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2 Přeloučský ROŠT

! Zprávy z radnice 

2. schůze Rady města Přelouče
proběhla 6. 12. 2010. Radní mimo jiné
vzali na vědomí zprávu velitele Městské
policie Přelouč o finanční náročnosti ka-
merového systému pro novou budovu
městského úřadu a doporučili zastupi-
telstvu města zařadit do rozpočtového
opatření I rozpočtu města pro rok 2011
částku na pořízení kamerového systému
v nové budově městského úřadu a jeho
integraci se stávajícím městským kame-
rovým systémem. Zastupitelstvu města
dále rada doporučila schválit rozpočtové
opatření V rozpočtu města pro rok 2010
a zařadit do rozpočtového opatření I roz-
počtu města na rok 2011 částku ve vý-
ši 50.000,- Kč Římskokatolické farnosti
Přelouč na opravu fasády kostela Sv. Ja-
kuba. Na vědomí vzali radní též informa-
ci o situaci s prodejem městských lesů.
Město Přelouč nabízí městské lesy k pro-
deji od června 2009. Za tu dobu se vy-
střídalo několik zájemců, kteří však vždy
od nákupu lesů odstoupili. Poslední zá-
jemce měl zájem o koupi lesů pro své-
ho klienta. Po důkladné prohlídce našich

lesů, za účasti lesního hospodáře však
konstatoval, že prodejní cena lesů, kte-
rou zastupitelstvo stanovilo, je nereál-
ná. Tvrdí, že reálnou kupní cenou je ce-
na stanovená znaleckými posudky. Od

června 2009 se v našich lesích nepro-
vádí žádná činnost, což je dle vyjádření
našeho lesního hospodáře situace již
dále neudržitelná. Zastupitelstvo města
by proto mělo přehodnotit navýšenou ce-
nu (vzhledem ke znaleckým posudkům).
V krátké době by pak bylo možné se-
hnat několik zájemců a o prodeji s ni-
mi jednat.

RADA MĚSTA PŘELOUČE

II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče se uskuteč-
nilo ve velkém sále Občanské záložny dne 16. 12. 2010. Za-
stupitelé vzali na vědomí mimo jiné zprávu o činnosti rady
města v období mezi ustavujícím a II zasedáním Zastupitelstva
města Přelouče. Schválili rozpočtové opatření V rozpočtu měs-
ta pro rok 2010, s tím, že příjmy budou činit 211.589 tis. Kč

a výdaje 253.818 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 42.230 tis. Kč
bude pokryt financemi z minulých let. Schválen byl rovněž roz-
počet města Přelouče na rok 2011 s tím, že příjmy budou činit
135.238 tis. Kč a výdaje 163.244 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve
výši 28.006 Kč bude pokryt financemi z minulých let. Zastu-
pitelstvo města také zřizuje osadní výbor Lohenice, Klenovka
a Mělice. Schválena byla rovněž Obecně závazná vyhláška měs-
ta Přelouče č. 8/2010 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž
nesmí být povoleno provozování výherních hracích přístrojů.

mh

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Na ÚP v Přelouči bylo k 30. 11. 2010 evidováno cel-
kem 1139 uchazečů o zaměstnání. Celková míra neza-
městnanosti v měsíci listopadu tedy činila v této oblasti
8,06 %. K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke
sledovanému datu např.: Holotín 25 %, Litošice 22,92 %, Váp-
no 22,81 %, Sovolusky 20,9 %, Tetov 16,67%, Urbanice
15,38 %, Žáravice 13,95%. Dále uvádím míru nezaměstna-
nosti: Chvaletice 8,04 %, Choltice 7,8 %, Břehy 7,08 %, Řečany
nad Labem 5,73 %. V Přelouči dosahovala míra nezaměst-
nanosti 7,28 %. 

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
6,12 %, s celkovým počtem 5890 evidovaných uchazečů.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 30. 11. 2010 cel-
kem 1368 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo
připadlo v okrese Pardubice v průměru 4,3 uchazeče. Na Pře-
loučsku bylo k 30. 11. 2010 hlášeno na ÚP celkem 222 vol-
ných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo cel-
kem 5,1 uchazečů.

