii využití prostor současné
budovy městského úřadu, kde by v budoucnu mělo mít sídlo muzeum, výstavní síň i galerie města. Mám před sebou
i jednání se zástupci VaK Pardubice a.s.
o řešení a financování výstavby kanalizace v místních částech Lhota a Škudly.
V plném proudu je také výstavba budovy nového úřadu - to bude jistě také
jeden z velkých úkolů nového volebního období. Můžete nám v krátkosti
sdělit, jak stavba pokračuje a kdy se
počítá s jejím dokončením?
Podle uzavřené smlouvy o dílo by
stavba měla být dokončena v lednu 2012.
Pečlivě pročítám zápisy z kontrolních
dnů, které se na stavbě pravidelně konají. Z těch vyplývá, že práce na stavbě
jsou v současné době v předstihu a zhotovitel stavby Metrostav a.s. Praha bude chtít stavbu skutečně dokončit před
stanoveným termínem. Ale je před námi
zima a ta určitě může zásadním způsobem termín dokončení stavby ovlivnit.
Děkuji za rozhovor. Ráda bych vám
touto cestou pogratulovala ke znovuzvolení do funkce starostky města a popřála vám mnoho pracovních i osobních
úspěchů v nadcházejícím volebním období.
mh

Inzerce

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

Večer s videokronikou města Přelouče
dne 11. 1. 2011 od 18:00 ve velkém sále Občanské záložny Přelouč.
Vstup zdarma.
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Přelouč a prosincové změny v jízdních řádech
Nový jízdní řád, který vstoupí v platnost 12. 12. 2010, přinese v Přelouči změny týkající se železniční i autobusové dopravy.

Změny v drážní dopravě
Aktuální změny vlakového jízdního
řádu se týkají především menších časových posunů a zrychlení dopravy na železničním koridoru. (Cesta z Prahy do Přelouče rychlíkem potrvá přesně hodinu.)
Zachován zůstane hodinový interval v Přelouči zastavujících rychlíků a v dopravní
špičce také hodinový takt osobních vlaků.
Takt je název pro pravidelný interval
spojů. Taktové polohy vlaků přes den naznačují následující tabulky. Za údaj ??
před dvojtečkou je možné dosadit libovolnou hodinu během dne a získáte schéma jízdního řádu.
Pro úplnost je třeba dodat, že schéma získané podle tabulek je pouze orientační. Takt má své výjimky a několik
dalších vlaků v jízdním řádu je vedeno
mimo takt. Navíc osobní vlaky jsou v dopravním sedle vedeny pouze ve dvouhodinovém intervalu.
Praha Přelouč Přelouč Pardub.
př.
odj.
R
??:48
??:48
??:49
??:58
Os ??:10
??:06
??:07
??:20
Pardub. Přelouč Přelouč
př.
odj.
R
??:00
??:08
??:09
Os ??:37
??:49
??:53

Praha
??:13
??:53

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. Přijrte 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. Přijrte si zazpívat koledy a nezapomeňte: již podruhé se pokusíme
o přeloučský rekord v počtu vánočních
čepic na jednom místě.
Jiří Drábek + kolektiv
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Další skutečností, která může Přeloučáky zajímat, je zastavení provozu na málo využívané trati 017 Heřmanův Městec - Chrudim město a omezení dopravy
na trati 015 v úseku Heřmanův Městec
- Prachovice. Omezení se nevztahují na
využívanější úsek Přelouč - Heřmanův
Městec.

Úpravy jízdních řádů
autobusové dopravy
Na linkách meziměstské autobusové dopravy dojde k úpravě a rozšíření
zastavování ve městě Přelouči. Umožní
to vloni zřízené zastávky MHD, které začnou využívat i kolem projíždějící meziměstské spoje. Rozšíření zastavování
ocení nejen cestující z vesnic a místních
částí města, kteří při cestách z a do Přelouče kolem zastávek MHD dosud pouze projeli a pak se často museli vracet
pěšky. Zastavení mohou využít také cestující po Přelouči. Například ze zastávky
Lipiny točna dojde k zavedení přímého
spojení na Masarykovo nám., které občanům doplní nabídku spojů MHD. Do
jízdních řádů dalších meziměstských autobusových linek budou zařazeny také
zastávky Pardubická Centrum, Kladenská ZŠ a Kladenská MŠ.
Dále v odpoledních hodinách dojde
k časovým posunům u spojů mezi Přeloučí a Břehy, čímž bude zajištěno pravidelné spojení od vlaků v hodinovém intervalu. Spoj s odjezdem z Přelouče v 19:15
nově obslouží obce Strašov a Újezd u Přelouče.

Změny V MHD Přelouč
Po roce provozu MHD došlo ke komplexnímu vyhodnocení. Většinu spojů po
městě využívá více lidí, než se předpokládalo. Denně je to kolem tří set cestujících.
V systému MHD jsou však i úseky spojů,
které v průměru využil méně než jeden
cestující denně. Nevyužívané úseky budou rušeny a týkají se většinou místních
částí o víkendech.

Doprava v pracovní dny
Zdaleka nejvíce cestujících se dopravuje k vlakům a od nich. MHD i vlaky
jezdí poměrně spolehlivě - bez zpoždění. Spoje městské dopravy proto budou
přijíždět těsněji k vlakům a od vlaků.
Do vybudování TESCA bude omezeno málo využívané a zdržující zajíždění
spojů MHD na autobusové nádraží. Tím
dojde ke zrychlení dopravy a například
spojení ze sídliště 17. listopadu na vlak
a dále do Pardubic bude každou hodinu možné celkem pouze za dvacet minut. To je zhruba jízdní doba automobilu
a jedete levněji, bezpečněji a bez starostí s parkováním.

Víkendový provoz
O víkendu bude provoz po městě
upraven a zahuštěn. Spoje od 7:30 do
cca 21 hodin přes město budou nově
vedeny v hodinovém taktu i o víkendu
tedy po sedm dní v týdnu. Příjemné využívání přeje
Ing. Pavel Matouš
technolog veřejné dopravy

K reakci čtenářky, paní Jiřiny Vorlové,
v rubrice: Z redakční pošty, Rošt č. 11/10:
Souhlasím se čtenářkou Roštu, paní Vorlovou, že lokalita „U Rybníčku“ není
přesvětlená lampami veřejného osvětlení. Po prověření uvedené záležitosti bylo
zjištěno, že došlo k poruše pouze jednoho ze stávajících svítidel v předmětné lokalitě. Týž den po získání informace z Roštu byla závada odstraněna. V Přelouči
a místních částech spravujeme systém veřejného osvětlení, které čítá přes 1.300 světelných bodů! Nelze proto denně monitorovat funkčnost celého systému. Spolupracujeme se strážníky Městské policie, kteří nám jakékoliv závady na majetku města,
mj. i na veřejném osvětlení, neprodleně hlásí. Jsme a budeme vděčni i spoluobčanům za každou, např. telefonickou informaci, která povede i k rychlejší reakci
na tyto drobné nedostatky. Zkusme se tedy nejprve domluvit, a teprve potom řešme problémy např. prostřednictvím tisku... Určitě máme všichni stejný zájem.
Děkuji předem za případné podněty.
Tel.: 466 672 527

Karel Šilhavý - ředitel TS
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Trh práce
na Přeloučsku

SVOZ ROŠTÍ

Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 10. 2010 evidováno celkem
1080 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti v měsíci říjnu tedy činila v této oblasti 7,74 %. K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.:
Vápno 22,81 %, Sovolusky 17,91 %, Holotín 16,67 %, Litošice
16,67 %, Tetov 16,67 %, Labské Chrčice 13,89 %, Strašov 13,57 %.
Dále uvádím míru nezaměstnanosti: Chvaletice 7,5 %, Choltice 7,8 %, Břehy 6,46 %, Řečany n/L 5,18 %. V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 6,8 %.
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
6,15 %, s celkovým počtem 5773 evidovaných uchazečů.
Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 10. 2010 celkem 1376 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo
připadlo v okrese Pardubice v průměru 4,2 uchazeče. Na Přeloučsku bylo k 31. 10. 2010 hlášeno na ÚP celkem 217 volných
pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem
5 uchazečů.
Michaela Hývlová
Vedoucí pobočky
Úřad práce v Přelouči
K. H. Máchy 908, 535 01
Oddělení zprostředkování Přelouč
Oddělení státní sociální podpory
— kontaktní místo Přelouč

950 144 401—405
950 144 501—504

V 45. a 46. týdnu t.r. provedly Technické služby, jako každoročně, podzimní svoz větví a roští v rámci služeb poskytovaných občanům města a místních částí. Letošní akce však byla
opět doprovázena neukázněností některých občanů. Především
ve městě lidé odkládali v ohlášeném termínu před své domy
často nejen větvě z ořezu stromů a keřů, ale i ostatní odpad ze
svých zahrádek! A tak se městské chodníky stávaly dočasnou
skládkou a plnily se kromě větví i hromadami, či plastovými
pytli se shrabaným listím, zbytky z květinových záhonů, bramborových natí a „přebytků“ úrody ovoce, zkrátka bioodpadem,
na který jsou určené, občanům zdarma obcí poskytnuté, speciální nádoby, jejichž svoz a likvidaci odpadu provádí svozová
firma (SOP a.s. Přelouč). Vzhledem k tomu, že se tento nešvar
nevyskytl poprvé, obdrželi pracovníci Technických služeb pokyn,
aby uvedený bioodpad ponechali na místě k likvidaci původcům. Rovněž byli požádáni strážníci Městské policie o spolupráci při zajištění úklidu takto znečištěných veřejných komunikací ve smyslu čl. 12, odst. 1, Obecně závazné vyhlášky města
č. 3/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství. Znovu proto žádám a vyzývám spoluobčany, kterých se tato problematika týká, aby při příštích obdobných akcích odkládali před
své domy pouze roští a větve, které lze dál zpracovat a s ostatním odpadem nakládali v režimu stanoveném městem (nádoby, sběrný dvůr). Za pochopení a spolupráci předem děkuji.
Karel Š.

Inzerce
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FEJETON
JEŽÍŠKU, PANÁČKU…

Ale letos učiním výjimku. Napíšu si mu o nové kolo, které
mi ukradli i se zámkem před volební místností.
D. Jiroutová

Vánoce u nás začínaly už 3. prosince. Ten den nadělovala
svatá Barbora. Večer jsme na kliku u dveří pověsily bavlněné
punčocháče a jako děti jsme nepátraly po tom, jak se patronka
havířů dostane dovnitř. Punčocháče měly dvě výhody. Jednak
dobře držely na klice a hlavně měly dvě nohavice. Barbora si
s tím poradila po svém. Většinu prostoru z výchovných důvodů vyplnila dřevem, uhlím a nějakou tou bramborou, zbytek
vycpaly ořechy, pomeranč a v lepším případě tatranka. Ráno
jsme vstávaly v obavách, zda ty zplihlé nohavice přes noc zvětší objem.
Druhým nadělujícím byl Mikuláš. Moudří rodiče nás ušetřili stresu z pohledu na hlučného neupraveného čerta a nadměrného Mikuláše se slovy, že jsou zaneprázdněni a k nám se
nejspíš dostanou až v noci. Ostatně - komu by se chtělo do zapadlého konce horského městečka v metrových závějích sněhu
rousat své papírové roucho?
Na řadě byl Ježíšek. V mých představách (pro jeho údajnou
plachost ho nikdy nikdo neviděl) to byl půlmetrový panáček
drobné postavy s kuželovitou čepičkou na hlavě pohybující
se nesmírnou rychlostí kosmickým smetím, který vynikal obdivuhodnými akrobatickými výkony a schopností protáhnout se
i klíčovou dírkou. Napsat si mu o dárek, jak všichni proklamovali, bylo obrovské dilema. Vybrat si to nejlepší z mnoha přání,
zvláště nevyslovených, bylo na několikadenní rozhodování. Ježíšek musel mít časovou rezervu a Vánoce byly za dveřmi. Postupem doby bylo zřejmé, že Ježíšek je pragmatik a každoročně nosí především užitečné dárky. S korespondencí byl konec.

CÍRKEV ÈESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
V PØELOUÈI

Vás zve
na vánoèní koncert na Štìpána

v nedìli 26. 12. v 17 hod.

TRIO
DIVERTIERE
Iveta Trojanová - hoboj, Jan Papež - fagot,
Lucie Papežová - klavír
zahraje skladby od baroka po klasicismus
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Ve sboru Tùmy Pøelouèského,
ul. T. Pøelouèského 332, Pøelouè

Městem chodí Santa Klaus
Ty nejkrásnější vzpomínky na Vánoce mne unášejí do krajiny dětství. Byly
vždycky bílé, jiskřivě mrazivé a především tajuplné. Svá tajná přání jsme nehtem škrábali na zamrzlé okenní sklo, snili s pohledem na hvězdy a počítali dny,
které se nekonečně vlekly…
U štědrovečerního stolu nesměli chybět prarodiče a teta. Šedovlasý dědeček
sklonil hlavu, sepnul ruce a poděkoval
Pánu Bohu - za ochranu rodiny, za všechny dary vánočního stolu a všichni jsme
nahlas odříkali Otčenáš. Po večeři nám
čekání na Ježíška dospělí prodlužovali
zpěvem vánočních písní a koled. Já s bráchou jsme nakonec měli sólo: Nemám
peněz můj Ježíšku, co já tobě můžu dát?
Povím já ti v modlitbičce - Ježíšku, jak
mám tě rád.
A když už jsme nedočkavostí nemohli skoro dýchat, vzal nás tatínek za ruce
a šli jsme do mrazivé noci vyhlížet Ježíš-
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ka a napínat uši, abychom nepřeslechli
jeho zvonky. Slyším je ještě dnes. Rychle
jsme se vrátili do domu, opatrně otevřeli dveře do sousedního temného pokoje
a s pusou dokořán zírali na zářící stromek s červenými svíčkami a hořícími prskavkami. Zažívali jsme pohádkové tajemství a magické chvíle obdarování…
Píše se 21. století a je pro mne čím dál
těžší připravit svým vnoučatům „kouzelné Vánoce“. Už od října i na ně ze všech
stran útočí reklama, zneužívající líbezné melodie vánočních koled. Ubezpečuje nahlas a stále dokola, že je čas dárky
kupovat, kupovat, kupovat. Není úniku,
není místo pro tajemno.
Loni jsem se nechala zlákat „Vánočním zpíváním“ na Masarykově náměstí
v Přelouči. Přicházela jsem od „kruháku“
a už z dálky jsem zaznamenala červené čepičky s bílou kožešinkou na hlavách moderátorů a dalších účinkujících.

