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Zprávy z radnice

RADA MĚSTA PŘELOUČE
98. schůze Rady města Přelouče
proběhla 7. 7. 2010. Radní se na ní mimo jiné seznámili se stručnou statistikou monitoringu svozu odpadu za první
pololetí 2010. Z prováděných dvanácti
kontrol v prvním pololetí 2010 lze konstatovat, že se situace na jednotlivých
stanovištích na tříděný odpad viditelně
zlepšila. Občas se však na těchto stanovištích na zemi vedle kontejnerů objevuje i odpad, který do kontejnerů nepatří
(např. staré zavařené kompoty, zrcadla,
umyvadlo, vysavač, apod.). Místa, kde se
tento odpad vyskytuje nejčastěji, jsou stanoviště v ulici Jiráskově (u bývalého obchodu Jednoty a v ulici Pražské (u AMIPY),
v menší míře v ulici Smetanově. Bylo také konstatováno, že v množství sebraného využitelného odpadu v rámci Pardubického kraje se město Přelouč umístilo
na 4. místě v kategorii nad 5 000 obyvatel.
Radní také vzali na vědomí zápis ze
schůze bezpečnostní a dopravní komise
ze dne 28. 6. 2010. Na základě tohoto
zápisu rada města nesouhlasí se zprůjezdněním ulice Zborovská v úseku Masarykovo nám. - Opatovická a konstatuje, že současný stav zákazového dopravního značení v blízkosti hasičské budovy
v ulici Zborovská je dostačující a dodržování pravidel silničního provozu bude vymáháno vyšší intenzitou kontrol Městské
policie a Policie ČR.
Schválen byl rovněž návštěvní řád veřejného dětského hřiště Klenovka, Lohenice a Štěpánov a zadávací podmínky na
zateplení objektu Mateřské školy Přelouč, Kladenská. Rada města také schválila umístění turistické vývěsní mapy Klubu českých turistů, Pardubický kraj na
autobusovém nádraží v Přelouči.
99. schůze rady města proběhla
26. 7. 2010. Radní na ni vzali na vědomí zprávu o řešení přestupků v oblasti
lohenicko-mělických písníků MP Přelouč.
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V období od 1. 7. do 20. 7. 2010 řešili
strážníci městské policie 35 případů nedovoleného táboření a stanování, 36 přestupků stání automobilů na lesním pozemku a 5 případů rušení nočního klidu.
Velitel MP Mgr. Martin Karabec poukázal též na nedostatky v oblasti lohenickomělických písníků - nedostatečné označení cedulemi. V celé oblasti je pouze
jedna cedule a i ta je zarostlá větvemi.
Lidé nejsou v žádném případě řádně informováni, jak by se měli v této lokalitě
chovat. Důležité je i správné umístění
značení, které by informovalo o vydaném nařízení krajského úřadu v této oblasti. Strážníci obešli všechny provozovatele a seznámili je s tímto nařízením,
ale bylo by efektivní, aby velké cedule informovaly i návštěvníky této oblasti.
Rada se dále zabývala žádostí pana Františka Lagrona na pronájem parkoviště a zeleného prostranství za parkovištěm v ulici Pardubická - vedle hotelu
Bujnoch a to za účelem hostování atrakcí. Jednalo by se o týden od 11. 10. do
18. 10. 2010 - termín přeloučského posvícení. Rada s tímto pronájmem nesouhlasila. Dále bylo radou města vydáno
nařízení obce, kterým se vymezují oblasti města Přelouče, ve kterých lze místní
komunikace, nebo jejich určené úseky
užít ke stání motorového vozidla jen za
sjednanou cenu. Z podnětu občanů bydlících v bytových domech v ul. Tůmy Přeloučského a Riegrova byla zvážena možnost vyhradit část parkoviště pro jejich
parkování. Byl proveden průzkum u obyvatel domu a nabídka na vyhrazení parkovacích míst za poplatek byla z jejich
strany akceptována. Z tohoto důvodu bylo navrženo vyhrazené stání za poplatek
pro obyvatele bytových domů čp. 1537
až 1540. Parkování bude prokazováno
parkovací kartou. Spolu s novým nařízením bylo nutné vydat i nový ceník za
parkování. Na základě tohoto ceníku se
poplatek stanovuje ve výši 1.200,- Kč za
rok za vozidlo o celkové hmotnosti do
3,5 t pro fyzickou osobu, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti
města, nebo je vlastníkem nemovitosti
ve vymezené oblasti, poplatek ve výši
2.400- Kč za rok za druhé vozidlo u téže
fyzické osoby a poplatek ve výši 6.000,za rok za vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou
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k podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti.
Dalším z projednávaných bodů, bylo využití zastávek MHD. Radní neschválili rozšíření využití autobusové zastávky
Přelouč Masarykovo náměstí pro další
linkové spoje meziměstské autobusové
dopravy s tím, že záměrem města bylo
minimalizovat zatížení centra autobusy.
Vést další autobusy centrem města je
však možné (pouze autobusy přijíždějící ze směru od Lhoty), pouze by došlo
k úpravě jízdního řádu. Schváleno bylo naopak další využití nových autobusových zastávek - Přelouč-Pardubická,
Centrum, Kladenská MŠ, Kladenská ZŠ
a Lipiny točna pro zastávky linkových
meziměstských spojů, ale s účinností
až od data celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2010. Projednáváno bylo
i stanovisko města k návrhu na zrušení
oboru truhlář v SOUT Přelouč. Město Přelouč nesouhlasí s návrhem Pardubického kraje, odboru školství, kultury a tělovýchovy, na zrušení učebního oboru
truhlář v SOUT Přelouč. Rada konstatovala, že zrušení oboru nepřinese pro zřizovatele žádný ekonomický či jiný efekt,
pouze bude znemožněno z důvodu neexistence vhodného dopravního spojení
vyučení v tomto oboru žákům ze spádové oblasti Přelouče, kteří budou nuceni vyhledat jinou dostupnou učňovskou
školu. O vyučené v oboru truhlář nábytku je na trhu práce zájem, absolventi
tohoto oboru nikdy nebyli v evidenci úřadu práce.
Na radu města se obrátila i místní
organizace Český rybářský svaz Přelouč
s žádostí o poskytnutí sponzorského daru na Mistrovství České republiky - LRU
přívlač - juniorů na Labi 27. Radní souhlasili s poskytnutím sponzorského daru
této organizaci ve výši 8000,- Kč.
100. schůze rady města proběhla
16. 8. 2010. Radní vzali na vědomí žádost TJ Sokol Přelouč o finanční příspěvek na provoz pro rok 2010 a nabídku
TJ Sokol Přelouč na pronájem nebytových prostor v sokolovně pro uložení muzejních sbírek. Schválena byla smlouva
o dílo se společností RECOSA Pardubice
na opravu zaatikového žlabu na budově ZŠ na Masarykově náměstí za částku
388.187 Kč. Radní též souhlasili s použitím znaku města Přelouče na korespondenci a reklamní materiály hotelu
Bujnoch.
mh
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Rozloučení s prázdninami
V neděli 29. 8. 2010 proběhne v Přelouči na Pernštýnském
náměstí kulturně-společenská akce Rozloučení s prázdninami.
Na této akci, která je především určena všem přeloučským
školákům k ukončení prázdnin a zahájení nového školního
roku, bude současně slavnostně otevřeno nově zrekonstruované Pernštýnské a Václavské náměstí. Slavnostně vysvěcena
bude i socha sv. Václava, která též prošla kompletní rekonstrukcí a po dlouhé době se vrací zpět na své původní místo
umístění - Václavské náměstí.
Rekonstrukce Václavského a Pernštýnského náměstí byla
zahájena předáním staveniště dne 19. 8. 2009 s termínem dokončení do 30. 6. 2010. Zhotovitelem stavby je firma NOVOSTAV, s.r.o. Hradec Králové. Obě náměstí prošla celkovou rekonstrukcí, včetně sadových úprav, dodání a instalace městského
mobiliáře, metropolitních sítí, výměny stožárů a rozvodů VO, demoličních prací staré benzínové stanice a vodního prvku.
Socha sv. Václava byla původně restaurována akademickým
sochařem p. Antonínem Wagnerem ze Dvora Králové nad Labem. Po jeho úmrtí převzal závazek syn Martin Wagner, včetně
požadovaných prací nad rámec původní smlouvy, které spočívaly v rozebrání podstavce sochy, přemístění a osazení na nově
zhotovený základ, očištění kamene, celková oprava poškozených
schodů, ošetření kamene hydrofobním přípravkem, osazení sochy na podstavec včetně doplnění chybějících atributů sochy.
Tato socha ze světlého pískovce stála na severní straně náměstí, před kostelem sv. Jakuba. Původně však byla umístěna
uprostřed trojúhelníkového prostranství s křižovatkou na východním přeloučském předměstí. Podle sochy pak tato část města získala název Václavské námětí. Přeloučskou sochu sv. Václava zhotovil v roce 1860 pražský sochař František Hergessel,
kvádrový podstavec z téže doby je prací škrovádského kame-

níka Jana Nepovida. Socha je cennou uměleckou památkou.
Představuje knížete z rodu Přemyslovců, syna Vratislava I. a kněžny Drahomíry. Sv. Václav podporoval šíření křesoanství. V roce
935 byl zavražděn. Od 10. století je považován za ochránce
českého státu. Socha zemského patrona byla slavnostně vysvěcena 28. 9. 1860. Původní plastiku zčásti financovalo město,
zčásti veřejná sbírka.
Z bohatého kulturního programu, který je pro diváky 29. 8.
v odpoledních hodinách připraven, se můžeme těšit např. na
Kosinovu dechovku, od 15.00 do 17.00 na zábavný interaktivní pořad na téma škola. Pro děti je připraveno malování na
obličej, balónková show a dílnička, tancování v pohádkovém
stylu, hry a soutěže. Odpoledne ukončí od 17.00 do 18.00 Světlana Nálepková se svou show plnou písniček a soutěží o ceny.
mh

Dabing 2010

Zlata Adamovská za roli sestry Belauvier ve filmu Pochyby,
nebo Jitka Ježková za roli April ve filmu Nouzový východ. Na
cenu F. Filipovského za nejlepší mužský herecký výkon v dabingu byli nominováni: Michal Jagelka za roli Frank ve filmu
Nouzový východ, Jiří Hromada za roli otce Flynna ve filmu Po-

V sobotu 18. září 2010 proběhne v Přelouči již po šestnácté udílení cen Františka Filipovského - DABING 2010. Pro širokou přeloučskou veřejnost je již tradičně připraven odpolední
program na Masarykově náměstí. Těšit se
mohou např. na oblíbenou přeloučskou
skupinu Bus Fit, Míšu Růžičkovou, finalistku loňské soutěže Československo hledá Superstar - Leonu Šenkovou, skupinu
Kamelot či Báru Basikovou s kapelou. Vystoupí i skupina Markýz John a Benefit.
Slavnostní večer v Občanské záložně
pak budou mít diváci opět možnost sledovat v přímém přenosu z velkoplošné
projekce přímo na náměstí. Připraven je
i tradiční jarmark a další atrakce.
A na koho se letos můžeme v Přelouči těšit? Na Cenu F. Filipovského za nejlepší ženský herecký výkon v dabingu byly nominovány např. Barbora Munzarová
za roli Lucie ve filmu Lucie Aubracová,
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chyby a Tomáš Juřička za roli Rance ve filmu Hvězda salónu.
Obě ceny uděluje město Přelouč spolu se Zvláštní cenou F. Filipovského za mimořádné dabingové zpracování televizních
nebo filmových snímků různých žánrů včetně tvorby animované, dětské a TV seriálů. Tady své nominace získali snímky Bez
roucha (vyrobila ČT), Mistr a Markétka (vyrobila ČT) a Vzhůru
do oblak (vyrobilo AMP s.r.o. - Studio Virtual).
Cenu Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořádnou
kvalitu překladu a úpravu dabovaného audiovizuálního díla,
kterou uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů by si mohl
z Přelouče odvést např. snímek Pochyby za překlad Petra Finkouse a úpravu Ladislava K. J. Nováka, nebo snímek Bez roucha za překlad Michaely Ebrové a úpravu Zdeňka Štěpána.
Šanci má i čtyřdílný seriál Vojna a mír za překlad Olgy Pavlové
a úpravu Dagmar Čápové.
Udělena bude i Cena FITESu za mimořádné dabingové zpracování hodnotného audiovizuálního díla a Cena Sennheiser
a Asociace pracovníků se zvukem za nejlepší zvuk dabovaného audiovizuálního díla, Cena F. Filipovského za celoživotní
mistrovství v dabingu a Cena Fitesu za celoživotní mimořádnou
dabingovou tvorbu. Přivítat bychom tak ve městě mohli např.
paní Janu Andresíkovou, Miriam Kantorkovou, Jiřinu Prokšovou
či Josefa Eismanna.
Novinkou v letošním ročníku bude udělení Ceny diváků za
nejlepší výkon nebo dílo v dabingu, o které hlasovali a rozhodli
diváci na stránkách www.dabingforum pod záštitou společnosti Intergram - nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Tato cena by
měla zatraktivnit a rozšířit povědomí soutěže a vyslyšet hlasy
laické veřejnosti.
Nadcházejícímu - 16. ročníku nezbývá než popřát úspěšný
průběh, všem nominovaným hodně zdaru a nám všem divákům
a posluchačům dobrou zábavu.
mh

Začátky Přeloučského dabingu
- Udělování cen Františka Filipovského
Rozhovor s bývalým místostarostou Přelouče p. Janem Pultrem
a Mgr. Věrou Jelínkovou
O pár slov o začátcích největší kulturní akce ve městě - Udělování cen Františeka Filipovského jsme požádali paní
Mgr. Věru Jelínkovou a bývalého místostarostu města pana Jana Pultra, kteří
oba byli u zrodu myšlenky uspořádat tuto akci v Přelouči.
Kdy jste se poprvé setkali s myšlenkou uspořádat v Přelouči tuto akci?
p. Pultr - Prvotní myšlenka se zrodila
v hlavě pana Ivana Hrůzy - nynějšího
ředitele SOP. Po smrti pana Františka
Filipovského si uvědomil, jak velký herec a dabér odešel a Přelouč, jako rodiště této velké osobnosti českého dabingu,
by měla uspořádat kulturní akci, na které by byli ohodnoceni jeho pokračovatelé
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- nástupci - nejlepší dabingoví umělci.
Celá soutěž by tím byla nejen poctou
jednomu z nejslavnějších přeloučských
rodáků, ale vlastně i celému českému dabingu. Po tomto prvotním impulzu inicioval na počátek roku 1994 (březen, duben)
první schůzku v Praze tehdejší starosta
Přelouče pan Dušan Kulka.
p. Jelínková - Tato první schůzka byla
domluvena u tehdejšího náměstka ministra kultury pana Michala Prokopa (ministrem kultury v té době byl pan Pavel
Tigtrid). Schůzka měla spíše informační
charakter, ale důležité bylo, že od pana
náměstka Prokopa jsme získali kontakty a byl dohodnut termín setkání druhé
schůzky, která se konala zhruba po čtrnácti dnech v pražské Ádrii (Filmový klub)

