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2 Přeloučský ROŠT

! Fotoreportáž 

Leden 2010 v Přelouči



První letošní schůze rady města pro-
běhla v pondělí 11. 1. 2010. Radní na ní
mimo jiné vyhlásili záměr na pronájem
nebytových prostor celku nebo jednotli-
vých částí restaurace Záložna v čp. 44,
Masarykovo nám. v Přelouči a vyslovili
svůj nesouhlas s žádostí současného
majitele restaurace Záložna pana Jose-
fa Nowoka o výpověS dohodou k 31. 1.
2010 z těchto nebytových prostor. Dále
byl schválen finanční příspěvek z fondu
rady ve výši 10.000,- Kč pro Klub Radost
- Světlo pro děti o.s. na úhradu pronájmu
za klubovnu. Rada města vzala také na
vědomí zprávu o monitoringu svozu od-
padu s ohledem na dodržování ustano-
vení o správném umístnění kontejnerů
včetně zabrždění. Zpráva konstatuje, že
z celoročního průběžného sledování lze

konstatovat, že v roce 2009, kdy došlo
k navýšení četnosti svozů a k navýšení
počtu stanoviš[ se situace zlepšila. Vý-
jimkou byla situace s papírem mezi vá-
nočními svátky. Jinak ale v průběhu ce-
lého roku k přeplňování kontejnerů, ani
k velkému znečiš[ování okolí stanoviš[
nedocházelo. Situace kolem udržování
pořádku by se ještě více zlepšila, kdyby
všechny kontejnery stály na zpevněných
plochách. Doposud tomu tak není a ně-
které kontejnery na sklo stojí na trávě.
Tato problematika bude dále řešena. 

25. 1. 2010 proběhla letošní druhá
schůze rady města. Důležitým bodem jed-
nání byl návrh na úpravu jízdních řádů
MHD Přelouč. Vzhledem k závažnosti
tohoto rozhodnutí přinášíme informace
k tomuto tématu v samostatném upozor-

nění. Rada dále projednávala žádosti
o poskytnutí dotace z rozpočtu města na
rok 2010 pro oblastní charitu Červený
Kostelec (středisko Domov sv. Josefa v Žir-
či) a občanské sdružení LAXUS. Oběma
jmenovaným organizacím byla schvále-
na dotace 10.000,- Kč. Dále byla schvá-
lena partnerská smlouva s obcí Břehy
o součinnosti při realizaci projektu Kul-
turní, sportovní a multifunkční objekt
Břehy v oblasti muzejnictví. Rada též vza-
la na vědomí vyhodnocení připomínek
k MHD v Přelouči a studii severní vari-
anty obchvatu silnice I/2 včetně dopra-
cování Univerzitou Pardubice. 

27. 1. 2010 na mimořádné schůzi
Rady města Přelouče bylo rozhodnuto,
že nejvhodnější nabídku na realizaci
veřejné zakázky „Výstavba nové budovy
Městského úřadu Přelouč“ podal Metro-
stav, a.s., Praha s nabídkovou cenou vč.
DPH 83,036.957 Kč. 

mh
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Sdělujeme všem cestujícím MHD v Přelouči, že platnost
nového jízdního řádu se posouvá z dříve stanoveného termí-
nu 1. 2. 2010 na 7. 3. 2010. O této změně rozhodla rada
města na svém zasedání z důvodu souladu s připravovanou

optimalizací veřejné linkové autobusové dopravy a termínu
celostátních změn jízdních řádů veřejné dopravy. Městská
autobusová doprava bude provozována bezplatně až do
6. 3. 2010.

Vážení spoluobčané, letošní zima nám všem připravuje a zřej-
mě ještě připraví, skutečně horké chvíle. Znovu Vás proto touto
cestou žádám o maximální shovívavost při hodnocení naší sna-
hy zmírnit následky přídělů bílé nadílky. Věřte, že všechny lidské
zdroje a mechanismy máme bez rezerv v plném nasazení, včet-
ně dodavatelů na zprůjezdnění komunikací, při odklízení sně-
hových bariér a sněhových vrstev s rampouchy ze střech. V sou-
časné době nás trápí především přístup některých „takyřidičů“,
kteří si vůbec nedovedou představit složitost zimní údržby ve měs-
tě za plného provozu svým bezohledným parkováním, ohrožo-
váním a blokováním projíždějící techniky zajiš[ující průjezdnost
místních komunikací. Rovněž nelze předpokládat, že zajistíme
přístup ke všem stanovištím kontejnerů a popelnic na komunál-
ní odpad. V současné době dosáhly vícenáklady na likvidaci sně-
hové kalamity částky již přes 0,5 mil. Kč. Měli bychom se všichni
zamyslet nad tím, zda tyto a další prostředky prakticky vyhodí-
me do Labe, či by nebylo rozumnější podílet se zčásti společně
na zmírnění následků vrtochů letošní zimy nebo alespoň přizpů-
sobit své konání dané situaci. Třeba tím, že si poklidíme před
vlastním prahem a nebudeme žehrat na to, že v zimě může na-
padnout sníh. Přizpůsobíme obutí i chůzi povrchu komunikace,

zpřístupníme prostory s uloženými nádobami na odpad apod. Na
tuto situaci nejsme nikdo ani zvyklí ani vybavení. Ještě jednou
Vás o to žádám a mohu Vás ubezpečit, že každou nově vznik-
lou vážnou situaci i na základě Vašich informací vyhodnotíme,
budeme se jí zabývat a snažit se Vám pomoci. Žijeme v jednom
městě a měli bychom se, alespoň v těchto nestandardních situ-
acích, podle toho chovat. S poděkováním všem slušným a ro-
zumným spoluobčanům                Karel Šilhavý - ředitel TS 

P.S. Citace ze zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.:

§ 26, odst. 7) Závadou ve schůdnosti se pro účely zákona ro-
zumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace (chod-
níku), kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůso-
beném povětrnostním situacím a jejich důsledkům...

§ 27, odst. 3) Vlastník místní komunikace (chodníku) odpovídá
za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodní-
ku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud
neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu
odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi
a jejich důsledky takovou závadu zmírnit...

RADA MĚSTA PŘELOUČE

Ještě k zimní údržbě komunikací v Přelouči…

Změna jízdního řádu městské hromadné dopravy v Přelouči



(1)Poplatek se řídí trvalým pobytem nebo sídlem poplatníka
bez ohledu na umístění psa a činí ročně:

a) za prvního psa
u poplatníka s trvalým pobytem v rod. domu 
v obvodu města v k.u. Přelouč 360,- Kč

u poplatníka s trvalým pobytem v byt. domech 
a ost. nemovitostech 
v obvodu města v k.u. Přelouč 1.200,- Kč

u poplatníka s trvalým pobytem ve všech 
nemovitostech v místních částech města 120,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa
u poplatníka s trvalým pobytem v rodinném domu 
v obvodu města v k.u. Přelouč 540,- Kč

u poplatníka s trvalým pobytem v bytových domech 
a ostatních nemovitostech 
v obvodu města v k.u. Přelouč 1.500,-  Kč

u poplatníka s trvalým pobytem ve všech 
nemovitostech v místních částech města  360,- Kč

(2)Poplatek u držitele psa, který je poživatelem invalidního, sta-
robního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je je-
ho jediným zdrojem příjmu, a sirotčího důchodu, činí ročně:

a) za prvního psa
u tohoto poplatníka s trvalým pobytem 
v rodinném domu i v ostatních nemovitostech 
v obvodu města                            120,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa tohoto poplatníka
s trvalým pobytem v rodinném domu 
i v ostatních nemovitostech v obvodu města  300,- Kč

Osvobození
(1)Od poplatků je osvobozen držitel psa, kterým je 

a) osoba nevidomá, bezmocná (s minimálně I. st. závislos-
ti podle zákona o sociálních službách) a osoba s těžkým
zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mi-
mořádných výhod,

b) osoba prokazatelně provádějící výcvik psů určených k do-
provodu osob dle písm. a),

c) držitel psa prokazatelně nabytého z útulku, a to pouze po
dobu jednoho roku ode dne jeho nabytí,

d) osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy,
e) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zá-

kon, např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů, 

f) fyzická osoba s místem trvalého pobytu na adrese sídla
ohlašovny (tzv. administrativní pobyt) ve smyslu zákona
o evidenci obyvatel.

(2)Poplatník osvobozený podle odstavce (1) písm. b), d), e) je
povinen správci poplatku prokazovat příslušnými dokumen-
ty vždy do 31. 3. příslušného kalendářního roku, že důvod
osvobození trvá. 

(3)Poplatník osvobozený podle odst. (1) písm. a) a c) je povinen
prokázat příslušnými dokumenty důvod pro osvobození jed-
norázově, a to nejdéle do 30 dnů ode dne vzniku nároku
na osvobození. 

(4)Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod
osvobození. 

Upozorňujeme občany, že pokud dojde k úmrtí, nebo ke
ztrátě psa je třeba neprodleně tuto skutečnost nahlásit
na MěÚ Přelouč -  pokladna.
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Sazby poplatků ze psů pro rok 2010

Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 12. 2009 evidováno celkem
1266 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstna-
nosti v měsíci prosinci tedy činila v této oblasti 8,99 %.
K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledo-
vanému datu např. Tetov 40 %, Holotín 33,33 %, Vápno
28,07 %, Litošice 25 %, Sovolusky 17,91 %, Zdechovice
17,7 %, Strašov 17,14 %, Poběžovice 17,07 %, Hlavečník
15,45 %.

Dále uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice
8,82 %, Choltice 10,91 %, Břehy 8,96 %. V Přelouči dosa-
hovala míra nezaměstnanosti 7,43 %. V okrese Pardubice
činila celková míra nezaměstnanosti 6,76% s celkovým
počtem 6533 evidovaných uchazečů. 

Úřad práce Pardubice evidoval k 31. 12. 2009 celkem
1001 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní mís-
to připadlo v průměru 6,5 uchazeče. Na Přeloučsku bylo
k 31. 12. 2009 hlášeno na ÚP celkem 421 volných pra-

covních míst. Na 1 volné pracovní místo připadli celkem
3 uchazeči.

Michaela Hývlová
vedoucí pobočky

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

- telefon: 466 953 516

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 
POMOC STÁTU

1. Nemám práci a příjem, na koho se můžu obrátit?
V případě, že osobně požádáte o zprostředkování vhodné-
ho zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu máte
bydliště a splňujete zákonem stanovené podmínky pro zařa-
zení do evidence, stanete se uchazečem o zaměstnání. Na
portálu MPSV si lze stáhnout Žádost o zprostředkování za-
městnání (http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana)
a další potřebné formuláře služeb zaměstnanosti.

2. Co si mám připravit za doklady?
Při první návštěvě na úřadu práce si s sebou vezměte platný
občanský průkaz. Dále je nutné s sebou vzít doklad o ukon-

Trh práce
na Přeloučsku



čení pracovního poměru, u osoby samostatně výdělečně čin-
né potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění
a o vyměřovacím základu, potvrzení o ukončené náhradní
době (návrat z mateřské dovolené, péče o osobu blízkou),
abyste mohli být ihned zařazení do evidence uchazečů o za-
městnání. Pokud máte k dispozici potvrzení o zaměstnání
(zápočtový list) a potvrzení o výši průměrného výdělku nebo
evidenční list důchodového pojištění, vezměte si tyto dokla-
dy také s sebou. V případě, že uvedené doklady nemáte, je
možné na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formula-
reobcana použít pro zaměstnavatele formulář potvrzení za-
městnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v ne-
zaměstnanosti.

Pokračování příště.
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Kraj uvádí v život nový systém pohotovostních služeb
Pardubický kraj změnil systém lékařské služby první

pomoci, a to při zachování stávajícího rozsahu a dostup-
nosti lékařské péče.

Tzv. pohotovostní ambulantní služby nahradily v krajských
nemocnicích současný způsob poskytování lékařské služby
první pomoci (LSPP). K úpravě současného systému vedly kraj
dlouho diskutovaná nejednotnost, finanční náročnost a nedo-
statečné personální zajištění.

Zajištění těchto pohotovostí probíhá ve spolupráci se sdru-
ženími praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost. Na
přechodné období je služba zajištěna také ve třech ambulan-
cích v odlehlých či horských oblastech kraje (Červená Voda,
Hlinsko a Polička), kde se na jejím financování podílejí místní
samosprávy. V Pardubicích je nadále v činnosti ordinace poho-
tovosti pro dospělé na sídlišti Dubina. 

Pardubický kraj zároveň postupně posiluje zdravotní zá-
chrannou službu, hodlá rozšířit počet stanoviš[ a posádek v od-
lehlých částech a současnou sí[ doplní, případně upraví tak, aby
byla akutní přednemocniční péče zajištěna v celém kraji.

Jedním z důvodů reorganizace pohotovostí jsou dlouhodobé
personální problémy se zajištěním pohotovostní služby, o čemž
nakonec svědčí dosud neúspěšná jednání ředitele Litomyšlské
nemocnice s praktickými lékaři.

„Systém LSPP se přežil. Cílem nového řešení je sjednoce-
ní financování, kvalitnější a bezpečnější péče pohotovostních
ambulantních služeb,“ vysvětluje radní pro zdravotnictví Mar-
kéta Tauberová. „Pacienti již budou mít zcela jasnou předsta-
vu, na koho se v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu
obrátit. Pohotovostní ambulantní služby v nemocnicích dispo-
nují potřebnou kapacitou vyšetřovacích zařízení a metod, odbor-

né zázemí příslušného oddělení a v dosahu jsou také ústavní
lékárny,“ dodává. 

Podle hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka jsou
změny přínosem především z hlediska komplexní péče o pa-
cienty. Nové řešení zajistí rychlé a důkladné vyšetření pacien-
ta a spolu s posílením rychlé záchranné služby tvoří základ
budoucí zdravotní péče typu Emergency. Krajská samospráva
si přístupu praktických lékařů, kteří poskytují pohotovostní služ-
by, velice váží a vyslovuje jim i touto cestou poděkování.

Uvedené změny v systému pohotovostních ambulantních
služeb v Pardubickém kraji podpořili i zástupci České lékařské
komory.

Přehled PAS v jednotlivých městech našeho kraje včet-
ně ordinační doby najdete na webových stránkách Pardu-
bického kraje. Ivan Hudeček

Srdečně zveme občany města
na únorové zasedání zastupitelstva, 

které proběhne 
dne 18. 2. 2010 od 15.30 hodin

ve velkém sále Občanské záložny v Přelouči.
Jedním z bodů programu bude i projednání

studie severního obchvatu města. 
Studii budou prezentovat zpracovatelé projektu

z Univerzity Pardubice.

Inzerce



Vážení čtenáři,
v minulém vydání Roštu jsem slíbil, že zmíním výsledky mě-

ření rychlosti po změnách v loňském roce 2009. 
Jaké jsou tedy výsledky měření rychlosti při označová-

ní měřených úseků cedulemi? 

S touto podivnou novelou se zejména změ-
nilo to, že se pro nepřizpůsobivé řidiče posunu-
la dopravní značka s označením obce na mís-
to, kde byla umístěna dopravní značka, která informovala o mě-
ření rychlosti. Až u ní tito řidiči zpomalili a u dopravní značky,
která měřený úsek ukončovala, znovu sešlápli pedál a ačkoli
byli stále v obci a byli povinni dodržovat rychlost 50 km/h, od-
jížděli často rychlostí daleko vyšší. Stejně tomu bylo i při po-
rovnání stejných úseků, které byly v jednom směru označeny,
ve druhém směru nikoli. Řidiči zde neustále překračovali rych-
lost, někteří dokonce jeli rychlostí vyšší než 100 km/h. A to mlu-
vím o úseku před základní školou! Po zkušenostech, které
po této změně máme, mohu s jistotou říct, že došlo ke zhor-
šení situace na silnicích na úseku překračování nejvyšší po-
volené rychlosti.

Možná by se někdo domníval, že pokud jsou měřené úse-
ky označeny tak velkými cedulemi, žádný s řidičů nemůže rych-

lost překročit. I zde jsme se přesvědčili, že opak je pravdou
a pro zajímavost zde uvádím některé výsledky měření ve měs-
tě a v obcích, se kterými byla uzavřena veřejno-právní smlouva
v období od 1. 9. do 25. 11. 2009.

Nejvyšší naměřené rychlosti
(zastavené a předané správnímu orgánu):
Přelouč (ulice Pražská) 96 km/h
Břehy 104 km/h
Valy 110 km/h
Sopřeč 93 km/h

Výše udělených blokových pokut
dle jednotlivých míst:
Přelouč 51.000 Kč
Břehy 57.500 Kč
Valy 58.500 Kč
Sopřeč 40.500 Kč

NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH UDÁLOSTÍ UPLYNULÉHO OBDOBÍ:
Alkohol občas podráží nohy...

Volal nám výpravčí ČD a nahlásil osobu, která se pohybu-
je v blízkosti kolejiště a leze po kolenou. Na místě hlídka našla
totálně opilého muže, který nabyl schopný ani stát na nohou.
Dechová zkouška ukázala 2,64 promile... pán byl ošetřen zdra-
votníky a dopraven na záchytnou stanici, aby si neublížil.

Zaseklý výtah...
Přijali jsme telefonické oznámení na linku 156, že je ně-

kdo zablokovaný ve výtahu v domě seniorů. Hlas v telefonu
byl velmi špatně slyšet, ale z útržků slov nakonec bylo jasné,
o co jde... Jedna z obyvatelek tohoto domu zůstala zablokova-
ná ve výtahu. O věci byl informován správce domu, který zajis-
til nápravu. Hlídka zůstala raději na místě do příjezdu opravá-
ře, který š[astnou paní uvolnil z výtahu.