Sváteční nálada byla ta tam a na mysl
se vkrádala otázka: „Co jsme to za národ? Dědu Mráze jsme si vnutit nedali,
ale čepičky si nasazujeme zcela dobrovolně!
Živý Betlém vydařeně ilustroval dobu, kdy se narodil ten, o kterém vypráví
nespočet krásných veršů, písní a koled.
Malebně osvětlené náměstí vítalo každého, kdo stejně naivně jako já toužil po
chvíli zastavení a rozjímání.
Zpívání českých koled v Santa Klausovských čepičkách je v mém vnímání
devalvací národních zvyků a z vánočních písní o Ježíškovi dělá nechutnou
parodii.
Rozčarovaná jsem se vracela domů
a cestou pozorovala osvětlení oken a domů. Blikající červená postavička lezoucí
na balkón s pytlem na zádech mě strašila o pár hodin později i ve snu.
Letos bude na náměstí zpívat i naše
vnučka. Sbírám sílu…
Jaroslava Paštiková
www.jakserodibraskove.cz
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O KOM NEVÍME
V naší rubrice O kom nevíme, jsme vám představili už pěknou řádku zajímavých lidí s nejrůznějšími koníčky a zálibami.
Všichni tito lidé mají však jedno společné - nadšení a láska
pro to co dělají, vyvolávají nejen veliký pocit uspokojení v nich
samotných, ale svým elánem a zapálením dávají chuz do života svému nejbližšímu okolí i nám všem, kteří jsme se s nimi
měli tu čest potkat, a zároveň ukazují, jak pestrý a zajímavý
může život být, když děláte něco opravdu s nadšením a chutí.
Dnes bychom vám rádi představili dalšího z této kategorie
nadšenců, kteří svůj koníček dokázali skloubit s prací a výsledky na sebe nenechali dlouho čekat.
Pan Lukáš Kučera, kterého bychom vám dnes rádi představili, je mladý muž, který svůj život zasvětil uměleckému kovářství a i přes svůj mladý věk dosáhl v tomto oboru pozoruhodných výsledků.
Narodil se v roce 1981 v Pardubicích, pochází z Choltic,
ale v současné době žije na Klenovce. Kovařina mu učarovala už v dětství a to i přes to, že nikdo v jeho nejbližším okolí
se tomuto oboru nevěnoval. Po ukončení základní školy se
proto rozhodl pro studium střední odborné školy stavební v Rybitví - obor umělecký kovář, a protože touha po uměleckém
kovářství přetrvávala, pokračoval dál studiem střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově.

teli byli např. C. Bottero, P. Tassovský nebo J. Baza. Svá učednická léta si odbýval i v soukromé firmě v Hlinsku jako umělecký
kovář.
I přes svůj mladý věk má na svém kontě pan Kučera už
i pěknou řádku velmi zajímavých ocenění: jenom v letošním
roce je to 1. místo na mezinárodní výstavě HEFAISTON 2010
v srpnu 2010, cena Publika na mezinárodní kovářské soutěži
Metallgestaltung v září 2010 a monumentální plastika pro SPEA
Olomouc. Sérii velkých ocenění započal přitom již v roce 2003
a to 3. místem na mezinárodní výstavě HEFAISTON 2003 a od
té doby prakticky každoročně nějaké ocenění získá. Jeho díla
jsou k vidění v Praze, v Bruselu a ve Vídni.
Kdybyste měli možnost přímého setkání s panem Kučerou, věřím, že by ve vás zanechal stejně příjemný pocit jako
ve mně - mladý, elánem a chutí do práce nabitý člověk, který
chce od života maximum a maximum mu chce i dát. Myslím,
že je moc dobře, že tito lidé mezi námi žijí - věřte, že je opravdu radost setkat se s člověkem, který na svůj život a svou práci jen nenadává, ale naopak si ji užívá a těší se na vše, co ho
čeká. Doufám, že se s takovými lidmi budu setkávat co nejčastěji.
mh

POMÁHÁME LIDEM ŽÍT
S DUŠEVNÍ NEMOCÍ
Zažíváte vypjaté okamžiky kvůli předvánočnímu shonu? Vypjaté
okamžiky jsou pro naše klienty
denní rutinou. Proč? Jsou duševně nemocní. Zajímá Vás život duševně nemocných? K příležitosti 15. narozenin naší neziskové organizace Péče o duševní zdraví, jsme vytvořili nové webové stránky na adrese
www.pdz.cz, kde naleznete odpovědi na Vaše otázky.
Šzastné prožití svátků bez duševních otřesů
Vám přeje PDZ.

Občanské sdružení
Péče o duševní zdraví
Již 15 let se zabýváme pomocí lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám. Sociální služby poskytujeme na Pardubicku, Královéhradecku, Chrudimsku, Jičínsku, Rychnovsku
a Orlickoústecku. Organizujeme vzdělávací kurzy nejen pro pracovníky v pomáhajících profesích. Pořádáme osvětové a kulturní akce na podporu společenského povědomí o životě lidí
s duševním onemocněním.

Po jejím absolvování se vydal na vlastní pěst - na zkušenou do světa. Rok strávil v Itálii, kde mu vynikajícím učitelem
a později i velkým přítelem byl Roberto Giordani. Dalšími uči-
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Kontakt:
Leona Hniličková
manažerka PR
o.s. Péče o duševní zdraví
Bělehradská 389
530 03 Pardubice

W.: http://www.pdz.cz
E.: leona.hnilickova@pdz.cz
T.: 773 915 753
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
2. Těsně po půlnoci spatřila hlídka řidiče jedoucího na motoVánoční přípravy jsou v plném proudu, a protože se v tomcyklu bez ochranné přilby. Protože tento řidič zřejmě neměl
to čase setkáváme častěji než kdykoliv jindy v roce s okradenýúplně čisté svědomí, odbočil rychle do vedlejší ulice, než hlídmi občany, apeluji na všechny, kteří se chystají na velké předka otočila služební automobil. Hlídce však tato osoba byla
vánoční nákupy, aby se nenechali okrást od kapesních zlodějů,
známa. Proto se strážníci přemístili do obce Břehy a zanejejichž koncentrace v nákupních centrech ter bude mnohem
dlouho se řidič motocyklu objevil... Hlídka se pokusila řidiče
vyšší než v jiné dny. Láká je sem vidina snadného výdělku, prozastavit pomocí majáku, ale na to řidič motocyklu nereagotože předpokládají, že využijí chyb, které často mnozí z nás děval a pokračoval po své trase.Po několika metrech však neláme. Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství
zvládl řízení a spadl z motocyklu. Říká se, že „opilému se nic
lidí a využívají jejich nepozornosti a neopatrného zacházení
nestane“, a to se potvrdilo i v tomto případě. Nezraněný řis penězi, doklady nebo platebními kartami. Samotná krádež
dič se podrobil zkoušce na přítomnost alkoholu a ta ukáprobíhá obvykle velmi rychle a oběz se o ní většinou dozví v dozala 1,65 promile alkoholu. Po příjezdu hlídky PČR na mísbě, kdy už kapsář je i s jejími penězi v bezpečí. Tedy na jiném
to byla provedena další dechová zkouška, která ukázala již
místě, než kde k činu došlo. O popisu pachatele krádeže jeho
1,72 promile alkoholu...
oběti nemají často ani potuchy, neboz ho vůbec nezaregistrují.
3. Posledním případem v tomto období, které se týkalo jízdy pod
Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že se proti kapsářům můževlivem alkoholu, byl řidič, který byl před 22. hodinou
me účinně bránit jen prevencí.
zastaven hlídkou MP. O tomto řidiči bylo hlídce znáA proto!
MÌSTSKÁ
mo, že řídí automobil po požití alkoholu. Provedená
1. peníze nosme vždy ve vnitřních kapsách oblePOLICIE
dechová zkouška ukázala 1,19 promile alkoholu...
čení nebo v kabelách s bezpečnými uzávěry
2. kabelky nenechávejme v nákupních vozíkách,
Všechny výše uvedené případy byly předány policii
v tlačenicích je nejlépe mít je před sebou na
ČR pro podezření z trestného činu.
těle, zapínáním k sobě

P

3. nosme odděleně peníze od dokladů
ØE
Tísňové tlačítko seniorů...
LOUÈ
4. nemějme pohromadě platební kartu s pin kódem
5. není-li to nutné, nenosme zbytečně vysokou hoNěkteří senioři, kteří bydlí sami a občas potřebutovost u sebe, využívejme co možná nejvíce platebních karet
jí pomoc, nosí na krku tísňová tlačítka, kterými mohou kdyko6. uložme si do mobilního telefonu číslo na pobočku vaší banliv přivolat hlídku městské policie. Tak tomu bylo i v případě
ky, která může provést případnou blokaci karty
paní, která upadla při cestě z WC a nemohla vstát ze země.
Hlídka dorazila do bytu, pomohla paní vstát a uložila nezraČasto je až neuvěřitelné, jak někteří z nás zjednodušují
něnou do postele.
„práci“ zlodějům a chmatákům. Až se nabízí známé rčení: „Hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere...“
Opilý zákazník...
Naposledy jsem se doslechl o případu pána, který si dal
Jednu z prodejen na Pernštýnském náměstí navštívil opilec,
asi nejdražší kávu svého života. Odložil na židli bundu a šel
který tam obtěžoval nejen personál, ale i zákazníky. I po příjezsi objednat lahodné kafíčko... když se vrátil, bunda byla pryč
du hlídky urážel hrubými nadávkami přítomné a dokonce na
i s hotovostí 270 000Kč...
ně i plival. Hlídka muže dopravila na služebnu, kde byla proveŽe se Vám nemůže nic podobného stát? To je opravdu
dena dechová zkouška. Ta dopadla s výsledkem 3.61 promile
jen a jen dobře!
alkoholu v dechu! I na služebně MP muž pokračoval v urážkách strážníků a choval se agresivně, a tak putoval s pouty na
rukou na „záchytku“ do Pardubic. Kromě poplatku za pobyt
v tomto zdravotnickém zařízení ho ještě čeká sankce za jeho
jednání v prodejně.
Pohodové a nerušené vánoční svátky, bohatou nadílku
a do roku 2011 pevné zdraví a hodně Štěstí
přeje všem VAŠE městská policie.

K událostem uplynulého období...
Znovu a znovu alkohol za volantem... 3x
1. V sobotu v půl 4 ráno na sebe upozornil hlídku MP řidič
automobilu, když projížděl zatáčku vysokou rychlostí a dostal se tímto manévrem do protisměru. Po zastavení vozidla bylo z automobilu cítit silné aroma alkoholu a motorika řidiče nasvědčovala tomu, že před jízdou požil alkohol.
Proto byl vyzván k provedení dechové zkoušky, která ukázala 1,42 promile alkoholu...
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Ještě připomínám naše telefonní čísla: tísňová linka 156,
tel.: 466 959 660, fax: 466 094 104, mobilní telefon:
736 641 952, e-mail: mp@mestoprelouc.cz.
Mgr. Martin Karabec, velitel MP Přelouč
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Poděkování
V listopadovém vydání Roštu jsme zveřejnili poděkování našeho externího dopisovatele p. Hollmanna a zároveň jeho rozloučení s dosavadní dopisovatelskou činností pro Přeloučský Rošt.
Přestože chápeme důvody, které ho k tomuto kroku vedly, nezbývá nám než konstatovat, že v jeho osobě ztrácí Přeloučský Rošt
opravdu velkého a spolehlivého pomocníka. Jeho články byly po

celou dobu nesmírným přínosem pro náš časopis a svým čtivým
a výstižným obsahem jste si je jistě oblíbili i vy, čtenáři. Nezbývá nám než věřit, že pan Hollmann, byz už nebude pravidelným
dopisovatelem Roštu, čas od času neodolá a nechá se přece
jen k napsání třeba jen krátkého článku zlákat.
Rádi bychom mu touto cestou ještě jednou velmi poděkovali za celou jeho dosavadní činnost pro Přeloučský Rošt a popřáli mu hodně zdraví a duševní pohody do dalších let. Děkujeme, pane Hollmanne, velmi si Vaší práce vážíme.
Redakční rada Přeloučského Roštu

ní, kultivovanou výtvarnou řečí. Během
let se Jana Salfická vypracovala v jednu
z předních textilních výtvarnic našeho regionu.

Jana Salfická se narodila 19. 8. 1952
v Přelouči, vystudovala SPŠ obor bižuterie v Jablonci n. Nisou a od roku 1971 působila jako propagační pracovnice v PKO
výstavnictví v Pardubicích. Později pracovala ve vlastní propagační firmě Pastelka.
Od roku 1980 žije v Heřmanově Městci,
je členkou profesní organizace Unie výtvarných umělců pardubického regionu,
se kterou pravidelně vystavuje své práce.
Samostatně vystavovala v Pardubicích,
Bohdanči, Dašicích, Benešově, Jablonci
nad Nisou, v Chrasti u Chrudimi... Zpočátku se stalo těžištěm její činnosti drhání - převážně sisalových a konopných

provázků. Kolem roku 1985 pak přechází na paličkovanou krajku, kde v její tvorbě převládá nefigurativní pojetí, nezřídka
obohacené rostlinnými motivy. Az už je
o polohu komorní nebo monumentální,
vyjadřuje se Jana Salfická vždy svou vlast-

Lubomír Netušil se narodil 24. 2. 1945
v Pardubicích, vystudoval Pedagogickou
fakultu v Hradci Králové a po ukončení
školy působil v Okresním kulturním středisku v Pardubicích a zároveň vyučoval
25 let na Základní umělecké škole v Přelouči. Od roku 1990 působí jako odborný asistent na katedře výtvarné kultury
PdF univerzity, Hradec Králové. Je členem
Unie výtvarných umělců pardubického regionu, zúčastnil se 80 skupinových výstav
doma i v zahraničí, dvacetkrát vystavoval samostatně. Ve své práci se orientuje
na volnou a užitou grafiku a vedle prací grafických vytváří příležitostně plastiky
z různých materiálů j- ze dřeva, kamene,
porcelánu i kovu. Jeho práce jsou zastoupeny v řadě domácích i zahraničních sbírek (Národní muzeum Praha, Východočeské muzeum Pardubice, Bibliotheque

Inzerce
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Okénko sociální práce

!

Adventní doba v Domově u fontány
Klienti Domova u fontány zahájili adventní čas návštěvou
Třebechovického muzea betlémů dne 23. listopadu 2010. Měli tak možnost shlédnout sbírku více jak 160 betlémů z celých
Čech vyrobených z různých materiálů a pocházejících od dob
počátků českého betlemářství až po současnost. Klienti přijeli příjemně naladěni atmosférou vánočních svátků. Tak jako
každý rok i letos se v našem domově dodrží tradice vánočního pečení a zdobení cukroví, samozřejmě ani nesmí chybět
krásně ozdobený vánoční strom, který rozzáří celou jídelnu.
V rámci činností ergoterapie se již vyrábí kouzelné výrobky
s vánoční tématikou. Výrobky našich klientů budete moci zhlédnout v hlavní hale Domova u fontány od 13. 12. 2010 až do
23. 12. 2010. Na naší vánoční výstavu jste všichni srdečně zváni.
Martina Chládová, DiS.
sociální pracovnice

Přijate se podívat do Centra pro zdravotně postižené
Pardubického kraje
a zdarma využít internetovou učebnu a další služby
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje je nestátní nezisková organizace, která poskytuje služby občanům
se zdravotním postižením s cílem zkvalitňovat jejich život.
Cílem internetové učebny je vyrovnávání příležitostí lidí se
zdravotním postižením v oblasti přístupu k získávání informací
ze sociální, zdravotní a kulturní oblasti. Tato bezplatná služba
nabízí usnadnění v začleňování do společnosti pomocí zvýšení schopností a dovedností, které zde uživatelé získají, což směřuje k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.
Pokud se rozhodnete Centrum navštívit, budete koordinátorem internetové učebny seznámeni s možností individuálního
školení ze základní obsluhy PC, jako je Word, Excel, Internet
a využívání skeneru a tiskárny. Dále Vám nabídne občerstvení
(minerální vodu, kávu, čaj), které je již za úhradu.
Náplní koordinátora je také pomáhat uživatelům na požádání s prací na PC s běžnými úkony a případně napomáhat ke
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zvyšování znalostí a dovedností s výhledem na uplatnění na
trhu práce.
Mezi další služby Centra pro zdravotně postižené patří sociálně právní poradenství, půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, prodej pomůcek pro sluchově postižené a v neposlední řadě kurz anglického jazyka a výtvarná
činnost, které jsou s internetovou učebnou financované Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Pokud vás zaujaly nabízené služby, přijrte se podívat do
Centra, které je otevřené od pondělí do pátku mezi 8.00-16.00 hodinou a sídlí v Bělehradské ulici č. 389 v Pardubicích - Polabinách. Můžete také zavolat na tel. 446 335 630. Všichni jste
srdečně zváni.
Autor textu: Andrea Dubcová, DiS.
(sociální pracovník)
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Společenská kronika

!