Michaela Hývlová, vedoucí pobočky

Úřad práce v Přelouči - K. H. Máchy 908, 535 01

Oddělení zprostředkování Přelouč 950 144 401-405
Úřední hodiny - oddělení zprostředkování
Pondělí 8 - 17
Úterý 8 - 13

Trh práce
na Přeloučsku

Inzerce



Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, u kterých v roce 2010
došlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně ne-
bo ke změně v osobě poplatníka, na povinnost podat do
31. ledna 2011 daňové přiznání k dani z nemovitostí na
rok 2011. Změna okolností v tomto případě znamená, že v prů-
běhu roku 2010 došlo například ke koupi, prodeji, darování, vy-
dražení nemovitostí, vydání stavebního povolení, kolaudační-
ho rozhodnutí nebo k digitalizaci katastrálního území. (V pů-
sobnosti FÚ v Přelouči jsou nově digitalizovaná katastrální
území Břehy, Lohenice u Přelouče, Přepychy, Újezd a Vápno). 

Dne 1. 1. 2011 vstupuje v platnost zákon č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, který obsahuje
mnoho změn týkajících se správy daní. Jednou z významných
změn je ustanovení § 250 Pokuta za opožděné tvrzení daně
(daňové přiznání). Daňovému subjektu vzniká povinnost uhra-
dit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňo-
vé přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po
stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních
dnů. Minimální výše pokuty je 500,- Kč, bez možnosti pro-
minutí.
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Středa 8 - 17
Čtvrtek 8 - 13
………………………
Pátek 8 - 13 

(v pátek jsou úřední hodiny určeny k oznámení rozhodných sku-
tečností, nové evidence)

Nové evidence přijímáme po celý týden. Požádá-li fyzická
osoba o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracov-
ních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností, zařadí
se do evidence ode dne následujícího po skončení zaměstná-
ní nebo těchto činností.

O zprostředkování vhodného zaměstnání fyzická osoba žá-
dá osobně úřad práce, v jehož správním obvodu má bydliště.

Oddělení státní sociální podpory 
- kontaktní místo Přelouč 950 144 501-504
Úřední hodiny - kontaktní místo
Pondělí 8 - 17
Úterý 8 - 13
Středa 8 - 17
Čtvrtek 8 - 13
………………………
Pátek ---------

UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ÚŘADU V PŘELOUČI
K PODÁNÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2011

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

na pokračování úspěšného pořadu

Večer s videokronikou 
města Přelouče

dne 11. 1. 2011 od 18.00 hodin
ve velkém sále Občanské záložny Přelouč

Vstup zdarma

Město Přelouč a fotoateliér Sviridov (dům Kasi - bývalá Agra)
vyhlašují pro občany města II. FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ 

na téma

PŘELOUČSKO
Téma: Přelouč a okolí objektivem obyvatel

Uzávěrka soutěže: 1. kolo 31. 5. 2010
2. kolo 30. 9. 2010

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

rost@mestoprelouc.cz
Vítězné snímky budou součástí stolního kalendáře 

města Přelouče pro rok 2012.



1. 1. 1849 vyšel v Přelouči list „Bohu a vlasti“ s podtitulem
„Ohlas z Přelúče“, jehož redaktorem a vydavatelem byl pře-
loučský kaplan František Bohuslav Lukeš. Vyšlo však jen
jedno číslo, pak list přestal vycházet. 

1. 1. 1861 byl založen „Spolek čtenářský okresu Přelouč-
ského“. Předsedou se stal Václav Pour, mlynář z Valů.

1. 1. 1920 zahájilo činnost pro Přelouč a okolí konzumní
společenstvo „Svépomoc“.

1. 1. 1920 se narodil ve Vrdech Miloš Stantejský, mládí
prožil společně s rodiči v Přelouči. Jako odbojový spolu-
pracovník paraskupiny Silver A byl za heydrichiády zatčen
v Ležákách, kde pracoval jako účetní v kamenolomu své-
ho švagra pana Černíka. Popraven na Zámečku v Pardubi-
cích 24. 6. 1942.

1. 1. 1933 byl kronikářem Přelouče ustanoven J. V. Flos, spi-
sovatel a odb. učitel v Přelouči, později okr. škol. inspektor.

1. 1. 1946 byla v Přelouči zřízena expozitura Okresního
národního výboru v Pardubicích.

1. 1. 1981 získaly spojené obce Telčice a Chvaletice statut
města s názvem Chvaletice.

1. 1. 1995 byla v Cholticích po letech zpřístupněna zámec-
ká kaple sv. Romedia, která je historickou památkou I. stupně.