již s představiteli FITESu (filmový a televizní svaz) panem režisérem Martinem
Skybou a Josefem Eismannem. Toto byla
historicky velmi důležitá schůzka, na které bylo rozhodnuto o uspořádání nultého ročníku. Nultý ročník - Cena Františku
Filipovskému byl celý věnovaný památce a poctě slavného přeloučského rodáka a zároveň bylo dohodnuto, že další
ročníky již budou pokračovat jako Ceny Františka Filipovského, jako ocenění
jeho nástupců - nejlepších dabingových umělců. Následovala další pracovní schůzka opět v pražském Atriu, které
se tentokrát zúčastnili i představitelé Herecké asociace v čele s jejím prezidentem panem Janem Teplým a Bohumilem
Švarcem (v současné době je prezidentem herecké asociace pan Václav Postránecký). Tam se definitivně potvrdilo uspořádání nultého ročníku (označení nultý
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ročník vznikl dodatečně až po skončení
prvního ročníku) v Přelouči v rámci dnů
Evropského kulturního dědictví.
p. Pultr - Musím ještě připomenout další
a neméně důležité jednání - a to s dcerou pana Františka Filipovského Pavlínou v restauraci Skořepka ve Skořepově
ulici v Praze 1, která byla z nápadu uspořádat tuto akci v Přelouči upřímně dojatá
a přislíbila nám svou pomoc. Následující měsíce do konání podzimního nultého ročníku byly velmi hektické. Začínalo
se od nuly, nikdo neměl žádné zkušenosti, kontakty byly minimální. Bylo to opravdu velmi náročné. Ale nakonec se podařilo. Mezi pozvanými hosty nultého
ročníku se objevila taková jména, jako
poslanec ODA Jan Kalvoda, Michal Prokop - náměstek ministra kultury, pan
režisér Martin Skyba, pánové Bohumil
Švarc, Josef Eismann, Václav Postránecký, paní Valerie Kaplanová a PhDr. Váchalová z ministerstva kultury. Čestným
hostem byla samozřejmě paní Pavlína
Fililpovská s rodinou a zapomenout nesmím ani na paní Ljubu Hermanovou.
Její účast na přeloučském dabingu byla do poslední chvíle nejistá. Posezení
s touto velkou osobností českého filmu
v bývalém hotelu Fontána bylo pro mě
však opravdu mimořádným zážitkem.
Jak tedy probíhal nultý ročník? Scénář se možná ještě trochu lišil od ročníků následujících.
p. Pultr - Nultý ročník byl zahájen posezením v hotelu Fontána za účasti všech
pozvaných hostů a poté pokračoval večerním programem v Záložně, kde byla
slavnostně udělena Cena Františku Filipovskému za jeho celoživotní umělecký
přínos. Večer byl uspořádán pro širokou
přeloučskou veřejnost, což se bohužel
nestalo pravidlem i v letech následujících.
Od 1. ročníku byl naopak přeloučský dabing zahajován slavnostním udílením
cen v Záložně a ukončován posezením
ve Fontáně. Vzhledem ke kapacitě sálu
se však již na samotné slavností udílení
cen do sálu Záložny dostali pouze pozvaní hosté, což nám bylo mnohdy Přeloučáky vyčítáno. Velmi proto oceňuji nápad
z loňského roku se zavedením velkoplošné obrazovky na náměstí T. G. Masaryka,
na které bylo možno v přímém přenosu
celý večer sledovat.
p. Jelínková - Ještě nesmíme zapomenout, že součástí nultého ročníku bylo
i slavností odhalení pamětní desky na
rodném domě Františka Filipovského
a samozřejmě i kulturní program na ná-
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městí. Vzpomínám si, že první rok se mezi účinkujícími objevila např. do té doby
poměrně neznámá Leona Machálková,
ze které se později stala velká hvězda
muzikálů.
p. Pultr - Začátky byly opravdu velmi
těžké. Nikdo nás neznal, těžko se sháněli sponzoři. I proto byla pro začátek
na celou přípravu akce najata agentura
FOIBOS. Toto se však v pozdějším období ukázalo jako ne příliš šoastné rozhodnutí. Poslední ročníky jsou proto organizovány přímo Městem Přelouč. Druhý
ročník, jehož začátek proběhl od 19.00
v Záložně, byl souběžně zprostředkován
přímým přenosem do kina v Přelouči a ve
22.00 týž den na ČT. Třetí ročník jediný, byl
vysílán v přímém přenosu od 20.00 hod.
(První dva ročníky byly také přenášeny
českou televizí v přímém přenosu pod
názvem Kavárnička u Františka a dle
mého názoru to byly ročníky mimořádně
zdařilé. Na přímém přenosu má obrovskou zásluhu především pan Ondřej Šrámek - producent ČT, který nám výrazně
pomohl i při výběru režisérů - jednou
z nejvýraznějších osobností přeloučského dabingu byl např. pan režisér Jan Bonaventura, který tuto přeloučskou kulturní akci nesmírně obohatil a posunul.
Později se však ukázalo, že přímé přenosy jsou příliš drahé a přistoupilo se tedy
k vysílání půl hodinového sestřihu toho
nejzajímavějšího s týdenním zpožděním
na programu ČT 2, který se vysílá dodnes.
Na koho z realizačního týmu vzpomínáte nejraději?
p. Pultr - Jsou to všichni již výše zmiňovaní - pan Ondřej Šrámek, režisér Jan
Bonaventura, režisér Martin Skyba, pan
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Josef Eismann, Bohumil Švarc, Jan Teplý, paní Pavlína Filipovská atd. Bylo jich
mnoho a nerad bych na někoho zapomněl.
A co herecké osobnosti v Přelouči - jak vzpomínáte na ně?
p. Pultr - Obzvlášo rád vzpomínám na paní Valeriri Zawadskou - ta byla opravdu
velmi milým a příjemným hostem. Svou
účast na přeloučském dabingu zvažovala dokonce i s čerstvě narozeným - čtrnáctidenním synem, ale nakonec v den
udílení cen volala, že riziko by pro její
malé miminko bylo příliš veliké.
p. Jelínková - Nesmím zapomenout samozřejmě ani na paní Pavlínu Filipovskou - ta už je ale stálicí na Udílení cen.
Bez ní si snad už ani tuto akci neumím
představit. Také vím, že velkou popularitu a oblibu si u přeloučských občanů
získal herec Pavel Trávníček.
Když se podíváte na první a poslední ročníky, naplnil přeloučský dabing
vaše sny a původní představy? Máte
pocit, že by byl čas na nějakou změnu?
p. Pultr - Nevím, hlavní plus vidím v tom,
že se Udílení cen udrželo a že se dnes
už stalo jakýmsi pojmem na kulturní
scéně. Mám radost, že kromě známých
osobností se nezapomíná ani na ty, kteří nejsou tolik vidět, ale bez jejichž dobré a poctivé práce by český dabing nemohl existovat. Mám na mysli například
ceny za mimořádnou kvalitu překladu
a úpravy dabovaného audiovizuálního
díla, ocenění zvukařů aj. o tom, jak by
se mohl přeloučský dabing změnit, jsem
nepřemýšlel. Dle mého názoru možná
chybí prostor pro autogramiádu známých osobností. Přijde mi nedůstojné,
jak jsou herci a známé osobnosti „odchytávání“ po skončení slavnostního večera pod schody Záložny. Stačilo by vymezit prostor a čas pro podepisování,
připadalo by mi to daleko důstojnější.
Další zpestření by mohlo být např. v alternativních akcích, které by se tento den
ve městě konaly - výstavy, divadlo atd.)
Popřejete něco dalším ročníkům?
p. Pultr - ochotu města ve financování
a organizování této akce, schopné lidi,
kteří se na této akci budou podílet.
p. Jelínková - aby i nadále měl tak dobrou úroveň a přispíval ke zviditelnění
města.
Děkuji za rozhovor.

mh
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Napsali nám

Na roštu
Spěchala jsem na nádraží. Otočila jsem se, abych se ještě
jednou přesvědčila o tom, že se nemýlím. Sice trochu hůř vidím,
ale nemýlila. Nádherné nově upravené cestě přes Václavské náměstí dominuje velmi pěkná socha sv. Václava, nedávno zrestaurovaná a umístěná do parkového prostoru s lavičkami, s nově
vysazenými stromy a keři. Lavičkami? Ano, jen se jaksi zapomnělo, že když se na lavičku posadíte, neuvidíte do tváře milého světce, ale koukáte mu přímo na plochá záda. Ptám se proč
na záda? Skutečně zážitek. Tak jsem si položila ještě jednou
otázku, proč asi sv. Václav hledí k hlavní silnici a ne na lidi
jdoucí pěkně upravenou trasou nebo sedícími zde na lavičkách. Napadlo mě - asi hledí k východu, ale proč? Proč by měl
sv. Václav hledět k východu? Stejně by ho asi museli ještě trochu pootočit. Socha byla vytvořena v roce 1860 a měla zřejmě
původně stát zády k nějakému výklenku či ke zdi, nebo i ke
stromům. Autor počítal s pohledem pouze zepředu. Nejedná se
tedy o sochu řešenou prostorově, která je dobře vidět ze všech
stran. Ale i taková socha může být umístěna do volného prostoru jen s větší opatrností. Když už někdo navrhne parkovou
úpravu, měl by asi také vědět, jak tam bude řešena socha. Ne
místem, ale i postavením. Do tváře by jí mělo být vidět hlavně
z místa, odkud ji uvidí nejvíce lidí, tedy kudy prochází nebo kde
si sedají, ale ne z místa, kde z větší části projíždějí auta. Taková kocourkovská situace se dá zachránit tím, že se socha úplně otočí, což by asi nebylo technicky ani jinak jednoduché,
nebo se zde prostě umístí lavičky i z druhé strany, aby to nevypadalo tak smutně. Já bych byla pro to první řešení. Třeba jsem
moc cimprlich a někomu to zase až tak nevadí, ale když už se
prezentuje krása města, tak se vším všudy. Někteří nově příchozí by se tomu mohli podivovat, asi tak, jako jistí zlomyslníci jedné přeloučské situaci před 400 lety.
PhDr. Eva Jančíková

Autobusové nádraží
- léto 2010
V minulém vydání Přeloučského Roštu jsme otiskli několik
fotografií - jak si někteří z nás představují pořádek ve městě.
V tomto čísle bohužel v našem neradostném seriálu pokračujeme.
Nové autobusové nádraží připadalo zřejmě jakémusi umělci příliš fádní a obyčejné a proto ho „vylepšil“ svými originální-
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mi výtvory. Náklady na opravu se však v tomto konkrétním případě vyšplhají téměř na 45.000,- Kč.
Někomu jinému zase připadalo, že je třeba (opět na autobusovém nádraží) „upravit či opravit“ dveře na dámském WC!
Jak se mu to povedlo, dokládá opět fotografie.
Je opravdu nutné ničit a devastovat vše pěkné a nové okolo nás!

Přeloučský
Dechový orchestr ZUŠ
koncertoval v Estonsku
Prázdniny se rozběhly na plné obrátky a děti si začaly užívat volna. Neplatilo to však pro žáky orchestru ZUŠ Přelouč
se svým dirigentem Michalem Chmelařem. Po mnoha letošních
úspěších na soutěžích u nás, jako bylo například vítězství na
festivalu Čermákovo Vysoké Mýto, se rozjel orchestr dalekou
cestou do malebného města Tartu v Estonsku. Zde se každým
rokem koná festival „Mürtsub pill“, kterého se zúčastňují dechové orchestry a big bandy z celé Evropy.

Mezi letošními třiceti koncertujícími orchestry se přeloučská kapela rozhodně neztratila. Její koncertní i pochodový program byl nadšeně přijat nejen vřelým publikem, ale také mezinárodně uznávanými dirigenty z Finska, Lotyšska a Estonska.
Přeloučský dechový orchestr zde provedl celkem tři koncerty,
ve kterých zahrál především skladby českých autorů.
Orchestr zde navíc navázal přátelské kontakty s orchestry
z Finska a Lotyšska, které přislíbily účast na příštím ročníku festivalu Polanského Přelouč konajícím se vždy začátkem června.
Koncertní zájezd se mohl uskutečnit především díky grantům z Ministersva kultury ČR a nadaci Život umělce. Naše díky
patří i výboru SRPŠ, který rovněž finančně podpořil zahraniční
zájezd orchestru.
Velké poděkování patří všem účastníkům zájezdu a jejich
rodičům, kteří pochopili, že účast na zájezdu není jen výletem,
ale cítí zodpovědnost za celoroční úsilí celého kolektivu a svým
skvělým výkonem na koncertech v Tartu a kamarádstvím vzdají
dík svému dirigentovi za zájezd, který pro ně vybral a uspořádal.
Jana Bednářová
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Milí čtenáři,
prázdniny máme za sebou a pro děti nastal znovu čas školy. O prázdninách si řádně odpočinuly, určitě povyrostly a tes
je čeká zase tvrdá práce nejen ve škole. Pro rodiče nastává
čas uspokojit zájem ratolestí a vyhledat pro ně vhodné kroužky a aktivity. Abyste měli o něco širší výběr, nabízí i městská
policie fyzické vyžití pro vaše děti.

Odpad u kontejnerů

P

Při pochůzkové činnosti a kontrole svého rajonu si strážník
povšiml odpadu, který ležel na místě, kam se odkládá tříděný
odpad. Po získání informací od lidí, kteří bydlí v blízkosti, byl
dohledán muž, kterého obyvatelé popsali jako osobu, která zde
odpad vyhodila. S pánem byla věc vyřešena tak, že odpad dopraví tam, kam patří a protože zde byl novým obyvatelem a v místě jeho dosavadního bydliště odvoz odpadu probíhal trochu jiSportovní klub městské policie
nak, bylo jeho jednání vyřešeno domluvou.
V době letních prázdnin došlo k založení občanského sdruNa sběrných místech tříděného odpadu (místa s kontejžení „Sportovní klub MP Přelouč“. Náplní tohoto sdružení bunery) jsou často k vidění věci, které rozhodně na tato místa
de provozování sportovní činnosti pro děti i dospělé. V měsínepatří a kterým je určen sběrný dvůr. Lidé, kteří sem odcích září a říjen začneme s náborem dětí ve věku od šesti let.
kládají své vyřazené počítače, tiskárny, záchodové mísy neTi, kteří nás již znají z působení v Sokolovně, vědí, co jejich dítbo již nepohodlná křesla a pohovky, by si měli uvědomit, že
ka čeká. Cvičení základní úpolové gymnastiky, konse tímto dopouštějí přestupků, za které budou
diční příprava, teoretické i praktické znalosti v obřešeni pokutou až do 1 000 Kč na místě. V přípaMÌSTSKÁ
POLICIE
lasti poskytování první pomoci, základy anatomie
dě předání na přestupkovou komisi hrozí pokua spousta dalších aktivit. Navíc budou děti seznaty mnohem vyšší! Proto tyto věci dovezte vždy do
movány s činností, která souvisí s prací strážníků,
sběrného dvora, kam tyto odpady patří.
policistů, hasičů a záchranářů. Na léto připravíme
týdenní soustředění pod stany.
Alkohol za volantem
ØE
Pro dospělé chystáme kondiční cvičení se zaměÈ
Kolem půlnoci si hlídka všimla automobilu, kteLOU
řením na cvičení sebeobrany, sebeobranu pro ženy
rý poněkud zmateně jezdil na kruhovém objezdu
a střelecký oddíl, který budeme provozovat na střelnici v Přea blikal. Hlídka se rozhodla vozidlo zastavit. Protože z otevřelouči.
ných dveří automobilu byl silně cítit alkohol, byl řidič vyzván
Pokud budete mít zájem o bližší informace, jistě je najdek dechové zkoušce. Ta strážníkům ukázala 1,40 promile alkote na plakátech, které budou umístěny na viditelných místech,
holu. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána hlídka policie
nebo vám je rád poskytnu na tel. čísle 736 60 70 98.
ČR a celou záležitost si převzala k dořešení.

Činnost městské policie o prázdninách

Pošlapaná lavička

V letních měsících se
pozornost městské policie
zaměřila na oblast lohenicko-mělických písníků. Zde
jsme řešili nejčastěji přestupky, které souvisely s porušováním Obecně závazné vyhlášky města a přestupky na úseku veřejného
pořádku. Šlo zejména o nedovolené stanování, pálení
ohňů, znečišoování veřejného prostranství, parkování na lesních pozemcích
a v neposlední řadě i rušení nočního klidu. Všechny přestupky byly řešeny na místě nebo předány příslušným
správním orgánům tak, jak nám ukládá náš zákon.
Samozřejmě nejen písníky zaměstnávaly strážníky. „Odměňováni“ byli i přestupci ve městě. Často jsme řešili opilce za
volantem i na kolech, znečišoování dětského hřiště za Benzinou, krádeže v Penny Marketu a přestupky na úseku dopravy.
Nepochybně jste zaregistrovali, že neprobíhalo měření rychlosti. Důvod je prostý, na jaře došlo k poruše radarového měřiče a ten musel být bohužel odeslán k opravě až do USA.
Technici v ČR nemohli opravit poškozený laser a tak se oprava protáhla na celé období prázdnin.

Při kontrole sídliště hlídka zahlédla skupinku mládeže, jak
sedí na opěradle lavičky a nohy mají na místě pro sezení. Na
této lavičce bylo vidět, že tímto způsobem je lavička používána často. Proto bylo s mladými přestupci domluveno, že dají
lavičku i okolí do pořádku a věc bude vyřešena domluvou.
Lavička je v současné době natřena a okolí uklizeno od nedopalků cigaret a papírků.
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Na závěr naše kontakty:
tísňová linka 156 - ne z mobilních telefonů
tel.: 466 959 660
mobilní telefon: 736 641 952
fax: 466 094 104
e-mail: mp@mestoprelouc.cz
Bc. Martin Karabec, velitel MP Přelouč
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Trh práce
na Přeloučsku
Na ÚP v Přelouči bylo k 30. 6. 2010 evidováno celkem
1079 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti v měsíci červnu tedy činila v této oblasti 7,72 %.
Míra nezaměstnanosti: Chvaletice 7,62 %, Choltice 8,24 %,
Břehy 6,04 %, Řečany n/L 5,73 %. V Přelouči dosahovala
míra nezaměstnanosti 6,96 %. V okrese Pardubice činila
celková míra nezaměstnanosti 6,16 % s celkovým počtem
5792 evidovaných uchazečů. Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 30. 6. 2010 celkem 1352 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 4,3 uchazeče. Na Přeloučsku bylo k 30. 6.
2010 hlášeno na ÚP celkem 215 volných pracovních míst.
Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem 5 uchazečů.
Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 7. 2010 evidováno celkem
1096 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstna-
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nosti v měsíci červenci tedy činila v této oblasti 7,85 %.
K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.: Holotín 25 %, Tetov 21,67 %, Vápno
21,05 %, Poběžovice 14,63 %, Kasalice 14,58 %, Sovolusky 13,43 %, Strašov 12,86 %. Dále uvádím míru nezaměstnanosti: Chvaletice 7,62 %, Choltice 6,68 %, Břehy 6,25 %,
Řečany n/L 6,41 %. V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 7,01 %.
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti 6,36 %, s celkovým počtem 5904 evidovaných uchazečů.
Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 7. 2010
celkem 1547 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 3,8 uchazeče. Na Přeloučsku bylo k 31. 7. 2010 hlášeno na ÚP
celkem 256 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní
místo připadlo celkem 4,3 uchazeče.
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

Povodně 2010
Dne 7. 8. 2010 byla jednotka vyslána na pomoc při odstraňování následků bleskové povodně na Chrudimsko. První družstvo vyjelo na pomoc při pytlování písku do Chrudimi a druhé
družstvo do obce Dřenice, kde pomáhalo stavět protipovodňové hráze a odčerpávalo vodu až do ranních hodin.
Dne 9. 8. 2010 byla jednotka vyslána na pomoc při odstraňování následků povodních do Hrádku nad Nisou. Zde zasa-

Inzerce

hovala do 13. 8. 2010. Po celý
týden prováděla čerpání vody,
rozebírání konstrukcí, vyprošoování vozidel, odstraňování
poškozených a naplavených
věcí a uhynulých zvířat. Družstvo operovalo v oblasti Hrádku nad Nisou, Chotyně a Dolní Suchá společně s jednotkou ze Sezemic, se kterou již
v minulosti operovala při povodních v Litoměřicích.
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Velmi dobrá spolupráce mezi jednotkami nám umožnila překonat drsné podmínky a psychickou i fyzickou zátěž.
Proto všem zasahujícím členům patří poděkování.
Macháček Martin, Velitel JSDH Přelouč
Fotky naleznete: http://chj-prelouc.webnode.cz/fotogalerie/
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O kom nevíme
V polovině června došel do e-mailové
schránky Přeloučského Roštu následující
dotaz:
Dobrý den, provozuji depozitum
pro opuštěné kočičky v Přelouči. Ráda bych se zeptala, zda nebudete mít
zájem o mém depozitu napsat v Roštu. Veškeré náklady, až na nějaké dary v podobě krmiva hradím sama ze
svých prostředků. Třeba by článek
oslovil nějakou firmu, nebo někoho
ze spoluobčanů, aby mi v této činnosti pomohl, největší náklady jsou na
veterinu, protože opuštěné kočky léčím a kastruji. Zdena Radošová
Přiznám se, že o činnosti depozita
(které funguje v Přelouči již druhý rok)
jsem opravdu nevěděla. Možná, že jste
na tom stejně a právě proto bych Vám
ráda v krátkém rozhovoru paní Zdenu
Radošovou představila.
Paní Radošová, můžete čtenářům Roštu nejprve vysvětlit, co to vlastně depozitum je? Běžně se setkáváme spíše s termínem útulek, je v tom nějaký
rozdíl?
Jedná se vlastně o jakési dočasné
umístění zvířete. Z útulku vám předají
např. 3-4 kooata včetně krmení a vy se
o ně na předem určenou dobu postaráte.
Samozřejmě pokud se během této doby
podaří zvířata umístit k novým majitelům,
tím lépe. Takto jsme vlastně před dvěma
roky začínali i my. Kočičky mám ráda a od
dětství co pamatuji, u nás doma neustále nějaká žila. Proto, když jsem na internetových stránkách útulku Vrbičany (Vrbičany, okr. Kladno - pozn. red.) objevila
prosbu na umístění několika kooat, reagovala jsem na ní a tím to vlastně všechno
začalo. V současné době fungujeme jako
běžné občanské sdružení.
Kolik zvířat v depozitu máte?
Většinou je to okolo 20-30 koček
a kooat. Ráda bych zdůraznila, že přijímáme pouze zvířata v přímém ohrožení
života, zraněná, nebo březí. (nyní máme
úplný stop-stav). Velmi důrazně bych na
tomto místě ráda upozornila především
nezodpovědné majitele, že k nám opravdu nelze předat kočku jen proto, že Vás
už omrzela, nebo že se o ni už nechcete
dále starat. Ráda bych také apelovala na
všechny majitele, že starat se o živé zvíře - jakékoliv, je velmi zodpovědná práce,
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za zvíře na sebe berete odpovědnost na
mnoho let, nelze se ho jednoduše zbavit,
kdy se vám zamane. Velmi se přimlou-