Opilý výtržník zklidněný jedním z hostů...
Volali z hospody ve Břehách, že zde mají problémového

hosta, který se pere s ostatními hosty. Na místo dorazila téměř
současně s hlídkou MP i hlídka policie ČR. Výtržník byl již zklid-
něn jedním z hostů a měl oteklou tvář, kterou mu přivolaný lé-
kař ošetřil. Snad se bude příště chovat, jak se sluší a patří...

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

Bc. Martin Karabec
velitel MP Přelouč
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! Aktuální informace 

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

M STSKÁ
POLICIE

Ì

P

ØELOUÈ

V sobotu 9. 1. 2010 ve večerních hodinách jsem jel MHD
z nádraží na ul. Pražská. Z mé klidné cesty mě vyrušilo troube-
ní. V ulici Mánesova jsme nemohli projet kvůli zaparkovanému
a zasněženému autu. (Pozn.: Na této straně ulice je zákaz stá-

ní.) Po chvíli vyšel z domu pán a proházel místo na druhé stra-
ně ulice, abychom mohli projet. Tak jsem se ptal sám sebe, jest-
li my, starší generace, bychom si dovolili parkovat celý den na
této značce zákazu stání.             P. Svoboda, cestující MHD

Lhostejnost nebo nezodpovědnost

Inzerce



Rozhovor s p. J. Jarolímem,
předsedou Sboru pro občanské záležitosti při MěÚ Přelouč

Padesátka - významné jubileum. Však je také většinou vesele
oslavujeme - 50. narozeniny, zlatou svatbu. Ale padesátka, kte-
rá se 26. 1. 2010 oslavovala, byla neobyčejná. Neobyčejná hlav-
ně tím, že málokdo může podobné výročí prožít. Pan Jaroslav
Jarolím oslavil totiž 50 let činnosti ve sboru pro občanské zá-
ležitosti. Pogratulovat přišli nejen jeho nejbližší spolupracov-
níci, ale i zástupci města v čele s paní starostkou Irenou Bu-
rešovou a místostarostou panem Ivanem Moravcem. Položili
jsme mu při té příležitosti několik otázek.

Co Vás přivedlo k této práci?
Po návštěvě festivalu mládeže a studentstva v Moskvě jsem

pořádal besedy, o které byl velký zájem. Při nich mě požádal
p. Onesorg, kterému se zalíbil můj projev a přístup k lidem,
zda bych mu pomáhal ve SPOZu. Kývnul jsem - a pracuji tam
dodnes. To bylo v roce 1959.

Povězte nám něco o tom, jak jste začínal.
Zpočátku jsme navštěvovali hlavně staré občany, kteří od

nás k jubileu dostávali bonboniéru, ti, co měli přes 90 let, do-
stali ještě kytici. Pak přišlo vítání občánků. To byly vlastně ti-
síce občanů, které jsem za tu dobu navštívil.

Máte na některé z nich výraznější vzpomínku?
Tehdy jsem byl vlastně nejmladší, ostatní byli v důchodo-

vém věku. Tak jsem většinu jubilantů obcházel a snažil se co
nejvíce pomáhat. Vzpomínám na kolegyně v komisi - paní uči-
telku Panskou, na paní Krupičkovou, která pracovala v komi-
si asi 46 roků a paní Zieglerovou. Vzpomínám si, jak jsem byl
blahopřát p. Studenému, tehdejšímu řediteli Tesly, na návště-
vy u p. Jelínka, (který bydlel naproti stadionu), otevíral jsem vý-
stavu akad. malíře p. Emlera... Někdy se návštěva dost protáhla
a vyprávěli jsme delší dobu a vzpomínali na prošlé časy. Velmi
pěkné byly i oslavy narozenin naší nejstarší občanky paní Ko-
tasové. To jsem vždycky sjednal kapelu p. Kosiny a zahráli jsme
jí její oblíbené písničky. (Paní Kotasová se dožila 106 let).

Také jste mnoho přeloučských párů oddával.

To ano, ale předtím jsem prodělal školení v Ústavu pro jazyk
český a dostal jsem osvědčení, že jsem schopen tuto činnost
vykonávat. Pak jsem vítal jejich děti při vítání občánků. A pak
po letech jsem chodil těmto párům blahopřát ke stříbrné svat-
bě a oni mi říkali: „Vždy[ vy jste nás oddával...“ Hezkou vzpomín-
ku mám i na nedávnou gratulaci ke zlaté svatbě manželům
Pechmanovým. Tady bych rád připomněl i spolupráci s p. Pech-
manem, který obětavě doprovází hudbou svatební páry již ně-
kolik desítek let.

Jak vypadá současná komise?
Tak jako před lety jsou členové,vlastně členky, téměř všech-

ny v důchodovém věku. Rádi bychom uvítali mezi sebou i mla-
dé - je tu mezi námi jediná - Jaruška Šimonová, která je vel-
kou oporou sboru.

(Členové sboru pro občanské záležitosti navštěvují jubilan-
ty s dárkovými balíčky, nosí dárky a pamětní listy novým občán-
kům, posílají gratulace, pomáhají i při jiných akcích pro obča-
ny - pozn. redakce).

Pane Jarolíme, srdečně Vám k tomuto jubileu blahopřeje-
me a doufáme, že se ještě dlouho budete této činnosti věno-
vat. Nejen k tomu Vám přejeme hodně zdraví.

JM
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Rozhovor !

Trochu zvláštní padesátka

Město Přelouč 
a fotoateliér Sviridov (dům Kasi - bývalá Agra)

vyhlašují pro občany města

FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ

MOJE MĚSTO VE FOTOGRAFII
Tématické okruhy:

"" Přelouč objektivem obyvatel
"" život ve městě a jeho okolí (denní i noční záběry)
"" příroda Přeloučska v každém ročním období

Uzávěrka soutěže: l. kolo 31. 5. 2010
2. kolo 30. 9. 2010

Fotografie (min. rozměr 10 x 15 cm) můžete zasílat v papírové,
nebo odpovídající digitální podobě na adresu:

rost@mestoprelouc.cz

Vítězné snímky budou součástí nástěnného kalendáře
města Přelouče pro rok 2011.

Ocenění autoři získají 5 ks těchto autorských kalendářů.
Připraveny jsou i další hodnotné ceny. 

Bližší informace na www.mestoprelouc.cz.



Další z řady přeloučských osobností,
kterou bychom Vám rádi představili v na-
ší rubrice je pan Josef Dvořáček - malíř,
zakladatel zahradní galerie v Přelouči
a nesmírně zajímavý člověk. 

„Moje tvorba kombinované techniky
jsou koláže vjemů, pocitů a vzpomínek
z přírody a okolního světa, přetvořené
mojí fantazií od reality k abstrakci, od
vidění k tušenému.“ Těmito slovy sám
popisuje svá díla. I ve mně jeho obrazy
vzbuzují mnoho fantazie, přestav a poci-
tů a ač se opravdu v tomto oboru necítím
být žádným odborníkem, musím přiznat,
že styl pana Dvořáčka se mi líbí. Ttrou-

fám si říct, že zdaleka nejsem sama, ko-
ho si svým uměním podmanil. 

Narodil se v roce 1955 v Pardubicích,
v rodině, která měla svým založením
k umění blízko. Jeho otec - ředitel Filmu,
koncertů a estrád měl již z podstaty své-
ho povolání ke kumštu velmi blízko. Ma-
lý Josef s otcem často navštěvoval atelié-
ry slavných umělců a mohl tak k malířství
„přičichnout“ opravdu brzy. Tím, kdo ale
podle slov pana Dvořáčka ovlivnil jeho
život nejvíce, byl jeho o 10 let starší bratr,
který se už v té době malířství hodně vě-
noval (i když pouze na amatérské úrov-
ni). Dalším důležitým členem rodiny, kte-
rý velkou měrou přispěl k pozdější životní
dráze mladého umělce, byla jeho mamin-
ka - povoláním dámská krejčová, která
u všech svých 5 dětí jejich talent maxi-
málně podporovala. 

„Mladý umělec“ s notnou dávkou se-
bevědomí, posílenou svými prvními malíř-
skými úspěchy, vůbec neuvažoval jinak,
než že jeho další životní cesta povede
na uměleckou průmyslovku do Turnova.
V životě ale nebývá všechno tak, jak si
naplánujeme. A mladík Josef objevil tuto
pravdu poprvé ve svých 14 letech, když
nebyl na svou vysněnou školu přijat. Pro-
tože tuto variantu si vůbec nepřipouštěl,
neměl ani v zásobě žádnou další varian-
tu, kam dál po ukončení devítiletky. Vel-
kou oporou a nadmíru praktickým člově-
kem se v té době ukázala jeho matka:
„Doma nebudeš, půjdeš na dráhu,“ slyší
jako dnes její slova pan Dvořáček a ješ-

tě i po létech se nad tím tiše usmívá. To,
co se zprvu zdálo jako naprostá prohra
se postupně ukázalo jako jeden z nejlep-
ších kroků v jeho životě. Na odborném
učilišti v České Třebové ho totiž potkalo
veliké štěstí v podobě profesora Malín-
ka - učitele ve výtvarném kroužku, který
téměř okamžitě rozpoznal, jak nadané-
ho žáka v Josefovi našel. A pan Dvořáček
dodává: „Spolupráce to byla vynikající,
pan profesor měl na tehdejší dobu lu-
xusně vybavený ateliér a já jen maloval
a maloval. Mé obrazy posílal na tuzem-
ské i mezinárodní výstavy a já všude sklí-
zel úspěchy. V roce 1973 jsem měl vý-
stavu v Národním domě na Vinohradech
a díky tomu přišla i nabídka ke studiu na
Akademii výtvarných umění v Praze. Na-
bídku jsem opravdu dlouho zvažoval, ale
nakonec zvítězil soukromý život nad ka-
riérou a já odešel za svou první ženou
do Teplic a nastoupil jako seřizovač au-
tomat. soustruhů v Krupce.“ Protože měl
ale k umění vždy velmi blízko, dostal se
záhy k práci, která ho lépe naplňovala
- k propagaci pro město a se svým kama-
rádem Jiřím Hainzlem se podílel na vý-
robě dokumentárního filmu. Po rozpadu
prvního manželství se přestěhoval do
Přelouče a rok žil u své setry. Nové za-
městnání našel na Čs. plavbě labsko-
oderské ve Chvaleticích a seznámil se
také se svou současnou manželkou - pa-
ní Karlou. Následovala krátká éra podni-
kání, kdy na malování nezbývalo příliš
času. V té době došlo i k přestěhování
manželů Dvořáčkových do pronajatého
bytu v Pražské ulici.Tady se pro kreativní-
ho člověka, jakým pan Dvořáček beze-
sporu je otevřeli nové - netušené mož-
nosti. Malá zarostlá zahrádka za domem,
nebo stará kůlna budí ve většině z nás
- obyčejných smrtelníků - spíše myšlenky
na rychlý útěk, ne tak v umělecky zalo-
ženém člově-
ku. Jeho fan-
tazie se tu na-
opak probu-
dila a začala
pracovat na
plné obrátky.
Jestli jste se
u Dvořáčko-
vých v zahrad-
ní galerii byli
někdy podí-
vat, dáte mi
jistě za prav-
du. Tak pří-
jemné a kul-

turní prostředí na tak malém prostoru - to
je opravdu něco nevídaného. 

Důležité je ještě zmínit, že k pořá-
dání zahradní galerie se pan Dvořáček
dostal také náhodou, jako ostatně téměř
ke všemu v životě. Když nevyšla jeho
3. výstava v Přelouči v Občanské zálož-
ně v rámci oslav Přeloučského dabingu,
rozhodl se v roce 2005 uspořádat si ji
sám, doma na zahradě. Nutno dodat, že
s laskavým svolením majitelky domu -
p. M. Červinkové. Nápad se velmi rychle
ujal a v loňském roce již pořádal 5. ročník,
kde v rámci programu vystoupilo více než
40 účinkujících. Nutno dodat, že svým
charakterem je tato akce dobrou alter-
nativou komerčně založené zábavě, kte-
rá v té době probíhá na náměstí T. G. Ma-
saryka. Výběr hostů na jeho zahradních
galeriích je velmi pestrý. Dokazuje to
např. loňský rok, kdy se mezi účinkující-
mi vystřídal např. smyčcový kvartet PRE-
CORDI, mladá přeloučská flétnistka Ma-
ruška Ptáková, UNI BIG BAND Vamberk,
Adam Katona a skupina Zpětná vazba
nebo historický flétnový kvintet PADU-
ANA HISPANICA. Do budoucna plánuje
svou akci rozšířit i o divadelní scénu, kte-
rá by měla být připravena ve dvoře na-
proti jeho bydlišti. 

Nezbývá než věřit, že jeho chu[ a vnitř-
ní síla budovat hezké věci okolo sebe
mu vydrží i do dalších let. A nejen jemu,
ale i všem z jeho okolí, rodině, přátelům,
známým, kteří mu s jeho sny nezištně
a s plným nasazením pomáhají a bez je-
jichž pomoci si dnes nedovede svůj ži-
vot představit. 

Poslední, co bych ještě ráda zmínila
je velké poděkování nejen p. Dvořáčkovi,
ale všem kdo se v loňském roce podíle-

li na jeho charitativní akci pro Dětskou
onkologii v Hradci Králové a svým lidským
přístupem přispěli ke zkvalitnění života
těžce nemocných dětí. 

Protože o tomto charismatickém člo-
věku bych mohla psát ještě opravdu vel-
mi dlouho, ale počet stran našeho mě-
síčníku je neúprosně omezen, odkáži
případní zájemce o další podrobnosti na
velmi hezky udělané internetové strán-
ky, které našeho pana galeristu předsta-
ví ještě podrobněji.
zahradni-galerie.blogspot.com
www.atelier-josef.cz mh
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! Žijí mezi námi 

O KOM NEVÍME



Spíše perfekcionalista, než hypochon-
dr. Toužil po dokonalosti a vytrvale ji hle-
dal. Vyžadoval ji i po svém okolí a pře-
nesl ji i do péče o své zdraví.

Loni po návštěvě zubaře se mu me-
zera mezi dvěma opravenými zuby zdá-
la natolik úzká pro dentální nit, že ji
upravil lupínkovou pilkou. Když minulý
týden stěží vyšlapal na kole obvyklou tra-
su s mírným stoupáním, zapochyboval
o dobrém zdravotním stavu do chvíle, než
zjistil, že neuvedl v činnost přehazovač-
ku. Trochu se uklidnil, ale vtom si vzpo-

mněl, že ráno měl tmavou moč. Přestože
ho manželka ujiš[ovala, že zbarvení mo-
či způsobila nejspíš červená řepa, kte-
rou měli k večeři, byl rozhodnut. Právě
teS, v období prasečí chřipky, je nutná
prevence.

Otevřel lékárničku a začal rabovat.
Bylo tu všechno. Od prášků přes potravi-
nové doplňky, multivitamíny, kapky, až po
čípky. Mohl začít.

Acylpyrin - ředí krev, prevence mozko-
vé příhody, brufen - údajně z vlašských
ořechů, nemůže uškodit, vitamíny skupi-

ny B - množství raději větší než malé, mul-
tivitamíny - tam je všechno, kapky z by-
linek na imunitu, něco na odhleňování
- radši dvě lžíce, proti pálení žáhy jedlá
soda - šumivý efekt dodá. Čípky vyne-
cháme. 

Dobře promíchaná směs ve sklenici
vody mu dodala pocit ochrany před nále-
tem bacilů. Vědomí, že nebude vysedávat
v čekárně a obtěžovat lékaře, ho hřálo.
A třicet korun bude doma.

Vypil koktejl a za hodinu přijela rych-
lá. Hospitalizace včetně pumpování ža-
ludku ho stála 450 korun. Spořivost se
mu nevyplatila. Prasečí chřipku sice ne-
dostal, ale chřipka jako prase jeho osla-
bený organismus neminula. 

D. Jiroutová
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Křížovky !

FEJETON
SÁM SOBĚ LÉKAŘEM

Dětský divadelní spolek ESO při DDM
v Přelouči začal studovat scénář pohád-
ky Evy Jančíkové „Jak říční víly v Přelou-
či přelstily čerty“. Zatím jsme u čtených
zkoušek, ale vypadá to, že v nejbližší do-
bě přejdeme do zkoušek prostorových,
které jsou pro účinkující určitě zajímavěj-
ší. Rádi bychom pohádku zahráli v pre-
miéře 15. května 2010 v prostorách Do-
mu dětí a mládeže v Přelouči a na podzim
ji reprízovali na jevišti v Záložně. Od zá-
ří máme v úmyslu začít nacvičovat scé-
nář hry zaměřený na 750. výročí od po-
výšení Přelouče na město v roce 2011
(8. 9. 1261), který zatím nese pracovní
název „Přelouč městem aneb z vesnice
do města“, kde bychom - zejména dětem
a mládeži - chtěli přijatelnou a zároveň
žertovnou formou připomenout toto úcty-
hodné výročí. 