4. 1. 1987 zemřel v Pardubicích rodák z Volče Jan Hadač,
botanik v Pardubicích. Společně se svým bratrem Dr. Emilem
Hadačem, prof. UK Praha, vydali spis „Květena Pardubicka“.

5. 1. 1882 zemřel v Mladé Boleslavi Kašpar Knittl, český
kantor, varhaník, učitel hudby a hudeb. skladatel. Působil
jako učitel a ředitel kůru v Přelouči. Skládal chrámovou
hudbu a písně, např. Žežulička kuká, Šablenka.

6. 1. 1863 byl v Přelouči založen pěvecký spolek „Vojmír“,
čítající 40 členů. Předsedou byl zvolen farář Josef Čaňa.
V roce 1873 spolek splynul s Občanskou besedou a dne
11. října 1921 byl přejmenován na „Pěvecké sdružení
J. B. Foerster.

7. 1. 1995 prohlásilo Ministerstvo kultury ČR Národní hřeb-
čín v Kladrubech n. L. národní kulturní památkou včetně
genové rezervy starokladrubského gala korosiéra.

8. 1. 1933 koncertoval v Přelouči houslový virtuos Jan Ku-
belík.

8. 1. 1961 zemřel v Praze přeloučský rodák František Flos.
Byl okr. školním inspektorem v Pardubicích, dále autorem
dobrodužné a naučné literatury pro mládež.

10. 1. 1868 rozhodla přeloučská městská rada o postave-
ní cukrovaru v Přelouči, který byl v témže roce dostavěn
a 23. 11. 1868 slavnostně vysvěcen.

10. 1. 1910 se narodil ve Vracově, okr. Hodonín, Otto Hrabi-
nec, odb. učitel, reprezentant v nářavovém tělocviku, trenér
a cvičitel mládeže v tělocviku a atletice. Od 1. 1. 1939 žil
v Přelouči na pozvání ředitele měšwanských škol na Sloven-
sku a bývalý správce konzulátu ve Splitu Gustava Heřma-
na. Odb. učitel Otto Hrabinec zemřel 5. 1. 2007 v Přelouči
ve věku 97 let.

11. 1. 1904 se v Praze narodil Bořivoj Žufan, akademický
malíř, maloval společně s Janem Slavičkem, Vincencem Be-
nešem i Václavem Špálou, pobýval často u příbuzných v Pře-
louči, kde čerpal náměty pro svoji tvorbu - např. zeměděl-
ské usedlosti, portréty osob a dětí.

11. 1. 1934 byla v Přelouči vytvořena „Skupina skautů ju-
náků“. 

11. 1. 1936 byl zvolen starostou města Přelouče František
Suchánek, odb. učitel.

11. 1. 1945 byl popraven v Drážvanech přeloučský rodák -
- student pardubické reálky, Miloslav Potůček. Za druhé
světové války se ve škole zapojil do protifašistického odbo-
je, v roce 1943 byl zatčen a s dalšími spolužáky odsouzen
lidovým soudem k trestu smrti. Popraven 11. 1. 1945 v Dráž-
vanech.

12. 1. 1930 se konala v Přelouči velká manifestace obyvatel,
požadujících zřízení okresu v tomto městě.

13. 1. 1861 byla v Přelouči založena průmyslová pokračo-
vací škola, nazvaná „Řemeslnická škola“.

13. 1. 1943 zemřel v Pardubicích Josef Ledr ml., pedagog,
učitel měšwanské školy v Přelouči, později okr. škol. inspek-
tor. Redaktor vlastivědného časopisu Krajem Pernštýnů, pe-
dagogický spisovatel učebnic zeměpisu a dějepisu. Syn Jo-
sefa Ledra st., autora Dějin města Přelouče nad Labem.

14. 1. 2005 zemřel v Praze ve věku 87 let Ing. Vladimír Hru-
beš, předseda Klubu rodáků a přátel města Přelouče v Pra-
ze, čestný občan města Přelouče od 7. 11. 1997.

15. 1. 1933 vyhořely v Přelouči pekárna a mlýn (bývalá me-
lasárna).

16. 1. 1933 byla v Přelouči zahájena akce vyvařování polé-
vek pro 400 nezaměstnaných a jejich rodinné příslušníky.