PŘELOUČÁCI
NARODILI SE

Staňková Vlasta
Novák Jan
Sykáček Stanislav
Vančurová Vlasta
Netušil Bedřich
Salfický Josef
Havlíčková Irena
Ruml Josef

Tereza Veselá
Evžen Görcsös
Adam Rosenberger
Magdalena Froschová
Amálie Divišová
Aneta Králová
Tomáš Král
Luděk Hladík
Lukáš Filáček
Vítězslav Vlasák
Alexandr Valášek
Eliška Kuchyňková
Patrik Halík

80
80
80
80
75
75
75
75

let
let
let
let
let
let
let
let

18.
26.
19.
26.
22.

10.
10.
10.
10.
11.

STŘÍBRNÁ SVATBA
Květoslava a Petr Kaňukovi
Lenka a Jiří Střechovi
Monika a Petr Šmídovi
Veronika a Ladislav Královi
Jana a Ladislav Machovi

JUBILANTI
Kašparová Marie
Jakubčíková Vlasta
Chyba František
Netušilová Anna
Miřácká Marta
Žáčková Vlasta
Malínská Věra
Kačerová Milada

94
92
92
88
87
86
85
85

let
let
let
let
let
let
let
let

Anna a Jiří Vrbovi

15. 10.

DIAMANTOVÁ SVATBA
Věra a Vlastimil Škorcovi

28. 10.

Vzpomínka

Stavební podnik Přelouč s.r.o.,

Dne 10. 12. 2010 by se dožila
požehnaného věku 90 let paní

pořádá

Vlasta HOLLMANNOVÁ

Adventní
koncert

z Přelouče
bývalá dlouholetá pracovnice stavebního
úřadu v Pardubicích a v Přelouči.
Všichni, kteří jste znali její dobrotivou povahu a měli ji rádi, věnujte jí spolu s námi tichou vzpomínku. Současně
děkujeme všem za slova útěchy při jejím úmrtí a za přátelství, které jste jí projevovali za jejího života.
Manžel František s rodinou syna

Kmochovy hudby Kolín

Dne 3. 12. uplyne rok,
co nás navždy opustil náš milovaný syn

pod novým názvem Harmonie 1872 Kolín

a bratr p. Martin HORÁK
ve věku nedožitých 39 let.
Vzpomínají rodiče
a sestry Iveta a Edita s rodinami.

Oznámení pro milovníky folku
V rámci svého turné vystoupí v Přelouči Křeszanská folková
skupina UČEDNÍCI (ucednici.cz).
11. prosince 2010 v 17.00 hodin ve sborovém domě
Církve adventistů na adrese Přeloučská 173.
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ZLATÁ SVATBA

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:
Kulturní služby města Přelouč, Masarykovo náměstí

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

Vzpomínka na školku

!

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval strážníkům městské policie v Přelouči za jejich účinnou pomoc při odstranění vraku
automobilu na parkovišti před „Esmeraldou“. Vrak stál na tomto parkovišti déle než rok a díky městským strážníkům byl konečně odstraněn.
Ing. Horák Jaroslav,
jménem družstva vlastníků
bytového domu Esmeralda

Na svou školku si jistě vzpomene každý z nás. Nejinak je
tomu i u našeho druhého syna, který se v červnu naposledy rozloučil se svými kamarády a samozřejmě s „nejúžasnějšími“ učitelkami Laděnkou a Klárkou.
V tomto krásném a pro všechny toužebně očekávaném předvánočním období jsme nostalgicky zavzpomínali na jedinečné
zážitky při vánočních besídkách, které jsme prožívali společně
s Ondrou při jeho prvním nesmělém vystupování. Při loňském,
pro něj bohužel posledním setkání v tomto čase, čekalo děti
fantastické překvapení - pouštění lampionu, který nesl dětská
přání. Ještě dnes máme před očima jeho rozzářenou tvářičku.
A tak už nám nezbývá nic jiného, než závidět nynějším dětem...
Děkujeme celému kolektivu MŠ Za Fontánou za jedinečné
zážitky, které zůstanou v dětských duších...
Krásné vánoční svátky přejí s Ondráškem spokojení rodiče.
Mgr. Blanka Kratochvílová
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Přeloučská poliklinika a.s.

Oznamuje omezený provoz ordinací dne:

31. prosince 2010
Ordinační doba: 7.00 - 13.00 hodin
Pro registrované pacienty bude ordinace zajištěna:
1 lékařem pro dospělé
1 lékařem pro děti
Lékař pro dospělé bude ordinovat na obvodě č. V.
(ordinace Dr. Michala) nad lékárnou tel. 467 002 873
Lékař pro děti bude ordinovat na dětském oddělení.
Odborná oddělení a zubní ambulance NEORDINUJÍ!!
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Povídka

!

Naše ulička - František Flos

3. část

(Staré album - dosud netištěné vzpomínky z časného mládí)
Vedle nás vpravo stála dlouhá chalupa Šoltova. Pan Šolta nebyl zdejší. Býval rolníkem v kterési vesnici a k nám
do uličky se přestěhoval na výměnek už
před 15-ti lety. Z jara i v létě - za pěkných
večerů vysedával na naší lavici před okny a vzpomínal se sousedy na minulé
doby. Nejraději jsem ho poslouchával,
když vypravoval o válce v roce 1866.
„Tak jsme, páni sousedé, právě tak
seděli na tejhle lavici, jako sedíme ter.
Bylo to na začátku července, zrovna přede žitnými žněmi, za dne i večer bylo teplo. A jak tu tak sedíme, přiběhne krámskou uličkou udýchaný člověk, a když se
na něj podívám, vidím, že je to bratra Jana syn Martinek a myslivec-voják. Co to?
Jak to? Odkud jsi hochu spadl? „Utíkáme
strýčku“, povídá Martinek, „utíkáme od
Hradce a Prušák nás honí. Pospíchám
domů, do Podhořan, a protože bych už
nedoběhl, zastavil jsem se, abych u vás
strýčku, přespal.“ Toz se ví, že dostal večeři a nocleh a tak jsme se prvně dozvěděli, že naši neutloukli Prušáky čepicemi“, končíval pan Šolta, a když jsem chtěl
vědět více, žertoval starý pán: „To ostatní
už víš, ouburku, vždyz ti byly dva roky.“
A smál se svému vtipu.
Na sousedy vedle pana Šolty se již
velmi dobře pamatuji, protože už mně
bylo asi deset let, když mně u Hronků
(matka s dcerou) svěřily úřad sekretáře.
Mařenka Hronková byla panna asi dvacítiletá, měla světlé vlasy, modré oči, velké zuby a bílý krk. Její maminka byla malá, přitloustlá a stále jaksi uplakaná. Ta
smutná maminka mne poctila důvěrou.
Ovšem vyjednávala dříve s mou maminkou, a když mně maminka vybídla, abych
si vzal péro a lahvičku inkoustu, uhádl
jsem, že běží o psaní, ale netušil jsem, že
na mne čeká těžký úkol. U Hronků měli dveře na klapačku, a když jsem je za
sebou zavřel, udělal jsem pochopa až ke
stolu, nevěda, že pod prahem světnice je
schod. Hronek byl zedník a zřídkakdy býval doma. Hronková obstarávala kousek
políčka a její dcera Mařenka šila dělnické šaty pro židovský obchod. Obě ženy mne uvítaly srdečně a dovedly mne
k lavici pod oknem, abych dobře viděl na
arch papíru. Obě si usedly přede mne,
podepřely si brady rukama a patrně přemýšlely, co a jak. Mařenka se mně zdála celá měkká jako bílé těsto a v duchu
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jsem hádal, že by se roztekla, kdyby jí
ramena a prsa nesvírala zašněrovaná
jupka. „Tak Fanynku, piš“, rozkřikla se
matka: „Milý Johan, my tě nastotisíckrát
pozdravujeme a líbáme.“ Psal jsem horlivě, a když jsem zdvihl hlavu na znamení, že jsem dopsal, uznala matka za dobré, aby mně vysvětlila, proč si vyžádala
mého písařského umění. „Víš, Fanynku,
já už na tu novou literu nejsem a mám
těžkou ruku a Mařenka za tři roky ve
Vídni zapomněla česky psát, ona i v řeči ještě trochu zadrhuje.“ „Ja, ja,“ souhlasila rozkynutá Mařenka a zasmála se „Já
šécko zápomněla.“ Zahlédl jsem její bílé zuby a zaklonil jsem hlavu, nechápaje, jak člověk může zapomenout mluvit
česky. „Tak piš, Fanoušku“, navazovala
matka po přerušení: „Milý Johan, my tě
nastotisíckrát pozdravujeme a líbáme.“
„To je už napsáno,“ řekl jsem, ukazuje na
řádek. „To neškodí, když se napíše dvakrát,“ mínila matka, ale přece hrdinsky pokračovala: „Co se podotejče Máničky...“
„Ne, ne, Máničky,“ zvolala dcera, „napiš
bubi Micrle!“. Pro jistotu jsem opakoval
diktát očekávaje schválení: „Co se podotejče bubi Micrle....“ „Ale ne!“ bránila se
Mařenka, ne bubi, bubi jsi ty, jak vy tady říkáte kluk.“. „Aha, aha,“ chápal jsem
a opakoval: „Co se podotejše Micrle...“
Tak to je rychtik“, schvalovala Mařenka
a dodala, „je chvála bohu jako, řekněte
maminko, a je jako...“ „Jako tuřín“, pomohla matka. „Máme ji v Lipolticích u babičky v chalupě.“ Liboval jsem si, že mám
co psát, ale hned jsem zase litoval. Pramen vyschl a maminka mně znova navrhla, abych Johana nastotisíckrát pozdravoval a líbal. Po delší poradě rozhodly se
matka s dcerou, abych napsal, jak je jim
líto, když jim Johan psal, že ležel pádem
pět neděl ve špitále a že Micrl potřebuje botičky a že by se měl Johan stydět, že
na své dítě nic neposílá a že má navštívit Barunku Vokřálovou a poslat po ní
Micrl ty botičky a peníze pro Mařenku,

protože pro Kryndapána nemá nic na
sebe. Barunka Vokřál se pude vdávaz,
diktovala mně na konec Mařenka a dívala se mně do pera, jestli tam připíši
důležitou otázku „a kdypak my dva, Johan?“ Potom jsme Johana zase nastotisíckrát pozdravovali a líbali a podepsali
Anastázie a Mařenka, pořád Hronkovi.
Adresu jsem napsal podle dopisu Johanova, který patrně také zapomněl česky
a německy se nenaučil. Bydlel v Hernalsu
v Blumengasse u paní Vopršálek. Když
jsem se po půldruhé hodině vrátil k mamince a žádal ji o vysvětlení tajemných
vět a narážek, usmála se, jak uměla nejkrásněji a řekla: „Pomalu jídej, nemnoho zvídej, budeš dlouho živ a ter si někam běž.“ Do Hronkovy chaloupky jsem
přišel ještě asi čtyřikrát a vždycky jsem
psal jako stroj, protože jsem nerozuměl
životním strastem. V jednom psaní jsme
Johanovi psali, že nám Barunka Vokřálova vypravovala pěkné věci. Johan ve špitále nebyl, tahá se prý s nějakou courou
a u Modré Flašky s ní utrácí peníze, proto nemůže nic poslat na malou Micrl.
Potom jsem Johanovi vyhrožoval, a když
Johan ani neodpověděl, napsali jsme mu,
aby se těšil.“ Panna Mařenka se rozhodla, že pojede do Vídně a hodí mu Micrl
na krk. Neříkali jsme mu pěkně a musím se přiznat, že některá ošklivá slova jsem o své újmě vůbec vynechal. Poslední psaní mně diktovala už jen matka.
Psali jsme slečně Mařence, dosud Hronkové, aby si snad propánakrále nic pro
takového lumpa neudělala, protože je
na světě ještě moc hodných mužských
a že se po ní Matěj Lhoták z Mokošína
ptal a že jí nechá pozdravovat. Je více už
v letech a vdovec, ale má pěknou chalupu a dvě krávy a co ostatního!
„Co se stalo dál, nevím, protože mně
mí drazí rodiče poslali také do Vídně ke
strýci, abych se naučil německy. Bohudík,
nebyl jsem tam tak dlouho, abych zapomněl česky.
Pokračování příště

Pozvánka na tradiční
silvestrovský ohňostroj
Srdečně zveme všechny občany města na tradiční silvestrovský ohňostroj
31. 12. 2010 na Masarykově náměstí v Přelouči.

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

!

Pozdravy z ciziny
Z ciziny se mi ozvala Lucka Černá. Dnes už nosí jiné příjmení a žije ve Francii. Podělím se s vámi o její krásný dopis,
dávám ti slovo, Lucko:
Jak jsem už psala, slohové práce mi moc nejdou, a tak ani
nevím, kde začít. S manželem Georgesem jsem se seznámila
v Přelouči, když přijel se svým družstvem ragbistů sehrát turnaj s družstvem Přelouče v roce 1993. Po velkém přemýšleni
a rozvažování mám-li nebo nemám, jsme se v srpnu 1995 vzali. Já, která vždy říkala našim, že budu žít s nimi v Přelouči,
jsem skončila 1280 kilometrů od domova - ve Francii, ve městě
Feurs (80 km od Lyonu). Stěžovat si nechci, co si člověk vybere, to má, ale přiznám se, že začátky byly moc a moc krušné!

Když jsem se rozhodla odejít, znala jsem jen pár slovíček
a slovník v kapse byl můj věrný přítel. Kdo to nezkusí na vlastní kůži, asi neporozumí, co to je hledat si nové přátele, se kterými si nedokážete nic říci. Naštěstí je to už za mnou, moc mně
pomohly pohádky a knížky (ty kartónové pro nejmenší), kterými mě zásobovala sousedka.
Nuda skončila, když se narodila první dcera Emily. Když jí
byl rok, naskytla se mi příležitost -, jsem vyučená dámská krejčová, kterých je tu naštěstí pomálu - začala jsem upravovat
oděvy v pánském obchodě, pak ještě v dámském a pak přišla
ta nejlepší nabídka v pánském značkovém butiku, pro který
dělám dodnes.
Když byly Emily 4 roky, podařilo se nám koupit a předělat
starý dům, za který jsem moc vděčná, protože můžu častěji
pozvat rodinu a známé, což pro mě znamená hodně, i přes
těch skoro 16 let, co tu jsem, se mně stále moc stýská nejen
po rodině, ale i po kamarádkách z práce a ze základní školy.
Po 6 a půl roce se nám narodila druhá dcera Ines, a tak
mně ke štěstí už nic nechybí. Mám dvě krásné zdravé děti,
hodného manžela, pěkný dům, oba máme práci, co můžu chtít
více?
Jenže s přibývajícími lety si dělám starosti, co doma v Čechách a že si jich všech moc málo užiju! Naši dovolenou, která trvá 4 týdny, trávíme každý rok v Čechách s rodinou, někdy
s kamarády z Francie, kteří chtějí poznat mou rodnou zem. Jsem
moc ráda a moc pyšná na to, že od nás z Čech odjíždějí vždy
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nadmíru spokojeni. O dovolené si taky nikdy neodpustím večeři s kamarádkami ze školy - Radkou, Dianou, Ivetou, Šárkou, Leonou, Dášou, druhou Šárkou… (zdravím vás, holky…),
a když se nám zadaří stejný termín dovolené, tak i s Danielou, která je pro změnu v Anglii. Za to, že si na mě při každém
návratu udělají čas, moc děkuji!
Město Feurs , je velké skoro jako Přelouč, má asi 8000 obyvatel, nachází se ve výšce 340 m nad mořem, protéká jím Loire, nejdelší řeka Francie. Přes řeku vidíme tyčící se hory, vzdálené asi 60 km, krajina jako z pohádky.
Jací jsou tu lidé? Připadají mi jiní než v Čechách, alespoň
při pohledu na rodinu. Manžel má 4 bratry, stýkáme se tak jednou v roce, každých 5 let se schází rodina ale jen ti, co mají
příjmení CHAUSSE, minule nás bylo 135, ačkoli někteří nemohli. Tak vidíte, jak veliká je to rodina, ale vztahy s nimi nijak blízké nejsou. Já mám to štěstí, že moje rodina je sice malá, ale
jsme tak nějak víc spojeni. Pamatuju si, že když jsme byly děti, jezdilo se s tetou nebo k tetě na prázdniny, ale tady se spoléhá spíš na kamarády nežli na příbuzné. Jak se říká - jiný kraj,
jiný mrav! Nestěžuju si! Mám tu za léta, co tu jsem, dobré kamarádky.
Jen jedno chci ještě říct, doma je pro mě stále v Čechách,
neznamená to ale, že jsem nešzastná. Uvědomuju si, že mám
veliké štěstí a moc děkuju za to, co mám! Asi když člověk odejde ze země z takového důvodu jako já, bude to pro něj stále
DOMA. Možná je to jiné pro lidi, co před něčím utíkají!