Ustavením divadelního spolku pro
dospělé BESEDA, který má svou základ-

nu v Záložně, nabízíme dalším kreativ-
ním lidem laskavou terapii divadlem, ve
kterém se můžeme alespoň na chvíli stát
někým jiným, zapomenout na stres a boj-
kotovat časovou tíseň současného živo-
ta. Stále přibíráme nové členy (na věku
nezáleží) a ve výhledu nastudování má-
me již připravený žertovný scénář divadel-
ní hry ze současnosti „Nemáme to lehké,
pánové“ nebo skeč „Pod keltským dubem“.
Stejně jako v případě dětského divadel-
ního souboru ESO chceme v příštím roce
uvést historickou hru k 750. výročí pový-
šení Přelouče na město, kde bude prů-
vodcem historií statečný rytíř a známý
turnajník Purkhart Kamarét ze Žirovnice,
jinak věrný dvořan českého krále Jiříka
z Poděbrad, který jej v roce 1463 ustano-
vil držitelem Přelouče. 

Do divadelního souboru BESEDA se
můžete přihlásit, nebo získat další in-

formace, na čísle 723 58 34 58 nebo
na e-mailové adrese: e.jancikova@se-
znam.cz.

Eva Jančíková

Informace z kultury

Sudoku

Dětské křížovky
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! Přeloučské školství 

Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2010-2011

od 10. února do 11. února
Náš cíl: děláme vše pro to, aby naše děti byly v duševní a tělesné pohodě,  

domů odcházely spokojené, plné nových zážitků a poznatků

Zveme rodiče a děti na prohlídku mateřské školy v době zápisu,
podrobné informace podáme denně od 7.00 do 16.00 hod. v ma-
teřské škole nebo na tel. 466 672 019.
- rodiče obdrží přihlášku, kterou vrátí vyplněnou do mateřské ško-

ly nejpozději do 19. února 2010
- na nevrácené přihlášky nebude brán zřetel
- ředitelka mateřské školy vydá rozhodnutí do 30 dnů od zaháje-

ní řízení 

- pokud přesáhne množství vrácených přihlášek počet míst v MŠ
rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy ředitelka školy 

- v případě, že přijaté dítě v termínu uvedeném na přihlášce z ja-
kéhokoliv důvodu do mateřské školy nenastoupí, rodiče to ne-
prodleně nahlásí ředitelce mateřské školy

- k zápisu se dostaví i rodiče, kteří chtějí své děti přihlásit do MŠ
v průběhu školního roku

Ladislava Bukovská, ředitelka MŠ

CO NABÍZÍME:
1. Klidné rodinné prostředí
2. Vzdělávání dětí podle Rámcového programu

se zaměřením na tradice a čtyři roční období
„Hrajeme si celý rok“

3. Individuální přístup ke každému dítěti
4. Půldenní vycházky do přírody s ba{ůžky
5. Úzkou spolupráci se Základní školou a Zá-

kladní uměleckou školou
6. 1 krát ročně celodenní výlet
7. Preventivní zubní prohlídky
8. Hru na zobcovou flétnu

9. Výtvarný kroužek
10. Hudebně pohybovou výchovu
11. Seznamování se základy anglického jazyka
12. Návštěva planetária v Hradci Králové
13. Masopustní karneval
14. Předplavecký výcvik v bazénu v Chrudimi
15. Vítání jara
16. Den dětí 
17. Návštěvy divadelních a filmových předsta-

vení
18. Besídky pro rodiče a veřejnost
19. Výprava za lesním skřítkem

Inzerce



Milena Vostřáková, Fedor Gál, Petra
Černocká - několik jmen ze zajímavého
televizního pořadu 13. komnata. Rozlič-
né životní osudy, kterými se jako červe-
ná nit vine stejná životní zkušenost. Zku-
šenost, která navždy poznamená nejen
jejich životy, ale i životy jejich dětí a vzta-
hy uvnitř rodiny, má jméno smrt. Smrt
manžela, otce, matky, dítěte… Téma, kte-
ré bylo a je v dnešní společnosti, a ze-
jména při výchově dětí, stále tabu. 

Osobní zážitek s citovým zmatkem
šestileté inteligentní dívky, před kterou
rodina tajila tragickou smrt staršího bra-
tra (přestože se denně musela dívat na
uplakanou matku v černém) byl posled-
ní kapkou v poháru rozhodování, zda
psát o smrti a pohřbu.

Tehdy ve mně uzrálo přesvědčení,
že pravdivá a otevřená má být od útlé-

ho dětství nejen sexuální výchova. To mě
vedlo k napsání knížky Jak se rodí bráš-
kové (www.jakserodibraskove.cz). 

Spřízněnou duši jsem našla v osobě
uznávaného dětského psychologa pro-

fesora Zdeňka Matějíčka. Část jeho lid-
sky vřelého dopisu cituji v předmluvě. 

S autorským čtením navštěvuji školy
a školky a v následných besedách si stá-
le znovu potvrzuji, že děti jsou jen a jen
malí lidé - s problémy těch velkých. 

Bezprostřední zpověS studenta (na
jedné literární výstavě) mi potvrdila, že
knížku by měli číst malí i velcí společně.
V předškolním věku mu zatajili smrt mi-
lovaného dědečka a on ještě dva roky
poté vybíhal na ulici, zastavoval kolem-
jdoucí a ptal se, zda ho někde neviděli.
Nemohl uvěřit, že by jeho dědeček jen
tak někam odjel (verze rodičů) a vůbec
nic mu neřekl. 

Trauma ze zatajené pravdy provází
člověka celý život. Ve snaze dětem ne-
ubližovat, jim ubližujeme mnohem víc!

Mluvme s dětmi o smrti otevřeně - tak
jako s nimi hovoříme o zrození. Smrt pat-
ří k životu stejně jako zrození, jako smích
a slzy…             

Jaroslava Paštiková

AKCE ZUŠ NA ÚNOR
V pátek 5. 2. se od 18 hodin ve Vino-

téce Kotýnek uskuteční setkání se zná-
mým pardubickým spisovatelem Lu-
bomírem Macháčkem. Večerem bude
provázet PaedDr. Josef Hetych. Tato ak-
ce se jako tradičně koná ve spolupráci
s Knihovnou Přelouč a Vinotékou a gale-
rií Kotýnek a je součástí 2. ročníku cyklu
Roštovna.

Žáci hudebního oboru školy se před-
staví ve středu 10. 2. na Interním veče-
ru, který se koná od 16:30 v Hudebním
sále ZUŠ.

V pátek 12. 2. pokračuje cyklus Roš-
tovna, tentokrát povídáním s plzeň-
skými literárními autory Lubomírem
Mikiskou a Milanem Čechurou. Večer
začíná opět v 18 hodin ve Vinotéce a ga-
lerii Kotýnek.

Petra Lojínová
zástupce ředitele

Chcete udělat radost
sobě i svým známým?
PřijSte strávit podvečer do keramické

dílny Základní umělecké školy v Přelou-
či. Pod odborným dohledem si zde může-
te vyrobit dárečky dle své fantazie. Ke-
ramická dílna je vybavená elektrickými
kruhy, elektrickou pecí, 2 druhy modelo-

vacích hlín, glazurami matnými, lesklými,
engobami a modelovacími pomůckami.

Hlavním přínosem naší činnosti je re-
laxace podmíněná rozvojem vlastní fan-
tazie a výrobou originálních předmětů nej-
různější povahy a velikosti. Kurz je určen
pro začátečníky i pokročilé. Seznámíte se
se základními modelovacími technikami
a dekorováním keramiky.

Další informace o kurzu: na te-
lefonním čísle 774 154 554 nebo
466 958 709. Pro Vaši úplnou před-
stavu Vám nabízíme nezávaznou účast
na jednom našem setkání. 

Samy účastnice o kurzu říkají:
„Minulý týden jsem nemohla přijít a už
jsem se nemohla dočkat.“ - Hanka
„Chodila bych i dvakrát týdně.“ - Jana
„Našla jsem si tu nové přátele a vždy si
příjemně odpočinu.“ - Eva
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 

13. komnata dětských duší…

Základní umělecká škola Přelouč,
okres Pardubice

ve spolupráci se SRPŠ pořádá

KRAJSKÉ KOLO
NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZUŠ

V OBORU DECHOVÉ
ORCHESTRY

Sobota 20. března 2010
od 9 hodin, Záložna Přelouč

Na soutěži se představí 
dechové orchestry:

Choceň !Chrast !Chrudim !Hlinsko
! Jevíčko ! ZUŠ Pardubice - Havlíčko-
va ! Skuteč ! Svitavy ! Vysoké Mýto
! a Přelouč, která obhajuje vítěz-

ství z minulého ročníku.
Srdečně zveme příznivce dechové hudby,

po celý den vstup zdarma.

Základní umělecká škola Přelouč,
okres Pardubice

ve spolupráci se SRPŠ pořádá

REPREZENTAČNÍ PLES
ŠKOLY

Pátek 5. března 2010
od 19 hodin, Záložna Přelouč

Vstupenky v sále školy



Zápis 2010
Každý rok v období od 15. ledna do 15. února (jak stano-

vuje vyhláška) probíhají v celé republice zápisy dětí do první
třídy pro následující školní rok. My jsme letos využili hned prv-
ní možný den a k zápisu jsme pozvali předškoláky a jejich
rodiče na pátek 15. ledna 2010. Než k tomu došlo, navštívili
žáci prvního stupně, pá[áci, obě mateřské školky. Předvedli bu-
doucím prvňáčkům, co dovedou, zapojili je do svých vystoupe-

ní, her a čin-
ností, předali
drobné dárky
a dopis ře-
ditele školy
pro rodiče. 

V pondělí
11. ledna se
v budově prv-
ního stupně
v Kladenské
ulici konal

den otevřených
dveří. Byl určen
zejména právě
předškolákům
a jejich rodičům.
Měli možnost
prohlédnout si
celou budovu,
jednotlivé třídy,
p o č í t a č o v o u
učebnu i kera-
mickou dílnu.
Největší zájem
byl o učebnu s interaktivní tabulí, se kterou mohli za pomoci
starších budoucích spolužáků pracovat.

Samotný zápis, jeho první část, byl opět pohádkový. Už při
příchodu k budově školy provázela poslední kroky před vstu-
pem příjemná hudba z českých pohádek. Vlastního přivítání se
ujaly bývalé žákyně, středoškolačky, pro tuto chvíli však pohád-
kové víly. A pak už se děti nezastavily a střídaly jedno stanoviš-
tě za druhým. Na nich, pod dohledem pohádkových postaviček,
plnily tu jednoduché, tu složitější úkoly a kartičky se jim plnily
rozmanitými razítky za úspěšné řešení. Znovu si mohly pro-
hlédnout všechny prostory školy. A pak nastala ta vážnější část,
komunikace s paní učitelkou a pro rodiče provedení vlastní
administrativy zápisu.

Bylo to nádherné odpoledne s neopakovatelnou atmosfé-
rou, plnou dychtivého očekávání věcí příštích. Mezi budoucími
prvňáčky se proplétali jejich starší zvědaví sourozenci a ba-
tolili se i ti mnohem mladší. A na chodbách na připravených
židlích odpočívali i ti nejstarší, dědové a babičky, znavení mno-
ha dojmy. Bylo to neopakovatelné a nejen symbolické otevře-
ní se školy všem.

Zapsáno bylo 49 dětí, 1. září jich nastoupí do prvních tříd 46.
Všem přejeme, aby si ze školy každý den odnášely podobně
hezké zážitky jako v den zápisový.

Mgr. František Jelínek
ředitel školy

Tříkrálová sbírka
Podrobně se o ní píše na jiném místě Roštu, proto jen pár

slov. V týdnu od 5. do 10. ledna se jí zúčastnili v hojném počtu
i žáci naší školy. I oni tedy mají nemalou zásluhu na letošním
skvělém výsledku této charitativní akce. Mnozí pomáhali v do-
bě vyučování, někteří tomu věnovali volný čas. Všichni se však
podíleli na smysluplné akci, svoji práci odváděli v terénu,
v chladném počasí, v závěrečných dnech ve sněhu. Od mnoha
občanů, zejména v okolních vesnicích, se jim dostalo uznání
a poděkování. I další podobné aktivity bude naše škola nadá-
le vítat a účast žáků na nich podporovat, protože mimo vlastní
finanční efekt mají nesmírný výchovný význam.

Mgr. František Jelínek
ředitel školy

Lyžařský výcvik sedmého ročníku
Když letošní sedmáci odjížděli na svůj lyžařský výcvik do Ji-

zerských hor, v Přelouči hustě sněžilo a rodiče měli strach, jak
se tam dostanou. Pan Staněk byl však dobře obeznámen se
situací na silnicích a spolehlivě je dovezl na místo. Zatímco
v přeloučských ulicích rostly během týdne sněhové bariéry, na
horách vyráběla sněhová děla technický sníh ve dne v noci.

Třicet kluků a holek
prožilo krásný týden na
chatě Slovance, která le-
ží blízko lyžařského are-
álu Severák, kde jsou
výborné podmínky pro
začátečníky i pokročilej-
ší lyžaře. Po lyžování se
bavili nejen při diskoté-

kách, ale i různými hrami
a soutěžemi. Lyžařský vý-
cvik byl zakončen tradič-
ně závodem ve slalomu.
Z vítězství se mohli rado-
vat nejen nejrychlejší Kris-
týna Šurkalová a Lukáš
Chaloupský, ale všichni,
nebo[ se za ten týden na-
učili lyžovat nebo vylepši-
li svůj styl. Letošní „lyžák“
se opravdu vydařil.

Mgr. Jitka Lelková

Nahlédnutí do historie
Jedinečnou příležitost nahlédnout do historie našeho měs-

ta měli žáci 3.A a žáci 6. ročníků, kteří shlédli „nepatrnou“ část
sbírky uložené v depozitáři Východočeského muzea Pardubice.

Děti si prohlédly vybrané exponáty z pravěku, doby bronzo-
vé, perletí ručně zdobené výrobky, chloubu našeho přeloučské-
ho řemesla. Z dávných fotografií Přelouče si mohly představit,
jak naše město vypadalo dříve a také si zkusily uhádnout, kde
se daný objekt nacházel. Zajímavá byla maketa středověké Pře-
louče s oběma branami či první přenosné rádio Tesla. Asi nej-
více zaujal krokodýl ze sbírky Emila Holuba.

Chtěla bych tímto poděkovat pracovnicím MK v Přelouči
paní L. Hývlové a E. Fundové za pomoc s výběrem exponátů, pa-
nu J. Kulichovi za vstřícnost, ochotu a realizaci celé akce a pa-
ní R. Klčové za zajímavý historický materiál o našem městě.
Exkurse byla pro žáky příjemným zpestřením výuky.

Mgr. Blanka Kratochvílová
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Třídíme odpady v rámci Recyklohraní
V letošním školním roce se naše škola zapojila do školní-

ho recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají ne-
ziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajiš-
[ují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů.
V rámci tohoto projektu byly obě budovy školy vybaveny sběr-
nými nádobami na použité baterie a drobná elektrozařízení.

Žáci mohou nosit do školy nepotřebné drobné elektrospo-
třebiče např. staré mobilní telefony, kalkulačky, MP3 přehráva-
če, radiobudíky, walkmany, fotoaparáty, rychlovarné konvice,
žehličky, holící strojky, elektronické hračky, digitální hry, drob-
né počítačové vybavení a baterie. Mohou se také zapojit do
zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů
a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři
projektu zadávají. Za nasbíraný elektroodpad a splněné úkoly
získá naše škola body, za něž žákům budeme moci pořídit růz-
né učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas.

Do projektu se mohou zapojit i rodiče. Máte-li doma vybité
baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým
dětem. Zajistíte tak recyklaci nepotřebných předmětů a svým
dětem pomůžete získat body na nákup odměn. 

Mgr. J. Špačková

Sběr
Začátkem prosince byla ukončena sběrová akce vyhlášená

na měsíc listopad. Naše děti nashromáždily přes 11 tun papí-
rového odpadu. Část získaných finančních prostředků poputu-
je k dětem a část na účet RR SRŠ.

Všem, kteří se aktivně zapojili, děkujeme.

Zápis do 1. třídy
Od 15. ledna do 15. února je oficiální termín pro konání zá-

pisů do 1. tříd. U nás proběhl zápis v pátek 15. ledna. Rodiče
přicházeli se svými ratolestmi již od 14. hodiny.

Mnozí z předškoláků byli „staří známí“. Někteří se dokonce
poznávali na vystavených fotografiích ze Dne otevřených dve-
ří, který se uskutečnil v předvánočním čase.

Všechny děti musely při zápisu předvést určité vědomosti,
dovednosti a schopnosti prokazující jejich připravenost na ná-
stup do 1. třídy. Za svou snahu si odnášely drobné dárečky.

Postupně bylo zapsáno 49 dětí. Několik rodičů však bude
pro své potomky žádat odklad povinné školní docházky.

Uvidíme, kolik prvňáčků nakonec zasedne 1. září 2010 do
školních lavic.

Děti do 1. třídy lze zapsat dodatečně na telef. číslech
466 953 156 a 466 958 826.

Tříkrálová sbírka
Děkujeme žákům 8. a 9. tříd, kteří se sbírky zúčastnili a po-

mohli tak dobré věci.                                          - ved -
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45



Připravujeme:
Jarní prázdniny 22. 2. - 26. 2. 2010
Pondělí 22. 2.
Kuželna Přelouč - opět využijeme nabídky sportovního klubu
a zaházíme si dopoledne kuželky. Sportovní obuv nutná. 

Úterý 23. 2. a středa 24. 2.
Aktivity v DDM - zábavné hry, zpívání, výtvarná činnost, práce
na PC apod., přezůvky sebou.