16. 1. 1950 byla v Přelouči zřízena protituberkulosní poradna.
17. 1. 1726 potvrdil císař Karel VI. městu Přelouči všechna

jeho dřívější privilegia.
19. 1. 1936 byl ustaven „Výbor pro postavení pomníku Ju-

lii Havlíčkové ve Svojšicích“.
20. 1. 1974 zemřel v Přelouči Josef Smejkal, býv. ředitel ško-

ly v Přibyslavi, od r. 1948 učitel na měšwanské škole v Pře-
louči, v letech 1951-1953 její ředitel. Autor informativní
příručky „Přeloučsko“.

20. 1. 1936 byla dána do provozu betonová silnice Pardu-
bice-Valy-Přelouč.

21. 1. 1923 se v Přelouči narodil Ing. Zdeněk Kadlus, CSc., les-
ní inženýr, působil ve výzkumném ústavu lesnickém v Opoč-
ně, profesor na Stř. lesnické škole v Hranicích na Moravě.
Publikoval četné články v odborné literatuře.

23. 1. 1792 se v Přelouči narodil Josef Kučera, administrá-
tor, přispívatel do časopisu „Přítel mládeže“, velký propagá-
tor včelařství. 

23. 1. 1880 zemřel v Praze choltický rodák Josef Vojtěch
Hellich, malíř historických výjevů, v r. 1849 založil jednotu
výtvarných umělců. Portrétoval Boženu Němcovou a Fran-
tiška Palackého. 

29. 1. 1902 zemřel v Dašicích v Č. choltický rodák - farář Jo-
sef Nechvíle. Regionální historik, vydal několik knížek m. j.
první monografii o našem městě „Město Přelouč“.

29. 1. 1934 vyhořela do základů sokolovna v Živanicích 
30. 1. 1921 zemřel v rodné Přelouči Rudolf Brunner - Dvo-

řák, momentní fotograf, byl dvorním fotografem arcivévody
Ferdinanda d´Este.

30. 1. 1923 se v Pardubicích narodila Jiřina Petrovická, he-
rečka, své dětství prožila v Přelouči. Národní umělkyně,
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Lednová výročí a významné události na Přeloučsku



Divadelní kroužek ESO při DDM v Pře-
louči zahrál 3. prosince 2010 v Záložně
pohádku Evy Jančíkové „Jak říční víly

v Přelouči přelstily čerty“. Sál byl zaplněn
do posledního místečka a vystupující dě-
ti, které hrály na veřejnosti teprve podru-
hé, ke všemu ještě před svými spolužá-
ky, trochu zmohla tréma. V jejím návalu
si nepatrně zkrátily text, ale zachovaly se
téměř profesionálně - málokdo z diváků
to poznal. A tak nezbývá než poděkovat
všem účinkujícím - Anetě Zemanové,
Renatě Kalinové, Adrianě Frydrychové,

Johaně Khorelové, Karolině Vokounové,
Tereze Svobodové, ale také Ladislavu
Roušarovi, Jaroslavu Pavlíkovi a Micha-
lu Krupkovi, za jejich umění stát se na
chvíli pohádkovými bytostmi a bavit li-
di. Zvláštní poděkování patří i Blance
Leksové za ztvárnění postavy paní mly-
nářky a za doprovodnou písničku. Dob-
ré buchty opět napekla paní Vančurová

a pan Václav Vančura nám zadarmo při-
vezl kostýmy z divadla. Tím naše děko-
vání nekončí, nebow paní Gabriela Pav-
líková děti opět zdarma skvěle nalíčila.
Zapomenout nesmíme ani na Janu Ho-
molovou z DDM, která se zasloužila o pěk-
nou scénu. Takže ještě jednou děkujeme,
a těšíme se na další vystoupení divadel-
ního kroužku ESO někdy v květnu v příš-
tím roce. K připomenutí 750 let od po-
výšení Přelouče na město připravujeme
hru „Ze vsi do města“.

Eva Jančíková

Ani v době chytrých mobilů si nedovedu představit přípra-
vu a průběh vánoc bez novoročních pozdravů zprostředkova-
ných českou poštou. Dokonce pravidelně rostoucí cena poš-
tovních známek mě neodrazuje od toho poslat každoročně
minimálně deset vánočních pohledů a přiznám se, že ač je
jejich cena čtyřnásobná v porovnání s SMS, činím tak nenasyt-
ným operátorům natruc.