Inzerce
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
záhady
TAG, Karin
Mayský kód křišzálových lebek: co se stane
21. prosince 2012. Liberec: Dialog, 2010.
komunikace
TAYLOR, Shirley
E-mailová etiketa: podrobný rádce, jak
efektivně využívat elektronickou poštu
v profesním i v soukromém životě a psát
zdvořilé, jasné a srozumitelné zprávy.
Praha: Knižní klub, 2009.
náboženství
KAFKA, Luboš
Dárek z pouti: poutní a pouzové umění.
Praha: Lika klub 2009.
příroda, zoologie
COUSTEAU, Jacques-Yves
Člověk, orchidej a chobotnice: objevování a ochrana našeho přírodního světa.
Praha: Mladá fronta, 2010.
umělecká řemesla
HEROLDOVÁ, Helena
Dějiny odívání: Čína, země hedvábí: od
starověku po současnost.
Praha: Lidové noviny, 2010.
KRÁSNÁ LITERATURA
ČERNÁ, Jaroslava
Anežka a král: jediná láska Přemysla
Otakata II.
Frýdek-Místek: Alpress, 2010.
VĚTVIČKA, Václav
Poutník okouzlený rodnou zemí.
Praha: Jan Vašut, 2010.

ŽIVOTOPISY
KOVÁŘ, Pavel
Život v sedle: autorizovaný příběh Josefa
Váni. Praha: XYZ, 2010.
FRÝDLOVÁ, Pavla
Ženy v bílém: deset životních příběhů českých lékařek.
Praha: Lidové noviny, 2010.
JUNEK, Václav
Osudy českých zrádců: 1915-1989: od
1. světové války až po sametový listopad.
Praha: Petrklíč, 2010.
POEZIE
NEJLEPŠÍ české básně 2009.
Brno: Host, 2009.

VŠICHNI PSAVCI POZOR !
ABY VAŠE POVÍDKY NEKONÈILY
ZAPOMENUTY V KOŠI,
VYHLAŠUJE
MÌSTSKÁ KNIHOVNA PØELOUÈ

LITERÁRNÍ SOUTÌŽ
(VÌKOVÌ NEOMEZENOU)

PØELOUÈSKÝ PÍSMÁK
ANEB

POVÍDKA ROKU 2010

(TÉMA I STYL SI URÈETE SAMI)
SVÉ POVÍDKY V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU
2 A4 STRANY, PSANÉ ÈITELNÌ RUKOU
NEBO NA STROJI ÈI POÈÍTAÈI,
ODEVZDEJTE V MÌSTSKÉ KNIHOVNÌ
PØELOUÈ DO KONCE ROKU 2010.
L.H.

„Dům bez knih
je jako tělo bez duše“
(Julius Zeyer)
Vždycky mě uchvacovaly interiéry, kterým vévodily obrovské
knihovny. První vzpomínka na pokoj plný knih je z raného dětství — chodila jsem si hrát na faru s vnučkami pana faráře
a k největším zážitkům patřila chvíle, kdy jsem se nenápadně
zatoulala do pracovny - houpala jsem se v thonetovém křesle
a užasle zírala na všechny obrovské a tajuplné hřbety knih.
A touha vědět co ukrývají, způsobila, že jsem se naučila číst
ještě v předškolním věku. Když nám pak rodiče koupili novou
knihovnu, do které postupně přibývaly knížky, vznášela jsem
se štěstím v oblacích. Knížka jako dárek potěšila zvláště o Vánocích a nikdy pod stromečkem nechyběla.
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LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
NEJKRÁSNĚJŠÍ česká říkadla.
Praha: XYZ, 2010.
VHRSTI. Už se nebojím tmy.
Praha: Mladá fronta, 2006.
KROLUPPEROVÁ, Daniela
Josífkův pekelný týden.
Praha: Albatros, 2010.
ŠRUT, Pavel
Lichožrouti se vracejí.
Praha: Paseka, 2010.

J. K.

Pozvánka
Městská knihovna v Přelouči pro vás
připravuje besedu se spisovatelkou paní Zdenkou Pšeničkovou-Slavíkovou.
A kdy? V úterý 18. ledna 2011. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
J. K.

Půjčovní doba
o vánočních svátcích
PO
ÚT
ST
ČT
PO
ST

20. 12.
8-12
13-18
21. 12.
12-16
22. 12.
8-12
13-18
23. 12.
Nepůjčuje se.
27. 12.
8-12
13-16
29. 12.
8-12
13-16
Hezké a klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v novém roce 2011 vám přejí
knihovnice Městské knihovny.

Dnes už ze své knihovny moc nejásám — stěhování, malování, vánoční úklid... jsou stresující chvíle. S věkem navíc řeším
nerudovskou otázku „kam s nimi až jednou...“
Podzimní návštěvy veřejných knihoven v různých městech
republiky mě ujistily, že jejich existence, s podporou státu a především zřizovatelů, je živým podhoubím pro vzdělanost mladé
generace. Akce „Týden knihoven“, Den pro dětskou knihu 2010“,
„Noc s Andersenem“ či „Celé Česko čte dětem“ jsou jen třešinkou na velkém dortu celoročního snažení knihovnic.
Pozvání knihoven na besedu jsou pro mne stále velkým
svátkem. Setkávám se v nich se zajímavými ženami, jimž je
práce koníčkem, a především s dětmi — školáky i předškoláky
- dychtivými nových příběhů. Odnáším si radost a poznání, že
noví čtenáři, navzdory škarohlídům, se stále rodí.
Knihovny totiž mají duši...
Jaroslava Paštiková
www.jakserodibraskove.cz
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(SANDRA JADRNÁ)

Dětské křížovky
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NOVINKY Z GYMNÁZIA PŘELOUČ
SCHOLA BOHEMIA 2010
Ve dnech 5. a 6. listopadu 2010 proběhla v Pardubicích už osmnáctá burza
středních škol Schola Bohemia. Zájemci
o středoškolské studium zde měli příležitost seznámit se s možnostmi výuky
na všech typech škol východočeského
regionu.
Protože se na naší škole ani v příštím
školním roce nebude otevírat 1. ročník
čtyřletého studia, informovali jsme rodičovskou veřejnost o možnosti doplnění
třídy kvinty osmiletého studia, kde se nabízí 5-8 volných míst.

NOC S MÁCHOU
V pátek 5. listopadu připravili studenti Gymnázia Přelouč ve spolupráci
s choltickou knihovnou Noc s Karlem
Hynkem Máchou. Akce byla pořádána
při příležitosti 200. výročí básníkova narození. Osobnost spisovatele přiblížila
dr. Jana Horáková, verše a ukázky z deníků přednesli Tomáš Suchánek, Veronika Kvapilová a Petra Pavelková. Za
svůj výkon byli odměněni zaslouženým
potleskem.

PREZENTACE VYSOKÝCH ŠKOL
V polovině měsíce se studentům maturitních ročníků přímo na půdě naší školy představily se svými prezentacemi dvě

vysoké školy - ČVUT Praha a Masarykova univerzita Brno. Zájemci o studium se
seznámili s jednotlivými fakultami, studijními programy i podmínkami pro přijetí. Vysokoškoláci ochotně odpovídali na
dotazy, které se týkaly nejen organizace
studia, ale i studentského života.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Jako každý rok, i letos jsme pro všechny zájemce o studium na našem gymnáziu připravili den otevřených dveří. Ve čtvrtek 18. listopadu jste tak měli možnost
prohlédnout si nejen celý areál školy,
jednotlivé učebny a pracoviště, ale také
se přímo dotazovat na vše, co vás ohledně Gymnázia Přelouč zajímá.
Samozřejmě, že myslíme i na vás, kteří jste se listopadového dne otevřených
dveří nemohli z různých důvodů zúčastnit. Rádi vás kdykoliv osobně školou provedeme a s jejím chodem seznámíme.
V plánu je také další informační odpoledne, na které jste 2. února 2011 (od
15:00 do 18:00) všichni srdečně zváni.

V PARDUBICKÉM DIVADLE
V úterý 16. listopadu, den před státním svátkem, měli studenti a učitelé
gymnázia možnost zhlédnout představení Východočeského divadla v Pardubicích Amadeus. Hru britského dramati-

ka Petera Shaffera o lidské průměrnosti,
závisti a talentu zná zřejmě každý díky
kongeniálnímu filmovému zpracování
Miloše Formana. Mimo jiné tak bylo pro
mnoho z nás velmi zajímavé a přínosné
porovnávat, jak se s touto moudrou hříčkou na motivy několika magických okamžiků ze života slavného hudebního skladatele utkalo na „prknech, co znamenají
svět“ herecké osazenstvo VČD pod režisérskou taktovkou Michaela Taranta.

PLES GYMNÁZIA PŘELOUČ
Podzimní plesové vakuum se pokusili originálním způsobem vyplnit studenti gymnázia. V sobotu 20. listopadu
se uskutečnil nultý ročník oficiálního
plesu naší školy. Taneční parket přeloučské Záložny provětrali nejen současní
a bývalí studenti, ale také mnoho zájemců z řad široké veřejnosti. Bohatý program byl doplněn o netradiční tombolu,
do níž věnovali osobité ceny přímo členové pedagogického sboru, půlnočním
ohňostrojem nebo vystoupením pěveckého sboru Gympláček.
Všichni zúčastnění se jistě shodnou
na tom, že šlo o velmi podařený večer, za
jehož přípravu a realizaci se patří poděkovat celému týmu organizátorů v čele
s předsedkyní studentského parlamentu
Kateřinou Hývlovou.

Střední odborné učiliště technické,
Přelouč, Dukelské náměstí 1513
4 leté obory vzdělání
poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou:

3 leté obory vzdělání
poskytující střední vzdělání s výučním listem:

26-41-L/01
34-53-L/01

Mechanik elektrotechnik
Reprodukční grafik, grafička pro média

34-52-H/01
34-53-H/01
33-56-H/01
23-68-H/01

Tiskař na polygrafických strojích
Reprodukční grafik, grafička
Truhlář
Mechanik opravář motorových vozidel

Adresa:

Dukelské náměstí 1513
535 01 Přelouč
Telefon: 466 672 744
E-mail: soutec@sout-prelouc.cz
www.sout-prelouc.cz

Den otevřených dveří:
12. 1. 2011
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Základní škola
Smetanova ul.

Jak jsem se ve škole (ne)bál
Jsem trochu nenormální, protože bych
jinak nedokázal napsat to, co právě čtete. Ale jinak jsem normální (to znamená
trochu zlobivý) kluk. A protože jsem někdy zlobivý víc než trochu, tak mně to naši často připomínají. Už když jsem šel do
školky, říkali: „Počkej, počkej, až tam budeš takhle zlobit, tak s tebou paní učitelka pěkně zacvičí. Až se budeš bát!“ A já
tam šel, ani jsem se nebál a paní učitelka s námi cvičila a byla hodná a taky
jsem se nebál.
Pak mně naši říkali, že se budu bát,
až půjdu k zápisu do první třídy. Jé, tam
bylo pohádkových postaviček! Hrály si
se mnou, pomáhaly mně, paní učitelce
jsem mohl říkat básničku, kterou jsem
uměl, a kreslila si se mnou a tak, a vůbec jsem se nebál.
A pak už jsem měl brzy jít do školy.
A jak jsem se těšil, tak jsem zlobil asi víc
než jindy a zase jsem od našich slyšel: „To
uvidíš ve škole! Tam na tebe budou přísný, to se teprve budeš bát!“ Ter už do školy chodím, líbí se mně tam a vůbec se nebojím. Teda nebál jsem se až do včerejška.
To se u naší školy mělo strašit.
Přišli jsme tam, už byla tma. Na parkovišti u sportovní haly jsme plnili různé
úkoly, dostávali za splnění body, a když
jsme jich měli dost, mohli jsme každý
sám vyrazit setmělou školní zahradou
na cestu kolem školy. Na cestu nám sem
tam svítila malá světýlka a pohybovaly
se tam různé pohádkové bytosti. Nebyl
jsem si moc jistý, ale šel jsem statečně
až k cíli, k čarodějnici. Tam jsem dostal
STRAŠIDLÁKOVO POTVRZENÍ O ODVAZE
a taky lízátko. A všichni se mě ptali, jaký to bylo. No, musím říct, že jsem se ten
večer ve škole poprvé bál. Ale jen trochu.
A už se bát nebudu, protože jsem velký
kluk a ve škole je to bezva.
Michal Fiktivní

U ŠKOLY SNAD STRAŠÍ?
26. října 2010 - areál I. stupně
Akce pro předškoláky a malé školáky.
Poděkování za přípravu a realizaci
patří kolegyním Zuzaně Jánské, Aleně Malečkové, Jitce Capaliniové, Iloně Kryštofové, Věře Mňukové, Jitce Lacinové a všem
dobrovolným strašidlům, která „v civilu“
navštěvují 2. stupeň naší školy.
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jim na oplátku předvedli, co už se naučili číst, a přesvědčili je tak, že si slabikáře opravdu zaslouží. Setkání nejmladších
a ještě nadšených prvňáčků a nejstarších
devázáků bylo pro obě strany určitě zajímavé.

Podzimní sběr papíru

Mgr. František Jelínek,
ředitel školy

Slabikáře pro prvňáčky
V úterý 16. 11. měli prvňáčci slavnostní den. Navštívili je jejich nejstarší
spolužáci, aby jim slavnostně předali

Do sběru se zapojily nejen všechny
třídy, ale i kancelář školy. Celkem bylo sebráno 11 834 kg starého papíru, za který přibyla na účet Klubu přátel školy částka 21 528 Kč. Peníze pak budou použity
ve prospěch žáků. Pokud by měly být vyhodnoceny nejlepší třídy a žáci, tak Nikola Čapková z 5.A by zajistila své třídě
prvenství. Dopravila do školy 760 kg. Na
druhém místě by se umístila Barbora
Hebká (se 470 kg) a díky ní i 7.B. Třetím
nejlepším „sběračem“ byl Adam Albert
z 8.A, nasbíral 375 kg. Třetí nejlepší třídou byla 2.B. Děkujeme všem, kteří se
zapojili a doufáme, že i příští sběr na jaře bude úspěšný.

Návštěvy divadla

první knížky, ze kterých budou číst - slabikáře. Při té příležitosti si pro ně devázáci připravili krátký program. Zazpívali
jim tři veselé písničky a Lára Roušar zarecitoval veršovanou pohádku o poslušném Budulínkovi od F. Hrubína. Prvňáčci

Víte, že v divadle začíná pracovní
rok v září stejně jako ve škole? Skupina 29 žáků a učitelů z naší školy bude
opět využívat výhodného předplatného
(480 Kč za šest vybraných představení)
a bude jezdit v průběhu celého školního
roku autobusem do divadla. Zatím zhlédli velmi působivou inscenaci Markéta Lazarová od V. Vančury a mohou se dále
těšit například na Čachtickou paní nebo muzikál Chicago.