Čtvrtek 25. 2. 
Vodní svět Kolín - návštěva aquacentra Kolín, tobogán, vířivky,
skluzavky. Jedinečná příležitost prohřát si v zimě zmrzlé kosti.

Pátek 26. 2.
Výlet na běžkách do okolí Přelouče. Nabídka nevšedních zá-
žitků i pro méně zdatné lyžaře, poznávání přírodních krás oko-
lí města.

Harrachov 2. 5. - 8. 5. 2010
Týdenní pobyt pro děti a rodiče (prarodiče) v objektu bývalé dět-
ské ozdravovny - penzion Bílá voda. Na každém pokoji je spr-

cha se záchodem, v přízemí je jídelna s hernou a malá ku-
chyňka (mikrovlnka, varná konvice, lednice, nádobí). Složení
pokojů: 1x 2lůžkový, 2x 3lůžkový, 6x 4lůžkový, 2x 5lůžkový.
Pobyt začíná v neděli 2. 5. obědem a končí v sobotu 8. 5. sní-
daní. Uvedené ceny jsou za ubytování a jídlo.

Cena za osobu na den:
do 2 let - 150,- korun ( 900,-)
2-6 let - 250,- korun (1500,-)
6-9 let - 320,- korun (1920,-)

10-15 let - 350,- korun (2100,-)
student SŠ - 380,- korun (2280,-)

dospělí - 480,- korun (2880,-)

Přihlášky i podrobnější informace obdržíte: 
Blanka Leksová - telefon 777 267 671.

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

zve holky a kluky na letní tábor s názvem

AFRIKOU
OD SEVERU K JIHU

TERMÍN: 4. 7. - 17. 7. 2010

HLAVNÍ VEDOUCÍ: Jana Homolová

MÍSTO KONÁNÍ: 
Osada VRANICE u Nových Hradů, 

v chráněné krajinné oblasti TOULOVCOVY MAŠTALE

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

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

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

zaplatit je třeba nejpozději do 31. 5. 2010.

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

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

pořádá letní tábor

KRKONOŠE
Termín: 7. 7. - 16. 7. 2010

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

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

naučit základy hry na kytaru.

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

Vyplněnou přihlášku vragte a finanční úhradu
proveite do konce května 2010.

Způsob úhrady jednorázově v DDM 
nebo formou záloha - doplatek.

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

pedagogický dozor.
Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně 

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

proto neodkládejte přihlášení svého dítěte.

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

e-mail: pavel.hrdy@seznam.cz

Dům dětí a mládeže Přelouč



Jak z textu písně J. Nohavici. - děti staví sněhuláky, s kopečků
sjíždí sáně a všude kolem bílé království. Romantici se radují…

Za vločkou vločka Na staré sesli
z oblohy padá sedí pan Lada
chvilinku počká obrázky kreslí
a potom taje zimního kraje

Škarohlídi nadávají…
To mokré bílé svinstvo

padá mi za límec
už čtvrtý měsíc
v jednym kuse
furt prosinec

A paní Jílková v televizním studiu rozdmýchává vášně. Kdo
ponese zodpovědnost za to, že chodec uklouzne? Kdo bude pla-
tit odškodné?

Zdravý rozum dostává zase na frak. Sněhová kalamita nebo
povodeň jsou z kategorie přírodních živlů, kterým ani ÚV KSČ
neuměl přistřihnout křídla, přestože slogan „Poručíme větru, deš-
ti“ měli soudruzi v plánu zrealizovat v některé blízké pětiletce.

Už jsem v životě párkrát upadla, ale vždy jsem si to dáva-
la za vinu sama sobě. A zkušenost mě naučila vyhýbat se vy-
metenému chodníku obloukem - po ránu to bývá zaručeně
klouzačka. Pro chodce mají platit stejná pravidla jako pro řidi-
če - přizpůsobit jízdu a obutí stavu vozovky a nést zodpověd-
nost za své chování.

Matka příroda nám tu a tam dá výchovný políček - abychom
si uvědomili, že lidská zpupnost má své meze. Kdo ponese zod-
povědnost za zemětřesení na Haiti? Kdo zaplatí tamním obyva-
telům odškodnění? 

Je leden. Venku zase sněží…
Jaroslava Paštiková

17. 1. 2010 www.jakserodibraskove.cz 
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Akce pro děti a mládež !

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

letní tábor

MOŘEPLAVCI
Termín: 11. 7. - 24. 7. 2010

Hlavní vedoucí: Blanka Leksová

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

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

Nejbližší koupání je vzdálené 2 km.

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

Na začátku června obdržíte podrobný seznam věcí
a organizační pokyny.

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

od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme poštou.

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

pořádá letní 

CYKLISTICKÝ
TÁBOR

Termín: 1. 8. - 6. 8. 2010

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

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

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

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

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

Vyplněnou přihlášku vragte a finanční úhradu
proveite do konce května 2010.
Způsob úhrady jednorázově v DDM 

nebo formou záloha - doplatek.

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

e-mail: pavel.hrdy@seznam.cz

Ladovská zima



Vážení spoluobčané,

v měsíci lednu jsme se opět začali scházet na pondělním
a čtvrtečním cvičeníčku pro větší děti a na úterním dopoled-
ni pro miminka. Mimo cvičení zpíváme, tvoříme, hrajeme si,
povídáme si.

Pokud jste zatím váhali, zda je Vaše dítě již dost velké na
tyto aktivity, určitě se přijSte podívat. Setkávání ve Sluníčku ne-
ní jen o tom, jak zabavit děti, ale i o seznamování se s novými
maminkami, o tom, jak přijít na jiné myšlenky, zjistit, že umím
i něco jiného než jen vařit, uklízet, přebalovat.., ale třeba se i za-
pojit do příprav aktivit klubu, plánovat a zařizovat, co bychom
rády vyzkoušely, kam bychom se rády s dětmi podívaly apod.
Aktivity klubu vyplývají z potřeb a zájmů maminek a tatínků,
proto popřemýšlejte, co byste rádi dělali a přijSte nám to říci ☺.

Pro maminky, které jsou na mateřské nebo rodičovské do-
volené, ale i pro ostatní, které mají chu[, nabízíme možnost
zapojit se mezi nás a realizovat pro děti a maminky zá-
bavný program. Může se jednat o cvičení, tvoření, čtení pohá-
dek, hraní divadélka.. nebo např. o pořádání sportovních akcí,
výletů, tématických akcí (pohádkové cesty apod.). Přivítáme
i maminky a babičky „tvořilky“, které se s námi podělí o své
umění. Jakákoliv aktivita je vítána. Nebojte se a přijSte se
k nám podívat ☺.

Pondělí a čtvrtek od 9.30 h.
Úterý (miminka)  od 9.15 h.

www.klubslunicko.wz.cz, budova ZUŠ Přelouč, 
tel. 605 515 924
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KLUB MAMINEK A DÌTÍ SLUNÍÈKO

NA ÚNOR PŘIPRAVUJEME:

12. února od 9.30 h.
DÌTSKÝ MA�KARNÍ BÁL

PRO NEJMEN�Í ROBÁTKA ☺
!! Dospìlý doprovod v maskách je také moc vítán !! ☺

Tanec, hry, soutì�e, odmìny, dìtská tombola, hrací
koutek (hraèky, skluzavka, nafukovací hrádek, koutek
pro mimi..), obèerstvení pro dìti.. Rodinné vstupné 45 Kè.

NA BŘEZEN PŘIPRAVUJEME:

NA MĚSÍC BŘEZEN chystáme již počtvrté

KURZ PŘÍPRAVY K PORODU.
Kurz se uskuteční formou tří setkání pod vedením zkušené
porodní asistentky a duly Nadi Baliharové. Více informací na-
leznete na www.klubslunicko.wz.cz. Zájemkyně se mohou hlá-
sit na tel. 605 515 924.

BURZA TĚHOTENSKÉHO A DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ, POTŘEB A HRAČEK
Termín burzy se dozvíte v příštím Roštu 

a z letáků ve městě.
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KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI PŘELOUČ
INFORMUJE:

Nabídka volnočasových aktivit
pro děti a mládež

Služba obsahuje výchovné vzdělávací aktivizační činnosti.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a po-
moc při prosazování práv a zájmů. 

Služba se poskytuje bezplatně!

OTEVÍRACÍ DOBA KLUBU RADOST
PO-ČT 14.30 - 17.30

Denní program Klubu:

PO - Workshopy - výtvarné techniky s Pavlou - artterapie

ÚT - TANEC - pohybové aktivity, angličtina s Ivetou
- muzikoterapie, zákl. soc. poradenství, po-

vídání u šálku čaje - prevence s Miriam

ST - společenské hry, soutěže, zákl. soc. poradenství s Ma-
ruškou, filmový klub se Zdeňkem

ČT - angličtina s Míšou, doučování s Ivou, programování
a práce na počítači s Radimem, program dramaterapie,
zákl. soc. poradenství s Miriam. 

Doučování a psaní úkolů je možné na přání klientů každý
den v otevírací době klubu. 

V našem klubu také působí dobrovolníci, jsou to převážné
absolventi gymnázia Přelouč, které baví práce s dětmi. Pomá-
hají v doučování angličtiny, matematiky, českého jazyka, s do-
mácími úkoly atd. Děti si je velmi oblíbily. 

Máte-li zájem o dobrovolnickou práci s dětmi, přihlaste se
u nás v KLUBU RADOST se sídlem v Sokolovně Přelouč. Kon-
takt: mobil 777 988 203 Jarmila Housová

Co připravujeme na únor: 
9. února 2010 Zimní turnaj v kuželkách

(v nové kuželně v Přelouči od 16.00 hod.)

13. února 2010 Masopust ve Volči (10. výročí)

Akce „APALUCHA“ - oblíbené zimní radovánky na sněhu, jíz-
da na všem,co jede po sněhu. 

Kolektiv Klubu Radost
Světlo pro děti Přelouč 
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CHARITA ČR POMÁHÁ HAITI
Určitě jste v médiích zaregistrovali, že Charita ČR intenziv-

ně pomáhá po katastrofě na Haiti. Arcidiezézní charita Olo-
mouc má totiž již šest let humanitární projekt právě na Haiti
a má zde dva stále pracovníky. Za dobu své činnosti zde vy-
budovali dvě nemocnice a jedenáct středisek pomoci. Od nich
přišli první informace o strašné události. TeS se činnost huma-
nitárních pracovníků, kteří byli za Charitu ČR vyslání, soustře-
dí na budování center pomoci pro děti, které přišly o všechny
blízké. Před léty rozeběhli i projekt Adopce na dálku Haiti.
Hlavním cílem humanitární pomoci bude pomoc při obnově
bydlení a pracovních příležitostí. Obrovským problémem na
Haiti je energetická krize, lidé před katastrofou používali ge-
nerátory nebo solární panely, není zde žádná elektrárna. Cha-
rita ČR plánuje z darů kromě jiného nakoupit a přivézt na Hai-
ti vařiče, aby si lidé mohli opět vařit.

Všechny Charity naši diecéze vyčlenily z výtěžku Tříkrálo-
vé sbírky 10% na pomoc Haiti. Pokud chcete více informací
o činnosti Charity ČR na Haiti a nakládání s finančními dary
na konto pomoci pro Haiti, podívejte se na www.acho.chari-
ta.cz. V březnu plánujeme besedu se zástupci humanitárního
oddělení Arcidiecézní charity Olomouc, v příštím Roštu uvede-
me přesný termín.                            Zdenka Kumstýřová

NZDM JAKUB KLUB
Co se dělo v klubu v lednu

První lednové dny po otevření Jakub klubu jsme si s dětmi
povídali o zážitcích z vánočních prázdnin a hráli různé spole-

čenské hry. Poté jsme opět navázali na projekt „NAŠE ZEMĚ
A SPOLEČNOST“. Tentokrát jsme se věnovali střední Ameri-
ce a Karibské oblasti. Soustředili jsme se především na Hai-
ti - oblast postiženou letošním zemětřesením. Nejdříve jsme
se seznámili se základními informacemi a historií této republi-
ky včetně kultury, náboženství i ekonomiky. Poté jsme se zamě-
řili na zemětřesení - na jeho vznik, sílu působení a škody, kte-
ré napáchalo právě v této chudé zemi. Povídali jsme si i o tom,
jak moc je důležitá včasná mezinárodní humanitární pomoc.

Jak už jsme vás informovali v minulém čísle, vyhlásili jsme
před Vánocemi výtvarnou soutěž pro děti na téma „Kreslíme
Betlémy“. Přes velmi krátký časový limit se do soutěže přihlá-
silo 54 dětí ze všech ZŠ v Přelouči. Nejlepší výtvarná díla by-
la vybrána pracovnicemi městské knihovny, které uspořádaly
i následnou výstavu všech prací. Vystavená díla jste mohli zhléd-
nout v knihovně již před vánočními prázdninami i v průběhu
celého ledna, během kterého jsme vyhlásili vítěze a rozdali jim
drobné odměny.

Umístění - výtvarná soutěž - „Kreslíme Betlémy“
I. kategorie
1. místo - Jan Vančura (3.A ZŠ TGM), 

- Bára Kysilková (1.B ZŠ Smetanova, ŠD)
2. místo - Anitka Gašpárová (Jakub klub), 

- Tomáš Lipavský (3.B ZŠ Smetanova, ŠD)
3. místo - Zuzana Soukupová (3.B ZŠ Smetanova, ŠD), 

- Anna Petrová (1.B ZŠ Smetanova, ŠD)
II. kategorie
1. místo - Martin Bednář (6.tř. ZŠ praktická), 

- Jana Neubauerová (7.A ZŠ Smetanova)
2. místo - Michal Krupka (5.B ZŠ TGM), 

- Monika Vávrová (5.B ZŠ TGM)
3. místo - Erika Slaběňáková (6.A ZŠ Smetanova), 

- Kristýna Pelikánová (5.tř. ZŠ praktická)
III.kategorie
1. místo - David Balog (9.tř. ZŠ praktická)
2. místo - Jaroslav Hans (8.tř. ZŠ praktická)
3. místo - Kamil Pačaj (7.tř. ZŠ praktická)

GRATULUJEME!!!                        kolektiv Jakub klubu

RC KUBÍČEK
Program na únor

V únoru se budeme scházet každý čtvrtek od 9.00 do 11.30
a společně si nacvičíme a zahrajeme divadlo „Masopust
a zvířátka“. 

Soutěž!
Milí rodiče a prarodiče! Jistě rádi navštěvujete akce, kde si

i velmi malé děti „vysoutěží“ různé ceny - zejména bonbóny.
Děti mají radost z různobarevných bonbónků, lehce si na ně
zvykají, ale jejich zoubky se krásně začínají kazit. A proto se
vás ptáme:

Čím byste nahradili bonbóny?
Kritéria výběru:
• musí to být potravina
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
sídlo: Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107, www.charitaprelouc.cz�������



Mezi tradice na počátku nového ro-
ku patří „Tříkrálová sbírka“. Letos se na
Přeloučsku konala už podesáté, jako
vždy v režii Charity Přelouč.

Úplně poprvé po Přelouči chodila jed-
na skupinka koledníků, v dalších letech
jich přibývalo a tím také přibývalo sta-
rostí organizátorů: získat nejen kolední-
ky, ale také dobrovolníky jako doprovod,
obstarat kostýmy a další a další nutné
věci.

Vra[me se ale do současnosti. Letoš-
ní sbírka proběhla ve 23 obcích, do 2 ob-
cí - Turkovic a Malých Výklek - jsme bo-
hužel kvůli sněhové kalamitě v sobotu
9. 1. nedojeli.

Poprvé se letos tři králové objevili už
v neděli 3. ledna ve Volči, naposled v so-
botu 9. ledna v Lipolticích, Kladrubech
a Mokošíně.

Tříkrálové sbírky se zúčastnili nejen
žáci obou přeloučských základních škol,
ale také ZŠ Choltice, Zdechovice, Řeča-
ny n./L., Semín a Břehy.

Čísla znějí neuvěřitelně - za šest dní,
během kterých Tříkrálová sbírka probíha-
la, byste dohromady napočítali 200 krá-
lů, jako doprovod řidiči a organizátoři se
vystřídali nejen pracovníci Charity Pře-
louč, ale i studenti Gymnázia (těch by-
lo 26) a další dobrovolníci.

A teS to nejdůležitější: vybralo se
celkem ohromujících 123 000,- Kč !!!

Z toho:
Přelouč  47 221,- Kč
Břehy  4 697,- Kč
Hlavečník 1 851,- Kč
Choltice 6 832,- Kč
Jankovice, Kozašice 3 215,- Kč
Kladruby n./L. 3 500,- Kč
Klenovka 1 352,- Kč
Labětín 1 334,- Kč
Lhota p. Přeloučí 1 640,- Kč
Lipoltice 3 271,- Kč
Litošice 2 599,- Kč
Lohenice 204,- Kč
Malé Výkleky X
Mělice 1 460,- Kč
Mokošín 1 290,- Kč
Rohovládová Bělá 6 451,- Kč
Řečany n./L. 5 131,- Kč
Semín 4 691,- Kč
Strašov 9 548,- Kč
Štěpánov 692,- Kč
Turkovice X
Valy 2 916,- Kč
Voleč 6 483,- Kč
Zdechovice 6 622,- Kč
Z této částky zůstává 65 % Charitě

Přelouč. Peníze budou využity na zajiště-
ní pečovatelských služeb v Přelouči a ma-
lých obcí na Přeloučsku, na nákup kom-
penzačních pomůcek pro klienty (lze
zapůjčit), pro různé aktivity pro seniory,
pro poskytnutí přímé pomoci v nouzi, dá-
le také menší částky pro nízkoprahové

zařízení pro děti a mládež Jakub klub,
Rodinné centrum Kubíček a dobrovolnic-
ké centrum.