Hustým sněžením jsme se - já a pohledy - vydaly ke staré
známé nejbližší schránce. Zdálo se mi, že pro chumelenici
schránku nevidím. Vinen nebyl sníh. Z obvyklého místa prostě

zmizela. Možná ji přemístili za roh, napadlo mě. Byla tam. Slá-
va, nemusím na poštu. Poznávací znamení - oranžová. Předvá-
noční doba je hektická a tak moje ruka s pohledy a s úlevou
vystřelila do obrovského otvoru odpadkového koše. Ucukla jsem
a opatrně se rozhlížela, zda někdo ten úlet neviděl. Nikdo, kro-
mě listonošky. Tlačila kolo prosoleným sněhem s kabelou na-
ditou reklamními letáky.

„Schránku v rámci úsporných opatření pošta dala pryč. Bý-
vala poloprázdná,“ vysvětlovala. „Dejte mi to, já vám to pošlu“,
dodala.

Happyend jako v pohádce. Kočička s pejskem díky syreč-
kům nakonec našli svou sněhem zavátou chaloupku a já za-
se svou sněhem zavátou listonošku. Při její píli a ochotě bylo
možno si představit, že mé pohlednice doručí mým přátelům
osobně.                                                     D. Jiroutová

čestná občanka města Přelouče. Zemřela na srdeční se-
lhání v Praze dne 10. 10. 2008 v nedožitých 86 letech.

30. 1. 1933 byl ustaven tenisový klub - LTK Přelouč.
30. 1. 1785 se narodila ve Všeradicích u Berouna Magda-

lena Dobromila Rettigová, populární spisovatelka - kuchař-
ka, pobývala po boku manžela - magistrátního rady na pře-
loučské radnici.

31. 1. 1935 opustil Přelouč poslední zbytek jezdecké posád-
ky (jezdecké vojsko bylo v Přelouči přes 200 let).

F. H.

Prameny:
Miroslav Klimpl: Co se kdy na Pardubicku šustlo (r. 2003)
Aktualizovaný záznamník autora
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FEJETON
POUR FÉLICITER 

Pohádka v Záložně

Inzerce



Kdo z vás navštívil minulý měsíc vý-
stavu v Domě dětí a mládeže, jistě ob-
divoval - mezi jinými - i krásné košíky,
krabičky, ozdoby, pletené ze zvláštního
materiálu. Ještě větší údiv vyvolalo vysvět-

lení, že tyto věci jsou
upleteny z papíru.

Autorkou, která tu-
to techniku tak bravur-
ně zvládá, je paní Jit-
ka Špásová.

„Co Vás přivedlo k této činnosti?“
K ručním pracím mě přivedla moje

maminka. Pletla, háčkovala, vyšívala, pa-
ličkovala, zkrátka ovládala všechny mož-
né práce s textilem. A já jako malá jsem
se od ní učila. Vzpomínám si, že jsem
uváděla v úžas cestující ve vlaku, kte-
rým jsme s ma-
minkou často
jezdívaly, když
jsem jako čtyř-
leté dítě sedě-
la a pletla. Mé
první dílo byly
pletené šatičky
na panenku.

A co ve školním věku, nepřešel vás
zájem o tvořivou činnost?

Ve škole jsem ráda malovala, pak
šila. Už ve 14 letech jsem si uměla ušít
kalhoty.

Pak jsem měla různá „období“ své
tvůrčí činnosti, vyšívala jsem, dlouhou
dobu háčkovala.

Nyní mám „období pletení košíků“
(dá se mluvit přímo o závislosti).

Jak a kdy jste se seznámila s touto
technikou?

Jen informačně jsem se s pletením
z papíru seznámila už kdysi. Pak jsem
na internetu objevila návody na tuto tech-
niku. Zpočátku jsem se učila jen podle
nich, nebylo to jednoduché. Půl roku jsem
se s tím potýkala. A pak jsem našla na-
bídku kurzu pletení z papíru. Neváhala
jsem a hned jsem se přihlásila. Několik
měsíců jsem dojížděla do 50 km vzdále-

ného místa, ale to mi nevadilo. Koneč-
ně jsem se naučila různé „vychytávky“
a zdokonalila si techniku. Tev, když vím,
jak na to, pletu různé tvary a typy koší-
ků, košíčků, šperkovnic, ozdob a různých
dekorativních i praktických doplňků.

Nabídla jsem své zkušenosti DDM,
sešla se řada nadšenců a společně tvo-
říme. (Naše výrobky jste mohli vidět prá-
vě na zmiňované výstavě).

Také se
z a b ý v á m
keramikou,
tev se učím
paličkovat.
Velmi ráda
aranžuji kvě-
tiny a různé
přírodniny.