Ocenila bych prakticky jakoukoliv pomoc - materiální i finanční. Kvalitní krmivo, podestýlku Mici, kočičí wc, deky, starší ručníky, hračky, domečky pro kočičky,
škrabadla, dezinfekční prostředky, finanční prostředky na veterinu, kde jsou náklady nejvyšší. V našem městě jsem nechala vykastrovat zhruba 30 toulavých
koček, které byly následně umístěny, nebo pokud se nedaly ochočit, byly vypuštěny do původní lokality, kde se jim starám
o přísun krmení. Pokud má prosba někoho osloví a bude ochoten pomoci, velmi děkuji. Také hledám hodné lidi, kteří

vám i za včasnou a odborně provedenou
kastraci zvířete - předejdete tím mnohým
nepříjemným situacím.
Jak se na Vás dívají sousedé a lidé
z okolí?
Nemyslím si, že by byly nějaké problémy, nikdy jsme neřešili žádné vážné
spory, nebo nepříjemnosti. Někteří lidé
nás samozřejmě mají za blázny, někteří
nás nechápou a někdo naopak naši činnost velmi oceňuje. Opravdu velmi zvláštní mi přijde především to, že o nás vědí
i lidé z dalekého okolí a nabízí nám svou
pomoc, ale místní občané o nás bus neví, nebo vědět nechtějí.
Co se vám v poslední době nejvíc podařilo, z čeho máte radost a co vás
naopak zarmoutilo?
Radost mám z jednoho z našich posledních přírůstků. Malého kooátka (dostala jméno Zlatíčko), které k nám přinesla paní Marie Slavíková. Kotě našla
na silnici a nevěřila, že by se dalo ještě
zachránit. Povedlo se a věřte, že to opravdu není proto, že má kočka údajně sedm
životů. Zarmoutila mě naopak jiná situace, nedávno jsme jiné kotě našli zavěšené v igelitové tašce přímo na našich
vchodových dveřích. Zanechal ho tam
jistě nějaký „milovník koček“.

by byli ochotni na čas u sebe kočičku
ubytovat. Kočka je živý tvor, cítí, vnímá
a má své potřeby. Kontaktovat mě může zájemce o pomoc prostřednictvím našich webových stránek, nebo přímo doma, po domluvě na tel. 776 143 411.
Paní Radošová, mám poslední otázku - Kde se o vás mohou naši čtenáři
dozvědět víc?
Nejvíce informací o nás je možné získat na webových stránkách www.srdcemprokocky.cz. Tam se dozvíte nejen
vše o našich kočičkách, o tom co pro ně

Kolik zvířat se vám doposud podařilo
umístit?
Za svou dosavadní činnost jsem umístila na sto kooátek a koček. Kooat většinou nalezených v parcích, v krabicích
u obchodů, v lese, popelnicích, nebo narozená u nás nalezené březí kočce.

děláme a o lidech, kteří nám v naší práci pomáhají. Pokud by někdo ze čtenářů
Roštu měl zájem nám jakoukoli i sebemenší finanční částkou pomoci, dozví se
tu i číslo účtu, na jaký je možné tuto částku poukázat.

Jak si představujete konkrétní pomoc
pro Vaše depozitum?

Děkuji za rozhovor a přeji hodně
úspěchů ve vaší práci.
mh

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace

!

Linka důvěry Ústí nad Orlicí slaví 15 LET
Vznik Linky důvěry Ústí nad Orlicí se
datuje k roku 1995.
Je to tedy již 15 let,
co pracovníci linky pomáhají občanům vypořádat se s tíživými životními situacemi. Linka důvěry je odborné pracoviště,
jejímž posláním je poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli
obtížné životní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající neví rady, cítí se ohrožen, nebo své trápení ale
i radost potřebuje jenom někomu svěřit
a s někým ho sdílet. Jsme tu pro každého člověka, kterého něco trápí a potřebuje pochopení, podporu a pomoc s řešením
své situace. Naše linka důvěry slouží pro
všeobecnou populaci bez omezení věku a pohlaví. Linka důvěry funguje jako
první záchytná pomoc pro člověka v krizi. Výhodou linky důvěry pro volajícího
je zaručení jeho anonymity a závazná
mlčenlivost pracovníků. Více informací
o činnosti Linky důvěry Ústí nad Orlicí
naleznete na www.linkaduveryuo.cz.

Linka důvěry funguje nepřetržitě
na telefonním čísle 465 52 42 52.
Telefon je za cenu běžného telefonního
hovoru.

„Zavolat může každý… i Vy…“
Lupka Marešová,
vedoucí Linky důvěry
Ústí nad Orlicí

Inzerce

Inzerce
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Napsali nám

!

Z DOPISŮ NAŠICH ČTENÁŘŮ
OBYČEJNÍ - NEOBYČEJNÍ LIDÉ...
Žijí mezi námi. V lidské společnosti netvoří většinu. Nebývají to křiklouni, zdobí je spíše pokora. Můžou vás zaujmout
svými občanskými postoji, nebo svými zájmy, ale také svojí
precizní prací. Setkání s nimi nenapovídá na první pohled nic
zvláštního - je takové všední...
Někdy v době kdy už byla válka ve druhé polovině a já se
připravoval na svoji první cestu do školy, jsem začal chodit
v Benešovicích do jedné chalupy, protože se mi tam líbilo. Bydlel tam takový černovlasý kluk, který pořád něco kutil. Opravoval kolo, lepil duši. Já jsem se mu tam pletl a přitom ho se zájmem pozoroval. Už tehdy měl na střeše malou elektrárničku.
Vrtule poháněla dynamo, které dobíjelo baterii. Večer u nich
svítila žárovka. V ostatních domech čadily petrolejky, nebo svíčky. Ve vsi ještě nebyla zavedena elektřina. Ten mladý šikovný
muž se jmenoval Miroslav Danielka a učil se tehdy automechanikem v autodílnách „U Linhartů“ - objekt mezi „BILLOU“
a Orlovnou. Po vyučení u něj dominovala záliba v motorismu.
Vždy dával přednost silným strojům zavedených značek. Motocykl značky Zündapp tento požadavek splňoval. Takový rozjezd na tomto stroji se podobal startu sportovního letadla. Ve

FEJETON
Přijdte k nám, my nebudem doma
Hosty a hostitele můžeme obecně dělit na slušné a neslušné. Kategorii slušných hostů a hostitelů jsme probrali ve škole
v „Základech společenských věd“. Neslušní jsou ti, co se vymykají bontonu. Nezřídka se s nimi potkáváme a přiznejme si,
že nás - jako vnější pozorovatele - mohou pobavit. Když malíř Vladimír Komárek přibíjel u vchodu do svého domu v Nedvězí cedulku s nápisem „Jen krátká návštěva potěší,“ věděl,
co činí.
Problémovým typem je host vlezlý. Stephen Leacock mu
v jedné ze svých povídek propůjčil výstižné označení „pan
Wlezley“. Z dětství si vybavuji sousedku, která nás navštěvovala pravidelně v sedm hodin ráno, když vypravila děti do školy. Opřela se u dveří o zes a svým objemným zadkem po čase
vydřela v kuchyni omítku. V jedné povedené televizní inscenaci se hostitelský pár snažil zbavit hosta nepozorovaným vhazováním hmyzu do jeho sklenky s vínem, „nechtěná“ drcnutí
nenápadně přecházela ve žsuchance a pohlavky, až host
odcházel se zlomeným žebrem, vykloubeným zápěstím a boulemi na hlavě. Celá situace působila jako nevinné nedopatření.
Dr. Plzák zase varuje před neurvalostí nečekaného hosta, který
na poznámky hostitelky: „Bohužel, nemám uklizeno,“ reaguje
slovy: „To vidím.“
Ale i hostitel se může provinit proti bontonu. Když detektiv
Phil Marlowe navštívil v rámci vyšetřování v nepříliš vábně vyhlížejícím činžáku ušmudlanou černošku, odpověděl jí při pohledu na schlíplý čajový sáček (patrně již po koupeli) na dotaz,
zda čaj chce silný nebo slabý jedinou možnou větou: „Jak to vyjde.“ Situaci by mohlo korunovat hledání kávové lžičky dlouhým
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zralém věku zůstal věrný automobilu značky Tatra. Nejdřív to
byla „ministerská osmička“ - T 87 vzadu s nádhernou ploutví,
potom Tatra 603 - ovšem v zelené barvě. Na otázku proč jsem
se dozvěděl, že to byla barva firemních vozů. Oba dva stroje,
osmiválce vzduchem chlazené vyžadovaly přeci jenom náročnější údržbu a to pan Miroslav zvládal. Jako zaměstnanec Tesly ao už jako soustružník, nebo řidič nákladního automobilu se
jevil vždy jako člověk na svém místě. K tomu soustruhu, stačila jenom zmínka před kolegy a jejich názor byl jasný. Mirek?
Ten dokáže udělat hřídelku do hodinek. K tomu není co dodat.
Něco ale přeci, popřát mu a jeho ženě Jiřině zdraví a hodně
dobré pohody.
L.Č.

šmátráním pod gaučem, kde nalezena byla pouze vidlička
s ulomeným bodcem.
Zanedlouho po tom, co se naši známí odstěhovali do domku po rodičích, jsme se rozhodli pro zdvořilostní návštěvu. Do
nového bytu by to chtělo nějakou pozornost. Po dlouhém vybírání mne zaujal keramický svícen. Dárek s decentním dekorem
i tvarem, který nezabere moc místa a mohl by i potěšit, nebyl
z nejlevnějších. Hodní a pohostinní přátelé nás uvítali v prostředí zamořeném cigaretovým dýmem výtečnou zabijačkovou
polévkou s chlebem a hliníkovou lžící. Pak došlo na předávání dárku. Takový okamžik obvykle vyvolá jemné napětí a nedočkavost u obou zúčastněných stran. Hostitelka reagovala rázně a upřímně: „Takovejch krámů jsem vyhodila, když jsme se
stěhovali.“
Při další návštěvě vysoce zabodovaly cigarety a toaletní papír. S kytičkama.
D. Jiroutová

Hotel Bujnoch Vás
všechny srdečně zve...
" 29. srpna 2010 u příležitosti školního roku připravíme Sunday Brunch s kulinářskými dobrotami a programem pro děti i dospělé.
" 3. září 2010 Taneční večer s hudbou pro střední generaci.
" 9. září 2010 Ochutnávka slavného vinařství Znovínu Znojmo, kde budeme chutnat vína, své kulinářské umění předvedou kuchaři Hotelu Bujnoch a v neposlední řadě budeme
hovořit o historii měst Znojmo, Přelouč a co je spojuje.

Přeloučský ROŠT
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Ateliér Josef zve všechny příznivce hudby, divadla a tance na 6 ročník ZAHRADNÍ GALERIE, která se koná dne 18. 9. 2010 v ul. Štítného
a Tylově v Přelouči. Akce začíná bohatým programem ve 13 hodin, kolem 20 hodiny je vyhlášení charitativní tomboly, jejíž výtěžek bude věnován Dětské klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové a konec celé
akce je časován na 21.00. Ceny do tomboly v podobě deseti obrázků
věnoval autor celé akce pan Josef Dvořáček.
Všichni jste srdečně zváni a sebou si nezapomeňte vzíti dobré počasí a náladu.
Za Zahradní Galerii Luděk Schejbal