Na závěr chceme poděkovat zejmé-
na všem, kteří do sbírky přispěli a po-
mohli tak shromáždit úctyhodnou část-
ku 123 000,- Kč.

Naše velké díky patří koledníkům, kte-
ří v mrazu (někteří opakovaně a ve vol-
ném čase) obcházeli s pokladničkami
domy a koledovali. Za všechny budeme
jmenovat alespoň Filipa Lafka, Ivo Váni-
še a Nikolase Viniarského. Nikolas taky
vyhrál knihu Příběhy fotografů od Ro-
mana Línka za nejpřesnější tip výsled-
ku sbírky. 

Děkujeme ředitelům základních škol,
gymnázia a ZUŠ a starostům obcí za po-
chopení a nezištnou pomoc. Pekárně Kas-
ka za sladké občerstvení pro koledníky
a kuchařkám školní jídelny za horký čaj
pro zahřátí koledníků. 

Poděkování si zaslouží všichni dob-
rovolníci, kteří se na Tříkrálové sbírce
podíleli.

Děkujeme vedení, učitelům a žákům
ZUŠ Přelouč, kteří připravili krásný Bene-
fiční Tříkrálový koncert Charity Přelouč,
jenž proběhl pod záštitou a za účasti
vicehejtmana Romana Línka v kostele
sv. Jakuba 10. ledna 2010 na závěr Tří-
králové sbírky.

Celá letošní úspěšná sbírka svědčí
o tom, že dobří lidé (i ti mladí) ještě ži-
jí a není jich málo! DĚKUJEME!

Mgr. Věra Jelínková
koordinátorka Tříkrálové sbírky
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Napsali nám !

Tříkrálová sbírka 2010

Koledníci Tříkrálový koncert

• tato náhrada má obal
• neměla by dětem škodit

Tři nejlepší navrhovatelé budou odměněni. Dárky věnoval
sponzor soutěže Lékárna U Raka. Vyhodnocení soutěže a pře-
dání dárků bude 4. 3. 2010. Odpovědi zasílejte na email: chari-
ta.prelouc@gmail.com nebo formou SMS na číslo 731 598 913.

Připravujeme další kurz floristiky 
s Hankou Kubátovou - velikonoční dekorace

Kurz plánujeme ve středu 31. března 2010 od 17 hodin
v Jakub klubu. V případě zájmu si již rezervujte termín ve
svém diáři.                                              

Jitka Salfická



Dobrý den. Jsme rodiče sedmileté dce-
ry. Rok 2008 byl pro naši rodinu pozna-
menaný. Vrozená percepční oboustran-
ná nedoslýchavost, tak zněla diagnóza
u naší tehdy šestileté dcery Elišky. Jako
rodiče jsme se s touto novou skutečnos-
tí těžko smiřovali. Pátrali jsme po příči-
ně, proč naše dítě, kde se stala chyba?
Stále jsme si kladli takové otázky. Jak
se říká, čas vše zhojí. Postupně jsme se
smiřovali s tím, že máme dítě s handica-
pem. Naopak jsme nezaháleli a začali
zjiš[ovat veškeré informace o této vroze-
né vadě. Konzultovali jsme vše s ušními
specialisty.

Tato vada se kompenzuje naslou-
chadly, na která si naše dcera velmi dob-
ře zvykla. Jezdíme s ní na pravidelné uš-
ní kontroly a audiologická vyšetření. Za
1 rok od zjištění vady nám lékaři ozná-
mili další zhoršení sluchu naší dcery.
Při určení diagnózy byla ztráta sluchu
42,98%, dnes má dcera ztrátu 60%. Lé-
kaři nevyloučili ani další zhoršování, ze-

jména během puberty. Bohužel u této
vrozené vady není možnost chirurgic-
kého zákroku (použití kochleárního im-
plantátu).

Ve specializovaném pracovišti nám
ke kompenzaci této vady nabídli ušní po-
můcku s názvem SCOLA. Jedná se o bez-
drátový FM systém, který pomáhá zlep-

šit vnímání nedoslýchavým lidem. Byli
jsme za takovou možnost vděčni. Jenže
cena této pomůcky je 45 700 Kč.

Ale pro naši dceru chceme to nejlep-
ší. Nechceme, aby se vyřadila ze společ-
nosti vrstevníků. Je to nesmírně citlivá
a vnímavá dívka se zájmem o hudbu,
tanec a malování. Proto ji chceme pod-
porovat v případném budoucím studiu
a v uměleckých sklonech.

Zveřejněním dopisu ve vašem časo-
pisu chceme poděkovat Sociálnímu úřa-
du v Přelouči, že nám pomohli nemalým
příspěvkem k zakoupení nezbytné kom-
penzační pomůcky. Dále bychom chtěli
poděkovat zejména Základní škole Sme-
tanova, kde naše dcera navštěvuje 2. třídu,
za trpělivost a pochopení třídní učitelce
paní Mgr. Jitce Capaliniové, vychovatel-
kám a ostatním učitelům. Velké díky pat-
ří každému, kdo nám pomáhal a držel
pěsti, abychom vše zvládli.
Děkujeme všem Petra a Josef Písařovi
Dne 6. 1. 2010 v Přelouči
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! Poděkování 

Poděkování Sociálnímu odboru města Přelouče

využívám možnosti, abych formou tohoto
příspěvku seznámil občany města Pře-
louče a okolí s činností charitativních
a pečovatelských organizací a záslužné
práci lidí, kteří v těchto organizacích pra-
cují. 

Charita „Caritas, středisko sociálních
služeb pro Přeloučsko“ mi pomohla v do-
bě mé hospitalizace už začátkem roku
2006, kdy se postarala o moji manželku
dovozem obědů, obsluhou a přípravou
jídla ráno, v poledne a částečně i večer
v době, kdy nám nemohli pomoci nej-
bližší příbuzní. Po půl roce jsem se vrá-
til a mohl sám trochu pomáhat. Protože
však chodíme oba o holích, službu jsme
využívali i nadále. 

V kritické situaci jsme se ocitli od čer-
vna 2008, kdy se mi na ráně amputova-
ného chodidla objevil defekt a na příkaz
lékařů jsem neměl pokud možno vůbec
chodit. Služby „Caritas“ a „Komplexní do-
mácí péče“ paní Anny Kulakovské (pře-
vazy) mi umožnily léčení doma, které tr-
valo osm měsíců. Péče byla poskytována

dle potřeby i o víkendu a svátcích. Ses-
třičky kromě toho pomáhaly mojí man-
želce s rehabilitačním cvičením. Zdra-
votní službu jsem ocenil i na přelomu
minulého a tohoto roku, kdy jsem opět
potřeboval převazy a léčbu antibiotiky.
Také pracovnice Caritas pod vedením
Ing. Kumstýřové postupně rozšířily své
služby. Nyní nám kromě dovozu a po-
dávání jídla pomáhají i s přípravou sní-
daně, mytím nádobí, udržováním pořád-
ku v bytě a v případě operativní potřeby
i s obstaráním všeho potřebného v ob-
chodech včetně zajištění léků. Oceňuji
i to, že si můžeme promluvit s mladšími
lidmi o všem mimo náš domov, což nás
stále zajímá. 

Rád bych se zmínil o ekonomické
stránce uvedených služeb. Komplexní
domácí (zdravotní) péče je plně hraze-
na zdravotní pojiš[ovnou. Služby Caritas
jsou částečně dotovány státem a částeč-
ně je platíme. Za poskytnuté služby ale
rozhodně peněz litovat nemusíme. Na-
víc nám byl oběma přiznán státní příspě-
vek na péči. 

Jsem si vědom toho, že bez pomoci
charity a domácí lékařské péče bychom
patrně už před čtyřmi lety museli opustit
svůj domov a byli bychom odkázání na
péči v sociálním zařízení či LDN. Dou-
fám, že se nám podaří setrvat doma co
nejdéle. Už jen proto bych chtěl vyjádřit
vděčnost paní Kulakovské a všem jejím
sestřičkám. 

Za sebe i mou ženu Boženku děku-
ji pracovnicím Caritas. Musím jmenovat
alespoň dvě z nich, které k nám dochá-
zejí nejčastěji - paní Krejčíkovou a paní
Červinkovou. Věřím, že pomoc lidem, kte-
ří to potřebují, pro ně není jen nelehkým
zaměstnáním, ale i posláním. V tom mne
utvrzuje fakt, že za dobu, co u nás jsou,
pro nás vykonávají maximum, co se dá
stihnout. Přistupují k nám s láskou i to-
lerancí k našim rozmarům. 

Také Městskému úřadu, zejména so-
ciálnímu odboru, či sboru pro občanské
záležitosti, ale též redakci Roštu chci po-
děkovat, že na nás v době životních ju-
bileí nezapomínají. Před dvěma lety jsme
byli mile překvapení jejich přáním a po-
zorností k 50. výročí naší svatby.

Ještě jednou všem děkujeme.
Ing. Jaroslav Nejedlý 
s manželkou Boženou

Vážení čtenáři Roštu,



NAUČNÁ LITERATURA
sociologie, komunikace
FINE, Debra
Umění obchodní konverzace: naučte se
získávat nové klienty, dobře prezentovat
své myšlenky a produkty a bez zbyteč-
ných emocí řešit konflikty na pracovišti.
Praha: Beta, 2009.

politika
FIGES, Orlando
Šeptem: soukromý život ve Stalinově
Rusku. Praha: Pavel Dobrovský, 2009.

psychologie
PREKOP, Jirina
Pevné objetí: cesta k vnitřní svobodě. 
Praha: Portál, 2009.

dopravní prostředky
SCHREIER, Pavel
Příběhy z dějin našich drah: kapitoly z his-
torie českých železnic do roku 1918.
Praha: Mladá fronta, 2009.
VRŠOVSKÝ, Eduard
Jak jsme létali nad Železnými horami.
Čáslav: Studio Press, 2006.

dějiny, druhá světová válka
REES, Laurence
Druhá světová válka: za zavřenými dveř-
mi: Stalin, nacisté a západ.
Praha: Knižní klub, 2009.
KOVAŘÍK, Jiří
Má krev patří Napoleonovi: jedenáct le-
gendárních mužů napoleonských armád
a jedna žena. Brno: Moba, 2009.

cestování, cestopisy
ŠMÍD, Jan
Z Paříže --. Praha: Gutenberg, 2009.

HERČÍK, Jan
Zvěrolékaři na cestách.
Řitka: Daranus, 2009.
NÁPLAVA, Miroslav
Plavby „sebevrahů“: Heyerdahl, Bisschop,
Ingriš: Kon-Tiki, Tahiti Nui, Kantuta.
Brno: Jota, 2009.

KRÁSNÁ LITERATURA
BERRY, Steve
Rasputinovo proroctví.
Ostrava: Domino, 2009.
BERRY, Steve
Rukopis Karla Velikého.
Ostrava: Domino, 2009.
CLARKE, Arthur Charles
Mar[anské písky. Praha: Baronet, 2009.
KESSLER, Leo
Velký útěk. Praha: Baronet, 2009.
CANFIELD, Jack
Slepičí polévka pro matku a syna.
Praha: Práh, 2009.
WODEHOUSE, P. G.
Strýc Dynamit. Praha: Vyšehrad, 2009.
CAHA, Arnošt
Jánošík: legenda o zbojnickém hrdinovi.
Praha: XYZ, 2009.
KOHOUT, Pavel
Cizinec a krásná paní.
Příbram: Pistorius & Olšanská, 2009.

ŽIVOTOPISY, VZPOMÍNKY
ČERMÁK, Ladislav
Paměti pilota Čoudy.
Praha: Naše vojsko, 2009.
GRIGOR, Murray
Sean Coonery: býti Skotem.
Praha: Lidové noviny, 2009.

GROZNEROVÁ, Viera
Symetrie života: příběh o emigraci, židov-
ství i lásce ztracené a znovu nalezené. 
Praha: Mladá fronta, 2009.
JACKSON, Michael
Moonwalk.
Praha: IFP Publishing & Engineering,
2009.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
PTÁČKOVÁ, Jindřiška
Zapište si za uši: říkadla, pohádky a jiné
hrátky.
Praha: Knižní klub, 2009.
ŽÁDNÍKOVÁ VOLENCOVÁ, Zdeňka
Ve znamení motýla = In the sign of but-
terfly.
Praha: Nadační fond Zdeňky Žádníkové,
2009.
MACK, Tracy
Sherlock Holmes a příležitostní malí de-
tektivové z Baker Street. Případ 1., Pád
úžasných akrobatů Zalindových.
Praha: Knižní klub, 2009.
SEMEL, Nava
Láska pro začátečníky.
Praha: Albatros, 2009.
MACLEOD, Jilly
Jak bylo skoro všechno vynalezeno podle
Koumáků. Praha: Knižní klub, 2009.
ADAMS, Simon
Nejúžasnější atlas celého širého světa
podle Koumáků.
Praha: Knižní klub, 2009.
HOLL, Patricia
Jaká známe povolání: vyber si z 250 pro-
fesí tu svou. Praha: Knižní klub, 2009.

J. K.
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Kultura !

PŘÍRODA PŘELOUČSKA
výstava fotografií

Během února můžete v Městské knihovně v Přelouči na-
vštívit výstavu fotografií s tématikou přírody Přeloučska. Auto-
rem snímků je Mgr. Jiří Rejl, který o této tématice pravidelně
uveřejňuje články v Roštu a dalších tiskovinách. Jako vedoucí
Odboru životního prostředí MÚ Přelouč byl také iniciátorem
akcí Za slavíky na Slavíkovy ostrovy, Výpravy za ledňáčky a No-
ci s netopýry pro občany našeho města. Výstava jistě potěší
všechny milovníky přírody našeho regionu a bude přínosem
i pro žáky a studenty našich škol.

KAMČATKA V PŘELOUČI 
beseda s Mgr. Jiřím Rejlem

V úterý 9. 2. pořádá Městská knihovna v Přelouči ve spo-
lupráci s Mgr. Jiřím Rejlem v Záložně od 18.00 hodin besedu

na téma KAMČATKA. Jiří Rejl v loňském roce Kamčatku navští-
vil a podělí se s námi o své zkušenosti a zážitky. Zveme všech-
ny zájemce o tuto krásnou část Asie. L. Hývlová

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
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5. února TRABLE V RÁJI
pátek USA-čtyři manželské páry si vyrazí na dovolenou na tropický ostrov.
17.30 hod. Zatímco jeden z párů pracuje na upevnění svého manželství, ostat-

ní zjistí, že účast na terapeutických sezeních pro zlepšení vztahů
v tomto „idylickém“ prázdninovém resortu není tak dobrovolná, jak
by se mohlo zdát.

113 minut 50 Kč mládeži do 12 let nevhodný

6. února JAKO KOČKY A PSI
sobota USA-jsou mazaní. Jsou plíživí. A jsou plně odhodláni bojovat super
16.30 hod. moderními prostředky přímo pod našimi nosy za globální nadvládu

nad světem. Jsou to... Kočky a psi!
84 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

6. února PROROK
sobota Francie/Itálie-Malik, odsouzený k šesti letům vězení, neumí číst ani
20.00 hod. psát. Šéf gangu, který vládne i vězení, si ho okamžitě vezme na paš-

kál a pověří ho několika „úkoly“, díky kterým si získá šéfovu důvěru.
Je odvážný a učenlivý, a tak si tajně začne spřádat vlastní plány…

153 minut 60 Kč mládeži do 15 let nepřístupný

7. února ZTRACENÝ POKLAD TEMPLÁŘSKÝCH
neděle RYTÍŘŮ III: ZÁHADA HADÍ KORUNY
17.30 hod. Dánsko-Už třetí díl napínavého dobrodružství Katrin, Mathiase, Ni-

se a Fie a záhad spojených s templářskými rytíři. Mathias se zakou-
ká do překrásné a tajemné maltézské dívky Eleny, které o výpravě
prozradí až příliš.

82 minut 80 Kč mluveno česky mládeži přístupný

12. února STÍNU NEUTEČEŠ
pátek ČR-pátrání po rodinném tajemství. Řehoř si žije spokojeně. Jeho
17.30 hod. žena Evženie ne. Po šedesáti letech manželství přichází Evženie

za svou vnučkou - právničkou Katkou, aby jí pomohla rozvést se
s manželem. Ta je šokována babiččiným rozhodnutím i její tvrdos-
tí a neústupností.

102 minut 50 Kč mluveno česky mládeži přístupný

13. února ZOUFALCI
sobota ČR-kdysi spolu studovaly a postupně se všechny přestěhovaly z Jab-
17.30 hod. lonce do Prahy. Po setkání v rodném městě je jim jedno jasné - vě-

dí, co v životě nechtějí, ale nevědí co by chtěly. První se snaží otě-
hotnět, druhá pije víc, než je „společensky“ přijatelné, třetí zjiš[uje,
že žije v manželství s neškodným tyranem.

97 minut 60 Kč mluveno česky mládeži do 12 let nevhodný

14. února Film byl v Los Angeles 17. 1. 2010 oceněn Zlatým glóbem
neděle za nejlepší film a Zlatým glóbem za nejlepší režii.