Zkrátka - ruce paní Špásové nedo-
kážou zahálet. Je radost dívat se, jak
něco krásného vytváří. V dnešním svě-
tě plném techniky je nutno ocenit tvo-
řivou práci lidských rukou, zvlášS je-li
dělána s nadšením. Mate-li zájem, mů-
žete si prohlédnout její webové stránky:
www.hutule.mypage.cz, kde se o tom pře-
svědčíte.

Přejeme paní Špásové hodně dalších
úspěchů v její tvořivé činnosti, která při-
náší nejen jí radost a potěšení.

JM

Při procházkách okolím Přelouče jsem
přišel na památník padlých partyzánů
v Krasnici. Slýchal jsem o nich již dříve
z vyprávění, ale dnes z dostupné litera-
tury vím již více.

Nebyli to jen nějací Rusové, mohli to
být třeba naše děti, nebo příbuzní. Ale
oni ze Zareva, byli opravdoví hrdinové.
Komisař a velitel skupiny Bukin 23 let,
Danilov 18 let, Samek 23 let, Chabějev
35 let, Balakirev 21 let, Ostaš 18 let. Ta-
to diverzní skupina měla za úkol přeru-
šit trawové spojení mezi Týncem nad La-
bem a Přeloučí. 19. prosince 1944 vyšli
z Peršíkova za doprovodu hajného Ja-
náčka, který tento kraj dobře znal. Úkol
nebyl snadný, nebow v těchto dnech pro-
bíhala protipartyzánská ofenzíva proti
skupině Mistr Jan Hus, v podhůří Želez-
ných Hor, v Lipovci a Licoměřicích, kde
došlo ke zradě oddílu a občanů, kteří jim

napomáhali. Němci měli nasazeno něko-
lik konfidentů a zrádců a proto byli úspěš-
ní. O tomto dění podává svědectví pa-
mátník v Licoměřicích. Ale naši chlapci
pokračovali v mrazu a sněhem dál přes
hory ke svému cíli. S těžkým nákladem
munice, kterou nesli na místo určení (na
každého člena bylo 60 kg), se přihodi-
lo veliteli, že uklouzl a vymkl si kotník.
Při chůzi se bolest v kotníku hlásila víc
a víc. V obci Lhota Sovoluská si odpoči-
nuli u Václava Koníře. Po pěti hodinách
opět vyrazili na cestu, ale před obcí Kras-
nice už komisař Bukin nemohl pokračo-
vat v chůzi pro velkou bolest v kotníku.
Asi v 11 hodin navštívili stavení Jindři-
cha Hona s manželkou dětmi a tchyní.
Ti se obávali, nebow události v nedale-
kých Licoměřicích byly ještě příliš čerst-
vé a aktuální. Při donášce stravy do le-
sa manželovi se paní Honová svěřila, že

jsou u nich partyzáni. Zanedlouho poté
je nahlásili starostovi v Litošicích a dále
na gestapo v Čáslavi. Tím byli vyzrazeni
a německou přesilou přemoženi. Bojo-
vali velice statečně a Němcům způsobi-
li značné ztráty. Přežili pouze dva party-
záni, kteří byli zraněni a předáni k ošetře-
ní, později uvězněni a mučeni. Nakonec
v květnových dnech osvobozeni sovětskou
armádou. Byli to Samek a Chabějev. 

Vzpomeňme proto květinou a milou
vzpomínkou u památníku, aby naši vnu-
ci a pravnuci nemuseli zažít to, co pro-
žili oni. Vždyw i oni byli mladí, chtěli žít,
nechtěli zemřít v rukách nacistů. Co te-
dy odpovíme svým vnukům, když se nás
zeptají - proč tu stojí ty pomníky? Někte-
ří z nás sami nevědí... Budeme jim umět
odpovědět?

Miroslav Šmíd
Přelouč
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! Žijí mezi námi 

O KOM NEVÍME

Vzpomínka k 66. výročí padlým partyzánům
21. 12. 1944 v Krasnicích



Dne 3. 12. 2010 vystoupil smíšený pě-
vecký sbor J. B. Foerster na srazu přelouč-
ských rodáků v Národním domě v Praze.
Ani letos se tato akce nevymkla tradici. Do
repertoáru sboru byly zařazeny i skladby
s vánoční tématikou. Věříme, že koncert při-
spěl k navození klidné adventní atmosféry.