Inzerce

Divadla v Přelouči
V Občanské záložně v Přelouči se 12. 6. 2010 uskutečnilo
divadelní představení nového ochotnického spolku Beseda. Rozvernou hříčku „Pod keltským dubem“ napsala Eva Jančíková,
která ji také zrežírovala. Přes nepřízeň času přišlo do divadla
přes padesát diváků, včetně hostů z divadelního spolku Matouš z Ratají n. S., kteří si tuto hru zahráli před několika lety jako první. Podle reakce publika a jejich potlesku se dalo usuzovat, že se diváci velmi dobře bavili, stejně jako se dobře bavili
i herci. Na to, že vystupovali úplně poprvé, se jim to povedlo.
Členové spolku Beseda budou i nadále pokračovat v divadelní činnosti, ale již bez zakladatelky. Původní záměr, aby divadlo bylo ryze autorské a zaměřené především na Přelouč, byl
změněn. Po vzájemné dohodě členů došlo i ke změně vedení
divadelního spolku a Eva Jančíková bude nadále působit jen
v dětském divadelním kroužku ESO při DDM v Přelouči, kde
od září začne s dětmi studovat pohádkovou hru věnovanou
750 letům od povýšení Přelouče na město s názvem „Ze vsi do
města“. Do této aktivity by měli být zapojeni vedle místního pěveckého sboru, se kterým se zatím jedná, také členové šermířské skupiny. Premiéra by měla být v červnu příštího roku. Uvidíme, jak se nám vše podaří.
-jan-
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Povídka pro čtenáře Roštu
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František Flos - DRNAJ
(momentka)
Někdy náhodná věta, někdy neočekávané setkání pohnou
hlubinami zapomnění a vzpomínky se vynoří jak bublinky plynů, když se rybka zavrtí na dně stojaté vody.
Tak při čtení o vítězstvích nejlepšího běžce, štábního kapitána Zátopka, vynořily se vzpomínky z dávného mládí na znamenité, nikoliv slavné, ale velmi populární běžce.
K tomu ještě osmdesát let, když jsem za letního odpoledne
přiběhl ze školy a zastihl jsem u nás na dvoře útlého mužíka,
který se mně na první pohled zalíbil a jehož práce se mně zdála
navýsost zajímavá. Mužík byl asi padesátiletý, oděný na letní
dobu až příliš lehce, ve štruksovém kabátku a zvarhanělých nohavicích. Řídké světlé vlasy a kozí bradka prozrazovaly pocestného umělce. Nedivte se, že jsem ho ihned správně zařadil, protože u nás nacházeli útočiště a kus chleba světoběžníci
nejrůznějších povolání, herci, vandrovníci, smolaři, dráteníci,
pláteníci, výrobci dřevěného nádobí i cestující hřebenáři, jak říkal strýc Josef, který jako řezník znal několik okresů.
Obnošený černý klobouk se širokou střechou, povalující se
před lavicí potvrdil mé domněnky, a když jsem pohlédl blíže na
dílo umělcovo, řekl jsem si v duchu „prr.“
Chlapík kladl tuhý, podivně prořezávaný hnědý papír na
škarbky bílého papíru, namáčel kartáček na boty v krabičce
černidla a potom tím kartáčkem jezdil po tuhém papíře. Nemohl jsem potlačit zvědavé otázky, co to dělá. „Tisknu, chlapečku, tisknu pozvání,“ odpověděl mužík vlídně.“ Umíš-li číst,
budeš mít k večeru radost.“ Spolkl jsem urážku, vždyo jsem již
končil druhou třídu obecné školy, a když mně mužík podal
bílou a strakatou škartici, četl jsem, jen málo koktaje. „Dnes večír budu běhat po rynku. Přijste se po-kaňka-vat na světozná-kaňka ho běž-kaňka. Má úcta k mužíkovi vzrostla jako topol
u rybníka - jednak proto, že jsem ještě nikdy „světozná-běhou-neviděl a jednak proto, že ho budu vidět zdarma. Jakmile
umělec „natiskl“ asi dvacet pozvání, rozběhl se po městečku,
aby je rozdal v hospodách a u kupců. Myslím, že jsem mu velmi pomohl, protože za půl hodiny věděli o chystané podívané
všichni kluci z ulice a ti roznesli radostnou zvěst do všech končin městečka. Dočkali jsme se překrásné podívané. Náš chlapík
odložil štruksové šaty a objevil se v trikotu ověšeném rolničkami. Hlavu si ozdobil vysokou papírovou čepicí a na bosé nohy
si obul červené střevíce bez podpatků. Aby se mu nikdo nepletl
do cesty, švihal kolem sebe bičíkem. Obecenstva sešla se síla,
a my kluci jsme se rozběhli aspoň n\ kousek za „světozná-ho-běhou“. Má úcta k umělci valně poklesla, když po druhém
klusu kolem náměstí, milý chlapík přišel vybírat s talířem v levé ruce. Sliboval sice, že oběhne ještě desetkrát kolem, ale já
jsem si tenkrát myslel, že je umělce v běhu nedůstojno, aby
provozoval tak hloupou věc, jako je sbírání krejcarů na talíř.
Potom se stalo něco ještě podivnějšího. Při třetím kole objevil
se po boku běžcově chlapík také malé postavy, ale tělnatý a nedal jinak, než že bude také běhat. Obecenstvo bylo zprvu překvapeno, ale potom zajásalo, tleskalo a volalo: „Ves ho Drnaj,
Drnaj, Drnaj, Drnaj! Ukaž, co umíš!“ A Drnaj ukazoval. Nedbal
na švihání bičíkem, nýbrž klusal vytrvale, a když cizí umělec
ustoupil udýchán z arény, klusal náš domácí vytrvale, pobrukuje si svou písničku: „drnaj, drnaj, drnaj!“ Když jsme večer
seděli u stolu, na němž pářila mísa brambor, které jsme zapíjeli usedlým mlékem, stěžoval si náš spolustolovník: „Pantatínku a vy, drahá paňmaminko, musím se Vám přiznat, že jsem ve
své mladosti běhal až u Parýzu, v zemi francouzské, v Ham-
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burku u moře, ve Vídni a všude jinde, ale tohle se mně nikde ještě nestalo, až v hloupé Přelouči. Cizí host se náhle odmlčel
v obavě, že urazil naše vlastenecké city, ale když uslyšel všeobecný smích, vybral si „rozsejpavou“ a zapil ji mlékem. Druhý
den odešel, pěkně poděkoval, ale nesmířen. Do Přelouče už
ani krokem nepáchne. Škoda!
--„Strýčku, znáte Drnaje?“ Strýc Josef zakroutil si černé frňousy, rozesmál se, až se mu bílé zuby zaleskly a spustil:“ Jakpak
bych neznal Drnaje? Zná ho celý svět. Má dobrou chaloupku
v Cholticích a v ní vádivou a zlou ženu, takovou suchou tyčku.
Drnaj se jmenuje Vokřál a je pocestným provazníkem.“ Co je to
pocestný provazník, strýčku?“ „Inu provazník, který se nezdrží
doma, nosí stoličku s kolem přes rameno a běhá z města a ze
vsi do města a do vsi. Povídám, že běhá, protože Drnaje dosud
nikdo neviděl chodit pomalu. Bručí jen drnaj, drnaj a kluše. „Viděl jsem ho, že pomáhá u provazníka Menčíka“, povídal tatínek.
„To jen tenkrát, když je se ženou zadobře“, potvrzoval strýc Josef.
Den co den pracuje do půl dvanácté, potom se rozběhne do
Choltic k obědu a v jednu je zase zpátky u díla.“ „Nepovídej,“ odporoval tatínek,“vždyo je do Choltic dobře půldruhé hodiny!“.
„Co je to půldruhé hodiny tam a půldruhé zpátky pro Drnaje,
pro člověka, který nemá slezinu!“ „Cože nemá?“, zeptala se maminka. „Drnaj se tím chlubí“, trval na svém strýc a vykládá, že
jen člověk bez sleziny musí stále klusat. „Všichni se smáli, ale
já jsem vážně uvažoval, mám-li slezinu a jestli ano, jak bych
se jí mohl zbavit. To by kluci koukali, až bych spustil: „drnaj,
drnaj!“. Ale já bych říkal raději brlem,brlem, aby si snad někdo
nemyslel, že jsem Vokřálů.
--A potom, když jsem byl už študentem, vzpomínal jsem si
někdy na Drnaje, když jda kolem „blahobyta“, vídal jsem o stěnu opřené kolo a stoličku. Věděl jsem, že Drnaj utápí zármutek
v blahobytu. Zemřela mu žena a nikdo se s ním nemohl vadit
a nemohl mu vařit v Cholticích obědy.
--Drnaj běhal jako jindy ze zvyku na obveselení všech, kdo ho
znali. Ale nejen na obveselení. Před sedmdesáti léty nemívali
lékaři na venkově své lékárničky, a když přece, neměli všechny
léky. A stalo se, že v Cholticích upadla na ledě při klouzání
slečna řídícího panství a ztratila vědomí. Lékař sice přispěchal,
rozpoznal čeho je třeba, ale žádného léku neměl. Bylo velmi
naspěch. Bylo nutno připravit kočár a koně, ale vozka nebyl po
ruce. Byl však po ruce náhodou Drnaj. Lékař mu podal recepis,
než kočí Volejník se přiloudal, než kočár vytáhl z kolny a než
ustrojil koně, probíhal již Drnaj Veselím a klusal ku Klenovce.
Odtud pak se už běží do Přelouče z kopečka a když Volejník dojel v Přelouči na náměstí k lékárně, předával Drnaj v Cholticích
lék užaslému lékaři. Přiběhl včas. „To jste si, Vokřále, ale pospíšil, pochvaloval lékař rychlého posla. „Inu, musel jsem přidat trochu páry,“ odpověděl skromný Drnaj a na odměnu ani nečekal.
Kdepak nyní asi Drnaj běhá? Podle víry starých nejspíš po
nebeských nivách.
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FINSKO
Co se asi vybaví v hlavě většině Čechů v souvislosti s touto
severskou zemí? Hokej, jezera, sobi, sauna, vodka, Nokia, pak
možná ještě formule, rockové kapely, moderní architektura.
A hlavně zima! Většina ze zmíněných bodů je v seznamu naprosto oprávněně, ale některé se trochu přeceňují.
Začněme však popořádku. Jak jsem se vlastně do této odlehlé země dostal? Všechno začalo v roce 2001, kdy jsem se
rozhodl využít možnosti vycestovat na roční studijní program do
zahraničí. „Kam bych tak mohl jet?“, říkal jsem si. Lákala mě čistá nedotčená příroda někde na severu. Země tisíce jezer, to znělo dobře, a tak jsem se rozhodl pro Finsko. Možná, že už název
univerzity „Teknillinen Korkeakoulu“ a sousedního výzkumného
centra „Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus“ mě mohl varovat
před tou strašnou řečí, avšak ten opravdový šok nastal, až když
jsem finštinu poprvé slyšel. Člověk jen naprázdno polkne, zalituje, že těch tisíc jezer nebylo v sousedním Švédsku a hurá do
boje! Ne nadarmo se finský sportovní komentátor Antero Mertaranta stal po svém legendárním komentáři zlatého hodu Báry
Špotákové v Česku mediální hvězdou. Naštěstí ve Finsku téměř
úplně každý mluví velmi dobře anglicky, takže jsem nebyl ztracen.
Během svého pobytu jsem si Finsko a vlastně celou severní Evropu zamiloval natolik, že jsem se po ukončení univerzity
v Praze rozhodl na sever vrátit. Přes dva roky jsem žil v Norsku.
Této nádherné zemi se těžko něco vyrovná, ovšem pracovní příležitosti jsou pro jaderného inženýra přeci jen lepší více na východ. Finové v tuto chvíli jednu jadernou elektrárnu staví a v parlamentu navíc čekají na schválení další dvě licence. Osud mě
tak před rokem zavál zpět do země Suomi.
Vraome se nyní k našemu seznamu a několika zajímavostem, které zde mohou našince překvapit. Říkat o Finsku, že je
zemí tisíce jezer, není tak úplně přesné. Ve skutečnosti jich je
zde skoro 190 tisíc! Už samotný pohled na mapu prozradí, že voda je tady skutečně všude. A kde není voda, tam jsou lesy plné
divoké zvěře, včetně medvědů, vlků, rysů, jezevců nebo lišek. Mimochodem, píšu-li o liškách, jsou to jediné houby, které Fini
sbírají. V létě se tak i na cestách zakopává o hřiby, křemenáče
a jiné houby, které nikdo nechce.
Ze zvěře bych určitě neměl zapomenout na soby, kteří žijí ve
stádech na severu za polárním kruhem. Často táhnou krajinou
- silnice, nesilnice. Při dubnové cestě s partou Čechů 1300 km
na sever daleko za polární kruh jsem se o tom mohl přesvědčit
na vlastní oči. Seriózně varován Finy a vlastně i značkami všude podél cest jsem nesdílel nadšení ženské části osazenstva
v autě, kdy že už ti sobi konečně na těch silnicích budou, hlavně pak s vědomím sněhu a ledu na silnici a dvou tun naloženého auta s pneumatikami bez hrotů. Možná, že kdybych seděl
na zadním sedadle cizího auta, tak bych na věc taky nahlížel
jinak. Nakonec jsme žádnou kolizi řešit nemuseli, ovšem několik sražených zvířat podél cest varovalo, že ne vždy se bohužel zadaří.
Cesta do srdce Laponska byla zkušeností tak trochu z jiného světa. Nejzajímavější asi byly výlety na sněžných skútrech.
Když jsme poprvé viděli dopravní značky a ukazatele zapíchnuté do sněhu uprostřed zamrzlé řeky, tak nám to připadalo k smíchu. Brzy jsme ale pochopili, že se jedná o velice důležitý dopravní prostředek, protože protahovat silnice ke každému domu zde
není možné. Na skútrech jsme se na severských pláních vyřádili jak malí kluci, potkali jsme několik stád sobů, ale ta spotřeba! Když jsem si uvědomil, že jsme se čtyřmi skútry za pět
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hodin propálili tolik benzínu co v autě po ujetí 1500 km, tak
hanba nám až se potopí Tuvalu či další tichomořské ostrovy!
Jedním z cílů naší cesty byla polární záře. Máte-li notebook,
v mobilu vysokorychlostní internet a v týmu astrofyzičku s přístupem k on-line měření sluneční aktivity, ani se nechce věřit,
že by se nezadařilo. Bohužel jsme však v týmu neměli žádného
meteorologa. Den po dni jsme se tak v podvečer dozvídali, jak
silná aktivita zrovna je a že kdyby se před hodinou nezatáhlo,
tak by byla určitě vidět polární záře. Nakonec se však i na nás
usmálo štěstí a předposlední večer jsme mohli obdivovat nádhernou hru světel a barev.
Píšu-li o Finech, určitě bych neměl zapomenout na sauny,
které jsou úplně všude. Říká se, že sauna je první, co Fini postaví při stavbě domu. V dnešní době, kdy už si tady lidi většinou domy sami nestaví, to sice už není tak úplně pravda, přesto
je však sauna nedílnou součástí téměř každé domácnosti. Na
začátku jsem tuto kulturu moc nechápal, ale velice brzy jsem si
finskou saunu oblíbil. A když teploty poprvé padly pod -20 stupňů, nedal bych na ni dopustit.
Sportem číslo jedna je ve Finsku určitě hokej. A úplně nejdůležitější je vždy souboj se Švédy, ze kterých mají Fini bohužel
komplex. Asi mě tak ani nemohlo překvapit, když za mnou po
nedávné prohře s Čechy ve čtvrtfinále mistrovství světa přišel
můj kamarád Janne a řekl mi, že je rád, že Češi vyhráli, protože Fini by prý určitě v semifinále se Švédy prohráli. Než prohrát s rivalem, to radši přijít o bronz!
Fini mají samozřejmě i své neřesti. Země se od nepamětí
potýká s vysokou mírou alkoholismu, se kterou vláda bojuje
enormním zdaněním. O to větším kontrastem jsou pak trajekty
mezi Finskem a Estonskem či Švédskem. Když Fini začnou pít
levný duty-free alkohol, jsou jak utržení ze řetězu. Spojovat Finy
s vodkou je ale trochu liché. Hlavním nápojem je tady určitě pivo, i když nazývat zdejší značky pivem je myslím trochu rouhání.
Z celkového pohledu ale Fini žijí velice zdravě. V podvečer
jsou všechny parky a stezky plné běžců, bruslařů, chodců, cyklistů a jiných sportovců. Člověk si nejdříve říká, jak by se mu běhat nechtělo, pak pomalu mění názor, že to možná ve zdejších
klidných lesích čas od času není tak úplně špatné a za pár týdnů si uvědomí, že běhá taky.
Na úplný závěr bych však rád dodal, že přes všechny věci,
které jsem si zde oblíbil, zůstane Přelouč místem, kam se vždy
rád budu vracet za rodinou i přáteli. Na tom se nic nezmění, ao
už budu kdekoli. A ke všemu, svíčková je svíčková!!
Z Helsinek zdravím všechny Přeloučáky,
Libor Klečka
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1. KOLO FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE UKONČENO
31. 5. 2010 bylo ukončeno 1. kolo fotografické soutěže Moje město ve fotografii. Porota vybírala celkem ze 172 došlých
fotografií a opravdu neměla jednoduchou práci. Rádi bychom
touto cestou poděkovali všem autorům za jejich zaslané příspěvky a upozorňujeme všechny, kteří mají ještě zájem se této
soutěže zúčastnit, že mají možnost. Uzávěrka 2. kola bude
30. 9. 2010. Poté bude ze všech došlých fotografií vybráno
13 snímků pro fotografický kalendář města 2011. Posílejte tedy ještě do konce září své příspěvky - těšíme se na ně.

2. místo - sl. Marie Ptáková - Západ slunce

Konečné výsledky 1. kola:
1. místo - p. Jiří Danielka - Kaluž
3. místo - p. Iva Gabrhelová - Buňkov

Inzerce
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DEŠTNÝ PRALES (RAIN FOREST)
- 2. část
Popis pralesa
Lesní porost na Olympijském poloostrově má čtyři základní typy, první dva
jsou typy deštného pralesa, typy 3. a 4.
jsou spíše horské lesní porosty:
1. teplotně relativně stálý, 2. nížinný,
3. horský, 4. subalpský, následovaný alpskou oblastí na samých vrcholcích pohoří.
Les č. 1 - prales teplotně stálý, se
nachází nejblíže pobřeží. Pobřeží a údolí rozložené na západě poloostrova oddělují dopad srážek a ovlivňují teplotu.
V této oblasti jsou časté mlhy a vysoká
vlhkost. Dominantními stromy jsou tady
smrk sitka a cedr červený (thuja plicata).
Les č. 2 je prales nížinný. Tam již
téměř neroste smrk sitka, ale jsou tam
velmi velké jedle. Kanadská tsuga a Douglasova jedle jsou zde zastoupeny nejvíce. Oba tyto stromy tvoří dešoový stín
pro další část pralesa. Cedr červený západní tady roste méně, ale jeho množství
a zdravotní stav je indikátorem dobrého
stavu pralesa v této zóně.
Les č. 3, horský lesní porost, postupně navazuje na prales nížinný a roste v něm převážně smrk stříbrný. Tyto dvě
části se dosti prolínají.
Les č. 4 subalpský navazuje na horský. Postupně tam přibývá srážek sněhových, které v pralese padají mnohem
vzácněji. V okrajových částech se tam
dobře daří smrku stříbrnému, také tam
roste jedle horská, cedr aljašský a smrk
subalpský. Pod těžkým sněhem se dlouhé větve stromů sklánějí až na zem, tam
se zakořeňují a pomáhají v těchto těžkých podmínkách vyživovat celý strom.
V nejvyšších alpských oblastech lesa (kolem 2000 m n. m.) dosahuje stoletý smrk
často výšky jen cca 1m a v létě ho divoká květena často převyšuje.
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Rekordní stromy
OLYMPIJSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU
obvod
cedr aljašský
11,5 m 36,5 m
smrk vysoký
5,9 m 76,5 m
smrk subalpský
6,5 m
jedle kanadská západní
6,9 m 73,5 m
javor vinný 0,9 m 19,0 m
borovice Douglasova
13,6 m 64,6 m
borovice Douglasova
11,4 m 90,3 m
smrk sitka
18,0 m

výška rozpětí
větví
8,3 m
13,2 m
39,3 m 6,7 m
20,4 m
9,5 m
14,5 m
20,0 m
58,2 m 29,3 m

Některé další údaje
k teplotně stálému pralesu č. 1
Teplotní klima lesa č. 1 (teplotně stálý) je vzhledem k jeho zeměpisné poloze
(severozápad USA) opravdu ojedinělé a je
možno ho přirovnat pouze k Novému Zélandu anebo k jihu Chile. Naprší zde ročně min. 3,5 m vody, to odpovídá zhruba 10 mm denně. Od východu je prales
chráněn pohořími proti výkyvům teplot.
V létě je tu max. 27 st. Celsia. Dominantním stromovým porostem je smrk sitka
a kanadská tsuga. Výška těchto stromů
dosahuje téměř 100 m a obvod kmenu

7 m. Dále je to Douglasova borovice, západní červený cedr a javor velkolistý, červená olše, vinný javor a další, pro které
ne vždy existuje zavedený český název.
Rostliny rostou často blízko sebe a často
žijí ve vrstvách na sobě. To jsou epyfitní
rostliny, které nemají žádný kontakt se
zemí, ale nejsou parazitní. Dávají tomuto dešoovému pralesu vzezření džungle. Mechy, zhruba 250 různých druhů,
a mnoho druhů lišejníků, kapradí (např.
lékořicové kapradí a kopinatolisté kapradí) a šoavel pokrývají vše ostatní, větve
stromů i půdu mezi stromy. Půda je tak
hustě pokryta rostlinstvem, že mnohá semínka vyklíčí, aniž by dopadla až na zem.
Proto rostou na listech mateřské rostliny
a snaží se svými dlouhými kořeny dosáhnout na zem. Tyto mladé rostliny také čerpají živiny ze zatlívajících kmenů
padlých stromů. Takové porosty jsou dobrou pastvou pro zvířenu od hmyzu, drobných plazů, obojživelníků a hlodavců až
po několik druhů vysoké, která spásáním
reguluje jejich přemnožení a udržuje dobré zdraví pralesa. Mnohé rostliny a květena jsou pandemické, tedy rostou jen
v této lokalitě.
Pokračování příště.
Použité zdroje:
1. Visitor Information - Olympic National
Park
2. Print-Welcome to your National Park
3. Print-A drive through the Quinault
Rain Forest
4. Print-Record Trees in Olympic National Park
5. Print-You are in Grizzly Country
Ing. Vladimír Kotland, Přelouč, ČR
Upravila Dagmar K. Koenig, Seattle, USA
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Kdo byli „Mužové 28. října“
Lze předpokládat, že snad každý náš občan včetně školní
mládeže ví, že o vznik samostatného státu Čechů a Slováků,
tj. Československé republiky se zasloužili tři exiloví politici a to:
T. G. Masaryk, Dr. Edvard Beneš a generál Milan Rastislav Štefánik, původem Slovák, ale francouzský státní příslušník a francouzský důstojník.
Když se v únoru 1916 ustavila v exilu Československá národní rada, stal se jejím předsedou T. G. Masaryk, zástupcem
Slováků byl Milan Rastislav Štefánik a generálním tajemníkem
Dr. Edvard Beneš. Sídlem Československé národní rady byla
Paříž. Cílem jejich práce bylo vytvoření samostatného československého státu. K tomu pochopitelně přispěly i vlastní vojenské
jednotky, tj. příslušníci našich legií.
Nabízí se proto otázka, proč se na scéně pod Provoláním Národního výboru dne 28. října 1918 objevila jména pěti politiků,
kteří byli dějepisci a historiky pasováni za „Muže 28. října“. Byli
to: Alois Rašín (1876-1923), František Soukup (1871-1940),
Vavro Šrobár (1867-1950), Jiří Stříbrný (1880-1955) a Antonín Švehla (1873-1933).
K převzetí moci „doma“ byl již od léta 1918 připraven Národní výbor, což bylo zcela pochopitelné, neboo exiloví politici působili v té době v zahraničí: T. G. Masaryk v USA, Dr. Edvard Beneš v Paříži a Milan Rastislav Štefánik na Sibiři.
Tito „domácí“ politici neměli za úkol připravit zde nějakou
krvavou revoluci, nýbrž čekat v klidu na den „D“ až situace dozraje. Nabízí se tím určité podobenství s naší nedávnou „sametovou revolucí“. A ten den nastal právě 28. října 1918. Úkol
těchto „domácích „politiků nebyl nikterak malý, šlo především
o zajištění chodu v prvních dnech nově vzniklého státu s patnácti miliony občanů.
První schůzka „domácích“ politiků s exilovou reprezentací
byla smluvena na konec října 1918 v neutrálním Švýcarsku.
Z Paříže přijel Dr. Edvard Beneš, pražskou delegaci vedl Karel Kramář se zástupci nejsilnějších politických stran s výjimkou Antonína Švehly, který neovládal dostatečně francouzštinu.
Jednání v Ženevě se uskutečnilo ve dnech 26. - 27. října 1918,
proto nemohl být nikdo z delegace 28. října 1918 v Praze při vyhlašování republiky. Toho se pak ujali pražští členové předsednictva Národního výboru, kteří byli později označeni za „Muže 28. října“.
Přibližme si proto blíže jednotlivé osobnosti:
1. Alois Rašín se narodil 18. 9. 1867
v Nechanicích, okres Hradec Králové, v rodině živnostníka - pekaře. Po
maturitě na gymnáziu studoval na
UK nejdříve medicínu, potom práva.
Stal se jedním z vůdců pokrokového hnutí. V roce 1894 byl odsouzen
v procesu s omladinou ke dvěma letům těžkého žaláře. Od roku 1900
vykonával pak advokátní praxi ve
své kanceláři v Praze.
V 1. světové válce stal se opět revolucionářem, bořícím Rakousko-Uhersko. Začátkem r. 1915 byl již jedním z vůdců tajné
odbojové organizace „Maffie“. Avšak již 12. 7. 1915 byl zatčen,
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a to společně s Karlem Kramářem, kdy byli odsouzeni k trestu
smrti pro velezradu. Avšak nový císař Karel I. jim v roce 1917
změnil rozsudek na těžký žalář a ještě v témže roce byli oba odsouzenci amnestováni. Významnou úlohu sehrál při přípravě převratu a jeho průběhu 28. října 1918. Stal se členem předsednictva Národního výboru a jako jeden z „Mužů 28. října“ stál při
zrodu československého státu. Připravil jak návrh zákona, vyhlašujícího samostatný čsl. stát, tak i návrh Manifestu k národu, kteréžto dokumenty Národní výbor večer 28. 10. 1918 schválil.
V první čs. vládě zastával funkci ministra financí a byl spolutvůrcem československé státní politiky. Avšak závěr jeho života byl tragický: uprostřed politického boje o stabilizaci měny,
spáchal na něho 5. ledna 1923 Josef Šoupa atentát, jehož následkům podlehl.
2. František Soukup se narodil
22. 8. 1871 v Kamenné Lhotě, okr.
Kutná Hora. Byl českým sociálně demokratickým politikem. Po maturitě
na gymnasiu v Kolíně se zapsal na
právnickou fakultu UK. Z ní byl v roce 1892 vyloučen, protože přednášel
v dělnických spolcích. Ve studiích
práv pak pokračoval na německé
univerzitě v Praze a ve Štýrském
Grazu, absolvoval v r. 1899 a působil poté jako advokát v Praze. Podílel se na vydávání celé řady
pokrokářských časopisů, spoluzakládal tiskový orgán strany
Právo lidu.
Za 1. světové války byl účastníkem domácího odboje, na
podzim roku 1914 se podílel na ustavení tajného výboru Maffie,
od června 1915 byl členem jejího vedení. Po prozrazení konspirační sítě Maffie byl zatčen a 2 měsíce vězněn. Po propuštění
byl až do jara 1917 sledován policií. Od ustavení Národního výboru 13. 7. 1918 se podílel na jeho činnosti jako jednatel, současně byl autorem většiny prohlášení. Jako „Muž 28. října“ byl
spoluautorem prvních zákonů nového československého státu
a účastnil se nejrůznějších jednání s rakouskými úřady. V parlamentních volbách 1920 byl zvolen senátorem a zůstal jím až
do r. 1939. Po okupaci nacistickým Německem byl v r. 1939
dvakrát zatčen gestapem, ale po krátkém věznění propuštěn
na svobodu. Zemřel 11. 11. 1940 v Praze.
3. Vavro Šrobár, slovenský agrární
politik, narodil se 9. 8. 1867 v Liskové, okr. Ružomberok, a to v rodině
rolníka, uvědomělého katolíka. Pro
své panslavistické názory byl vyloučen ze všech středních škol v Uhersku, proto odmaturoval v rove 1888
v Přerově na Moravě.
Medicínu šel studovat do Prahy,
kde záhy stanul ve středu slovenských akademiků ve spolku Detvan.
V Praze se záhy seznámil s profesorem T. G. Masarykem, po
jehož boku začal v druhé polovině 90. let politicky působit.
Ovlivněn T. G. Masarykem usiloval o povznesení Slováků na
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Napsali nám
úroveň moderní společnosti rovnoprávných občanů mezi všemi vrstvami obyvatelstva. Po promoci na lékařské fakultě UK
zahájil lékařskou praxi v Ružomberoku. Na podzim 1914 stal
se hlavním organizátorem odbojové sítě na Slovensku. Už
v dubnu r. 1915 přijal pověření tajného výboru Maffie být jeho zástupcem pro Slovensko. V květnu 1917 se zúčastnil porad, kde prosadil v Prohlášení Českého svazu o spojení se
Slovenskem. 26. 10. 1918 odejel do Prahy, kde byl Národním
výborem kooptován za Slovensko do jeho předsednictva, čímž
vznikl Národní výbor československý. Autorsky se podílel i na
prvním zákonu - vyhlášení československé nezávislosti. V první
vládě ČSR obsadil rezort ministra zdravotnictví, v dalších vládách zastával funkci min. zdravotnictví a tělesné výchovy, ministra pro sjednocení zákonů, ministra školství a národní osvěty.
Mnichovské události ho postavily do čela fronty občanského od-