17.30 hod. AVATAR 2D
USA-Největší filmová událost roku! Oscarový režisér James Cameron
(Titanic, Vetřelec, …) začal pracovat na tomto unikátním 3D projek-
tu před mnoha lety, kdy většinu jeho vizí ještě nebylo možno díky
nedostatečně vyvinuté digitální animaci vytvořit. Cesta do fantas-
tického světa planety Pandora čekala na svou filmovou premiéru
téměř 10 let! Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hrani-
cemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací. No-
vě objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné místo s oby-
vatelstvem - Na'vi, žijícím v souladu s divukrásnou vegetací planety.

161 minut 60 Kč mluveno česky mládeži přístupný

19. února 2BOBULE
pátek ČR-pokračování Bobulí, které vidělo přes 360.000 diváků a které
17.30 hod. se staly jedním z nejúspěšnějších filmů. Nové postavy v čele s Jiřím

Kornem, Jiřím Krampolem, Janou Švandovou a dalšími. Pro L. Lipské-
ho, který znovu ztvární roli dědečka, jsou filmovou rolí číslo 100!

94 minut 50 Kč mluveno česky mládeži přístupný

20. února ZAKLETÝ V ČASE
sobota USA-natočeno podle bestselleru o lásce, která přesahuje hranice 
17.30 hod. času. Clare je zamilovaná do Henryho. Věří, že si jsou souzeni, ačko-

li ví i to, že budou odloučeni, jen neví kdy: Henry je proklet gene-
tickou anomálií, která způsobuje, že se celý život přesouvá do bu-
doucnosti a minulosti bez jakékoli kontroly.

108 minut 50 Kč mládeži do 12 let nevhodný

21. února VÁNOČNÍ KOLEDA
neděle USA-Když vezmou duchové Vánoc minulých, současných a budou-
17.30 hod. cích Vydřigroše na fantastickou pou[, která mu otevře oči a odha-

lí pravdy, kterým se zdráhá uvěřit, je Vydřigroš nucen otevřít své
srdce a napravit roky zlé vůle, než bude příliš pozdě.

96 minut 70 Kč mluveno česky mládeži přístupný

23. února ZUZKA A JARDA VOZÁBOVI S CESTOVATELSKOU PŘEDNÁŠKOU

úterý POUŠTĚ A JEZERA CHILE
18.00 hod. Průzračně modrá jezera, hluboké lesy, několikametrové kaktusy,

vyprahlá pouš[ zdobená prastarými geoglyfy, náhorní plošiny se
stády pasoucích se lam pod zasněženými sopkami a v neposlední

70 Kč řadě společenská a přátelská povaha místních obyvatel.... 

26. února ZAHRADA Filmový klub
pátek Československo-režie: Břetislav Pojar. Jednotlivé epizody: 01. Milov-
19.30 hod. ník zvířat; 02. O té velké mlze; 03. Jak ulovit tygra; 04. O myších ve sta-

niolu; 05. Velryba Abyrlev - uvedeny samostatně
75 minut 30 Kč mluveno česky mládeži přístupný

27. února SHERLOCK HOLMES
sobota Velká Británie/USA-Sherlock Holmes a jeho oddaný pomocník Wat-
17.30 hod. son musí čelit poslední výzvě. Odhalí své bojové schopnosti a je-

jich legendární intelekt. Sherlock Holmes bude bojovat jako nikdy
dříve proti novému nebezpečí a rozmotá smrtelný děj, jež by mohl
vést k zničení celé země.

128 minut 50 Kč mládeži do 12 let nevhodný

28. února SAMEC
neděle USA-nejčastěji používá svého šarmu u dobře situovaných žen, kte-
19.00 hod. ré mu dokáží poskytnout dostatečný komfort, luxusní dárky a mo-

ře sexu. Ženy se s ním cítí mladšími, atraktivnějšími a spokojeněj-
šími. Jednoho dne však padne kosa na kámen... 

97 minut 50 Kč mládeži do 15 let nepřístupný

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

tem z roku 1980. Hrají: Asher Book, Kristy Flores, Paul Iacono, Paul
McGill, N. Naughton, K. Panabaker, K. Payne, C. Pennie, W. Perez ad.

107 minut 65 Kč mládeži přístupný

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

odpadu. S úspěchem staví velmi levné domy, které disponují vlast-
ním zdrojem energie, vody i tepla. Ke stavbě využívá staré pneuma-
tiky, plechovky od piva a skleněné láhve.

86 minut 60 Kč mládeži do 12 let nevhodný

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

pokusí spasit? Drama Jana Hřebejka podle scénáře Petra Jarchov-
ského vytváří spletitý řetězec podobných otázek a nabízí celou šká-
lu často protichůdných odpovědí.

99 minut 50 Kč mluveno česky mládeži přístupný
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Od roku 1995, kdy světlo světa spatřila Metodika sledová-
ní výskytu vážek od dnes již profesora Hanela, se zintenzívnil
průzkum vážek na území České republiky. Vyvrcholením těch-
to průzkumů bylo v roce 2007 vydání publikace Vážky České
republiky, jejímž spoluautorem je také známý zpěvák Dan Bár-
ta. Přestože bylo shromážděno několik desítek tisíc (přesně
74900) údajů o vážkách z celého území ČR, mnoho druhů na
některých místech nebylo ještě nalezeno. V roce 2009 byl za-
počat intenzivní průzkum těchto zajímavých živočichů na Pře-
loučsku a výsledky se dostavily hned v prvním roce mapování.
V červenci 2009 bylo navštíveno popílkoviště chvaletické elek-
trárny. Pro většinu lidí takové území představuje zničené zpus-
tošené místo, ale pro botaniky a zoology je to učiněný ráj. Jed-
ním z výsledků terénní exkurze byl nález vážky žlutoskvrnné
(Orthetrum coerulescens), druhu, který dosud na území Pardu-
bického kraje nebyl zjištěn! Vážka žlutoskvrnná je středně vel-
kým druhem vážky, hruS samečků je hnědá, zadeček je modrý,

plamka (barevné křídelní políčko) je světle okrová, černě ole-
movaná. V přírodě ji můžeme pozorovat od června až do kon-
ce září. Typickým biotopem druhu jsou úzké mělké potůčky
s čistou vodou a bohatým porostem vegetace. Tomu také od-
povídá místo nálezu na popílkovišti. Vážka byla pozorována
a odchycena na obtokovém příkopě s bohatou vodní vegetací.
Po provedené fotodokumentaci byla opět puštěna. V Červeném
seznamu je vážka žlutoskvrnná řazena mezi ohrožené druhy.
Nejbližšími místy výskytu jsou lokality v Královehradeckém (No-
vý Hradec Králové) a Středočeském kraji (Dlouhopolský rybník,
Kopičácký rybník). V minulosti byla nalezena v těsné blízkos-
ti jižní hranice Pardubického kraje, a to na rybnících Dlouhý
a Jánuš (okres Havlíčkův Brod). Vážka žlutoskvrnná vzhle-
dem ke své vzácnosti na území Pardubického kraje patří bez-
esporu mezi další klenot přeloučské přírody.           Jiří Rejl

Výbor TJ s potěšením konstatuje, že se v novém roce v so-
kolovně opět cvičí. Na druhý sokolský ples si přišlo zatancovat
také o něco více lidí než loni. Milým hostem byla pro nás býva-
lá dlouholetá náčelnice oddílu všestrannosti paní MUDr. Z. Kra-
cíková s manželem, která na cvičení v přeloučském sokole moc
ráda vzpomíná. Další ples bude uspořádán pro maturanty míst-
ního gymnázia na začátku února.

Příspěvky na cvičební rok 2010 zůstávají ve stejné výši ja-
ko loni a připomínáme, že na nadcházející pololetí se vybírají
do konce února. Nyní je tedy nejvhodnější doba přihlásit se do
cvičení. 

Do konce ledna se mohou přihlásit děvčata, ale i kluci,
kteří by měli zájem o gymnastiku. Podmínkou je věk ales-
poň 6 let a výhodou zvládnutí základního kotoulu. V od-
díle působí jako vedoucí I. Entová, Z. Vamberský, P. Šim-
ková a M. Mrkvičková. Rádi vás přivítají v úterý nebo ve
čtvrtek vždy od 18 hodin.
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Při volbě názvů ulic pro nové lokality „Na Hodinářce“ a „Na
Obci“ bylo radními pamatováno i na úspěšné místní rodáky či
jiné osobnosti, které prošly v minulosti dějinami našeho města.

Potvrdila to i 64. schůze rady ze dne 15. 6. 2009, která vy-
brala pro 7 nových ulic pět úspěšných osob s přímým vztahem
k našemu městu. Vzhledem k tomu, že novými občany obou
lokalit mohou být přistěhovalci z okolí, pokusíme se navrhova-
né osoby blíže představit. 

Lokalita „Na Hodinářce“:
1. Dr. Edvard Beneš (28. 5. 1884 - 3. 9. 1948)

Naše město postrádalo po 2.světové válce ulici či náměstí,
nesoucí jméno druhého prezidenta ČSR, proto bylo povinnos-
tí tento nedostatek odstranit. Vzhledem k tomu, že osobnost
našeho druhého prezidenta je všeobecně známá, omezíme se
jen na stručnou charakteristiku. 

Narodil se v Kotlánech, studoval filologii na UK, v Paříži
a Berlíně, politické vědy v Dijonu, kde byl promován r. 1908
doktorem práv, v roce 1909 pak v Praze doktorem filozofie.
Po vypuknutí 1. světové války se zapojil do protirakouského
odboje. Od r. 1915 se společně s T. G. Masarykem a M. R. Šte-
fánikem zasloužili o vznik samostatného čsl. státu. V letech
1918 - 1935 byl ministrem zahraničí, stál u zrodu společnosti
národů a významně se podílel na její činnosti. Dne 14. 12. 1935
byl zvolen druhým prezidentem ČSR, v září 1938 přijal pod ná-
tlakem mnichovský diktát, v říjnu 1938 abdikoval a emigroval.
V r. 1940 vytvořil v Londýně exilovou státní reprezentaci, pře-
vzal opět funkci prezidenta, v říjnu 1945 byl potvrzen preziden-
tem a v červnu 1946 zvolen znovu. V květnu 1948 odmítl po-
depsat novou ústavu (Ústava 9. května) a v červnu abdikoval.
Zemřel 3. 9. 1948 v Sezimově Ústí. 

2. Prof. RNDr. Václav Pleskot (17. 11. 1907 - 5. 10. 1982)
Přeloučský rodák vyrůstal společně v rodině místního bed-

náře se šesti sourozenci v Račanské ulici. Sociální poměry tak-
to početné rodiny nebyly dobré. Situaci ještě zhoršilo úmrtí mat-
ky v r. 1913 a následné povolání otce do války. Sedm dětí se
tak ocitlo v péči sousedů a příbuzných. Ani po válce se situa-
ce příliš nezlepšila. Z toho důvodu nemohl nadaný syn Václav
nastoupit ihned na gymnaziální studium. Teprve po ukončení
třetí třídy místní měš[anské školy přestoupil přímo do čtvrtého
ročníku pardubické reálky. Na studium si musel přivydělávat
kondicemi. Maturitní zkoušku však vykonal s vyznamenáním.
Po maturitě pokračoval v dalším studiu jen zásluhou přijetí do
Hlávkovy koleje (Hlávkova nadace podporovala nemajetné čes-
ké studenty). V letech 1925 - 30 studoval matematiku a deskrip-
tivní geometrii na ČVUT. Po dokončení vysokoškolských studií
se stal v roce 1930 asistentem prof. Václava Hrušky na ČVUT
v Praze. V roce 1948 se habilitoval na docenta a v roce 1949 byl
jmenován profesorem na ČVUT v Praze. Vykonával řadu akade-
mických a vědeckých funkcí. V letech 1950 - 52 byl např. děka-
nem Fakulty speciálních nauk ČVUT. Byl členem různých vědec-
kých společností, čestným členem Jednoty československých
matematiků a fyziků. Právem lze konstatovat, že prof. RNDr. Vác-
lav Pleskot zasvětil celý svůj život matematice, její výuce a výcho-
vě mladé technické inteligence. Vedle své vědecké činnosti

nezapomínal na své rodné město - dlouhá léta byl velmi aktiv-
ním předsedou Klubu rodáků a přátel města Přelouče v Praze.
Prof. RNDr. Václav Pleskot zemřel dne 5. října 1982 v Praze ve
věku 75 let. 

3. PharmDr. Jindřich Tesánek (28. 7. 1849 - 10. 6. 1910)
Předkové Tesánkovi pocházeli ze Stojic na Přeloučsku, kde

měl Jindřichův děd Vincenc hostinec a hospodářství. Byl to dob-
rý člověk, který uměl hospodařit a šetřit, proto mohl dát svého
syna Jana na studium gymnázia a později do Prahy na medi-
cínu. MUDr. Jan Tesánek se záhy oženil s Marií Hiltscherovou
z Jihlavy, která se z lásky k manželovi naučila velmi brzy česky.
A těmto manželům, kteří přesídlili ještě před rokem 1848 do
Přelouče, se narodil v domě čp.84 (bývalý Pavlův dvůr, později
Emlerův pivovar ) dne 28. 7. 1849 syn Jindřich. MUDr. Jan Te-
sánek byl v letech 1848-50 přeloučským radním, od roku 1851
působil jako panský lékař u hr. Jana z Thunů v sousedních Chol-
ticích. V r. 1860 se Tesánkovi vrátili zpět do Přelouče, kde ma-
lý Jindřich prožil svá mladá léta v domě čp. 23 „Na podloubí“.
Otec Jan, známý chirurg, vynikl též spořivostí, přikoupil nejen
hostinec „U Libuše“, ale též četné polnosti. Zemřel v Přelouči
dne 24. 5. 1881 ve věku 67 let, jeho manželka 13. 11. 1888 ve
věku 68 let. Mladý Jindřich byl u svých spolužáků i spoluobča-
nů velmi oblíben, pro svoji dobrosrdečnost byl opravdovým li-
dumilem. Po gymnazijních studiích v Hradci Králové vstoupil
do lékárenské praxe v Hořovicích a Josefově, kde působil jako
asistent. Po studiích na univerzitě byl r. 1872 povýšen na ma-
gistra farmacie. Působil pak v lékárnách v Liberci, Vídni, Land-
shutu, Hradci Králové a v Praze. Roku 1878 mu otec koupil
v Berouně právo lékárnické a později i dům na náměstí. Zde
se těšil velké vážnosti, v letech 1895 - 1900 byl v Berouně měst-
ským starostou. V roce 1908 odešel PharmDr. Jindřich Tesánek
na odpočinek do Prahy. Zůstal svobodný. Měl tři sourozence,
Jindřicha přežila jen jeho starší sestra Marie Gunnerová, vdo-
va po dvorním radovi. Jindřich nabyl značného jmění jednak
po svých rodičích, jednak vlastní pílí a spořivostí. Na svých ces-
tách po Čechách v cizině sbíral a kupoval rozličné starožitnos-
ti, které daroval přeloučskému muzeu, jehož byl zakládajícím
členem. Se svojí sestrou darovali muzeu starožitný nábytek
a starobylé šperky. PharmDr. Jindřich Tesánek podporoval ohro-
žené obce v západních Čechách při budování spolkového do-
mu pro tamní příslušníky českého národa. Jindřich Tesánek
zemřel v Praze dne 10. 6. 1910 na srdeční mrtvici. Pohřbu se
zúčastnili zástupci města Přelouče včetně starosty a radních.
Ve své poslední vůli projevil přání, aby byl pochován na pře-
loučském hřbitově po boku svých drahých, v rodné půdě své-
ho domova. Z části své pozůstalosti věnoval 100.000 korun
přeloučské obci s příkazem zřídit zde vychovatelnu pro chudé
děti, příslušné do Přelouče, na hmotné jejich podporování do
18 let věku. Požadoval, aby se jim dostávalo vychování a vzdě-
lání, vyučení se řemeslu či obchodu. Druhých 100.000 korun
odkázal České společnosti lékárnické, podpůrnému spolu lé-
kárnickému, Národní jednotě severočeské, České obci sokol-
ské a obcím Rýdlovice a Přelouči. Obecní zastupitelstvo v Pře-
louči se usneslo 17. 12. 1910 pojmenovat k uctění památky
svého šlechetného rodáka bývalou Záloženskou třídu na Te-

24 Přeloučský ROŠT

! K názvům ulic 

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



sánkovu. Dle jeho přání pohřbilo vděčné město svého velkého
dobrodince a šlechetného člověka do hrobu jeho rodičů a sou-
rozenců na přeloučském hřbitově. 

4. JUDr. Ladislav Quis (7. 2. 1846 - 1. 9. 1913)
Ladislav Quis se narodil dne 7. 2. 1846 v Čáslavi, kde byl je-

ho otec městským lékařem. Ten však záhy zemřel a ovdovělá
matka se v r. 1857 přestěhovala na radu příbuzných do Prahy.
Mladý Ladislav zde pak studoval na gymnasiu akademickém
a novoměstském, po návratu do Čáslavi v Německém Brodě
a Táboře, kde také odmaturoval. Na podzim r. 1868 nastoupil
pak na právnickou fakultu do Prahy. Toto studium úspěšně
zakončil doktorátem v roce 1874. Během vysokoškolského stu-
dia pracoval jako žurnalista - v roce 1872 nastoupil za chu-
ravého Karla Sabinu do redakce „Slovanu“, kde psal literární
články a fejetony. Ladislav Quis patřil svojí tvorbou mezi bás-
níky tzv. školy národní, jejich národní tendence se výrazně
projevily v almanachu „Ruch“ (vydán r. 1868 na památku po-
ložení základního kamene k Národnímu divadlu). V čele této
školy stál Svatopluk Čech, v jeho blízkosti pak J. V. Sládek - je-
den z našich nejlepších lyriků, dále Eliška Krásnohorská a náš
Ladislav Quis, baladik a překladatel z němčiny a angličtiny.
Z důvodů existenčních i zdravotních (oční onemocnění) byl
Quis nucen zaměnit post novináře a spisovatele za civilní po-
stavení advokáta. V letech 1881-1884 působil nejprve v rodné
Čáslavi a pak až do roku 1908 (plných 24 let) u nás v Přelou-
či. Během svého pobytu v Přelouči věnoval mnoho času a pí-
le přednáškové činnosti. Pořádal jako předseda Politického
spolku přednášky politické, sociologické i národohospodářské.