Pozvání na Vánoèní akademii
Tradièní Vánoèní akademie se bude konat ve støedu
15. prosince v 15.00 a 17.30 v Obèanské zálonì.
Pøedprodej vstupenek od 1. 12. 2010
v recepci hotelu Bujnoch.
Doprodej pøed pøedstavením v Zálonì.
Všechny srdeènì zveme!
Krásné Vánoce a v roce 2011 hodnì zdraví, pohody a úspìchù
všem rodièùm našich ákù, pøátelùm školy a ètenáøùm Roštu pøeje vedení školy.
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Návštěva hasičského sboru

Předškoláci na návštěvě

Počátkem školního roku proběhla zajímavá návštěva hasičského záchranného sboru v Přelouči. Tuto exkurzi si s velkým zájmem užili žáci druhých a třetích
tříd, kteří navštěvují školní družinu. Děti
měly možnost prohlédnout si mnoho hasičského vybavení, dostalo se jim i odborného vysvětlení. Tímto bychom chtěli
poděkovat p. veliteli Michalu Vašicovi za
umožnění prohlídky a realizaci exkurze.

I letos na podzim se budoucí prvňáčci přišli podívat do naší školy. Prohlédli
si budovu prvního stupně, zacvičili v tě-

Podzimní drakiáda
V říjnu letošního roku se ve školní
družině uskutečnila akce s názvem „Drakiáda“. Děti oslavovaly se svými draky
příchod podzimu. K podívání bylo velké
množství krásných draků a s nimi i spousta dětských úsměvů.

Kouzelnické představení
Školní družinu navštívil pan kouzelník, který zde předvedl spoustu svých originálních kousků. Dokonce se našel čas
i na pár dobrovolníků, kteří si mohli některá čísla také osobně vyzkoušet. Děti
si užily mnoho zábavy a domů si odnesly veselé zážitky.
K. Nečasová
vych. ŠD

locvičně, v keramické dílně vyrobili malý dáreček, který si před Vánoci odnesou
domů na památku. Nakoukli do prvních
tříd, mají tady spoustu kamarádů ze školky, a tak trochu se seznámili s tím, co je
čeká příští rok, až sami zasednou do školních lavic.
Mgr. D. Staňková

Turnaj v kuželkách
V průběhu listopadu se žáci 5. až
9. ročníků naší školy zúčastnili třídních
turnajů v kuželkách. Soutěž vyvrcholí
předvánočním kláním nejlepších žáků

z jednotlivých tříd. Zažít soutěžní atmosféru a sportovní nasazení jim umožnila
Rada rodičů SRPŠ a SK Kuželky Přelouč,
jimž patří dík za snahu přiblížit dětem
tento sport, který má v Přelouči dlouholetou tradici.
PhDr. M. Marková
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Z Masarykovo námìstí Pøelouè
Vás zve

IV. B se zapojila do projektu
na podporu
čtenářské gramotnosti dětí
Celé čtyři týdny byly hodiny literární
výchovy zaměřeny na četbu z knihy Zrzoun, hrdina dvou světů, od autorky Marcelly Marboe.
Celá třída se na každou vyučovací
hodinu těšila. Poutavý příběh kocourka
Zrzounka „vklouzl nevtíravě“ do života
třídy. Někdo z Vás si řekne: „Jak je to možné?“ Odpověr je jednoduchá. „Nadšení“
způsobil projekt řízeného čtení, jehož
cílem je vést děti ke čtenářství.
Projekt spočíval v tom, že autorka knihy 3x navštívila naši třídu. Při prvním setkání zapůjčila každému dítěti knihu, která ho doprovázela v průběhu celého projektu. Paní spisovatelka spolu s dětmi
četla pasáže z knihy, vyprávěla, objasňovala souvislosti a formou diskuze se
snažila, aby děti textu porozuměly. Zadávala úkoly na příští setkání, aktivovala je
k vlastnímu tvůrčímu projevu - dočtení
určitých pasáží, nakreslení obrázků, pokusu o napsání vlastního příběhu. Obrovským zážitkem dětí bylo setkání s ilustrátorkou knihy p. Helgou Hrabincovou.
Mezi návštěvami jsme komunikovali na dané téma v předmětech literární,
dramatické a výtvarné výchovy a připravovali se společně na další setkání.
Při posledním čtení žáci hodnotili
přečtenou část knížky a neradi se loučili s paní Marboe, která si je svým hezkým přístupem získala.
Mgr. M. Černohlávková

na

Den otevøených dveøí

15. 12. 2010 14.30  16.30 h.
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do 1. tøídy Základní školy v Pøelouèi, Proè vybrat naši školu:
Masarykovo námìstí
ü dìtem nabízíme monost výuky nìmeckého
a anglického jazyka od 2. tøídy v zájmových
na školní rok 2011/2012
útvarech
se koná

V PÁTEK 21. LEDNA 2011
OD 14 HODIN DO 18 HODIN

ü nabídka zájmových kroukù
ü školní druina je souèástí školy v budovì
I. stupnì
ü program školní druiny je organizován èásteènì
v rámci kroukù
ü moderní odborné uèebny informatiky a fyziky,
tìlocvièna, keramická dílna, posilovna apod.
souèástí školy

Rodièe (zákonní zástupci), kteøí jdou s dìtmi k zápisu,
si vezmou rodný list dítìte (nebo obèanský prùkaz)
a zdravotní prùkaz.
Mimo uvedený termín lze dìti zapsat
od 17. ledna 2011 v kanceláøi školy.

Dům dětí a mládeže Přelouč
Hrajeme ve dvou skupinách každou středu v sokolovně od 16 hod. a od 17 hod.

Pravidelná činnost
Klub Šikulka
Jedná se o velmi oblíbený kroužek
pro předškoláky. Děti malují, vytvářejí výrobky z různých materiálů, zvykají si na

Připravujeme

Stolní tenis
Kroužek stolního tenisu navštěvuje
přes 20 dětí a studentů již druhým rokem.

práci v kolektivu - to vše především díky skvělé vedoucí, paní Michaele Novákové z Mokošína.
Šachový kroužek
Zájem o tento zájmový útvar pod vedením pana Hona, šachového mistra, nás
velmi těší.
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Vypouštění balónků Ježíškovi
Ve čtvrtek 9. prosince 2010 se sejdeme v 14.30 hod. na Masarykově náměstí. Každý účastník obdrží nafouknutý balónek na provázku s přáníčkem pro Ježíška. Přesně v 15.15 hod. vypustíme na
pokyn rádia Impuls balónky do nebe. Akci připravujeme společně s Kulturními
službami Přelouče. Organizátor celostátního pokusu o rekord v počtu vypuštěných
balónků je společnost Agency Je5 s.r.o.
z Českých Budějovic, která stanovila maximální počet vypuštěných balónků 500
na akci.
Pohodové svátky vánoční, hodně
štěstí, rodinné pohody a hlavně zdraví v roce 2011 přejeme všem dětem
i dospělým.
Pavel Hrdý,
Jana Homolová, Blanka Leksová
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KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

Hledá se Talent
Finálové kolo se uskuteční 2. 12. Na Mikuláše v našem
klubu od 16.00 hodin. O výsledcích zde budete informováni.

Výroba adventních věnců
Během prosince si u nás můžete vyrobit adventní věnec,
vánoční přání a dekorace.

Turnaj v kuželkách
Předvánoční turnaj o pohár klubu Radost v kuželkách se
uskuteční 7. 12. od 16.00 hodin v kuželně Přelouč. Přijrte si
zasoutěžit.

Balónky s přáním Ježíškovi
Náš klub se 9. 12. od 15.00 hodin zapojí do akce „Balónky
s přáním Ježíškovi“. Děti mohou malovat na asfalt vánoční stromečky, andílky, betlém a tři nejlepší malíři budou odměněni.

Vánoce v klubu Radost
Jako již každým rokem, tak i letos nebude u nás chybět stromeček a proto jste zváni 20. 12. Od 16.00 hodin do našeho klubu na vánoční posezení, zpívání koled. Nebude chybět vánoční občerstvení, odlévání z vosku a výroba svícnů.

Živý Betlém
Ani tentokrát nebude chybět náš klub na vánočním zpívání na náměstí T. G. M. dne 23. 12. Od 17.00 hodin, kde pro Vás
připravíme živý Betlém

Silvestr

Denní program klubu
PO - WORKSHOPY

- výtvarné techniky s nejrůznějšími materiály
- Artterapie
ÚT - muzikoterapie, tanec, Aj - muzikoterapie, tanec (Karaoke, Zumba)
- 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

Se starým rokem se rozloučíme 29. 12. od 16.00 hodin velkou diskotékou, proto neváhejte a zavítejte mezi nás do klubu.

Naši sponzoři: MÚ Přelouč, KÚ Pardubice, MPSV, SVOS Přelouč,
ČEZ - elektrárna Chvaletice, Zastavárna Přelouč, BILLA, LIDL,
firma Josef Hejný a firma MOVER Přelouč.

V Novém roce se na Vás budeme těšit
3. ledna 2011

Všem dětem, rodičům, pracovníkům, dobrovolníkům a našim
sponzorům přejeme krásné prožití Vánočních svátků plné lásky
a pohody.
Kolektiv klubu Radost

Inzerce
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MAMINEK A DÌTÍ SLUNÍÈKO
B
U
L
K
Budova Sokolovny, 2. patro, vchod ze Žižkovy ulice
www.klubslunicko.wz.cz, budova ZUŠ Přelouč, tel. 605 515 924

Milí spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o novém působišti Klubu
Sluníčko. Dne 4. 11. jsme slavnostně zahájili naši činnost
v samostatných prostorách, a to ve druhém patře Sokolov-

ny, nad Klubem Radost. Naše pozvání přijala paní starostka,
pan místostarosta i další pracovnice městského úřadu Přelouč.
Prohlédli si prostory, které se nám podařilo v poměrně krátkém
čase vymalovat, vybavit a hlavně zútulnit ☺. Podrobné informace o zařizování nových prostor přineseme v příštím Roštu.

NOVÝ HARMONOGRAM SLUNÍČKA:
Den

Skupina

Otevřeno

Pondělí

Tygříci

9.30 - 11.30

od 2 let výše

Úterý

Kuřátka

9.30 - 11.00

1 - 2 roky

Středa

Berušky

9.00 - 10.15

0 - 8 měsíců

Setkání zakončeno masáží
miminek dle metodiky
Mgr. Jany Hašplové.

Kozátka

10.20 - 11.50

8 - 12 měsíců

Setkání zakončeno masáží
miminek dle metodiky
Mgr. Jany Hašplové.

Slůňata

9.30 - 11.30

od 2 let výše

Čtvrtek

Zvířátka
Pátek

zavřeno

Věk

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

Příležitostný program dle zájmu (tvoření, kurz k porodu, přednášky apod.)

Program sestává ze cvičeníčka, zpívání, tvoření, hraní si a povídání…
Zajištěno občerstvení, příjemné posezení, knihovnička a hezky strávený čas se svými dětmi ☺

Uskuteční se:

VÁNOÈNÍ POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU !
KDY: Pátek 3. PROSINCE
KDE: ! SOKOLOVNA PØELOUÈ !
Program:
# 15 - 15.15 H. VYRÁBÌNÍ DEKORACÍ Z PAPÍRU,
HRANÍ SI
# 15.15 H - 15.45 H. VÁNOÈNÍ HRANÁ POHÁDKA O DVOU SNÌHULÁCÍCH!!

ZAHRAJÍ DOBROVOLNICE RC KULIHRÁŠEK PARDUBICE

# 15.45 - 16.30 H. MIKULÁŠ, ANDÌL A ÈERTÍK NADÌLUJÍ DOBROTY! (ÈERTÍKA SE NEMUSÍTE BÁT,
BUDE TO TEN NEJHODNÌJŠÍ NA SVÌTÌ ☺

!! Pro dìti pøineste podepsané balíèky z domova !!
Od Mikuláše dìti navíc obdrží malou pozornost.
Rodinné vstupné 45 Kè.

12 / 2010
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
PROSINCOVÉ AKCE V ZUŠ
Základní umělecká škola ve spolupráci se SRPŠ pořádá
v adventním čase řadu akcí v Přelouči i na odloučených pracovištích, na které vás spolu s našimi žáky co nejsrdečněji zveme.
1. 12. Interní večer, 16:30, sál ZUŠ
4. 12. soustředění pěveckého sboru Rošzák s Komorní filharmonií Pardubice
7. 12. Adventní koncert - 17:00, Záložna
9. 12. Vánoční koncert sborů - 17:00, Záložna
10. 12. Vánoční koncert dechového orchestru, 19:30, Záložna
10. 12. Vánoční koncert pěveckého sboru Rošzák v Kladrubech, 18:00
12. 12. Adeste fideles - koncert sboru Rošzák s Komorní filharmonií Pardubice
11. 12. Klanění tří králů, 14:00, Kaple sv.Romedia, Choltice
13. 12. Vánoční koncert. 16:30, Jídelna ZŠ Choltice
14. 12. Vánoční besídka žáků P. Čapka a M. Nedbala, 16:30,
sál ZUŠ
15. 12. Vernisáž žáků výtvarného oboru Chvaletice 16:00
15. 12. Vánoční koncert Chvaletice, divadlo Jen Tak, 16:30
15. 12. Vánoční besídka žáků pěveckého oddělení, 17:00, ZUŠ
17. 12. Vánoční koncert pěveckého sboru Rošzák ve Svinčanech, 18:00
19. 12. Zájezd klavírního a pěveckého oddělení na vánoční
mši Hej, mistře
20. 12. Vánoční besídka žáků J. Baborákové, 16:30 ZUŠ
21. 12. Vystoupení v Domově důchodců, 14:00
21. 12. Vánoční besídka žáků I. Novotné a S.Juřici, 17:30, ZUŠ
23. 12. Zpívání pod vánočním stromem

VÁNOČNÍ KONCERT
DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ
Už podruhé se ve velkém sále Záložny bude konat vánoční koncert dechového orchestru ZUŠ, který pracuje pod vedením Michala Chmelaře a Davida Štrupla. I letošní rok přinesl
tomuto orchestru, který před čtyřmi lety zažil téměř zázračné
znovuzrození, řadu úspěchů a ocenění. Po stříbrném pásmu
v celostátní soutěži ZUŠ se v červenci dechovka zúčastnila festivalu v dalekém Estonsku, a školní rok začala velmi stylově
- absolutním vítězstvím na festivalu Vejvodova Zbraslav.
Doufáme tedy, že tento malý výčet nedávných úspěchů, na
který je celá škola jaksepatří pyšná, je pro vás dostatečným důvodem, proč v pátek 10. prosince v 19:30 zavítat do Záložny
na vánoční koncert dechového orchestru a na vlastní oči (a zejména uši) se přesvědčit, že přeloučská dechovka byla, je, a určitě i nadále bude patřit ke špičkovým orchestrům republiky.
Čestným hostem koncertu bude Josef Vejvoda, syn autora světoznámé polky Škoda lásky, který po svém otci Jaromírovi převzal štafetu skladatele a kapelníka dechové hudby.
Petra Lojínová

a organizátora, který svou nesmazatelnou stopu zanechal i v ZUŠ
Přelouč. V letošním roce se tohoto náročného projektu zúčastní nejen členové vybraných dětských pěveckých sborů, ale i Pěvecký sbor Masarykovy Univerzity Brno.
Jsme rádi, že díky svým úspěchům byl k tomuto projektu
pozván i náš sbor Rošzák, vedený Veronikou Pokornou. Pro
naše žáky je to velká šance poznat svět klasické hudby i v zákulisí a zazpívat si na velkém pódiu s vynikajícím a nesmírně
talentovaným dirigentem Marko Ivanovičem. Děti se nejprve
4. prosince zúčastní secvičného soustředění, slavnostní koncerty se pak konají 12. prosince v sále Komorní filharmonie Pardubice (v budově Konzervatoře Pardubice) od 16:00 a od 19:30.
V případě zájmu si vstupenky rezervujte telefonicky přímo v kanceláři Komorní filharmonie.
Petra Lojínová