!

poru proti lusáctví a klerofašismu. Po vypuknutí Slovenského
národního povstání vytvořil Ústřední národní výbor. Po porážce
povstání odletěl s delegací SNR do Kyjeva a odtud do Chustu.
V březnu 1945 se účastnil moskevských porad o vládním programu. Ve Fierlingerových vládách zaujal místo ministra financí, po únoru 1948 až do své smrti byl posledním čs. ministrem
pro sjednocení zákonů. Zemřel 6. 12. 1950 v Olomouci.
Pokračování v příštím čísle.
František Hollmann
Prameny:
Politická elita meziválečného Československa 1918-1939 (Kdo
byl kdo za první republiky) - Praha 1998
Lidové noviny - sobota 26. Října 2002, str. 25 (Založili republiku, bylo jich pět)

Léto plné změn v Domově u fontány
Domov u fontány provází již od počátku léta velké změny.
Jistě si mnozí z obyvatelů a návštěvníků domova všimli, že okolo budovy je pořádně rušno. V červnu 2010 začala „Modernizace služeb a humanizace Domova u fontány.“ Stavba je součástí dlouhodobě plánované přestavby. Právě probíhá první
etapa přestavby, pracuje se na přístavbě teras na bočních stranách domova. Domov se tak obohatí o evakuační terasy, které jsou v souladu s bezpečnostně protipožárními opatřeními.
Klienti našeho domova se mohou těšit, že za přívětivého počasí mohou trávit čas na nově vybudovaných terasách a potěšit
se pohledem na rozkvetlou zahradu.
Další velkou změnou v Domově u fontány je nová paní ředitelka Mgr. Danuše
Fomiczewová, která
do vedoucí funkce
nastoupila počátkem
prázdnin 1. července 2010. Před nástupem do domova působila na Krajském
úřadě Pardubického
kraje, kde působila
celých 10 let nejprve v pozici vedoucí
oddělení sociálních
věcí a od roku 2003
vedla již celý odbor.
Nová paní ředitelka
se při své práci drží
kréda: „Vše, co učiníme pro naše obyvatele, budeme dělat
tak, aby to vyhovovalo i nám, kdybychom
byli na vašem místě.“
Martina
Chládová, DiS.
sociální
pracovnice
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Stavba evakuačních teras

Inzerce
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Základní škola
Smetanova ul.

Slavnostní rozloučení
se žáky 9. tříd

Nový školní rok

Sportovní den

S jeho zahájením se škola opět trochu
zmenšila. Na prvním stupni došlo ke spojení
dvou třetích tříd (vzhledem k malému počtu
žáků) do jedné. Po rodičovské dovolené se nevrátí - alespoň dočasně - Mgr. Eva Waldhansová, na rodičovskou dovolenou odešla během prázdnin Mgr. Blanka Kratochvílová.
Třídními učitelkami v prvních třídách budou Mgr. Zuzana Jánská a Mgr. Vlasta Tužilová, v šestých třídách Mgr. Svatava Dolanová a Mgr. Ladislav Hejný.
I v dvaapadesátém roce existence naší
školy počítáme s uskutečněním celé řady tradičních akcí, které k naší škole neodmyslitelně patří, budeme realizovat i další aktivity,
kterým jsme se začali věnovat v posledních
letech.
Všem žákům přeji hodně úspěchů ve výuce i v dalších mimoškolních činnostech, kterými budou školu reprezentovat. Rodičům přeji jen dobré zprávy, vstřícnost a pochopení
vyučujících. Všem zaměstnancům, kolegyním,
kolegům, spolupracovníkům z Klubu přátel
školy a Školské rady přeji pevné zdraví, dostatek sil a optimismu v jejich - pro školu tak
potřebné - práci. Přeji krásných deset měsíců nám všem.
Mgr. František Jelínek
ředitel školy

proběhl dne 25. 6., připraven byl pro žáky
II. stupně. Ti se ráno sešli na fotbalovém stadionu, aby změřili své síly v běhu. Všichni přítomní závodníci byli rozděleni do tří družstev,
která měla za úkol postupně štafetou uběhnout na oválu hřiště délku maratonského běhu. Pro nejrychlejší družstvo byla připravena
sladká odměna.
V druhé části dne si žáci mohli zvolit sportovní aktivity dle vlastního výběru. Chlapci si
zahráli fotbal nebo florbal, dívky si v sokolovně zacvičily aerobic. V nové sportovní hale se hrál badminton nebo odbíjená. Někteří
zamířili do kuželny. A zbytek se vydal na turistickou vycházku do okolí Přelouče.
Z bohaté sportovní nabídky si vybral každý. Počasí nám přálo a den se skutečně vydařil.

proběhlo ve čtvrtek
24. června v Občanské záložně. Žáci převzali z rukou
svých třídních učitelů Mgr. Svatavy Dolanové a Mgr. Ladislava Hejného pamětní listy.
Slavnostního
okamžiku se zúčastnili rodiče, prarodiče, učitelé i kamarádi vycházejících žáků. Úvodní projev
přednesla zástupkyně ředitele Mgr. Magda
Pacáková. Hodně úspěchů do dalšího života
jim přišli popřát i představitelé města, školské rady a Klubu přátel školy. Žáci si připravili na rozloučenou krátké vystoupení a poděkovali přítomným pedagogům i rodičům.
Třídním učitelům předali květiny a dárky.
Přejeme našim (dnes již bývalým) žákům
hodně štěstí a úspěchů v životě i v dalším
studiu.

V závěru minulého školního roku proběhlo v naší škole mnoho zajímavých akcí, přinášíme proto malé ohlédnutí za některými z nich:

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Hurá na kolo!
Ve středu 16. 6. se parkoviště u nové haly hemžilo mladými cyklisty a diváky z řad
rodičů a kamarádů. Ve spolupráci s Městskou policií Přelouč jsme pořádali již 9. ročník dopravní soutěže v jízdě zručnosti.
Zprvu byly překážky, přejezdy, slalom
a další kousky nad síly mnoha závodníků,
ale to se po tréninku a prvním kole změnilo a bojovalo se o každý bod a desetinku
sekundy. Nutnou podmínkou účasti byla samozřejmě přilba.
Ze 40 žáků 1. - 7. ročníku si s tratí nejlépe poradil Matyáš Fialka ze 4. A. Dík a gratulace patří všem borcům i panu Leoši Slavíkovi z MP a panu M. Kolmanovi z Veloservisu,
který sponzoroval ceny.
Se zdatnými cyklisty jsme v pátek podnikli cyklovýlet k rybníku Nadýmač a k mělickým
písníkům.
I já se těším na další podobné akce! Kolu zdar!
Mgr. Dušan Nový
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S dalšími podrobnostmi budou děti seznámeny během září.
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Kuželky
V pátek 11. 6. navštívili nejlepší sportovci naší školy přeloučskou kuželnu, kde
jim umožnili zástupci místního klubu SK kuželky změřit své síly v této sportovní disciplíně.
Po krásném výkladu o vzniku a historii tohoto sportu svedli naši žáci urputný
dvouhodinový boj o kuželkářské přeborníky.
Děkujeme panu Tomáši Jarolímovi, který tuto akci zprostředkoval, panu Karlovi
Janovskému za perfektní výklad, předávání zkušeností, cenných rad a organizaci
soutěže a vedení klubu, které ochotně naší škole kuželnu pronajalo.

na 60 m, vrhu koulí (starší) a hodu míčkem
(mladší), skoku dalekém a vytrvalostním
běhu. Jednotlivé výkony byly obodovány
podle atletických tabulek a potom sečteny.
Zvítězila třída s nejvyšším součtem bodů.
V každé atletické disciplíně mohli za třídu
nastoupit 3 chlapci a 3 dívky, body pro třídu se započítávaly dvěma lepším.

Atletický den
V pořadí druhý sportovní atletický den
se konal ve čtvrtek 10. června. Naše škola
využila fotbalový stadion a prostory pod
parkem, kde byla připravena sportoviště
pro pět různých atletických disciplín pro
žáky druhého stupně. Soutěžilo se v běhu

Výsledky:
V kategorii 6. a 7. tříd zvítězili žáci 7. B
před 6. A, 7. A a 6. B. Nejlepší výkony předvedli B. Židlická, v běhu na 60m a J. Huška
ve vytrvalostním běhu.
Mezi žáky 8. a 9. tříd byla nejlepší 9. A
před 8. B, 9. B a 8. A. Mezi nejlepší patřili L. Pfeifer ve vrhu koulí a A. Šindelářová
v běhu na 60m. Celkově se závodů aktivně zúčastnilo 102 žáků druhého stupně.
Děti 1. stupně tento den vyplnily turistickou vycházkou se sportováním ve volné
přírodě.

o sport dokazuje i to, že nepřijela žádná
škola z holického okrsku! Našim chlapcům se podařilo zvítězit v základní skupině nad žáky z Polabin 1 a po následné porážce od suverénních fotbalistů Ohrazenic
postoupit do boje o medaile. Po dvou dalších neúspěších pak obsadili celkově 4. místo v okrese.
Okres softball
Mezi našimi chlapci i dívkami velmi oblíbený sport. Bohužel ve škole chybí veškeré vybavení, což znamená, že se každý rok
zúčastníme, ale připadáme si zde jako „Kokosy na sněhu“! Pořadatel nám 10 minut
před zahájením zápasu zapůjčí alespoň lapačky a míče a my se učíme házet a chytat. K tomu si zopakujeme poněkud složitá pravidla a jdeme na to! První zápas je
vždy očistec, pokaždé dostaneme pěknou
nakládačku. Se ZŠ Závodu Míru porážka
28:3! Další pak s „Resslovkou“ 12:1. A třetí,
závěrečný opět se ZŠ Závodu míru 11:4,
takže veliké zlepšení! Nepostoupili jsme.
Bc. M. Bulušek

Školní družina
v novém kabátě
Během května bylo dokončeno zařizování družinových místností novým nábytkem a koberci. Vychovatelky si mohly samy vybrat sestavu nábytku, barvu koberce
i teplé barvy při malování.

Okrskové kolo
v malé kopané
ŠSK při ZŠ Masarykovo náměstí uspořádal okrskové kolo v malé kopané pro žáky 2. stupně základních škol. Účastí pouze 3 škol pardubického okrsku se projevil
stále snižující se zájem mládeže o jakékoliv sportování. Dnešní náctiletí se bus jen
tak potulují venku, vysedávají u počítače
nebo navštěvují nejrůznější hudební zábavy a diskotéky. Pryč jsou bohužel časy, kdy
se účastnilo fotbalového turnaje až 8 týmů.
Systémem každý s každým se dvoukolově střetly 3 týmy. Bez ztráty bodu jasně
zvítězilo družstvo ze ZŠ Smetanova ulice,
lepší vzájemné utkání poté posunulo na
druhou příčku chlapce ze ZŠ Masarykovo
náměstí. 3. místo obsadili hráči ZŠ Choltice. První dva týmy postoupily do okresního kola v Pardubicích.
Okresní kolo v malé kopané
Okresní kolo se konalo za účasti čtyř
škol z Pardubicka a dvou škol z Přeloučska
v Pardubicích na Hůrkách. Malý zájem
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Dětem se prostředí velmi líbí, jsou spokojenější a mohu potvrdit, že se k novému
vybavení chovají velmi šetrně.
Přeji dětem hezké chvíle strávené v ŠD.
E. Zoulová, vych. ŠD

Rozloučení s 9. třídami
22. 6. v 15.30 se začíná plnit sál přeloučské Záložny. Slavnostní oblečení, slavnostní nálada, pozvaní hosté. V 16 hodin
bylo vše připraveno. Podívejme se nyní na
fotografie a zavzpomínejme, jaké to bylo.
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Akce pro děti a mládež
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Dům dětí a mládeže Přelouč
Nabídka kroužků, kurzů a aktivit DDM Přelouč na školní rok 2010/2011
tel. 466 672 003, 739 633 508, e-mail.: ddm@ddmprelouc.cz
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Akce pro děti a mládež

Spolupráce se ZŠ Semín
Aerobic
Sportovní kroužek
Dovedné ruce
Práce s počítačem
Rybáři
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Spolupráce se ZŠ Smetanova Přelouč
a Gymnaziem Přelouč
Nabídku kroužků obdrží děti ve škole
v září od svých třídních učitelů.
Upozornění! Termíny kroužků jsou pouze
orientační a mohou změnit dle požadavků
návštěvníků i s ohledem na efektivní využití

!

pronajímaných prostor, zvláště u sportovních kroužků. Sledujte také naše internetové stránky www.ddmprelouc.cz
Těšíme se na spolupráci s dětmi i dospěláky v nadcházejícím školním roce
2010/2011.
Pavel Hrdý, Jana Homolová, Blanka Leksová
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
filozofie
COHEN, Martin
Filozofické příběhy: netradiční dějiny
filozofie.
Praha: Academia, 2010.
vojenství
MICHÁLEK, Petr
Pravda o východní frontě 1941-1944:
chronologie bitev bez ideologických
mýtů.
Praha: Bondy, 2010.
sport
LITTLEFORD, John
Tenis: údery, taktika, strategie.
Praha: CooBoo, 2010.
GRIME, Luise
15 minut jógy denně.
Praha: Ikar, 2010.

DECKER, Michel de
Královna Margot: rebelka bez předsudků.
Frýdek-Místek: Alpress, 2010.

LASICA, Milan
Dopisy bez hranic.
Praha: Andrej Šoastný, 2010.

HESSE, Hermann
Petr Camenzind. Praha: Argo, 2010.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

HORDEN, Bert
Pilot od Žraločí perutě.
Praha: Naše vojsko, 2010.
GAO, Xingjian
Hora duše.
Praha: Academia, 2010.
PAMUK, Orhan
Bílá pevnost. Praha: Argo, 2010.
ŽIVOTOPISY
NOVÁK VEČERNÍČEK, Jaroslav
Tomio Okamura - Český sen.
Praha: Fragment, 2010.