Touto obětavou činností přispěl ke zvýšení kulturní úrovně na-
šich spoluobčanů.Svoji hlavní prioritu však spatřoval ve dvou
nosných úkolech: vybudovat zde městskou veřejnou knihovnu
a přispět k založení muzejního spolku a později městského
muzea. Oba tyto nelehké úkoly se JUDr. Ladislavu Quisovi po-
dařilo splnit a to především pochopením městského správce
Jana Dítěte. Lze právem prohlásit, že Dr. Ladislav Quis se svojí
všestrannou veřejnou činností výrazně zasloužil o povznesení
kulturní úrovně četných občanů města i blízkého okolí. Z dal-
ších aktivit si připomeňme jeho autorství vzletného „Provolání“
pro ustavující valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokol Pře-
louč dne 1. 11. 1888, případně jeho významný projev při úmr-
tí jeho blízkého spolupracovníka - městského správce Jana
Dítěte v r. 1892. Po 24letém pobytu v Přelouči se Dr. Ladislav
Quis v r. 1908 odebral ve svých 62 letech na odpočinek do Pra-
hy. Zesnul dne 1. září 1913 ve věku 67 let v Černošicích u Prahy.
Je pochován na Vyšehradě mezi hroby Mikoláše Alše a Karla
Čapka. Největší vzpomínkové oslavy se uskutečnily až 27. 9.
1925, kdy studentstvo, městská rada a okresní správní komise
vzpomněli svého významného spoluobčana, spisovatele a bás-
níka Dr. Ladislava Quise. Při této příležitosti umístili příslušníci
studentského spolku „Ladislav Quis“ na domě čp. 25, kde básník
téměř čtvrt století se svojí rodinou pobýval, mramorovou pamět-
ní desku s bronzovým reliéfem. Z Quisovy prózy stojí za zmínku
„Kniha vzpomínek“ z r. 1901, kde popisuje své osobní vzpomín-
ky na nejlepšího člověka, kterého v životě potkal a s nímž měl
možnost se po léta osobně stýkat. Byl to Jana Neruda. 

Pokračování příště lokalitou „Na Obci“.
Frant. Hollmann
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Natalija přijíždí včas a odváží nás ke vstupu do národního
parku Nalyčevo, kde strávíme 5 dní. Vycházíme, cesta nás ve-
de lesem a po několika kilometrech končí. Kde se stala chyba?
Budeme se vracet? Prodíráme se houštím, brodíme potoky, ba-
tohy těžknou a ubývají síly. Odpočíváme a dáváme hlavy do-
hromady, cesta někde musí být, ale kde? Jsme na břehu řeky,
takže cesta bude pravděpodobně v kopci nad námi. Naše de-
dukce byla správná a vše už by mělo být v pořádku. Jdeme ne-
ustále březovým lesem, chůze je občas zpestřena sestupem
a následným výstupem příčným údolím menších potoků. Ne-
ustále nepatrně stoupáme, výchozí bod naší cesty byl cca ve
100 metrech nad mořem, po pravé ruce máme neustále říčku
Nalyčevskuju. Ve volných prostorech se kocháme pohledy na
blížící se horské hřbety, které jsou s ušlými kilometry blíž a blíž.

K večeru docházíme do kordonu Semjonvskij, v nohách má-
me kolem 25 km. Díváme se na vzdálené vrcholky hor, kde by
měl být Pinačevskij pěreval (průsmyk), kterým musíme projít,
abychom se dostali do centrální části parku. Kordon se skládá
ze tří chatiček a jedna z nich se stává naším útočištěm. Jídlo
a vše, co k tomu patří, opět zůstává venku. 

Po energetické snídani vyrážíme proti proudu říčky směr
průsmyk, který je zahalen v mracích. Cesta strmě stoupá vzhů-
ru a bohužel mlhy přibývá, takže z okolních vrcholků nemáme
nic. Počasí na focení nepřeje, alespoň nevidíme kopec, který
nás čeká. V tom je mlha milosrdná a najednou jsme v průsmy-
ku. Fotíme se u mohyly věnované turistce, která zde zahynula
v důsledku podchlazení.

Po rychlém sestupu jsme opět v březovém lese. Na vyšlapa-
né pěšině jdeme opět ve stopách medvědů. Obavy máme, když
narážíme na stopy medvíSat. Pěšina úzká, není kam uhnout.
Bude na nás za zatáčkou čekat jejich máma nebo se na nás
vrhne odněkud z lesa? S těmito myšlenkami jdeme asi 10 km,
než se před námi objeví centrální část parku. Jedná se o malou
vesničku složenou z desítek chatiček na přespání, malého ob-
chodu. Dalšími budovami vesničky je místní muzeum a domek
správce, u kterého se hlásíme. Koukají na nás dvě řady zlatých
zubů, jejich majitel nás ochotně ubytovává v jedné z chatek
a potom za jeho doprovodu navštěvujeme místní muzeum, kte-
ré je věnováno místní fauně a flóře, prvním objevitelům a za-
kladatelům národního parku, ochráncům medvědů. Mě coby
zoologa zajímá především to, co v parku žije. O vážkách bohu-
žel žádná zmínka. Tři druhy netopýrů se mi zdají málo, určitě
by se daly objevit další. Nebylo by špatné tady strávit několik
měsíců. O dalších obratlovcích jsem měl informace z literatu-
ry, kterou jsem nastudoval před cestou.

Po rychlé večeři jdeme na místní pozorovatelnu a po chví-
li pátrání pomocí dalekohledu radostně křičím: „Je tam!!!“ Kdo?
No přeci živý medvěd, který se v klidu láduje brusinkami. Je
v dostatečné vzdálenosti, tak nám žádné nebezpečí nehrozí.
Naše pozorování končí s přibývající tmou, kdy se medvěd se-
bere a zmizí v nedalekém březovém lese. Vracíme se do chat-
ky pořádně se vyspat na zpáteční cestu z parku.      

Příště: Část 4. - Cesta z národního parku Nalyčevo 
zpět do civilizace Jiří Rejl
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Kamčatka aneb Cesta do končin,
kde spíš potkáte medvěda než člověka

Část 3. - Pochod do centrální části národního parku Nalyčevo
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Společenská kronika !

NARODILI SE
Kožený Jakub
Tichý Denis
Bořek Daniel
Khorel Jakub
Pecka Matyáš
Licek Christian
Krištůfková Anna
Paulus Ladislav
Horák Štěpán
Tůmová Karolína

JUBILANTI
Nováková Vlasta 96 let
Žemličková Marie 90 let
Pecháčková Lidia 89 let
Kozáčková Marie 89 let
Horníková Jarmila 89 let
Svobodová Věra 89 let
Nejedlá Božena 88 let

Plačková Marie 87 let
Danielová Božena 86 let
Baštová Božena 86 let
Tylerová Vlasta 86 let
Balík Hubert 85 let
Křičenský Bohuslav 85 let
Špásová Eliška 80 let
Vrtáčková Miroslava 80 let
Volejník Josef 80 let
Funková Irena 80 let
Růt Václav 75 let
Pek Antonín 75 let
Danihelková Marie 75 let
Veselý Zdeněk 75 let
Kasal Zdeněk 75 let
Pavelková Ta{ana 75 let
Vondra Jiří 75 let

ZLATÁ SVATBA
Salfický Antonín a Eva 26. 12.
Zářecký Miroslav a Jiřina 2. 1.

PŘELOUČÁCI

Inzerce



Napsaná je o dávné minulosti i ne-
dávné přítomnosti a slouží jako důkaz,
že každý zápis i ten z jednání obecní ra-
dy je důležitý, protože může být použit
jako historický pramen. Z jednoho za-
chovaného zápisu obecní rady vznikl
i název této knihy. 

Zápis z jednání obecní rady obce Se-
mína ze dne 20. března 1851.

„… slavné zasedání všech údů obce,
při kterým se jednalo, by každý soused
jednoho nádeníka na udělání příkopa
okolo volšiny pod kopcem dal, na což
přítomní svolili.

Nato se jednalo, kdy se příkop voko-
lo volšiny dělat bude a řeklo se, až tep-
lejc bude.“

… „Až teplejc bude“, ano, to je název
knihy, ze které jsem čerpala náměty do
článků o Semíně a které vycházely po
celý minulý rok v našem měsíčníku ja-
ko celoroční připomínání 670 let od je-
ho založení. Je na čase představit pana
Miroslava Smolíka, který se nebál svá
slova odvážně, nebojácně a statečně,
jak se říká černé na bílém svěřit do kni-
hy, která vyšla v nakladatelství GORDIA
pod názvem „…Až teplejc bude…“ roku
2008 nákladem 43 číslovaných výtisků.
PosuSte sami, jak osobitě znějí úvodní
slova knihy od semínského spisovatele
pana Miroslava Smolíka.

Jenom žádná fakta, ono stačí to,
co se doopravdy stalo. Nic jsem si ne-
vymýšlel. Snad domýšlel, možná pře-
mýšlel. Ale jenom trochu. Trošičku.

Držel jsem fantazii u huby a neu-
stále si nebyl jist, zda vůbec dělám
dobře, když znovu oživuji staré příbě-
hy, zda si takříkajíc nedělám do bot,
když se z blahosklonných výšin bu-
doucnosti shovívavě usmívám dávným
přešlapům našich otců, dědů a pradě-
dů, když tak neznatelně pozvedám
obočí, jako bych snad dokonce chtěl
provést karbu. Karbu od slova kárat.

Bál jsem se a bojím, že nedosta-
tečně zdůrazňuji to, co se našim před-
kům povedlo, na co byli pyšní tehdy
a co vzbuzuje naši úctu do dnešních
dnů. Že hledám vši.

Přepadla mě beznaděj, obava z ni-
kdy nedokončené práce, přepadala
mě touha dát pěkně ručenky vjerch
a mít pokoj. To, co jsem po archivech
a knihovnách a v paměti posbíral si
nechat pro sebe a mít pokoj. Pokoj,
klid a mír. Vždy{ nejsem žádný šrajbr,
psáč, který by nemohl dospat touhou

diktovat svému neklidnému peru. Ni-
kdy mě ani ve snu nenapadlo, že bych
se něčeho takového někdy odvážil.

Není třeba jmenovat velmi dlouhý se-
znam použitých literárních pramenů a in-
spiračních zdrojů, které spisovatel skvě-
lým způsobem aplikoval do své knihy
o Semíně. Uvedu pouze některé archiv-
ní materiály Státního okresního archivu
Pardubice:

Jednací protokoly od roku 1851-1952;
Zápisy Místní Hospodářské rady 1919-
-1921; Stará korespondence 1839-1867.

Stručné zápisy z obecních rad v Semí-
ně pan Miroslav Smolík oživil svým oso-
bitým, humorným biblio slohem a z úřed-
ní zprávy se rázem stala krátká, vtipná
sta[ - fejeton. Není divu, že použil doku-
menty z porad obecní rady, protože díky
těmto úředním pramenům dochovaným
do dnešní doby můžeme nesrovnatelně
lépe nahlédnout do života tamějších oby-
vatel obce a Semín je v tomto ohledu uni-
kátem. Uloženy jsou zápisy ze všech obec-
ních porad od roku 1851 až do roku 1940
a protokoly obecní rady až do roku 1952.

Všechny zápisy i ty nejstarší, jsou psa-
né v češtině a jsou poměrně dobře čitel-
né. Záleží samozřejmě na rukopisu zapi-
sovatele. Jsou psané těžkou sedláckou
rukou, občas se vloudí pravopisná chy-
bička, ale jsou krasopisné. Ve většině pří-
padů řeší obecné záležitosti , ale do su-

chých úředních záznamů se nečekaně
vetře neobvyklá událost, osvětlující a při-
bližující sto až sto padesát let starou mi-
nulost. Ze zápisu schůze obecního za-
stupitelstva z 15. dubna 1907 je patrné,
že v našem kraji nedošlo k uskutečnění
zajímavého železničního projektu z Kut-
né Hory do Hradce Králové. Bylo jednáno
o přípisu okresního výboru dne 4. dubna
1907, číslo 570, „ve příčině projektova-
né dráhy z Kutné Hory přes Chvaletice,
Trnávku, Řečany, Kladruby, Semín, Sop-
řeč, Vyšehněvice, Rohovládovou Bělou,
Bukovku k Sádové, a dále na Hradec Krá-
lové“. Citujme z poznámky pana řídícího
Hanuše, účastníka jednání: 

„Jednání podalo důkazu, že pouze
tři členové zastupitelstva si jsou vědomi
prospěšnosti takového podniku. Jeden
obecní zastupitel radil „chránit se výloh,
aby potomci nenaříkali“. Po dlouhých, ne-
věcných a jalových řečech, a potom, co
i zástupce velkostatku z rozhořčení nad
lidskou zabedněností ze schůze odešel,
byl přijat návrh, aby obec podporovala
projekt tím,by se uvolila, dle finančních
možností, zakoupiti jistý počet kmeno-
vých akcií.“

Přístup většiny obcí byl zřejmě obdob-
ný, takže projekt realizován nebyl. K věč-
né škodě Semína a celého regionu.

Pokračování článku v příštím čísle Roštu.
Marcela Danihelková

Volně zpracováno z literatury 
Miroslav Smolík: „…až teplejc bude…“
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Kniha o Semínu

Kaplička stojí při silnici směrem na Kladruby nad Labem. Místo kde přibližně stojí
se nazývá „Semínská vrata“ získala svůj název již v 16. století, kdy v těchto místech
skutečně stávala závora se strážní budkou, ne však k ochraně Semína, ale naopak,
bylo to stanoviště, kde se platily poplatky při vstupu na území císařského hřebčína



Vím, že město Přelouč má ve znaku rošt, že je to atribut umu-
čení sv. Vavřince. Opatovický klášter, pod který ve středověku
Přelouč spadala, byl zasvěcen právě tomuto světci. Já bych však
na pomyslný rošt ráda položila záležitosti, které se mi v Přelou-
či nelíbí nebo nelíbily. Jsem tu nová, jak se někdy neomaleně
říká náplava, takže možná vidím věci, které místní už ani ne-
vnímají nebo jim přestaly vadit. Ale předesílám, že město sa-
motné se mi velmi líbí, je tady hodně zeleně a laviček, všude je
čisto a je poznat, že radní o své město dobře dbají.

Můj první negativní poznatek se týká soukromníka. Nebu-
du uvádět název podniku ani nějak přibližovat místo, kde mně
docela zklamali. Oni se možná sami poznají a třeba věc napra-
ví. Takže - zastavili se za mnou na návštěvu syn s přítelkyní,
když projížděli městem, a že si zajdeme do nějakého luxusněj-
šího zařízení na jídlo. Syn to tady trochu znal, a tak nás za-
vedl do skutečně pěkného a příjemného interiéru restaurace.
Vše proběhlo tak, jak mělo. Byli jsme spokojeni až do doby, než
nám donesli příbory. Na talířku leželo něco neskutečného. Pří-
bory s dřevěnou ručkou. No, na tom by ještě nebylo nic po-
divuhodného, pokud by ta původně dřevěná držadla nebyla
u styčných míst s kovem plesnivá. Nevěřila jsem svým očím.
A tak jsem si sáhla. Zdálo se to vlhké. Zelená přecházela do
černé v místech popraskaného původního lakování. Nevím,
jak dlouho ležely tyto příbory po vyjmutí z myčky někde v pří-
borníku nebo na stole, ale dost mě to vyděsilo. „Není to třeba
schválně tak zabarvené?“, prohodila přítelkyně mého syna, kte-
rá nemohla uvěřit, že by to byla plíseň. Přivolaný číšník, po kte-
rém jsme chtěli příbory vyměnit, sdělil, že jiné nemá a nad mož-
ností plísně jen krčil rameny. „To je chyták na hosty, že jo?“,
přisolil si syn. Zase jen pokrčení ramen. Žádná omluva, žád-
né vstřícné gesto. Když se vzdálil, zvažovali jsme, zda neode-
jdeme. Protože moji hosté pokračovali poměrně daleko na Mo-

ravu, uznali jsme, že by je přesun jinam jen pořádně zdržel.
Takže přes můj protest použili k jídlu plesnivé příbory. Já jsem
řízek s brambory dlabala lžící, která byla celokovová. To musel
být pohled, syn něco prohodil o „bagru“, ale určitě mi uvěříte, že
jsem si vůbec nepochutnala. Když syn platil, myslím, že o trin-
geltu ani neuvažoval. Já jsem k číšníkovi, který byl po celou do-
bu pařezovitě zaseknutý, prohodila jen tak mimochodem, že by
asi měli problémy, kdyby na ně přišla hygiena. Jen se tak div-
ně pousmál, nebo[ asi vůbec netušil, že by něco takového moh-
lo vůbec nastat. Tak nevím, jestli nejsem zbytečně přecitlivělá
nebo pohostinský podnik tak sprostě bezohledný. Jedno však vím
jistě - byla to má první a poslední návštěva tohoto podniku. 