Přání k novému roku
Město Přelouč oslaví v nadcházejícím roce 750. výročí povýšení Přelouče na město. Co tedy popřát Přelouči a všem jeho obyvatelům jménem ZUŠ-ky? Nejdůležitější je vždy zdraví
a i instituce města má své atributy zdraví. Az je tedy Přelouč
zdravá ve všech těchto ohledech, az zde lidé žijí ve svornosti
a lásce, az dokáží vážit si jeden druhého i sebe sama a uvědomují si, že jeden bez druhého nejsme nic. Az společně děláme dobré jméno tomuto městu a jsme na sebe právem a zdravě hrdí.
Děkujeme všem, kdo nám v naší práci pomáhají: rodičům
žáků i skvělému výboru SRPŠ, ředitelům i všem pracovníkům
škol a dalších vzdělávacích, kulturních a společenských institucí, všem našim příznivcům a návštěvníkům našich akcí, pracovníkům úřadu Města Přelouč. Úplně největší poděkování patří
paní starostce a panu místostarostovi, že na nás myslí, zateplí nám školu a pomohou i při řešení dalších technických nedostatků, které nám působí nesnáze při výuce.
Slibujeme, že budeme i nadále hájit barvy Přelouče, a rádi.
Všechno dobré a ještě to lepší Vám všem v novém roce přeje a na všechny se i v budoucnu těší
Vaše ZUŠ-ka

Výročí kraje
Pardubický kraj slaví 10. narozeniny a k jeho oslavám byli
přizváni i žáci literárně dramatického oboru ZUŠ Přelouč. Vystoupení se konalo v rámci slavnostního otevření nově opravené bu-

ROŠŤÁK S KOMORNÍ FILHARMONIÍ PARDUBICE
Adeste fideles, neboli společný koncert členů dětských pěveckých sborů z Pardubic a okolí a Komorní filharmonie Pardubice, je myšlenkou doc. Vlastislava Nováka, skvělého dirigenta
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rokní hudby na originální žeszové nástroje. Během své přednášky seznámil posluchače s vývojem trubky od baroka po
současnost a několik nástrojů osobně předvedl. Byly mezi nimi i vzácné originály z 18. století, na které se stále ještě hraje. Žáci trumpetové třídy měli dokonce možnost si na některé
z nich sami zahrát.
Michal Chmelař

ZUŠ-áci v Paříži

dovy bývalé reálky na Komenského náměstí v Pardubicích. Přítomni byli všichni tři páni hejtmani a řada dalších významných
politických osobností, které v uplynulých deseti letech pro Pardubický kraj pracovaly.
Úkolem našich ZUŠ-áků bylo představit několik nejdůležitějších osobností kraje, jejichž význam byl zcela jistě nadregionální a nadčasový. V režii pana učitele Zdeňka Rumpíka se
dětem podařilo v neuvěřitelně krátkém čase necelých tří týdnů
vytvořit úžasné improvizační, interaktivní představení, které
nám připomnělo osobnosti, jakými byli například B. Smetana,
B. Martinů, M. D. Rettigová, Arnošt z Pardubic, B. Němcová,
J. Kašpar, kat Mydlář nebo O. Schindler.
Přestože toto představení bylo zcela mimořádné svou atmosférou a prostorem, který byl pro naše žáky nový, zvládali komunikovat s publikem, improvizovat a pohybovat se s naprostou samozřejmostí a nadhledem, čímž odevzdali všichni skvělé
výkony jak ve svých rolích, tak i v chování a vystupování jejich
vlastních osobností. Z této skvělé figury se jim nepodařilo vystoupit ani na slavnostním banketu. Za to vše jim patří náš velký dík a obdiv.
Jana Bednářová

Vystupovat na divadelní scéně není jen zábava, ale také
mnoho práce. Píle přeloučských herců se vyplatila, a díky ní si
mohli užít zájezd do Francie, který se konal od 21. do 25. 10.
2010 a na který si sami vydělali. Já členem divadelního oboru
nejsem, zájezd jsem si zasloužila za dlouholeté navštěvování
ZUŠ v Přelouči.
Sraz jsme měli až o půlnoci, ovšem únava na nás nebyla
znát. Paní Hana Rumpíková, která pro nás zájezd připravova-

Přednáška o vývoji trubky
Dne 20. 11. navštívil přeloučskou ZUŠ profesor pardubické konzervatoře Karel Mňuk, jeden z předních interpretů ba-
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la, zajistila co největší pohodlí například jízdou lůžkovým autobusem. Díky tomu jsme nebyli unaveni a mohli jsme brzy
ráno vyrazit na první výlet po Paříži. Moc jsme se těšili a díky
krásnému počasí jsme si den moc užili. Řidiči nás vysadili na
náměstí Place de la Concorde a přes zahrady Jardin des Tuileries jsme došli do muzea Louvre. Vyfotili jsme si Monu Lisu,
Chammurappiho zákoník, prohlédli mnoho dalších děl a vyrazili jsme do katedrály Notre-Dame. Nemohli jsme si nechat ujít
také noční La Défense. Po příjezdu do hotelu jsme všichni obsadili sprchu a hurá do postele. Druhý den jsme začali prohlídkou zámku ve Versailles. Po obědě jsme šli na projížrku lodí
po Seině a vrcholem dne byla Eiffelova věž. Třetí den jsme se
projeli po Avenue des Champs Elysées kolem Vítězného oblouku. Prošli jsme zahradami Jardin du Forum des Halles do
kastela Saint - Eustache. Pokračovali jsme k rodnému domu spisovatele Moliéra a poté do Comedie Francaise, kde jsme se rozdělili do dvou skupin. Po prohlídce nás čekala dlouhá cesta na
Montmartre k bazilice Sacré - Coeur. Nafotili jsme poslední společné fotky a spěchali k autobusu. Všichni jsme byli unaveni
a už jsme se nemohli dočkat, až řidiči rozloží lůžka. Doma na
nás čekali rodiče a my jsme se těšili, až jim povyprávíme, co
jsme všechno zažili.
Zájezd jsme si moc užili. Jsem ráda, že jsem dostala možnost s žáky dramatického oddělení jet, protože je to báječná
parta, kolektiv lidí, kteří jsou stále spolu.
Anna Pokorná
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Kulturní sluby mìsta Pøelouèe

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

3. 12.
Pátek

ÈÍSLO 9 (FILMOVÝ KLUB)

24. 12.
Pátek

POLÁRNÍ EXPRES

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.

USA - animovaný rodinný. Je štìdrý veèer, venku plno snìhu. Malý
chlapec leí ve své posteli, ale nespí. Poslouchá, zda uslyší zvuk, který
14:00
ještì nikdy pøedtím neslyšel - rolnièky na Santových saních. Zbývá pìt
minut do pùlnoci. Náhle je chlapec vylekán bouølivým hlukem. Utøe
99 min.
zamlené okno a naskytne se mu úasný pohled. Tøpytivý èerný vlak s
V kinech od: burácením zastavuje pøed jejich domem, pára z jeho motoru syèí...

8/2009

50 Kè

12/2004

20 Kè

4. 12.
Sobota

MACHETE

WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ

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.

7. 1.
Pátek

USA - drama. Gordon Gekko, bývalý finanèní ralok, kterého pojistné
podvody a praní špinavých penìz dostaly pøed 23 lety za møíe, stojí
19:00
pøed branami vìznice jako zmìnìný a moná i lepší èlovìk. Jeho vyhlídky
127 min. nejsou nijak rùové, skrz prsty se na nìj dívají nejen jeho bývalí
kolegové, ale i dcera Winnie, která s ním zámìrnì zpøetrhala všechny
V kinech od: vazby. Jistým mostem k dceøi by se mohl stát její snoubenec Jacob...

10/2010

70 Kè

9/2010

65 Kè

5. 12.
Nedìle

KARLÍK A TOVÁRNA NA ÈOKOLÁDU

BASTARDI

USA - rodinný, fantasy. Karlík Bucket je malý chlapec, pocháející z celkem
zbídaèené rodiny. Bydlí na okraji mìsta hned vedle obrovské továrny na
15:00
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.

8. 1.
Sobota

8/2005

20 Kè

ÈR - drama. Dìj se odehrává v drsném prostøedí základní školy. Skupina
zdejších ákù - mladých násilníkù je obvinìna ze znásilnìní a vrady
19:00
mladé praktikantky. Pøesto nebyli zatím odsouzeni a stále navštìvují
školu. Do ní nastupuje mladý uèitel, jen si svým neortodoxním
80 min.
pøístupem získává sympatie ostatních kantorù i ákù. Za jakým úèelem
V kinech od: však do školy opravdu pøišel, zjistíme a v závìru celého pøíbìhu.

10/2010

70 Kè

10. 12.
Pátek

ILUZIONISTA

9. 1.
Nedìle

POKÉMON: PRVNÍ FILM

mládei pøístupný

mládei do 18 let nepøístupný

mluveno èesky

mládei pøístupný

V kinech od:

10/2010

60 Kè

11/2001

15 Kè

11. 12.
Sobota

GAMER

14. 1.
Pátek

RED

mládei pøístupný

15:00

USA - akèní sci-fi. Blízká budoucnost pøináší nové zdroje zábavy. Lidé z
celé zemìkoule se na síti vìnují simulaèním hrám, v nich se projevují
19:00
jejich nejskrytìjší touhy a fantazie. Revoluèní hra SPOLEÈNOST
95 min.
úèastníkùm dovoluje kontrolovat a manipulovat se skuteènými lidskými
tvory. Oslnivá, pulzující a návyková hra se svìtem šíøí jako epidemie a
V kinech od: stává se drogou èíslo jedna pro milióny lidí.

V kinech od:

9/2009

60 Kè

10/2010

12. 12.
Nedìle

BATMAN: ODVÁNÝ HRDINA 2

15:00
0 min.

mládei do 15 let nepøístupný

USA - animovaný. Pokadé, kdy Batman spojí síly s DC Comics, stane se
z nìj více ne jen další super hrdina. Pøibrat paruáka 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.

V kinech od:

11/2009

20 Kè

17. 12.
Pátek

ROMÁN PRO MUE

mluveno èesky

mládei pøístupný

19:00
111 min.

mládei pøístupný

mládei do 12 let nevhodný

mluveno èesky

mládei do 12 let nevhodný

USA/Japonsko - animovaný. Èekatel na titul Mistr Pokemon Ash
Ketchum, jeho pøítel profesor Oak a další pøátelé spojí své síly s
elektricky nabíjeným Pokemonem zvaným Pikachu. Jejich rivalové Jesse,
James a Meowth, známí jako „Raketový tým“ se snaí Pikachu ukrást a s
jeho pomocí získat nadvládu nad všemi Pokemony.

Velká Británie/Francie - animovaný. Konec 50. let. Postarší kouzelník
provádí na jevišti stále stejná osvìdèená kouzla, zjišuuje však, e u
19:00
nikoho nezajímají. Diváky teï baví jen hluèné rockové kapely... Poniující
90 min.
existenci atrakce zahradních slavností hrdina jednoho dne vymìní za
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 èarovat

75 min.

mluveno èesky

mluveno èesky

mládei pøístupný

USA/Kanada - akèní komedie. Akèní komedii RED natoèil na motivy
stejnojmenné komiksové mikrosérie Warrena Ellise a kreslíøe Cully
Hamnera reisér Robert Schwentke. Vypráví pøíbìh penzionovaného
agenta CIA Franka Mosese (Bruce Willis), který ije poklidnì a idylicky na
venkovì. A do té doby, kdy se jej nové vedení CIA rozhodne zlikvidovat.

mládei pøístupný

16. 1.
Nedìle

OBÈANSKÝ PRÙKAZ

10/2010

70 Kè

21. 1.
Pátek

HABERMANNÙV MLÝN

ÈR - komedie. Hoøká komedie sleduje osudy ètveøice dospívajících
mladíkù, jejich pøátel, lásek a rodièù. Od okamiku, kdy v patnácti letech
17:00
dostanou obèanský prùkaz, a do chvíle, kdy se v osmnácti snaí
137 min. uniknout vojnì a pokoušejí se získat modrou kníku. Petr, Aleš, Popelka
a Mía dospívají v sedmdesátých letech, v dobì, kdy vyjít na ulici bez
V kinech od: obèanského prùkazu znamenalo koledovat si o prùšvih.

mluveno èesky

mládei pøístupný

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.

ÈR - drama. Legendární reisér Juraj Herz se rozhodl otevøít jednu z
nejkontroverznìjších kapitol èeských dìjin, pováleèný odsun Nìmcù, pøi
nìm se spravedlivý hnìv èasto mísil s tìmi nejnišími pudy a spolu
104 min. vytváøely nesmazatelnou krvavou stopu. Jednou z obìtí dìjin psaných
vítìzi mìl být i nìmecký prùmyslník Habermann, který il s rodinou na
V kinech od: severní Moravì. Okolnosti jeho konce zùstávají dodnes nejasné.

9/2010

75 Kè

10/2010

70 Kè

18. 12.
Sobota

(K)LAMAÈ SRDCÍ

22. 1.
Sobota

TRIK

19:00
100 min.
V kinech od:

19:00
105 min.

mluveno èesky

mládei do 12 let nevhodný

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.

V kinech od:

10/2010

65 Kè

19. 12.
Nedìle

TOM A JERRY: LOUSKÁÈEK

mládei do 12 let nevhodný

19:00

mluveno èesky

mládei do 12 let nevhodný

Polsko - akèní. „Trik“ je po mnoha letech prvním polským akèním filmem
o geniálních podvodnících, jejich úasnì naplánované pomstnì tìm,
kteøí je zradili, to vše s brilantním humorem. ánr, který proíval
skuteèný rozkvìt v 80. letech díky „Vabanku“ a divákùm po celém svìtì
95 min.
nadále nabízí nejkvalitnìjší zábavu mj. v „Dannyho parácích“, je v naší
V kinech od: kinematografii zastoupen zøídka.

19:00

8/2010

65 Kè

23. 1.
Nedìle

POKÉMON 2

mládei do 12 let nevhodný

USA - animovaný. V opuštìné budovì opery vysloví Jerry pøání o své
touze zde vystoupit a jeho sen se splní. Objeví se v kouzelném svìtì, kde
není nic nemoné. Potká spoustu nových pøátel a pøi tanci s balerínou z
46 min.
hudební krabièky je tím nejštastnìjším myšákem na svìtì. Naneštìstí se
objeví banda poulièních koèek vedená Tomem, unese balerínu a zpùsobí
V kinech od: v prázdninovém království úplný chaos.

Japonsko - animovaný. Starodávná povìst se naplní, kdy jsou Pokémoni
Articuno, Zapdos a Moltres vyrušeni ze staleté harmonie. Kdy jsou
narušeny samy síly pøírody, závisí ivot na zemi na neèekané spolupráci
102 min. legendárního Pokémona Kugia a mystického vyvoleného, jen byl
pøedpovìzen legendou. Dokáe Ash Ketchum sebrat odvahu, aby
V kinech od: zachránil svìt?

11/2007

1/2002

15:00

26

15 Kè

mluveno èesky

mládei pøístupný

15:00

15 Kè

mluveno èesky

mládei pøístupný
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

Oslavili jsme 10. výročí koncertem Scholy Gregoriany Pragensis
V sobotu 6. listopadu vystoupil v kostele sv. Jakuba sbor Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena.
Pro ty z vás, kteří jste se na koncert nedostali, uveřejňujeme dvě fotografie.