BŘEZINOVÁ, Ivona
Eliáš a liška.
Praha: Artur, 2010.
LINDGREN, Astrid
Petr a Petra.
Praha: Albatros, 2009.
DRIJVEROVÁ, Martina
Kouzelná zvířátka.
Praha: Artur, 2008.
LENK, Fabian
Past na Alexandra.
Praha: Thovt, 2007.
J.K.

zahrádkářství
HAGEN, Thomas
Jakou rostlinu kam zasadit: nejlepší
druhy pro vaši zahradu.
Praha: Grada: 2009.
umělecká řemesla
MARKOVÁ, Gabriela
Kumihimo: splétání.
Praha: Grada, 2010.
cestování, cestopisy
CIVADE, Lenka
Provence jako sen.
Praha: Nakl. Lidové noviny, 2010.
KOVAŘÍKOVÁ, Lucie
Cyklostezky Evropy.
Plzeň: Cykloknihy, 2010.
KOLÁČEK, Luboš
Plavba proti smrti: napříč Atlantikem
po stopách Alaina Bombarda.
Prostějov: Jiří Svoboda, 2009.
KRÁSNÁ LITERATURA
DEVÁTÁ, Ivanka
Mezi nebem a peklem.
Praha: Motto, 2010.
HŮLOVÁ, Petra
Strážci občanského dobra.
Praha: Torst, 2010.
POSKOČIL, Jiří
Masožravé pole: sci-fi povídky.
Praha: Olympia, 2010.
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE

Rašínová Věra
Hubáčková Hana
Pleskot Jiří
Váša Václav
Pavlíková Marie
Havlasová Irmgarda

Janebová Eliška
Šedivá Magdalena
Fofoňka Vítek
Janečková Anna
Sviták Matěj
Štainer Václav
Kozubek Lukáš
Odvárka Martin
Žák Dominik

80
80
75
75
75
75

let
let
let
let
let
let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Lenka a Roman Salfický
Jitka a Josef Linhartovi
Lenka a Jiří Čejkovi

JUBILANTI
Haladová Aloisie
Malá Eliška
Kvochová Marie
Kožená Anna
Krupičková Zdenka
Lorencová Marie
Drobná Věra
Beranová Marie
Kratochvílová Ludmila
Bachurová Ludmila
Zámečník František
Mikeš František
Balonová Jindřiška
Zdobinský Vlastimil
Nejedlý Jaroslav
Spitz Petr
Vojtíšková Zdenka
Horáčková Ludmila
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ZLATÁ SVATBA
Ludmila a Vladimír Nepokojovi

Děkujeme všem příbuzným, sousedům, přátelům a známým
za účast, květinové dary i za slova upřímné soustrasti
na posledním rozloučení s naší drahou zesnulou, paní

Olgou Š(ovíčkovou
které se konalo 30. 7. 2010
v obřadní síni krematoria v Pardubicích.
Za zarmoucenou rodinu děkují synové
Josef a Miloš s rodinami

Více pracovních míst
pro lidi se zrakovým postižením
Zaměstnat více lidí se zrakovým postižením je hlavním cílem projektu „Integrace zrakově postižených na trh práce“,
který TyfloCentrum Pardubice realizuje od
1. 2. 2010. Říkáte si jakou práci mohou
vykonávat např. lidé, kteří jsou úplně nevidomí? Je toho poměrně dost. Mohou
pracovat jako fyzioterapeuti, učitelé hudby, operátoři, ladiči hudebních nástrojů,
administrativní pracovníci, pracovníci
v sociálních službách aj. Pracovní místa pro lidi s tímto postižením tedy existují. Projekt má za úkol všemi možnými
prostředky přispět k tomu, aby člověk se
zrakovým postižením získal pracovní místo a zaměstnavatel kvalitního pracovníka. A co je těmi všemi možnými prostřed-
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ky myšleno? V rámci projektu budou probíhat pro zrakově postižené rekvalifikační kurzy - konkrétně Individuální kurz
práce s PC a Pracovník v sociálních službách. Dále budou realizovány kurzy zaměřené na komunikační dovednosti, firemní kulturu, pracovní právo aj.
Velice důležitým článkem v procesu
zaměstnávání je samozřejmě zaměstnavatel. Právě ten rozhodne, zda člověka
se zrakovým postižením zaměstná či nikoliv. Proto je tedy velice důležité poskytnout zaměstnavateli všechny potřebné
informace a podporu, kterou potřebuje,
aby se ke kroku zaměstnat zrakově postiženého člověka rozhodnul. V rámci
projektu je zaměstnavatelům nabídnuto

odborné poradenství ohledně specifik při
zaměstnávání osob se zrakovým postižením, jejich diagnostika na výkon povolání, analýza pracovního místa s doporučeními jak vhodně místo upravit,
zácvik zrakově postiženého na pracovišti, poskytnutí informací o možných výhodách vyplývajících z vytvoření pracovního místa (určité daňové úlevy, příspěvek
na mzdu,…) aj.
Projekt bude realizován po dobu dvou
let a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost
a ze státního rozpočtu ČR. V případě
zájmu o více informací kontaktujte TyfloCentrum Pardubice na adrese nábř.
Závodu míru 1961, Pardubice nebo na
telefonu 466 500 615.
Bc. Zuzana Vodehnalová
manažer projektu
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MINEK A DÌTÍ SLUNÍÈK
A
M
B
U
O
KL www.klubslunicko.wz.cz, budova ZUŠ Přelouč, tel. 605 515 924
Milí spoluobčané,
ráda bych se nejprve vrátila k akcím, které jsme uskutečnili před prázdninami. První z nich byl Pobyt pro rodiny s dětmi na chatě Ťapka v Krkonoších. Nádherné okolí, ovečky pasoucí se celý den u chaty, které si mohly děti kdykoliv nakrmit
a pohladit, pohádkově vymalované pokojíčky, herna, to vše si
„naše“ děti a rodiče mohli užívat. K tomu program složený ze
zpívání, cvičení, tvoření, procházek, karnevalu, dětského dne.
Věřím, že pro většinu účastníků byl pobyt v krásném horském
prostředí nezapomenutelným zážitkem. Fotky naleznete na našich webových stránkách.
Další akcí byl Dětský den. Pořádali jsme ho na zahradě
ZUŠ, což nám umožnilo připravit mnoho soutěží a zábavy. Chtěla bych poděkovat jak dobrovolníkům této akce, tak i těmto
sponzorům: Hračkárna Alfa, Cukrárna Duo, Zelenina Ilona Hajnová, Zelenina Alena Dokonalová.
Tečkou za školním rokem byla Pohádková cesta po Slavíkových ostrovech. Tuto akci jsme se rozhodli uspořádat společně s KLUBEM RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI. Díky nim jsme
se z počtu 11 pohádkových postav „rozrostli“ na 20 a díky dobrovolnici z pardubického RC Kulihrášek dokonce na 21. Věříme,
že i přes malé časové zpoždění, které bylo dáno velkou náročností akce a za které se velmi omlouváme, se Vám akce
líbila. Dle ohlasů byla cesta velmi úspěšná. Přece jen navštívit
cestou parkem a Slavíkovými ostrovy 15 stanovišo s tolika pohádkovými postavičkami, splnit si u nich úkoly a dostat mnoho odměn je pohádkové pohlazení po duši ☺. Závěrem bych
chtěla velmi poděkovat dobrovolníkům akce za to, že jí věnovali nejen svůj čas, ale i za to, že dokázali do pohádkových
rolí a příprav vložit své maximum.
Dále moc děkuji těmto sponzorům: Epos kredit s.r.o., Hračkárna Alfa, Cukrárna Duo, Zelenina Ilona Hajnová, Zelenina
Alena Dokonalová a Rádio Blaník.

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

Pravidelný program sestávající ze cvičení, zpívání, tvoření
a hraní si
ZAČÍNÁME V PONDĚLÍ

6. ZÁŘÍ ! (viz web)

Otevírací doba:
PONDĚLÍ A ČTVRTEK od 9.30 do 11.30 h pro děti od cca 1,5 roku
ÚTERÝ od 9.15 do 10.45 h pro miminka od 0 do cca 1,5 roku

Uskuteční se:

SE SLUNÍČKEM ZA LESNÍMI SKŘÍTKY!

Dětské křížovky

Líbila se Vám Pohádková cesta? Pokud ano, pojste s námi za lesními skřítky! Čeká na Vás Pohádkový les se skřítky, u kterých si splníte zajímavé úkoly, naučíte se skřítkovo
zaklínadlo, postavíte jim domečky… Sejdeme se u brány
do parku, vedle Městské knihovny a půjdeme směr řeka
Labe. Cesta je vhodná i pro kočárky.

KDY: v úterý 21. září od 16 h. do 16.30 h.
(po skupinkách)
S sebou: pláštěnku, svačinku, dobrou náladu ☺.
Za kolik: zdarma ☺.
Pokud máte chu~, uvítáme Vás jako dobrovolníky na
této akci. V tom případě se nám ozvěte telefonem nebo mailem. Děkujeme!!!
Podrobné informace o dalších akcích obdržíte v příštím čísle Roštu, dále na našich webových stránkách, na přeloučských
internetových portálech, z městského rozhlasu a na letácích.
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KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI PŘELOUČ
INFORMUJE:

Historický tábor klubu Radost 2010
Náš Historický tábor probíhal v červenci v chráněné krajinné oblasti Žsárských vrchů. Budova i okolí, kde jsme byli
ubytováni, bylo velmi hezké. Nejprve se děti seznámily s táborovým řádem a stanovenými pravidly a v jakém duchu bude
tábor probíhat. A už hurá za dobrodružstvím!
Ocitli jsme se v 5. století př. n. l. na počátku doby laténské
v době starověku, kdy Keltové obývali západní střední a částečně jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka.
Rozdělili jsme se do dvou družin Fianna a Boudicca a zvolili
si keltská jména. Celým táborem nás provázela sv. Brigita, mateřská ochránkyně všeho nově narozeného, včetně dětí a plodivých sil přírody. Patronka posvátné země, vody a ohně. Sv. Brigita je jednou z nejvýznamnějších irských světic. Družiny si
navzájem měřily svou zdatnost v keltských hrátkách sportovních, vědomostních a tvořivých. Každý den byly hodnoceny a postupovaly cestou k posvátnému stromu. Děti vyráběly z hlíny
krásné misky, keltské mince Duhovky, učily se kovotepectví, kde
si vytvářely prsteny, náramky a náhrdelníky. Zhotovily si keltské
převleky, zažily keltskou ohnivou show vesnice. V lese si stavěly svá opida (obydlí). Pracovaly nadšeně a s radostí. Zdobily si
svůj strom květinami a dary lesa. Z přírodnin si vytvořila každá družina svůj obraz.

V lese také hledali 2 „zraněné“ bojovníky, kterým museli
zhotovit nosítka a přinést do našeho obydlí. Družiny též měřily své síly v lukostřelbě, metání oštěpem, v soubojích s meči,
štíty atd.
Shromažsovaly se v „keltské škole“, kde se dozvídali o svých
předcích mnoho zajímavého. Např. proč Keltové neznali největší zátěž duše - strach. Toho je zbavovalo vědění a moudrost
druidů (kněžích), na které se studovalo až 20 let. O důležitosti přírody, jak vznikal stromový kalendář a mnoho jiného.
Děti se také vypravily na archeologickou výpravu, kde našly
úlomky misky, kterou musely slepit do původního tvaru.
Vyráběly sluneční hodiny, měřily své síly ve volejbale, fotbale, ping-pongu a jiných sportovních kláních.
Také jsme oslavovali narozeniny 2 bojovnic, které dostaly
dorty se svíčkami a květinové dary. Každá družina si na oslavu
připravila svá vystoupení taneční, hudební, básnické, humorné
scénky atd.
Po velkém lijáku jsme čistili lesní potůček od kmenů, klacků a jiných naplavenin. A našli „zlatý poklad“. Děti také zažily
2 stezky odvahy - Tajnou cestu - kde se orientovaly pomocí
značené cesty a musely si zapamatovat slova k táborovému
tématu.
Nechybělo ani každodenní protažení celého těla, před snídaní. Také se hodnotila čistota a pořádek a stanovené služby
v kuchyni. Ve Skutči si děti užily koupání a vodní hrátky na
koupališti s tobogány a skluzavkami. Prohlédli jsme si město
Hlinsko a jeho památky.
Náš tábor byl i s mezinárodní účastí osmi a půlleté Italky
Debory Cacuscelli. Děvčátko umělo česky, neboo maminka je
Češka. Deborka se zapojila do všech činností tábora, děti naučila některá běžná italská slovíčka.
Aby se náš tábor mohl uskutečnit, tak velký dík patří všem
našim sponzorům a dobrovolníkům. Městu Přelouč za finanční
podporu, supermarketu Billa za potraviny, Lidlu a Kávovinám
Pardubice za cukrovinky, pekárně Kaska za jejich výrobky, lékarně U Zlatého Raka za vybavení lékárničky, vietnamským
prodejcům za trička a jiné dárky. Za dopravu firmě Mover,
firmě Josef Hejný - výškové práce, p. V. Vodákovi, Z. Vosáhlovi,
R. Housovi, Za kytaru zastavárně Přelouč. Za vajíčka a brambory M. Kvapilové a V. Housové. Za třešně zelenině A. Dokonalové. Jako každoročně děkujeme M. Kábelové za natrhání rybízu
a zhotovení ovocných knedlíků zdobených tvarohem k obědu
a k večeři za krokety s domácí tatarkou a kečupem. Též p. Veselé za pomoc. Za obětavost, ochotu též děkuji všem spolupracovníkům, dobrovolníkům, vedoucím a praktikantům.
Jarmila Housová

Konec prázdnin - začínáme !!!!!
Klub Radost - světlo pro děti zahajuje opět svou činnost po
letních prázdninách dne 6. září 2010 v 14.30.
Přijste se s námi pobavit, shlédnout táborové foto a příjemně strávit svůj volný čas.
Těšíme se na Vás.
Otevírací doba klubu Radost
PO
ÚT
ST
ČT

14.30
14.30
14.30
14.30

-

17.30
17.30
17.30
17.30
Kolektiv klubu Radost
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Cesta kolem světa za 80 dní
aneb Tábor Kozinek 2010
Jako pětiměsíční štěně jsem se na tábor přeloučských skautů a skautek na Kozinek u Broumova moc těšila. Byl to můj první tábor v životě vůbec. A vůbec nelituji, že jsem jela.

Přijeli jsme s paničkou uprostřed stavby. Starší účastníci
a vedoucí se činili, a tak už stála polní kuchyně, hangáry a skoro i všechny stany. Další den dorazily i menší děti (říkají jim
tady vlčata) a už jsme mohli začít stany zabydlovat, stavět stožár na vztyčování státní vlajky a pomalu začít hrát celotáborovou hru Cesta kolem světa za 80 dní. Hned první večer jsme
se totiž dostali do Reformního klubu, kde se gentlemani u čaje
a partičky bridge sázeli, zda se svět dá, nebo nedá za 80 dní
objet kolem dokola. Naštěstí tu byli skauti a skautky, kteří tu-

Kromě cesty kolem světa se toho na táboře dělo ještě moc
a moc. Byli jsme třeba na výletě v Polici nad Metují, v Broumovských stěnách a na jednom místním ranči jsme si mohli
zajezdit na koních. V táboře jsme taky lezli po různých lanových překážkách, stříleli ze vzduchovky, házeli s vrhacími noži,
učili se lasovat a stříleli z luku. Třikrát za tábor byl slavnostní
večerní oheň. To se mi moc líbilo, protože se všichni oblékli
do krojů, oheň se zapaloval slavnostně velkou smolovou loučí
a k ohni se všichni chovali s úctou. Za to když se hrál navečer
fotbal, baseball nebo frisbee, tak se k sobě týmy moc s úctou
nechovaly a bojovaly jako o život. A často jsme se koupali v Metuji, která tekla pod tábořištěm a vlčata na ní udělala
krásnou velikou hráz z kamenů a bláta.
A když jsme tohle všechno zvládli, odjela vlčata domů a starší vyrazili na krátký vandr po okolí. Podívali se na rozhlednu Ruprechtický Špičák a další den přespávali v bunkru. Tam pro ně
byla připravená slavnostní závěrečná hostina a zdejší nadšenci jim ukazovali, jak to dřív v bunkru chodilo a ráno se dostalo i na ukázky zbraní.
Celkově jsem se svým prvním táborem spokojená, děti se
ke mně chovaly moc pěkně, hrály si se mnou, v kuchyni jsem
občas dostala něco dobrého k snědku a viděla jsem moc pěknou krajinu Broumovských vrchů.
Pravou packou sepsala
vrchní táborová hlídačka Eliška
Levou packou opravila její panička, táborová zdravotnice Peli

hle výzvu nemohli nepřijmout, a tak se další den vypravili na
cestu. Během celého tábora museli zdolat řadu překážek, zařídit si cestovní pasy, nechat se očkovat, získat palubní lístky,
pomáhat francouzským železničářům, na tržišti v Káhiře získávat důležité informace, v Indii uctívat domorodce, v Japonsku
se utkat v zápasech sumo, v jižní Americe bojovat s lidožrouty a nakonec hledat zlato k zaplacení posledního lodního lístku.
Po dlouhé a únavné plavbě přes Atlantik nakonec všechny týmy dorazily v pořádku do Reformního klubu - dokonce s rezervou několika dní.
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

Hledáme nové dobrovolníky
Pokud máte jednu hodinu týdně volnou pro činnost pro druhé lidi, ozvěte se
nám. V našem dobrovolnickém centru
působí dobrovolníci u obyvatel Domova
u Fontány nebo v Jakub klubu. U starých
lidí je náplní činnosti povídání, procházky venku v parku a podobně. Při práci
s dětmi v Jakub klubu je to naopak sportování v tělocvičně, pomoc s domácími
úkoly, společenské hry…
Dobrovolníci jsou proškolování a každý absolvuje Kurz komunikace s psycholožkou paní Mgr. Evou Bicanovou. Pro
nové dobrovolníky plánujeme kurz v sobotu 18. 9. 2010 od 9 do 16 hodin s pauzou na oběd. Kurz je bezplatný.
Maturantům nabízíme možnost
získání potvrzení o praxi pro přijímací řízení na univerzity, pokud plánují své další studium na humanitních
oborech.
V pondělí 13. 9. 2010 jsme k dispozici od 8 do 16 hodin v kanceláři
Charity na Masarykově náměstí 48 (za
kostelem sv. Jakuba) a zodpovíme vše,
co vás bude zajímat. Jestli vám nevyhovuje tento termín, můžeme si telefonicky
domluvit jiný (tel. 731 402 371). Nebo
nás můžete kontaktovat mailem na naší adrese charita.prelouc@gmail.com Pro
zájemce o dobrovolnickou činnost v Jakub klubu budou k dispozici pracovníci
přímo v klubu, jak se dočtete níže.
Zdenka Kumstýřová

lání, aby se dětem po bezstarostném létě
lépe odstartovalo. Budeme si vyprávět
o každodenním životě a jeho režimu a rádi bychom se po zbytek měsíce věnovali také povídání o zaměstnání a různých
řemeslech. Pokusíme se jich co nejvíce
otestovat na vlastní kůži. Forma zážitku
se vždy nejvíc osvědčí.
Pokud vše dobře půjde, vyrazíme začátkem měsíce na výlet do pražské zoologické zahrady. S novým školním rokem přichází do klubu ještě jedna změna,
a to odchod naší vedoucí Sylvy Dvořákové. Tímto bychom se s ní rádi rozloučili, popřáli jí mnoho úspěchů v novém
zaměstnání a poděkovali za obětavou
a kvalitní práci, kterou v Jakub klubu po
celý čas svého působení odváděla.
Iva Gabrhelová

Jakub klub v září
V září se opět vrátí děti do škol a Jakub klub zahájí svůj provoz. Jako každý
rok touto dobou uspořádáme pro všechny potenciální zájemce a návštěvníky
„Den otevřených dveří“. Vystaveny budou fotografie a také dílka, která jsme
s dětmi během roku v klubu vytvořili.
Dveře pro veřejnost budou otevřeny
dne 13. 9. 2010 v otevírací době Jakub klubu, která se od 1. září mění!
Budeme tu pro děti od pondělí do čtvrtka
již od 12.30 do 17.00 hod!
Na celý rok máme připravenou hromadu zajímavých činností a témat, která bychom s dětmi rádi zrealizovali. Září
zahájíme diskusí nad prázdninami, sdělíme si společně zážitky z léta. Připomeneme si důležitost a smysl školy a vzdě-
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Programy pro seniory
na nový školní rok

níky budeme oslovovat občany 1. - 10. září, pokud máte zájem, můžete si dotazník
vyzvednout a vyplněný odevzdat v kanceláři Charity, u našich pečovatelek, v Jakub
klubu, RC Kubíček nebo na našich webových stránkách.
Výsledky dotazníkového šetření
probereme spolu u kulatého stolu
v pondělí 13. září 2010 od 18 hodin
v salonku hotelu Bujnoch a výstupy
z diskuze použijeme v další práci pro
naše město.
Z. Kumstýřová a V. Jelínková

Německá konverzace - opět jednou týdně každý čtvrtek od 14 do 15 hodin
v kanceláři na faře Masarykovo náměstí 48. Začínáme ve čtvrtek 16. 9.
Kurz je zdarma.
Plavání v Lázních Bohdaneč - jezdíme
každé úterý a každý druhý čtvrtek. Přihlásit se můžete u paní Červinkové
na tel. 731 402 374.
Relaxační cvičení pro seniorky s Irenou Staňkovou - každý pátek odpoledne 15.30-16.30 v Jakub klubu. Začínáme v pátek 17. 9. Příspěvek 20 Kč.
Počítačový klub pro seniory s panem
Pultrem - každou středu od 9 - 11 hodin v Jakub klubu. První setkání 8. 9.
Kurz je zdarma.