Eva Jančíková 
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PROGRAM ÚNOR 2010
ÈTVRTEK 11. 2.

SOBOTA 13. 2.

STØEDA 17. 2.

PÁTEK 19. 2.

ÚTERÝ 23. 2.

NEDÌLE 28. 2.

19.00 HOD.

20.00 HOD.

VSTUPNÉ 180 KÈ

PØEDPRODEJ: -------

VSTUPNÉ 130 KÈ

PØEDPRODEJ: ---------

VSTUPNÉ 70 KÈ

VSTUPNÉ DÌTI 30 KÈ, DOSPÌLÍ 50 KÈ

19.00 HOD.

20.00 HOD.

18.00 HOD.

15.00 HOD.

POØAD S KARLEM ŠÍPEM
A JOSEFEM NÁHLOVSKÝM
OBÈANSKÁ ZÁLO�NA

OBÈANSKÁ ZÁLO�NA
KONCERT HUDEBNÍ SKUPINY

OBÈANSKÁ ZÁLO�NA

OBÈANSKÁ ZÁLO�NA

KINO PØELOUÈ
CESTOVATELSKÁ BESEDA

OBÈANSKÁ ZÁLO�NA

VŠECHOPARTIÈKA

POUTNÍCI

PLES SOUT

JEZERA CHILE

DÌTSKÝ KARNEVAL

PLES GYMNÁZIA

Na roštu



Hromnice
Člověk musí nevyhnutelně volit: Stát
se synem temnot, nebo synem světla.

Milí čtenáři, „Svítí-li slunce na Hrom-
nice, bude zimy o šest neděl více.“ Tolik
pranostika. Ještě jiná, poněkud drsnější
pranostika, říká: „Na Hromnice má sed-
lák raději vlka ve chlévě i ženu na má-
rách než slunce.“ My katolíci letos oče-
káváme nového pražského arcibiskupa
místo pana kardinála Miloslava Vlka
a doufám, že se také všichni těšíme ☺
i na sluníčko. ☺

Co jsou a jak vznikly Hromnice?
Lidově se „Svátek

Uvedení Páně do chrá-
mu“ nazývá Hromnice.
Dříve jím končívala do-
ba vánoční. Tento svá-
tek připomíná událost,
kdy Maria a Josef při-
nesli 40 dní po jeho
narození Ježíše do je-

ruzalémského chrámu, aby ho odevzda-
li Bohu. Podkladem je událost popsa-
ná v Lukášově evangeliu kap. 2, 22-39;
obětování Páně v chrámě. Dnešní způ-
sob liturgického slavení tohoto svátku
má v sobě prvky z křes[anského Východu
i Západu. Už v polovině 5. století je tento
svátek na Východě slaven jako „Svátek
setkání“ (Hypapante). V Římě je doklá-
dáno světelné procesí, které mělo potla-
čit pohanský smírčí průvod (Amburbale),
jenž procházel městem právě na začát-
ku února. Tento svátek byl od 10. století
obohacen o svěcení svící, které mají vý-
znamnou symbolickou úlohu. Svíce sa-
ma sebe stravuje, aby jiným dala svět-
lo... Den 2. únor se stal díky papeži Janu
Pavlu II. i dnem zasvěcených osob, tedy
řeholníků. Každý rok se proto setkávají
se svým biskupem v katedrále, aby si při-
pomenuli své zasvěcení a obnovili sliby
dané Bohu. 

Dítě, které je světlem pro národy
Byla odvaha říci tehdy o tom malém

dítěti, že je Světlem pro všechny národy.
To mohl říci jen někdo, kdo měl prorocké-
ho ducha a viděl věci docela jinak, než
jak je bylo možné lidsky vnímat.

Už naši předkové si na tento svátek
nechali světit svíčky - hromničky. Doma
si v těžkých chvílích přírodních pohrom

rozsvěcovali maličký plamínek proti osle-
pujícím bleskům bouřek. Modlili se u nich
a věřili, že pomocí této modlitby mohou
být ochráněni proti živlům, které byly pro
člověka nepřemožitelné.

Tehdy, na první Hromnice, to bylo vel-
mi podobné. Proti velkým událostem té
doby bylo to maličké dě[átko opravdu
jen jako mihotavý plamének hromniční
svíčky proti hromobití, bleskům a temno-
tám rozbouřených živlů. I dnes se toto
maličké dě[átko navenek nijak neliší od
ostatních dětí, a přesto je Světlem, které
osvítí národy.

Tato symbolika je důležitá i pro náš
život, protože svíce nám může být vždy
připomenutím, že žádná naše temnota
není tak velká, aby do ní nemohl vstou-
pit Pán se svým jasným světlem. Mož-
ná právě pro její důvěrnou a nenásilnou

řeč nejlépe pochopíme, jak nepravdivé
je budování „oslnivého“, „dokonalého“
a „krásnějšího“ života, pokud při tom
ztratíme dotyk s Bohem a tedy i s pod-
statou člověka.

Tehdy byla odvaha říci o narozeném
dítěti, že je Světlem pro všechny národy.
I dnes může být odvahou, přijmout ho do
svého života jako jediné světlo, ale je to
jediná cesta k tomu, abychom mohli žít
svůj v plnosti, lásce, radosti a pokoji.

(Podle Jozef Porubčan, Každý den
s Bohem)

Přejme sobě v únoru více světla v du-
ši, ale i na tvářích. Toho špatného bude
vždy dost, záleží na tom, jestli nezaví-
rám oči před hezkým, kterého je kolem
nás dost. 

Takže pěkný únor a masopust. 
Přeje P. Lubomír Pilka.
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

�� �

1. Skauti přinášejí Betlémské světlo do kostela; 2. Na faru přišel Mikuláš s andělem, 
ale bez čerta!; 3. Vánoční divadlo v kostele 1. ledna

Inzerce



BC MOTOR STARS JIH
Luděk Tesák, Martin Šmíd, Roman Stoklasa, Tomáš Hájek, Aleš
Mátl, Martin Sláma, Jan Šolta, Aleš Ulrych, Luboš Musil, David
Štefanský, Jiří Hubáček, Štěpán Hrnčíř, Jan Bílý, Roman Dubi-
šar, Michal Hrubý, Lukáš Bažant, Roman Štefanský, Rostislav
Sukup, Jan Cidlinský, Michal Veselý, Martin Škoda 
Vedoucí týmu: Bronislav Stuchlík

HT CEPY
Libor Komůrka, Radek Balán, Martin Beránek, Milan Beránek,
Štěpán Poříz, Marek Smolík, Miroslav Stránský, Radovan Pišta,
Michal Drenko, Jiří Švihlík, David Fedák, Ondřej Waber, Michal
Jeřáb, Tomáš Hora, Martin Veselý, Tomáš Matrka 
Vedoucí týmu: Libor Komůrka

ČUNÍCÍ
David Krejčík, Jan Příhoda, Radim Kubát, Radek Dostál, Jiří
Marvan, Marek Novotný, Dan Reichman, Milan Kašík, Jan Hau-
sel, Miloš Vojtíšek, Petr Nedělka, Zbyněk Čapek, Jiří Myška, Lu-
boš Fialka, Lukáš Dvořák, Miloš Kamaryt, Aleš Bečka, Jaroslav
Tesař, Petr Kopečný, Radek Sokol, Martin Kazimír, Petr Beneš
Vedoucí týmu: Zbyněk Čapek

BC RIO
David Kubát, Michal Židlický, Petr Mašek, Igor Ročín, Jakub
Mucha, Jakub Slabý, Jakub Stráník, Jakub Horák, Jiří Kalousek,
Petr Sobotka, Ondřej Škuta, Roman Škuta, Patrik Holeček, Lu-
káš Slabý, Ondřej Studený, David Holeček, Michal Miřejovský,
Oldřich Šmatera, Miroslav Pištora, Leoš Tamchyna, Jan Kraus,
Pavel Máša, Petr Novák, Rudolf Raška, Jiří Rozkošný 
Vedoucí týmu: Jar. Kraus

ROCKETS
Jan Michálek, Jan Dušek, Michal Kobera, Tomáš Rosenberger,
Martin Kohout, Marcel Slanina, Daniel Balihar, Petr Smekal,
Aleš Záruba, Michal Štajner, Michal Kačírek, Ondřej Matoušek,
Luděk Franc, Zdeněk Hanuš, Václav Sůra, Přemysl Škarda, Zde-
něk Hodr, Pavel Pluhar, Tomáš Frencl
Vedoucí týmu: Michal Kobera

HC KENYA
Jaromír Kraus, Radim Adámek, Josef Holeček, Lukáš Hutla, To-
máš Jindra, David Kazimír, Ondřej Kouba, Martin Kryštof, Aleš
Mít, Filip Mucha, Petr Musil, Jakub Nebřenský, Petr Svoboda,
Jan Stýblo, Martn Stýblo, Petr Šanda, Radek Šolta, Roman Wald-
hans, Jan Navrátil, Daniel Jarolím 
Vedoucí týmu: Tomáš Jindra

CHLUPATEJ BOBR
Jan Zatloukal, Martin Hloušek, Aleš Jarolím, Kamil Kautský, La-
dislav Chára, Tomáš Grande, Radek Grande, Roman Krupička,

Zdeněk Hrbek, Radek Hloušek, Martin Hrubeš, Jiří Kuře, Mar-
tin Blažek, Jaroslav Wohlhofner, Jan Barva, Zdeněk Stránský,
Michal Kaňuka, Jiří Kaňuka, Lukáš Zářecký, Václav Říha, Pa-
vel Benadík, Petr Loprais
Vedoucí týmu: Jan Zatloukal

HC DEVILS
David Černický, Martin Hlavsa, Jan Malý, David Synek, Tomáš
Novák, Petr Marcel, Petr Vokál, Robert Koch, Filip Kaván, Radek
Vokál, Jan Vejdělek, Luboš Pazdera, Jiří Kadera, Michal Špaček,
Radek Kopecký, Ladislav Homola, Slavomír Zdeněk, Aleš Dani-
helka, Martin Oberreiter, Martin Nekola, Aleš Kouba
Vedoucí týmu: Radek Kopecký

BEER STARS BŘEHY
Jiří Kopecký, Jan Čížek, Martin Drápalík, Michal Drápalík, Tomáš
Vlk, Lukáš Vlk, Petr Jirák, Lukáš Drbohlav, Vratislav Klička, Tomáš
Přívozník, Dominik Mlateček, David Mlateček, Josef Novotný, Jan
Koreček, Petr Ziegler, Jaroslav Pospíšil, Viktor Kratochvíl, Miloš
Panchártek, Petr Sedmák, Pavel Malý, Robin Vaněk, Tomáš Pa-
poušek
Vedoucí týmu: Michal Drápalík, Tomáš Vlk
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A-tým: Orelské srdce bilo naplno
Druhou půlku sezóny jsme otevřeli na horké půdě v Hoři-

cích, horké nejenom díky nejmenšímu hřišti v celé soutěži, ale
také díky tradičnímu diváckému zájmu místních. Věděli jsme,
že domácí Sršni budou chtít pro vítězství udělat cokoliv i pro-
to, že je pomalu začínají sužovat záchranářské starosti. Zápas
tomu také do puntíku odpovídal.

Sestava: Jarolím (Hořice), Výborný (Kostelec) - Pleskot, Sedlá-
ček, Tetřev, Ledecký - Štípek, Blažej, Pokorný - Kurka, Jezdin-
ský, Pozler

Orel Přelouč - FbK Sršni Hořice 5:4 (2:1, 0:0, 3:3)
Branky: 13. Štípek (Pokorný) - 1:1 PP, 15. Tetřev (Štípek) - 2:1 PP,
42. Pokorný (Blažej) - 3:3 OS, 45. Štípek (Sedláček) - 4:4 PP,
45. Blažej (Pokorný) - 5:4

Od první minuty se hrálo tvrdě na hranici faulů až likvi-
dačních zákroků a rozhodčí měli celý zápas plné ruce práce
a trestné lavičky byly v neustálé permanenci. Ale padaly také
branky, jako první se za nás prosadila nově sestavená forma-
ce tří šikulů Štípek-Blažej-Pokorný a jako druhý také sváteční
střelec Tetřev, pěknou střelou z křídla při přesilovce. Druhá
třetina branku nepřinesla, ovšem jenom kvůli opakující se na-
ší střelecké impotenci při přesilovkách, které jsme hráli téměř
8 minut v kuse. Jenže místo zámku jsme spíše naháněli hořic-
kého Junga za soupeřovou brankou a ne a ne mu vzít balónek.
Naší katastrofální přesilovku jsme zakončili ve třetí třetině, kdy
jsme při početní výhodě inkasovali vyrovnávací gól. Za další
dvě minuty jsme dokonce prohrávali 2:3, gólem při vyloučení
Pokorného. Poté ztratil nervy celý zápas osekávaný a k manti-
nelu klouzající Štípek a ve snaze vydolovat balónek seknul ho-
řického brankáře do masky a dostal pěti minutový trest. Jenže
toto oslabení se ukázalo jako prvek, který nás zjevně posílil.
Nejenže jsme jej solidně odbránili, ale dokonce jsme v něm
vyrovnali. Pokorný z pravého křídla propálil brankáře, kterému
míček vypadl a dokutálel se do sítě. Infarktový závěr zápasu
by snad nenapsal ani sám Hitchcock. Čas 43:49 domácí Ko-
lařík uklízí míček do sítě, hala nadšeně vybuchuje k nevídané
radosti - 3:4. Do konce zbývá minuta, bereme si oddechový

čas, s tím že Jarolím půjde pryč z branky. Čas 44:07 domácí
faulují a budeme hrát 6 na 4. Po buly Jezdinský skvěle vyboju-
je míček, vrátí na půlku na Edu, který nabíjí na křídle Štípko-
vi a jeho prudká rána míří přesně pod břevno - 4:4! Čas 44:40
ochromená hořická defenziva jen sleduje, jak Pokorný zpoza
brány úžasně nachází na malém brankovišti zcela neobsa-
zeného Blažeje a ten nekompromisně trestá - 5:4! Zbývajících
20 sekund jsme už zkušeně pohlídali. Na takový zápas jsme
čekali celou sezónu. Od prvního do posledního chlapa se uká-
zala ohromná vůle a hlad po vítězství, a proto každý zaslou-
ží absolutorium.

Orel Přelouč - FbK Kostelec nad Orlicí 5:4 
(1:1, 2:2, 2:1)

Branky: 7. Pokorný (Pleskot) - 1:1, 23. Jezdinský (Pleskot) - 2:1,
29. Pokorný (Štípek) - 3:3, 43. Štípek (Pokorný) - 4:4, 44. Bla-
žej (Štípek) - 5:4

Ve druhém zápase jsme chtěli kosteleckým vrátit smutnou
porážku z posledního kola a navázat na náš „lauf“ ze zápasu
s Hořicemi. Jenže celý zápas byl z naší strany nemastný nesla-
ný až na opět skvělý závěr, avšak postupně. V brance vystřídal
Jarolíma Dan Výborný a po šesti minutách lovil míček ze sítě,
když se malinko musel červenat. Ale tenhle víkend jsme na-
štěstí měli útok sniperů, který začal řádit i ve druhém zápa-
se a to v sedmé minutě Pokorný. Po přestávce se po několi-
ka slibných, ale zahozených šancích, konečně prosadil i druhý
útok. Jezdinský převzal od Pleskota a z otočky vsítil. Jenže jako
v posledním zápase s Kostelcem, mělo utkání podobný obrá-
zek. My jsme po většinu času hráli s míčkem a soupeř dával
š[astné branky. Takový byl případ vyrovnávacího gólu, kdy se
ze strany míček podivuhodně objevil v síti. Za chvíli do utkání
také vstoupil rozhodčí Čevela a nepochopitelným verdiktem
za nepovolenou vzdálenost poslal Pozlera na dvě minuty na
trestnou lavici. Ba co víc, z naší střídačky vykázal v civilu sedí-
cího Přemka za nemístný komentář a dvouminutový trest šel
odpykávat Štípek. Kostelci tak spadla do klína plná dvouminu-
tová přesilovka 5 na 3. Tu svojí nebezpečnou střelou proměnil
Libotovský za pouhých 30 sekund a rázem jsme prohrávali
3:2. Do přestávky nás naštěstí uklidnila lahůdková spolupráce
Štípek-Pokorný a druhý jmenovaný zametal do úplně prázdné
branky - 3:3. A poslední třetina byla jako přes kopírák ze zá-
pasu s Hořicemi. Čtyři minuty před koncem Kostelec druhou
š[astnou brankou, kdy od útočníkovy hrudi se míček odráží
za bezmocného Dana, a prohráváme 3:4. Dvě minuty před siré-
nou Štípek také malinko š[astně vyrovnává a v čase 43:56 si
bere slovo tenhle víkend vítězný Blažej a krásnou střelou k ty-
či rozhoduje zápas - 5:4!

V Hořicích se ukázalo, že v týmu dřímá vítězný duch, jen
v něj věřit a probudit ho. Pokud si opravdu uvědomíme o co hra-
jeme a ve smyslu jeden za všechny, všichni za jednoho se ani
zdaleka nemusíme pohybovat ve spodních patrech tabulky.

M. Kumstýř

OREL Přelouč
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