Mikulášské setkání
týmu pracovníků a dobrovolníků
V pondělí 6. 12. připravujeme setkání všech našich pracovníků a dobrovolníků. Pokud se všem podaří přijít, bude
nás přes 40! Každý účastník dostane
sladkost od Mikuláše i diář na příští rok.
Setkání je poděkováním všem za celoroční obětavou práci v Charitě.

jsme přispěli z výtěžku této sbírky všechny Charity naši diecéze.
Děkujeme již ter vám všem, kdo přispějete do pokladniček koledníků, kteří
budou koledovat v termínu od 4. - 9. ledna 2011. Každá skupinka bude mít zapečetěnou pokladničku a vedoucí skupinky vyplněnou průkazku, jak to požaduje
zákon o veřejných sbírkách.

Tříkrálová sbírka 2011
Přípravy na další ročník Tříkrálové
sbírky jsou v plném proudu. Kontaktovali jsme všechny základní školy na Přeloučsku s prosbou o spolupráci. Všechny obecní úřady, kde sbírka proběhne,
od nás obdržely povolení k pořádání veřejné sbírky, stejně tak i státní a městská
policie.
Z loňského výtěžku jsme podpořili
naše dobrovolníky úhradou nákladů na
cestovné, pokud v rámci dobrovolnické
činnosti musí dojíždět. Dále jsme z výtěžku doplnili chybějící finanční prostředky
pro naši pečovatelskou službu obcím
Přeloučska. Částka 10 000 Kč byla použita na přímou finanční pomoc rodinám
v nouzi. Část výtěžku jsme poskytli i na
zahraniční humanitární pomoc, a to na
projekty Charity ČR na Haiti a pomoc po
ničivých povodních v Indii, které postihly právě oblasti, kde jsou podporované
děti v rámci adopce na dálku Diecézní
charitou Hradec Králové. Zástupci DCH
HK navštívili tuto oblast začátkem listopadu 2010 a podívali se i na výstavbu
nových jednoduchých domků, na které

Tradiční Tříkrálový koncert
žáků ZUŠ 9. ledna 2011
v kostele sv. Jakuba
Slavnostním zakončením sbírky na
Přeloučsku bude již tradičně koncert připravený v spolupráci se ZUŠ Přelouč. Tímto moc děkuji vedení školy, žákům a pedagogům za jejich nadšení i nasazení pro
tuto akci, protože pokaždé je sice strašná zima, ale nádherná atmosféra! Koncert začne v 15 hodin, jste všichni srdečně zváni!
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Putovní výstava obrazů
umělců s mentálním postižením
z Německa i ČR v Přelouči
Od září 2010 do června 2011 putuje po městech Pardubického kraje soubor nádherných obrazů klientů zařízení
St. Josef Stifts v německém Einsingenu
a klientů s mentálním postižením AC dílen Oblastní charity Polička.
Srdečně jste zváni na vernisáž 6. ledna 2011 v 16 hodin do Galerie a vinotéky u Kotýnků. Výstava obrazů zde
potrvá do 28. 1. 2011.

Celá putovní výstava se koná pod záštitou vicehejtmana Romana Línka a Českého rozhlasu Pardubice a od nás poputuje do Chrudimi.
Zdenka Kumstýřová

Listopad v Jakub klubu
Tento měsíc proběhl celkem v poklidu. Na přelomu října a listopadu jsme si
s dětmi uspořádali Halloween. Děti si
vyrobily masky, oblékly nejrůznější kostýmy. Všichni společně jsme si zasoutěžili,
zatančili. Vydlabali jsme pár strašidelných
dýní a upekli si moc dobré čokoládové
koláčky. Akce se vydařila. Tématem měsíce byl „Podzim“. Věnovali jsme se výrobě nejrůznějších předmětů a výtvarných dílek z přírodních materiálů, které
podzim nabízí. Povyprávěli jsme si nejenom o životě v podzimní přírodě, ale také dalších ročních obdobích. Vrhli jsme
se na nácvik první pomoci. Formou prezentace jsme si nejprve o všem popovídali, a poté jsme za pomoci živých, ale
i umělého modelu nacvičovali různé situace, učili se první pomoc poskytnout.
Děti to moc bavilo.
Vyhlásili jsme také výtvarnou a rukodělnou soutěž pro děti všech základních škol „Vánoce“ a jsme zvědaví, čím
nás dětská fantazie tentokrát překvapí.
Díla poté vystavíme v přeloučské knihovně, kde si je do konce roku budou moci
všichni zájemci prohlédnout.
Opět jsme zašli na kuželky, účast byla vysoká a nadšení také. Pustili jsme si
pohádku a pár krátkých preventivních
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filmů. Během celého měsíce jsme se věnovali výrobě kostýmů na maškarní mikulášskou zábavu, kterou chystáme na

začátek prosince. Tento měsíc si chceme
společně pořádně užít. Budeme se věnovat výrobě vánočních dekorací, ozdob

a dárečků. Naučíme se připravit pár druhů cukroví, budeme si povídat o původu
Vánoc, starých vánočních zvycích a tradicích a také o tom, jak by se k sobě měli lidé chovat nejenom o Vánocích. Chystáme se také jedno odpoledne po setmění
vyrazit ven a společně vypustit do světa
lampiónky přání pro své nejbližší. V první polovině měsíce bychom rádi zavítali
do Třebechovického muzea betlémů.
Iva Gabrhelová

Rodinné centrum Kubíček
- program na prosinec 2010
V prosinci využijeme vystřihované
ozdoby z papíru, zhotovené již v listopa-

Kulinářské okénko
Vánoce, vánoce přicházejí... Přichází období, kdy se musí
vše uklidit, vycídit a hlavně napéct cukroví. Čím víc, tím líp. Přichází ale také období žlučníkových kolik, přibývání na váze,
pálení žáhy... Málo kdo odolá krásnému do zlatova opečenému řízku s bramborovým salátem. Já jsem přemýšlel, co Vám
v tomto čísle nabídnu a rozhodl jsem se pro lehkou až dietní stravu. Bude to květáková polévka a zapečený květák
s masem.
Co budete potřebovat na polévku?
1 ks květáku, ten si rozdělte tak, aby vám to vyšlo i na
zapékání, sůl, dvě středně velké brambory, Tatra mléko,
hotovou světlou jíšku, ocet, hovězí bujón.
Postup: Květák očistíme a vložíme do vroucí osolené vody
a na mírném ohni jej uvaříme do měkka. Pak ho vyjmeme a necháme okapat a zchladit. Rozeberte jej na malé růžičky. Ne-
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du, na výzdobu nástěnky. Připravíme si
taky drobné dárečky a budeme si vyprávět o vánočních rituálech v našich rodinách. Vyzkoušíme si v předstihu i některé vánoční tradice - pouštění lodiček ze
skořápek, zdobení jablíček… Celým adventem nás budou provázet i vánoční
koledy. S končícím rokem si připomeneme Silvestr a jeho radosti i strasti.
! Využívejte RODINNÉ PASY při nákupu dárků pro své blízké. Slevy poskytují například Pompo i Kenvelo.
! Maminky, noste různé články z časopisů, rady, postřehy, citáty, recepty
- prostě informace, o které se chcete
podělit s ostatními.
Výzva: Jsi maminka (tatínek) na rodičovské dovolené a chceš své dězátko uvést
do společnosti dalších dětí a rodičů?
Přijr se podívat do Rodinného centra Kubíček. U nás najdeš pohodu, mnoho užitečných rad a získáš nové kontakty. Tvé dítě se lépe připraví na vstup do MŠ,
najde si kamarády. Zajímáme se o zdravou výživu, podporujeme pohyb a motorické dovednosti dětí.
Sídlíme v Orlovně (u kruhového objezdu), otevřeno máme každý čtvrtek
od 9:00 do 11:30. Další informace na
tel. 731 598 913.
Přes vánoční svátky bude RC uzavřeno. Další setkání bude ve čtvrtek 13. ledna 2011.
Pohodové Vánoce a řadu úspěchů
v novém roce vám přeje za všechny
vedoucí RC Jitka Salfická.

bojte se ani košzálu. Do květákového vývaru dejte jednu kostku
bujónu a na malé kostičky nakrájené brambory. Na mírném
ohni uvařte do měkka, dle Vaší chuti dochuzte kořením. Odstavte, přilijte celou tatru a dvě polévkové lžíce jíšky. Přidejte
pokrájený květák, rozmíchejte, dle chuti přidejte ocet. Hotovo.
Zapékaný květák s masem
Budeme potřebovat: květák, sůl, 250 g vařené vepřové
obíračky, 2 vejce, mletý pepř, 1dcl smetany, 50 g ementálu, 2 rajčata, Podravka.
Postup: Do vymaštěné remosky klademe střídavě květák
a maso. Maso vždy mírně posypte pepřem a Podravkou. Na závěr vše zalijte rozšlehanými vejci a vše posypte nastrouhaným
sýrem. Ozdobte na kolečka nakrájenými rajčaty. Zapékáme tak
dlouho až se na povrchu bude dělat zlatavá kůrčička.
Tak takovéto jídlo si udělejte, až Vám bude těžko z vánočních jídel. A nezapomeňte na vývar z vepřové obíračky. Ten se
báječně hodí na zelňačku.
Dobrou chuz.
Pavel Culek
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Výlet do obce, kde zde choval
O výletě do obce, o které psal již kronikář Václav Hájek z Libočan, si přečtete
v Rosůlkových Pověstech z Pardubicka.
Nebudeme vás napínat, čeká nás výlet do
Zdechovic. Proč název Zdechovice, o tom
se již dočtete ve zmiňovaných pověstech.
Cestu do Zdechovic zvolíme kombinovanou, ale o to bezpečnější. Doporučujeme vlakem do Řečan nad Labem a pak
už nezbývá než pěšky, projdeme podchodem pod kolejemi, přes silnici na Chvaletice kolem motorestu Na samotě, přes
malou osadu Stará Pila a po silnici mezi borovými lesy směr Zdechovice. Za lesem nás po pravé ruce čeká pohled na
Pilský rybník, který byl nedávno opraven.
Na hrázi rybníka rostou staleté lípy a duby. Milovníci vodního ptactva si také přijdou na své. Nad Pilským rybníkem je
další rybník s názvem Pazderna, který je
již součástí samotné obce Zdechovice.
Zdechovice - pod tímto jménem jsou
připomenuty ve Zbraslavské kronice v zápise k roku 1288. Také soupis papežského desátku čáslavského děkanátu z let
1352 až 1405 připomíná Zdechovice. Roku 1373 je v pramenech zápis o původním románském kostelu sv. Petra a Pavla,
který dosud stojí v obci, ale již v barokní
přestavbě z roku 1716. Další zajímavý
historický zápis je o dobývání železa ze
13. století za krále Přemysla Otakara II.,
neboz je o Zdechovicích zapsáno, že jmenovaný král „dostal první vůz odtud železem okovaný“. Však i archeologický nález železné strusky předpokládá těžbu
a zpracování železné rudy od doby starověku, neboz obec Zdechovice byla vstupní
branou do Železných hor již v roce 677,
jak je zřejmé z Hájkovy kroniky. Zdechovické železné doly a železárny staré do-

by zanikly, zdechovické železo se naposledy připomíná ještě r. 1682 jako dar
pro hřbitovní kapli na sv. Poli v Přelouči
od hraběte Bernarda Věžníka. Opět se
začalo dolovat r. 1804 a 1830, za I. světové války také ve Chvaleticích.
V obci stávalo od nepaměti šlechtické sídlo, které je připomenuto v roce 1451
jako vodní tvrz, majetek Jana Voděrada
ze Sekyřic, jež ji postoupil bratřím Janovi
a Petrovi ze Sekyřic. V roce 1507 koupil
Zdechovice král Vladislav II. Jagellonský
a pak byl statek zastavován. Až v roce
1562 obdrželi od císaře Ferdinanda I.
zdechovický statek do dědičného držení
bratři Jan Jetřich, Kašpar Melichar a Jan
Lukáš ze Žerotína. Posledně jmenovaný jej prodal Hynkovi Vrábskému z Vrábí v roce 1585. Jeho potomci zde byli
vrchností až do roku 1642, kdy Zdechovice koupil čáslavský hejtman Václav Rudolf Věžník z Věžníka a na Malči. V roce
1722 se majitelem stal Karel Josef hrabě
Paar. Od Paarů koupil v roce 1889 Zdechovice Jan Schebek pro svého zetě Ottu Mettala. Jeho potomkům patřil zámek
až do roku 1945.
Nové zděné sídlo ve slohu pozdního
baroka si nechal postavit v roce 1803
hrabě Karel z Paarů po té, když vyhořel
dřevěný zámek pravděpodobně přestavěný z původní tvrze. Hrabě Paar barokní zámek v roce 1889 prodal JUDr. Otto
Mettalovi bývalému profesorovi vyšší hospodářské školy v Libverdě a jeho manželce Amálii, roz. Šebkové. Mettal pocházel z Humpolce, kde jeho otec vlastnil
malou textilní továrnu. Jeho manželka
rozená Šebková pocházela z Prahy, její
otec byl velkopodnikatel a stavitel železnic. Měl velké zisky a majetek, tak mohl

Hrůšův statek - lidové baroko - Zdechovice
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koupit Mettalovým zdechovický zámek
i jiné nemovitosti. U zámku se rozkládá
park, dílem anglický a dílem francouzský,
majitel JUDr. Otto Mettal zdejší zámek
opravil a opatřil pěknou věží s hodinami,
pokrokově hospodařil v zemědělství, založil také lihovar. V roce 1923 majitel

zámku zemřel, po jeho smrti se ujímá
vedení dcera Helena, která dala v roce
1926 zlikvidovat věž na zámku, a v roce
1932 pronajala polnosti s lihovarem zemědělskému pachtovnímu družstvu. Po
válce v letech 1951-53 sloužil zámek
k ubytování horníků z Chvaletic, ale od
roku 1953 je již v zámku Česká vojenská posádka, pro mužstvo se postavily
v parku dřevěné baráky. Roku 1968 české vojsko ze zámku odchází do Přelouče
a do zámku se stěhuje sovětská armáda.
Zde 600 mužů cizí armády hospodařilo
jako doma, park byl likvidován pohonnými hmotami z těžkých automobilů
a v parku bylo pro armádu postaveno
i kino. Zničeny byly vzácné barokní sochy které zdobily park, fontána ve tvaru
žáby a jiné umělecké předměty, které byly součástí parku. Vojsko sovětské armády devastovalo zdechovický zámek do roku 1990. Zbytky barokních plastik, které
obecní úřad zachránil z parku zámku,
jsou uloženy v depozitu obce. Pýchou
Zdechovic je Mariánský sloup z počátku
18. století a je mimořádný tím, že stojí
na vysokém sloupu, což je v našem kraji ojedinělé provedení. Další socha sv. Jana tvoří dominantu parčíku uprostřed
zbytků původní barokní kruhové návsi,
která byla zničena necitlivým postave-
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ním moderní prodejny Jednoty doprostřed parčíku, tak, že dnes je tato cenná
památka skryta za budovou prodejny. Na
zdechovické návsi také spatříme pomník
padlých z I. světové války a nedaleko něj
stojí ještě jeden pomníček z roku 1968
k 50. výročí vzniku republiky. V zámecké
kapli je hrobka, do níž byli ve 20. letech
pohřbeni JUDr. Otto Mettal a jeho manželka Amalie, rozená Šebková. Ve Zdechovicích nalezneme také zajímavou
architekturu, jako Hrůšův statek, památku lidového barokního stavitelství.
Do Zdechovic nejezdí jenom milovníci historie a památek ale také zoologové, jejímž cílem je v zimě zdechovický
zámek se svými sklepy, kde hledají spící
netopýry a již několik let se jim to pravidelně daří. Zatím zde nalezli 3 druhy:
netopýra ušatého, dlouhouchého a černého. Při každé další návštěvě jsou plni
očekávání, zda objeví další druh v tom-

to podzemí. V létě samozřejmě hledají
na půdách letní kolonie, zatím se jim to
povedlo na půdě zámku a místního kostela. Zoologové ale předpokládají, že zimovišj a letních kolonií netopýrů je ve
Zdechovicích více, tak jim držme palce,
snad se jim je podaří objevit.
Obcí protékají dva potoky Červený
a Morašický, ani na ty zoologové nezapomínají. Na Červeném potoce byl nalezen páskovec kroužkovaný, vzácný druh
vážky tekoucích vod. Mnohé jistě překvapí, že na tomto potoce byl nalezen
trus a stopy vydry říční.
Zdechovice se mohou pochlubit i krásnou lesnatou a romantickou krajinu, jež
se dá přehlédnout z návrší zvané Strážník, který je vstupní bránou do Železných
hor. Tento vrch byl narušen těžbou kamene, kamenolom je neustále funkční.
Vadou na kráse přírody u Zdechovic je
pohled na skládku a chvaletickou elek-
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trárnu, takže je lepší koukat jiným směrem a to na zalesněné hřebeny Železných
hor, které skrývají mnoho krásných míst,
ale o těch v některém z dalších dílů.
Po vyčerpávajícím výletě můžeme
načerpat síly před zpáteční cestou na
návsi v jedné ze dvou hospůdek, kdo
má sil více tak by mohl vydržet při zpáteční cestě do motorestu Na samotě.
Na závěr dnešního příspěvku chceme popřát panu starostovi a zastupitelstvu obce, aby se jim podařilo zajistit
dostatek finančních prostředků na opravu nejen zámku, ale i rekonstrukci zámeckého parku.
Mgr. Jiří Rejl - přírodní věda
Marcela Danihelková - regionální dějiny
K volnému zpracování regionální historie byla
použita literatura:
Kronika obce Zdechovic - pečlivě zpracovaná kronikářem panem Josefem Říhou ze Zdechovic.