Pravidelné schůzky budou opět každý čtvrtek od 9.00 do 11.30 hodin v klubovně.

RC KUBÍČEK

Příležitostné programy:
Kurz floristiky s Hankou Kubátovou

Po roce opět SPOLU U KULATÉHO
STOLU - tentokrát na téma JE NAŠE
MĚSTO PŘÁTELSKÉ CELÉ RODINĚ?
Téma diskusního setkání je zvolené
podle celostátní soutěže Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou letos vyhlásilo již potřetí a mohou se přihlásit všechny
obce. Ceny pro vítěze jsou hodně zajímavé. Obce jsou rozděleny do šesti kategorií podle počtu obyvatel a za první místo
je v naší kategorii odměna 670 000 Kč
na svůj projekt pro rodiny.
Všichni přihlášení vyplňují dotazník,
kterým jsme se také inspirovali a připravili jsme podobný pro naše občany.
V něm budeme zjišoovat spokojenost
s vzhledem města a s životem ve městě,
čistotou a s veřejnými prostranstvími, nabídkou služeb a občanské vybavenosti,
kulturou, podmínkami pro sport a volný
čas a s naším městským úřadem. S dotaz-

Program Kubíčka
pro maminky s dětmi v září

!

ve středu 6. 10. od 17 do 19 hodin
- babí léto si pohrává se zlatavými odstíny barev. Přijste si vytvořit dekoraci
do vašeho domova. Materiál připravíme. Kurzovné 50 Kč.
Beseda o kojení s laktační poradkyni
na jednom z pravidelných čtvrtečních
setkáních.
Výlet autobusem pro rodiny s malými
dětmi do Žehušické obory, kde uvidíte krmení bílých jelenů, a do obory
ve Žlebech s ukázkou výcviku dravců.
Výlet plánujeme přes víkend, odjezd
v 9 hodin od hotelu Sport a předpokládaný návrat v 15 hodin. Autobusové jízdné je zdarma.
Přesné termíny a další informace o akcích, které připravujeme na září, naleznete na letácích v našem městě nebo zavolejte na tel. 731 598 913 vedoucí centra
Jitce Salfické.
Z. Kumstýřová a V. Jelínková

Inzerce

SBĚR OŠACENÍ DO VAGÓNU
V pátek 1. 10. 2010 organizujeme jako každoročně sběr ošacení opět na přeloučském
nádraží pro Diakonii Broumov v době od
7-17 hodin nebo do naplnění vagónu. Sbíráme čisté ošacení, boty, hračky. Diakonie
Broumov vše třídí, balí a rozesílá potřebným na místa v zahraničí, kde působí naši
humanitární pracovníci. Děkujeme vám všem.
CHARITA PŘELOUČ
vyhlašuje sbírku domácích spotřebičů pro
obyvatele Hrádku nad Nisou postiženým
povodní. Potřeba jsou hlavně ledničky,
pračky a sporáky (starší, ale funkční).
Kontakt: Zdeňka Kumstýřová-731 402 371
Věra Jelínková
- 731 598 914
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Přeloučáci poznávejte Přeloučsko
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Kolesa a Komárov
- do vzdálených částí severního Přeloučska
Dnešní výlet nás zavede do nejvzdálenějších končin Přeloučska. Vzhledem ke
vzdálenosti, kterou budeme muset urazit,
bude nejvhodnějším dopravním prostředkem kolo. Na trase Semín, přes Kladruby
se přiblížíme ke Kolesům. Cesta z Kladrub vede lesními porosty, kde převládají
borovice lesní a také cizokrajná borovice
vejmutovka, původem ze Severní Ameriky. Na konci lesního porostu, který je
v této části tvořen listnáči, po pravé ruce se nachází periodická tůň, která je významnou zoologickou lokalitou. Jedná
se o lokalitu blatenky severní, vzácného
měkkýše, který byl objeven dosud pouze
zde a na jedné lokalitě na Moravě. Dále se zde vyskytují kriticky ohrožení korýši listonoh jarní a žábronožka sněžní
(viz Rošt č. 3/2010). Z lesa do Koles to
není daleko. Na západním okraji obce
se nachází obora, kde se můžeme pokochat pohledy na dančí a jelení zvěř.
Kolesa jsou známa také jezdeckým sportem a areál k tomu určený se nedá přehlédnout, tvoří významnou dominantu
obce na levé straně ve směru na Komárov. Samotná obec je historicky známa,
neboo její počátek dle některých
Obec náležela v nejstarší době k panství Hradišoko. Majitelé Hradišoského panství se často měnili. K panství Hradišoko
patřilo městečko Žiželice a patnáct blízkých vesnic, mezi které patřila vesnice
Kolesa, včetně blízkého Komárova.
V roce 1534 je držel Jan z Pernštejna,
který je později postoupil Habsburkům.
Do rodu Kinských k dědičnému držení
se panství dostalo darováním krále Matyáše v roce 1611. Když byla v roce 1654

Komárov - zámeèek (r. 1900)
s freskou Mikoláe Ale
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pro panství Chlumecké pořizována nová berní rula, bylo v ní zachyceno 1 město, 1 městečko a 47 vesnic včetně Koles
i Komárova. V držení rodu Kinských zůstalo panství a později i velkostatek až
do roku 1945. Z pramenů se také dozvídáme, že ves Kolesa zanikla ještě před
třicetiletou válkou a v období raabizace
byla dle písemných dokladů jako jedna
z deseti obcí na Chlumecku znovu obnovena. Od roku 1517 zde stál až do svého vyhoření v r. 1699 dřevěný kostelík,
jehož zvony byly po požáru odvezeny do
Chlumce nad Cidlinou. Po rozparcelování dvora, na němž stála původní farní ves
Kolesa, znovu vznikla v r. 1790 obec stejného jména. Obecní samospráva byla
v obci zavedena na základě prozatímního zákona o obecní samosprávě v roce
1849. V obci Kolesa byl ustaven obecní
úřad, který byl společný pro obce Komárov a Kolesa. Teprve v roce 1923 bylo obcím povoleno rozdělení na dvě samostatné obce, které náležely k okresnímu
hejtmanství, Nový Bydžov a soudnímu
okresu Chlumec n/Cidl. K okresu Přeloučskému byla obec Kolesa připojena
současně s Komárovem až roku 1949.
Na obou katastrálních územích se dnes
rozkládá dostihové závodiště, jehož vlastníkem je společnost Elektrovasury s.r.o.,
která tento objekt vybudovala. K závodišti je přilehlý areál stájí, které původně
vlastnil rod Kinských, ve stájích byl v nedávné době odchován trojnásobný vítěz
Velké pardubické, plnokrevný kůň Sagar.
Stáj „Vasury“ na závodišti pořádá časté
parkurové a dostihové závody i s mezinárodní klasifikací.

Komárov - zámeèek detail (r. 2002)
Ing. arch. Alois Dlabaè

Z Koles je to již malý kousek do Komárova.
Vesnička Komárov leží v nížině 212 m
nad mořem, asi jeden kilometr východně
od obce Kolesa s kterou ji nespojují jen
nejstarší dějiny, kdy náležely obě obce
k panství Hradišoko.
Komárov a Kolesa měli v určitém časovém úseku do 20. let dvacátého století společnou politickou samosprávu. První
doklad o existenci obce Komárova pochází z roku 1390. Ze záznamů z roku 1654
je patrné, že při jedné straně komunikace měla malá vesnička rozložených pět
usedlostí, 2 chalupy a 1 domek.
Při vjezdu do Komárova nás určitě
zaujme usedlost, která dosud poutá svou
architekturou pozornost i přes svou zchátralost - tou je bývalý hostinec čp. 3, jehož
historie sahá až ke jmenovanému roku
1654. Hostinec byl na počátku 20. století přestavěn do historizujícího slohu se
secesními prvky, kterými připomíná malý
„zámeček“ a samozřejmě i svého tvůrce
Ing. arch. Aloise Dlabače. V Komárově
se zachovaly i jiné práce významného
pražského architekta, jako „freska“ na
domě čp. 23 - bývalém statku, v němž se
narodil dlouholetý vynikající komárovský
kronikář Ladislav Kučera. „Kučerův statek“ stojí na protější straně zchátralého
„zámečku“. Po smutném pohledu na zničenou budovu „zámečku“ se přesuneme
doprostřed obce, kde určitě nepřehlédneme kapličku, postavenou v roce 1911
se secesními kresbami na všech zdech,
která nezapře svého tvůrce, pražského
umělce Ing. arch. Aloise Dlabače. Blízko této omšelé kaple pseudorománské-

Komárov
- sv. Václav (r. 2002)

Přeloučský ROŠT

Historie
ho slohu stojí další památka - komárovská Boží muka postavená roku 1868.
Ve vesnici stávala před „zámečkem“ od
roku 1903 také socha sv. Václava, ale ta
zmizela před nedávnou dobou i s podstavcem. Známý a významný pražský
Ing. arch. Alois Dlabač nepochybně zanechal v našem kraji zajímavé umělecké
památky. Žel „Zámeček“ čp. 3 stojící v Komárově pravděpodobně nemine demolice, snad kaple, která nedávno získala
novou střešní krytinu, zůstane zachována,
její včasná rekonstrukce určitě prospěje

celému kraji, ale především Komárovu
- vesnici, ze které pocházela umělcova žena Františka Šafaříková-Dlabačová. Manželé Dlabačovi jsou pochováni v Újezdě
u kostela sv. Jiljí, ale jejich hrobku bez
náhrobní desky nelze nalézt - náhrobní
kámen zmizel z újezdského hřbitova tak,
jako socha sv. Václava z Komárova.
Po trochu smutné prohlídce Komárova, při které si všímavý návštěvník uvědomí, jakým způsobem se v současné
době nakládá s některými památkami,
se vydáme na zpáteční cestu do Přelou-

!

če. Varianty jsou dvě, stejná cesta zpět,
nebo přes Újezd a Strašov dojedeme do
Semína, odkud je to už jenom kousek.
Pakliže vám vytrávilo, zastavte se v Semíně v hospůdce načerpat síly.
Mgr. Jiří Rejl
Marcela Danihelková
K volnému zpracování byla použita literatura: Kroniky obcí Koles a Komárova
u Kladrub n/L,
Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků
a kameníků v Čechách - Academia 2004

Ing. arch. Alois Dlabač
- tvůrce památek v Komárově u Kladrub n/L
Ing. architekt Alois Dlabač se narodil 31. prosince 1863 na Korunní-Poříčí. Jeho otec Antonín byl stavitelem v Hostivicích (Praha-západ) V letech 1884/88
studoval inženýrské, posléze současně
pozemní stavitelství na české technice
v Praze.
Jeho úspěchy začínají na výstavě architektury a inženýrství v Praze roku 1898,
kde obdržel stříbrnou státní medaili. Tehdy zde vystavoval návrh zámku Wallsee,
tvaroslovím své tvorby se hlásil k renesanci a baroku. R. 1898 také získal I. cenu za svůj návrh stavby Palackého mostu v Praze, nejpozději v r. 1900 navrhoval průčelí Všeobecné záložny na Novém
Městě v Praze (čp. 776/II).
V r. 1900 byl oceněn jeho návrh na
Staroměstskou radnici v Praze III. cenou.
Do let 1901 a 1903 je datován soutěžní návrh na přestavbu a dostavbu Staroměstské radnice, kde získal jednu ze
dvou III. Cen. Z roku 1905 pochází rovněž vila J. Malijovského u Borohrádku
(pardubický kraj), kterou podle Dlabačova projektu postavil stavitel František Hodek. V roce 1906 stavěl (stavbu vedl opět
stavitel František Hodek) dům prof. Adolfa Liebschera čp. 921/I na Starém Městě v Praze a spolu s Ing. architektem
Rudolfem Kříženeckým (autor Občanské záložny, evangelického chrámu Páně
a Divišovy vily v Přelouči) také Schierovy novobarokní domy v Mikulášské (dnes
Pařížské) třídě (Josefov). Spolu s F. J. Hodkem postavili v letech 1908-09 Spolkový
dům (Husův sbor, čp. 30/VI) na Vyšehradě. V roce 1911 vybudoval v Dejvicích
dům čp. 307/XIX. V letech1912-13 se podle jeho návrhu stavěly hydrocentrály na
Těšnově (Nové Město, 1912) a na Štvanici (čp. 1340, Holešovice, 1913). V ro-
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ce 1914 se podílel na přestavbě zámku
v Brandýse nad Orlicí (Ústí nad Orlicí),
jemuž dal zajímavý novobarokní vzhled.
V Karlových Varech navrhl gymnasium,
prováděl rovněž přestavbu hradu Wallsee v Rakousku. Roku 1922 budoval státní cukrovar ve Zvoleněvsi a v roce 1924
projektoval přestavbu zámku ve Střezmíři (Tábor). Ještě v letech 1928-29 navrhoval úpravu průčelí zámečku ve Všenorech (Praha-západ), kterou provedl stavitel K. Mrákota.
Ing. arch. Alois Dlabač je reprezentantem konzervativní secesní architektury prvních let 20. století. Účastnil se řady
soutěží, kde získal významné ocenění
své práce, proto se jeho výrazná architektura na mnoha místech stala památkově chráněnou. Škoda, že se tak nestalo i v Komárově u Kladrub n/L, který
považoval po Praze za svůj druhý domov.
Zde také vytvořil hodnotné a zajímavé
stavby, které jsou nyní jako připomínka
marnosti téměř před svým zánikem - pře-

devším je ohrožena usedlost čp. 3 nazývaná v Komárově „Zámeček“. Architekt
Alois Dlabač zemřel roku 1937, jeho žena Františka, která pocházela z Komárova, zemřela r. 1914 a dcera Hana r. 1924
(zpráva je z komárovské kroniky - list 66)
Je smutné, že nebyl nalezen ani náhrobní kámen rodiny Dlabačových na újezdském hřbitově u kostela sv. Jiljí, kde jsou
všichni pochováni. Snad zůstane zachována kaplička Panny Marie v Komárově,
nasvědčuje tomu její nová střecha a měděný plech na věžičce. Kaplička nezapře
výrazné secesní tvarosloví svého vynikajícího tvůrce Ing. arch. Aloise Dlabače.
Za pomoc při hledání literárních pramenů děkuji p. Jitce Křídlové z Městské
knihovny v Přelouči.
Marcela Danihelková
Volně zpracováno podle: Kroniky Komárova
Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků
a kameníků v Čechách - Academia 2004

Zámeèek Komárov (r. 1925) - Ing. arch. Alois Dlabaè

Komárov
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Klenoty přeloučské přírody - NETOPÝR BRANDTŮV
Netopýr Brandtův (Myotis brandtii)
se vyskytuje především v lesnatých oblastech ve vyšších polohách. Letní kolonie
(obvykle 20-120 samic) obývají štěrbinovité úkryty ve stromech, v osamocených
domech (pod střešní krytinou, za obložením, v trámech). Pro zimování využívá netopýr Brandtův podzemní prostory.
Potravu tvoří hlavně motýli a dvoukřídlý
hmyz. Příležitostně migruje na větší vzdálenosti (až 230 km).

Samice netopýra Brandtova s mládětem
(Foto Jiří Rejl)
V rámci mapování výskytu netopýrů
na Přeloučsku v roce 2009 (hledání a kontrola zimovišo, hledání letních kolonií) byl
netopýr Brandtův dosud zjištěn na třech
lokalitách. Ve všech třech případech se
jednalo o letní nálezy za okenicemi budov. Ve dvou případech to byly mateřské
kolonie nalezené za okenicemi hájoven
v Morašicích a Urbancích, v jednom případě byl nalezen pouze samec a to za
okenicí rekreační chaty u Březinského
rybníka.

Nejbližší nález netopýra Brandtova dosud pocházel z Běstviny (okres Chrudim).
V případě tohoto druhu se jedná o první
nález v okrese Pardubice a také v geomorfologickém celku Železné hory. U Březinského rybníka se jedná o nález v nejnižší
nadmořské výšce v regionu východních

Čech. Determinace letních kolonií byla
provedena na základě nalezených uhynulých samic, které byly následně předány do sbírek Národního muzea v Praze.
Netopýr Brandtův po právu rozšiřuje
klenotnici přeloučské přírody.
Mgr. Jiří Rejl

2. Evropská noc netopýrů v Přelouči
Odbor životního prostředí Městského úřadu Přelouč ve spolupráci s Městskou knihovnou Přelouč pořádá 2. Evropskou noc netopýrů v Přelouči. Celá akce
bude probíhat v rámci tzv. Evropské noci netopýrů.
Evropské země, které se připojily k Dohodě o ochraně populací evropských netopýrů (Agreement on the Conservation
of Populations of European bats), každoročně tuto akci pořádají na konci srpna a začátkem září. V letošním roce na
území České republiky bude pořádána
tato akce na 35 místech, v Pardubickém kraji pouze v Chrudimi a tady u nás
v Přelouči.
Připraveno bude povídání o netopýřím roce, tj. kde jsou netopýři v zimě, kde
v létě, čím se živí, jak se orientují atd.
Povídání bude doplněno přímým pozorováním netopýrů ve volné přírodě. Letošní rok snad bude, co se týče pozorování úspěšnější než rok loňský. K dispozici

bude také ultrazvukový detektor, pomocí kterého chiropterologové (znalci netopýrů) jednotlivé druhy netopýrů během
jejich letu rozeznávají.
Připravovaná akce proběhne 1. září 2009 od 19,00 v prostorách Záložny
(1. poschodí u velkého sálu). Po přednášce nás čeká vycházka za netopýry
do noční Přelouče. Předpokládaný konec akce bude mezi 22:00 a 23:00.