Klenoty přeloučské přírody $ Zimoviště netopýrů
Zimovištím netopýrů na Přeloučsku
nebyla historicky věnována téměř žádná
pozornost. Pravděpodobně to bylo dáno
malou atraktivitou území z pohledu podzemních prostor využitelných k zimování.
Na Přeloučsku nejsou žádné významné
kulturní památky (zámky, hrady), kde by
mohly být rozsáhlejší sklepy. Nejsou zde
ani žádné jeskyně a větší štoly. Jedinou
lokalitou, která byla dříve navštěvována,
jsou sklepy pod zámkem ve Zdechovicích.
V lednu a únoru 2009 byla započata akce, jejímž cílem bylo zmapovat případná
další zimoviště ve správní působnosti

12 / 2010

MěÚ Přelouč, tj. tzv. Přeloučsko. Podkladem pro hledání zimovišz byly literární
údaje o podzemí, informace od lokálních
historiků, starostů, myslivců atd. Tato akce pokračovala v roce 2010 a bude pokračovat i nadále. Kontrolovala se zimoviště objevená v roce 2009 a samozřejmě
se navštívila i zimoviště nová. O akci z roku 2009 si mohli přečíst čtenáři pár vět
v Roštu, a kdo přišel na netopýří noci, které jsme v Přelouči pořádali zatím 2, tak
mohl vidět i snímky z objevených zimovišz.
Dosud je zaevidováno z Přeloučska více než 10 zimovišz, počet netopýrů v jednotlivých zimovištích se pohybuje od 1 do

6 ks, což ve srovnání s některými zimovišti v ČR (několik set až tisíc) je téměř
nic. Zatím bylo nalezeno 5 zimujících druhů: vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), netopýr velký (Myotis myotis),
n. černý (Barbastella barbastellus), n. ušatý (Plecotus auritus) a dlouhouchý (P. austriacus). Letošní zimu chiropterology (lidé
zabývající se netopýry) čeká kontrola již
známých zimovišz, ale také návštěva zimovišz nových. Při každé návštěvě se chiropterologům hlavou honí stále stejné
myšlenky, jaké bude druhové složení, bude stejné, nebo bude nalezen pro zimoviště nový druh, co početnost, bude vyšší
nebo nižší, při návštěvě nového neznámého zimoviště, budou tam vůbec nějací netopýři, kolik jich bude a jaké druhy.
Po přečtení předcházejících řádků si
čtenář asi řekne, co to má společného
s klenoty přeloučské přírody? Odpověr
je již na začátku, tj. na Přeloučsku nejsou
vhodná místa pro zimoviště, proto každé zimoviště třeba i s jedním netopýrem
je takovým malým klenotem.
Odbor životního prostředí při MÚ Přelouč uvítá jakoukoli informaci o podzemí
(sklep, štola atd.), které by bylo možné navštívit, protože mnohdy je netopýr schovaný v takovém místě, kde člověka ani
nenapadne, že by nějaký mohl být.
Jiří Rejl
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

Advent je čas příprav
Milí přeloučští, přiblížil se čas nejkrásnější, Advent - očekávání příchodu Páně a pak ty nádherné svátky vánoční - Narození Krista Spasitele. My věřící očekáváme také nového Královéhradeckého biskupa. Jeden biskup přijde určitě ☺, svatý
Mikuláš nadělovat dárky, ale pak se bude nadělovat pod stromeček. Ve farnosti se chceme připravovat i duchovně, například

Návštěvy Přeloučského Betléma:
Štědrý den
24. 12.
14:00
Boží hod
25. 12.
14:00
Neděle svaté rodiny
26. 12.
15:00
Nový Rok 2011
1. 1.
15:00
2. neděle po narození Páně
2. 1. 2011 15:00 — 17:00

—
—
—
—

17:00
17:00
17:00
16:00

Øímskokatolická farnost Vás srdeènì zve na

Vánoèní varhaní koncert
Nedìle 26. prosince 2010
Od 17.00 hodin

V kostele sv. Jakuba v Pøelouèi na námìstí

Úèinkující: Petr Vacek

(sbormistr pøelouèského sboru Foerster)

ztišením se u adventního věnce ke společné modlitbě a čtení
příběhů k adventu, nebo čtením prorockých textů z bible určených na advent v liturgii při mši svaté (www.farnost-prelouc.
.estranky.cz; viz liturgický kalendář), nebo alespoň jednou se
účastnit rorátní mše (Sv. Jakub: v úterý a ve čtvrtek v 6.15 hod.).
Další nabídkou je celodenní duchovní obnova v sobotu 11. 12.
na faře od 10.00 hod., nebo modlitební setkání o adventních
nedělích v 17.00 hod. na faře.
Jako každého, i nás ještě čeká úklid, nákupy a přípravy doma či v kostele, ale nezapomeňme na duchovní přípravu! Pak
můžeme prožít radost u Betléma a štědrovečerního stolu z toho, že jsme se na Vánoce připravovali a těšili. Neboz jak může
mít někdo radost z toho, na co se netěší?
P. Lubomír Pilka

Vánoční Bohoslužby 2010
— Kostel sv. Jakuba v Přelouči

Zazní skladby èeského varhaníka, cembalisty
a skladatele Jana Køtitele Kuchaøe
(5. 3. 1751 Choteè - 18. 2. 1829 Praha)

Dìti a mládež z farnosti Pøelouè Vás srdeènì zvou
na Vánoèní scénku s písnièkami

„V Betlémì není místo“

Sobota 1. ledna 2011 v 16.00 hodin
v kostele sv. Jakuba - Pøelouè

Všem občanům naší farnosti
a města Přelouče a okolí
přeji pokojné a radostné svátky
narození Spasitele Ježíše Krista
a hojnost Božího Požehnání do Nového Roku 2011.
P. Pilka Lubomír

Štìdrý den 24. 12.
24:00 Přelouč - Půlnoční mše svatá

Boží hod vánoèní 25. 12.
9:30 Přelouč

Nedìle Svaté rodiny 26. 12.
9:30 Přelouč

Silvestr 31. 12.
16:00 Přelouč - Poděkování za rok 2010

Nový Rok 1. 1. 2011
9:30 Přelouč

Tøi Králové 6. 1. 2011
18:00 Přelouč
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PŘELOUČSKÁ
HOKEJBALOVÁ LIGA
2010—2011

Inzerce

Na stadionu „Pod parkem“ se rozběhl další ročník tradiční Přeloučské hokejbalové ligy, který vyplní zimní pauzu našeho hokejbalového oddílu HC Jestřábi. Liga bude probíhat až
do konce února.
Aktuální výsledky a program najdete na www.jestrabi.prelouc.com nebo ve vývěsních skříňkách naproti poště a na
hokejbalovém stadionu.

Složení 1. ligy je totožné z loňského ročníku:
HT CEPY (obhájce titulu), HC KENYA, BC RIO, BC MOTOR
STARR JIH, ROCKETS, HC DEVILS, CHLUPATEJ BOBR, BEER
STARS BŘEHY, ČUNÍCI

Do 2. ligy se přihlásilo 7 týmů:
PAPOUŠCI, TPS AMIPA PŘELOUČ, KC FIRE HORSES, ČMELÁCI, FAN CLUB JESTŘÁBI PŘELOUČ, DOBRODRUZI, HC KENYA B
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HASIČI OBČANŮM
Vážení spoluobčané, v průběhu následujícího roku budete mít příležitost si
oživit na stránkách Přeloučského Roštu
základní informace, jak předcházet požárům a jak jednat v případě, že požár již
vznikl. Vzhledem k tomu, že je tu již předvánoční čas, tak se zaměříme na problémy okolo Vánoc. V čase adventu mnoho
lidí zapaluje adventní svíčky a zde je třeba se mít na velkém pozoru, protože ne
všechny svíčky na adventních věncích jsou
určené k zapálení, mnoho jich slouží jen

jako dekorace. Prostudujte si informace
o výrobku a pak se jimi řirte. Svíčky, a to
jak voskové, vonné nebo moderní elektrické nám zpestřují pohodu u vánočního stromečku a i zde je na místě velká opatrnost,
jehličí se velmi rychle vznítí od hořící svíčky a Štědrý den máme pokažený. U elektrických svíček překontrolujeme vodiče,
jestli nejsou poškozené, protože elektrický zkrat snadno zapálí i koberec.
Připomeňme si i skupinu požárů, které vznikají naší nedbalostí při vaření a pečení. Doporučujeme Vám si pořídit autonomní hlásič požáru, který Vás upozorní,
že se ve Vašem domě nebo bytě něco děje. Vzniklý požár (nebo pálící se potraviny

či cukroví) včas zjistí a Vy můžete pomocí
hasícího přístroje nebo hasícího spreje požár uhasit. Nepodaří-li se Vám požár uhasit, pak si zapamatujte, že hasiče budete
volat na tísňovou linku „150“ nebo „112“,
sdělte, kdo volá, co se stalo a kde se to
stalo, vyčkejte i na doplňující otázky operačního důstojníka a řirte se jeho rady.
Příjemné prožití svátků vánočních, vše
nejlepší v novém roce přejí příslušníci
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a doufají, že sváteční chvíle
nebudou rušeny houkáním sirén a blikáním modrých majáků.
Pavel Nejtek,
HZS Pardubického kraje

VÝSLEDKY HC JESTŘÁBI V DRUHÉ PODZIMNÍ ČÁSTI
A-TÝM 1. NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD
Áčko v daném období sehrálo dva vítězné zápasy a upevnilo
si pozici zaručující play-off.

HC JESTŘÁBI - ERA SVÍTKOV STARS PARDUBICE 4 : 1
neděle 7. 11.
(1:0, 3:1, 0:0)
Góly: Hackenberg 2x, Štefanský, Příhoda

HC JESTŘÁBI - SK JIHLAVA 0 : 4
neděle 24. 10.
(0:1, 0:2, 0:1)

V těchto zápasech nastoupili:
P. Brykner, M. Veselý - R. Stoklasa, D. Kazimír, Z. Čapek, M. Štaj-
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ner, R. Adámek, M. Kazimír, R. Kopecký, M. Šmíd, D. Štefanský,
J. Příhoda, P. Svoboda, T. Hackenberg, T. Vorba, R. Raška, F. Mucha
B-TÝM 2. NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD
B-tým se vzpamatoval po špatném úvodu a tři utkání v řadě
dopadly tříbodově.
SK HOLCIM PRACHOVICE - HC JESTŘÁBI B 1 : 5
sobota 23. 10.
(0:3, 0:2, 1:0)
Góly: Kopecký 2x, Komůrka, Kalousek, Mucha
HC JESTŘÁBI B - JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC B 3 : 0
sobota 6. 11.
(2:0, 0:0, 1:0)
Góly: Hájek, Oliva, M. Kryštof
HC JESTŘÁBI B - SK OEZ TESTA LETOHRAD B 5 : 1
sobota 13. 11.
(1:0, 1:0, 3:1)
Góly: Mucha 2x, M. Kazimír, Kopecký, Raška
V těchto zápasech nastoupili:
D. Krejčík, J. Cidlinský, M. Veselý - L. Dvořák, P. Svoboda st., J. Kalousek, M. Pidanič, M. Vojtíšek, R. Raška, L. Komůrka, F. Mucha,
J. Matějovský, T. Hackenberg, R. Kopecký, F. Zerzán, T. Kryštof,
L. Moravec, F. Oliva, M. Kazimír, T. Hájek, Z. Čapek, Z. Hejhal,
M. Sláma, M. Kryštof, R. Kubát, A. Mátl
STARŠÍ DOROST NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD
Dorostenci zlepšili docházku a na hře se to začíná projevovat.
neděle 24. 10.
HC JESTŘÁBI - HBC JOKERIT CHRUDIM 1 : 7 (1:2, 0:3, 0:2)
Gól: Kadaník
neděle 24. 10.
HC JESTŘÁBI - HBC JOKERIT CHRUDIM 0 : 8 (0:0, 0:4, 0:4)

Inzerce

neděle 7. 11.
SK KOMETA POLIČKA - HC JESTŘÁBI 6 : 0 (1:0, 4:0, 1:0)
neděle 7. 11.
SK KOMETA POLIČKA - HC JESTŘÁBI 4 : 1 (1:1, 2:0, 1:0)
Gól: Metzl
HC JESTŘÁBI - SK HOLCIM PRACHOVICE 5 : 4
neděle 14. 11.
po sam. náj. (1:2, 0:2, 3:0 - 1:0)
Góly: Moravec 2x, Richtár, Maschke, Pecka
HC JESTŘÁBI - SK HOLCIM PRACHOVICE 2 : 3
neděle 14. 11.
po sam. náj. (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1)
Góly: Maschke, Růžička
V těchto zápasech nastoupili:
M. Veselý - O. Kadaník, T. Malina, J. Růžička, A. Bednář, P. Maschke, J. Pecka, T. Richtár, J. Dašek, J. Kasal, V. Metzl, J. Novotný,
L. Zítka, L. Moravec
STARŠÍ ŽÁCI MISTROVSTVÍ REPUBLIKY VÝCHOD
HC JESTŘÁBI - ERA SVÍTKOV STARS PARDUBICE 0 : 7
sobota 23. 10.
(0:1, 0:3, 0:3)
HC JESTŘÁBI - ERA SVÍTKOV STARS PARDUBICE 3 : 6
sobota 23. 10.
(0:1, 1:1, 2:4)
Góly: Dekereš 2x, Doležálek
V těchto zápasech nastoupili:
M. Chalupa - J. Vamberský, J. Kmoníček, F. Balada, M. Sekyrka,
M. Mencl, M. Dekereš, F. Doležálek, D. Tykvan, T. Novák, R. Adámek, R. Gabriel
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