Kulinářské okénko - KŘENOVÉ CHUŤOVKY
A je po prázdninách. Končí čas sladkého nicnedělání (pro někoho) a vracíme se do tvrdé reality. Ale je to čas, kdy
bude více času na přípravu dobrůtek
v kuchyni. Dnes jsem si pro Vás připravil
bašty, kde velkou roli hraje čerstvý křen.
Nedokážu si představit krásný kousek ovaru bez křenu. Tato velmi houževnatá rostlina dodává jídlu svou fantastickou palčivou chuo a nejen tu, ale dodává
našemu tělu pro nás důležité látky (vitamín C, látky ničící škodlivé bakterie atd).
Konzumace křenu však musí být opatrná - všeho s mírou.
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Dost poučování a jdeme na to.
Nejdříve jsem si pro Vás připravil křenovou pomazánku.
Co potřebujeme: - roztíratelný sýr bez
příchutí - 100 g, 2 lžíce másla, 2 lžíce mléka, 1 lžíci nastrouhaného křenu, špetku soli, pepře a nepálivé červené papriky (pro obarvení), rajče.
Postup: sýr, máslo (změklé), mléko, sůl,
pepř, papriku vymícháme do hladka.
Vmícháme křen a necháme v ledničce
rozležet (1-2 hodiny). Pomazánku natí-

ráme na veku, ozdobíme plátkem rajčete (okurky - naložené i syrové).
Křenová polévka
Potřebujeme: přední hovězí (hovězí žebro, hrudí), na 1,5 l vody 0,5 kg masa.
Lžičku soli, středně velkou cibuli,
2 stroužky česneku, 3 lístky bobkového listu, 10 kuliček pepře, 3 velké
kuličky nového koření, kousek celeru, polévkou lžíci cukru a strouhaného křenu.
Maso uvaříme do měkka a nakrájíme na
kostičky. Vývar scedíme, vrátíme do ně-
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ho maso, přidáme křen, osladíme. Můžete dle chuti ještě dále dochutit.
Do této chvíle to byla „brnkačka“. Tes
to bude složitější. Uvaříme si hovězí závitky s křenem.
Potřebujeme: 4 plátky hovězího zadního masa, sůl, pepř (mletý), 4 brambory, 2 stroužky česneku, nastrou-

haný křen, lžičku sádla, olej, masový vývar (z neoslazené křenové
polévky).
Postup: maso naklepeme, solíme, opepříme. Brambory uvaříme ve slupce, oloupeme a nastrouháme na jemném struhadle, přidáme křen, rozetřený česnek
a sádlo. Vše pečlivě promícháme a naneseme na plátky masa. Ty pečlivě a opa-

trně zavineme, svážeme nití. Zprudka
orestujeme na oleji (sádle). V rozehřáté remosce podlijeme vývarem a pečeme. Můžeme přidat i tuk. Obracíme
a dle potřeby podléváme. Doba pečení
nejméně 1 hodina. Podáváme s uvařeným bramborem.
Dobrou chuo!
Pavel Culek

Pozvánka
na rybářské
závody
MO ČRS oznamuje všem příznivcům
rybářského sportu, že na počátku září
pořádá dva, dnes již možno říci, tradiční závody. Oba se uskuteční na rybníku
Bašta v Bohdanči.
V sobotu 11. 9 to bude závod pro
handicapované občany z ústavů sociální péče východočeského kraje. Nad tímto, v pořadí již třetím ročníkem, převzal
patronát hejtman kraje a podpořili jej
i oba městské úřady. Mezi sponzory je
nutno zmínit i Pojišoovnu České spořitelny, Lesy ČR a regionální vysílání Českého rozhlasu.
Druhou neméně zajímavou akcí bude Mistrovství MO ČRS, které se uskuteční hned následující sobotu tj. 18. září a organizace tak navazuje na loňský
úspěšný podnik.
Přihlásit k závodu se může každý člen
MO - startovné je 50,- Kč, ale s ohledem

Inzerce

na omezený počet možných účastníků celkem 52 - bude mít, jak již bylo dříve
oznámeno, přednost vždy prvních 15 závodníků z jarních kvalifikačních závodů
pořádaných v Heřmanově Městci, Bohdanči a Přelouči.
Zbývající místa budou obsazena v pořadí podle data došlé přihlášky.

Podrobné propozice včetně časového rozvrhu vlastního závodu jsou jako
obvykle k dispozici na vývěsní skříňce
a na internetu.
Přejeme všem účastníkům jejich doprovodu i dalším divákům zajímavé zážitky a všem pak hlavně hezké počasí.
Petrův zdar - výbor MO

2. MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V LOVU RYB UDICÍ - PŘÍVLAČÍ proběhlo v Přelouči
14. - 15. srpna 2010 Výsledky přeloučských rybářů byly opět na velmi dobré
úrovni.
V kategorii U3 do 22 let získal David Nekvapil 3. místo a současně obdržel
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i cenu za největší rybu. V kategorii U1
do 15 let obsadil 1. místo Jaroslav Tomášek a 2. místo Štěpánka Nekvapilová.
V kategorii U2 do 18 let pak obsadil
2. místo Tomáš Pavlíček.

Velký dík patří i všem sponzorům
akce - Pardubickému kraji, Městu Přelouč, MO ČRS Přelouč, firmě Excalibur
army, s. r. o, Dopos, s.r.o. Přelouč a Stavona s.r.o. Pardubice
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TURNAJ O POHÁR LETNÍ POHODY - 2. ROČNÍK
Podruhé pořádalo vedení HC Jestřábi
Přelouč prázdninový turnaj o pohár letní pohody v hokejbale.
Přihlášku podalo 6 týmu a tady jsou
výsledky:

SKUPINA - A
FIRE HORSES - FAN CLUB JESTŘÁBI
7 : 2 (1:0)
Šprincl 3x, Matějovský 2x, Hejhal, Jirsa - Kadera, Tesák
BEER STARS DEVILS - FIRE HORSES
0 : 1 po sam. nájezdech
Hackenberg
FAN CLUB JESTŘÁBI - BEER STARS
DEVILS 1 : 5 (0:2)
Kadera - Čížek, Vojtíšek, Drápalík, Kopecký, Petr
1. FIRE HORSES
2. BEER STARS DEVILS
3. FAN CLUB JESTŘÁBI

SKUPINA - B
TPS AMIPA - PIRÁTI HRADEC
KRÁLOVÉ 2 : 1 (1:1)
Synek, Příhoda - Hofman
TYGŘI PŘELOUČ - TPA AMIPA
2 : 5 (2:3)
Hutla 2x - Svoboda ml. 2x, L.Fíla, Moravec, Mít

PIRÁTI HRADEC KRÁLOVÉ - TYGŘI
PŘELOUČ 9 : 0 (6:0)
Kadera - Čížek, Vojtíšek, Drápalík, Kopecký, Petr
1. TPS AMIPA
2. PIRÁTI HRADEC KRÁLOVÉ
3. TYGŘI PŘELOUČ

ČTVRTFINÁLE
BEER STARS DEVILS - TYGŘI
PŘELOUČ 7 : 2 (3:1)
Ziegler 2x, Vlk 2x, Vokál, Jirák, Mašek - Kubát, Hutla
PIRÁTI HRADEC KRÁLOVÉ - FAN
CLUB JESTŘÁBI 3 : 1 (2:1)
Hrubý, Krejčí, Erban - Kohout

SEMIFINÁLE
FIRE HORSES - BEER STARS DEVILS
2 : 1 po sam. nájezdech (1:0)
Šprincl, Waber - Kopecký
TPS AMIPA - PIRÁTI HRADEC
KRÁLOVÉ 3 : 2 (2:2)
L.Fíla, J.Fíla, Synek - Krejčík, Erban

O 5. MÍSTO
TYGŘI PŘELOUČ - FAN CLUB
JESTŘÁBI 5 : 4 (1:1)
Kubát 2x, Hutla, Rob, Holub - Čapek 2x,
Kohout, Minařík

O 3. MÍSTO
PIRÁTI HRADEC KRÁLOVÉ - BEER
STARS DEVILS 0 : 2 (0:2)
Petr, Kopecký

FINÁLE
FIRE HORSES - TPS AMIPA 5 : 1 (1:0)
Šprincl 3x, hejhal 2x - Svoboda ml.

KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ
1. HBC FIRE HORSES ŽIVANICE
Cidlinský, Kopečný, Matějovský, Švarc, Pařízek, Kazimír, Jirsa, Hackenberg, Waber,
Šprincl, Hejhal, Vorba, Netušil
2. TPS AMIPA
3. BEER STARS DEVILS
4. HBC PIRÁTI HRADEC KRÁLOVÉ
5. TYGŘI PŘELOUČ
6. FAN CLUB JESTŘÁBI PŘELOUČ
- fáda -

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ HC JESTŘÁBI NA ZÁŘÍ

Auto-Moto veteráni Přelouč, o. s.
pořádá v sobotu dne 28. 8. 2010

3. ROČNÍK
soutěžní jízdy historických vozidel

RALLYE ŽELEZNÉ HORY
s tímto programem:
7:30-11:00 prezentace závodníků a výstava vozidel na Masarykově
náměstí v Přelouči
11:30 - start prvního soutěžícího
15:00-16:00 očekávaný dojezd soutěžících do cíle na sportovní hřiště v Přelouči
16:30 - vyhlášení výsledků
Zveme všechny příznivce motorismu
na tuto jistě zajímavou akci

9 / 2010
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Orel Přelouč - oddíl florbalu
Pomalu ale nezadržitelně se blíží nová florbalová sezóna 2010/11 a tak ve
florbalovém oddílu Orla Přelouč vrcholí
přípravy na start mistrovských soutěží
pro všech 5 družstev. V článku tedy přinášíme čtenářům Roštu několik zajímavých informací k soutěžím, kterými bude
náš oddíl žít celý příští školní rok:
Muži A - 3. liga - divize IV:
Áčko mužů si díky úspěšným záchranářským bojům v uplynulém ročníku udrželo účast v elitní soutěži mužů dvoukrajové Pardubické a Královéhradecké
florbalové unie (KrPFbU), kde bude mít
tyto soupeře: Sokol Pardubice C, FTS Náchod, Sokol Jaroměř, Piráti Chrudim, Eldorado Trutnov, Sokol Dobruška, Kupflorbalku.cz Dvůr Králové, FTC Vysoké Mýto,
Spartak Vrchlabí, Sokol Nová Paka, Supy
Žamberk a TJ Draci Lanškroun.
V soutěži je tedy celkem 13 družstev, každé s každým bude hrát dvoukolově, celkem to tedy znamená 24 zápasů
(3x15 minut čistý čas) ve 12 turnajích.
A že velmi důležitých! Od sezóny 2011/12
bude počet družstev v 3. lize snížen na
11, což dle předpisu soutěže pro letošní
rok znamená, že budou určitě sestupovat družstva na 13., 12., 11. a i 10. místě. Dále je též možné, že dle vývoje ve
2. lize sestoupí dokonce i 9. případně
i 8. celek celkového pořadí! Cílem tedy
musí být rozhodně horní polovina tabulky. Pro ty, co myslí na špici ligy, je pak informace, že do 2. ligy postupuje pouze
vítěz. V Přelouči pak na domácí palubovce Městské sportovní haly se tým áčka
mužů představí celkem 3krát: 16. 10. 2010,
4. 12. 2010 a 2. 4. 2011.
Muži B - Pardubická liga - divize A:
Do nejnižší soutěže v kraji - Pardubické ligy - se přihlásilo celkem 17 družstev.
Protože maximální počet pro jednu soutěž je 13 celků, byli účastníci rozděleni
do dvou divizí A a B. Orel Přelouč B byl
zařazen do tzv. západní divize, kde bude
mít tyto soupeře: Sokol Pardubice D, Sokol Pardubice B, Sokol Pardubice G, Piráti Chrudim B, TJ Lubná, ŽSK Třemošnice,
FBC Heřmanův Městec a ASPV Holice.
Pardubická liga - divize A tak má celkem 9 účastníků, kteří se utkají každý
s každým celkem třikrát. Béčko Orla tedy
odehraje celkem 24 zápasů (3x15 minut
čistý čas) ve 12 turnajích. Na rozdíl od minulých sezón, kdy se z ligy nesestupovalo, bude mít letos i béčko mužů náročnou
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úlohu! Od příští sezóny totiž bude vytvořena nižší soutěž - Pardubický přebor.
Béčko by rozhodně mělo zůstat v Pardubické lize. Což nebude jistě jednoduchý
úkol, hlavně pro naše juniory, kteří letos
budou hrát poprvé mužskou soutěž. Výše uvedené totiž znamená, že mužstva
na 5. až 9. místě nemají zaručenou účast
v příštím ročníku ligy a dokonce dle vývoje ve vyšších soutěžích totéž může platit i pro 4. celek. Bude to tedy doslova boj
o každou příčku, protože na druhou stranu vítěz Pardubické ligy postupuje přímo
do 3. ligy - divize IV. V Přelouči se béčko
mužů představí domácím divákům celkem též 3krát: 5. 12. 2010, 16. 1. 2011
a 9. 4. 2011.
Dorost - 1. liga dorostu - divize III:
Družstvo dorostu Orla Přelouč získalo unikátní příležitost zahrát si nejvyšší
florbalovou soutěž v České republice!
Bylo zařazeno do divize III, což je spojená soutěž 4 krajů dohromady: Královéhradecko, Pardubicko, Vysočina a Jihočesko. V 1. lize se tak dorostenci utkají
s těmito top týmy těchto 4 krajů: STRIX
Hořice, CSP Hradec Králové, Sokol Pardubice, FbK Orlicko-Třebovsko, ASK Bystřice n. P., Snipers Třebíč, Sokol Havlíčkův
Brod a FBŠ Jihlava.
V divizi III je tak celkem dohromady
9 týmů, které se utkají každý s každým
třikrát. Po odehrání 24 zápasů (3x15 minut čistý čas) ve 12 turnajích první 3 celky
divize postupují do osmifinálové skupiny
s týmy z jiné divize (částí České republiky) a poté bude následovat play-off prvních 4 celků osmifinálové skupiny s celky
z dalších osmifinálových skupin. Celkový
vítěz pak získá titul Mistra ČR 2010. Na
druhém konci tabulky 1. ligy - divize III
pak 2 celky sestupují do nižší soutěže.
Samozřejmě pro náš tým bude úspěch
jakýkoliv bodový zisk, k čemuž nám může dopomoci i domácí prostředí, které
doufám svým dorostencům vytvoříme při
jejich zápasech v Městské hale v Přelouči, a to v těchto termínech: v sobotu
18. 9. 2010, 27. 11. 2010 a 12. 2. 2011.
Starší žáci - Přebor starších žáků
- divize IV:
Starším žákům unikl letos postup
z přeboru do ligy jen o jedno místo, takže starší žáci budou i v nové sezóně hrát
Přebor KrPFbU, kde se utkají s těmito týmy: FbK Svitavy, Piráti Chrudim, CSP Hradec Králové B, Orel Rtyně v P., FBC Nové

Město n/M, FbK Kostelec nad Orlicí, Hradečtí Lvi - FBC Sion, TJ Lubná, Sokol Dvůr
Králové nad Labem, FTC Vysoké Mýto.
Celkem je tedy v přeboru 11 týmů, které se utkají každý s každým dvakrát. Starší žáci tak odehrají celkem 20 zápasů
(3x12 minut čistý čas) v 10 jednodenních
turnajích. Kvalita jednotlivých týmů je po
změně žákovských věkových kategorií na
mezinárodní úroveň tzv. „ve hvězdách“
a těžko odhadovat ambice našeho výrazně omlazeného kádru bez velkých hráčských zkušeností u většiny členů týmu.
Z přeboru postupují 3 celky do Ligy starších žáků, ze soutěže se nesestupuje.
Domácí utkání starších žáků v Přelouči:
v sobotu 9. 10. 2010 a 26. 3. 2011.
Mladší žáci - Liga mladších žáků
- divize IV:
Do Ligy mladších žáků KrPFbU se přihlásilo celkem 18 týmů. Ty byly rozděleny
do 3 skupin po 6, kde nejprve odehrají
s každým týmem ze skupiny 4 zápasy, poté dojde k přerozdělení celé ligy na nové
3 skupiny, kde poté opět bude hrát 6 celků v jedné skupině každý s každým 4x.
V první skupině se tak mladší žáci Orla
Přelouč utkají 4x s těmito týmy: Sokol Pardubice, Sokol Pardubice B, FbK Svitavy,
Piráti Chrudim, FBC Litomyšl. V další skupině se mladší žáci následně utkají 4x
s těmito týmy: FbK Svitavy, FbK OrlickoTřebovsko, CSP Hradec Králové, FBC Hradec Králové, FbK Česká Třebová.
Budou se hrát jednodenní turnaje,
kde se sejde vždy 5 celků jedné skupiny
a odehrají zápasy každý s každým (na
turnaji celkem tedy 4 zápasy). Hrací doba bude vždy 2x12 minut čistého času.
V Přelouči se mladší žáci představí: 7. 11.
2010 a 20. 3. 2011.
Na závěr pak připomínáme všem dalším zájemcům, že i pro novou sezónu
2010/2011 budeme od začátku září tvořit nový tým mladších žáků, ročníky narození 1998, 1999 a 2000. Proto zveme všechny kluky těchto ročníků, kteří
mají zájem hrát a trénovat soutěžní florbal, přijste mezi nás. Informace získáte na
telefonu 732 610 593, nebo na nástěnkách oddílu u Orlovny, parku u pošty, či
u prodejny JP sport či přímo na trénincích
v úterý a čtvrtek v Městské sportovní hale.
Též upozorňujeme zájemkyně z řad
žen a dívek, že nově bylo založeno i družstvo žen (včetně dorostenek a starších
žákyň), které již trénuje 2x týdně a stále přibírá nové členky. V případě zájmu
získáte informace na výše uvedeném telefonním čísle nebo na webových stránkách oddílu: www.fbcprelouc.ic.cz.
Mirek Kumstýř
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