Pěvecký sbor J. B. Foerster účinkoval 17. 12. 2010 na vá-
nočním koncertu v Pardubicích v Kulturním domě Hronovic-
ká. Společně s Pardubickým komorním orchestrem a pěvec-
kým sborem Pernštýn, Ludmila, Suk pod vedením dirigenta
Petra Vacka byla provedena Česká mše vánoční od Jakuba
Jana Ryby.

V Přelouči se 20. 12. 2010 v Občanské záložně konal vá-
noční koncert sboru J. B. Foerster. Pod vedením sbormistra
Petra Vacka zazněly mimo jiné lidové písně i chrámové sklad-
by. Vánoční náladu navodila II. česká mše půlnoční od Jakuba
Jana Ryby a vánoční koledy. Hosty byli studenti Konzervatoře
Pardubice barytonista Jan Jiráček a Marie Ptáková, která sbor
doprovázela na klavír.

Mgr. Drahoslava Jiroutová

V nastávajícím roce 2011 oslaví smí-
šený pěvecký sbor „J. B. Foerster“ Pře-
louč - člen UNIE ČESKÝCH PĚVECKÝCH
SBORŮ 90 let své existence. Sbor byl
založen v roce 1921. Za tuto dobu ho
řídilo 13 sbormistrů. Nejdéle byl v čele
bývalý ředitel ZUŠ v Přelouči pan Sta-
nislav Polanský. Během čtyřicetiletého
vedení sboru pro něj upravil a složil řa-
du lidových písní. Od roku 2007 se vede-
ní sboru ujal mladý dirigent Petr Vacek,
student posledního ročníku pardubic-
ké konzervatoře, kde studuje dirigování
a hru na varhany. Sbor „J. B. Foerster“
každoročně připravuje jarní a vánoční
koncerty, pro přeloučské rodáky tradič-
ní koncert v Národním domě v Praze.
Zúčastňuje se přehlídek a setkání sbo-
rů, účinkuje i na příležitostných akcích
v místě i okolí.

V roce založení sboru složil pro ten-
to sbor Josef Bohuslav Foerster krátkou
skladbu „HESLO“ jako projev souhlasu
s tím, že sbor ponese skladatelovo jmé-
no. Text napsal bývalý člen sboru Karel
Ludvík.

O historii i současnosti sboru vypo-
vídají již tři kroniky. Ta nejstarší je ulože-
na v Městském muzeu v Pardubicích.
O začátcích pěveckého života v našem
městě máme tyto záznamy: 

V roce 1863 byl založen pěvecký spo-
lek „VOJMÍR“. Jeho sbormistrem byl Fran-
tišek Vosyka. Přibližně po deseti letech
se „VOJMÍR“ sloučil s nově vzniklou „OB-
ČANSKOU BESEDOU“. O jeho další exis-
tenci zprávy nejsou. V roce 1910 bylo zří-
zeno v Přelouči hudební sdružení „OB-
ČANSKÉ BESEDY“. Po vypuknutí první
světové války veškeré kulturní dění za-
niká. Až v roce 1921 nejdříve vzniká žen-
ský a posléze smíšený sbor.

Sbormistři, kteří řídili sbor J. B. Foer-
stera od jeho založení:

Dr. Josef Fousek, ve vedení nastoupil
postupně dvakrát, Jan Hroch, Dalibor Dou-
bek, Bohumil Čejka, Klára Zurynková, Ka-
rel Schejbal, Míla Bervíd, Miloslav Veleta,
Blažena Dolenská, p. Šporke, Stanislav
Polanský, Jiří Kupka a Petr Vacek.

Vzpomeňme též na členy sboru, kte-
ří byli činní ve funkcích předsedů, kore-

petitorů, kronikářů. Byla jich dlouhá řa-
da. Těm, kteří již nejsou mezi námi, patří
alespoň vzpomínka. A těm žijícím - podě-
kování za obětavou a nezištnou práci pro
sbor. Dík také za podporu Městskému
úřadu a Kulturním službám Přelouč, kte-
ré sboru poskytují dobré podmínky pro
jeho činnost.

Vrawme se k dění ve sboru. Jak roky
ubíhaly, starší zpěváci postupně odchá-
zeli a sbor stál před vážným problémem,
jak rozšířit řídnoucí řady. Ale situace se
zlepšila. Můžeme s radostí konstatovat,
že sbor získal v poslední době mladé,
dobré zpěváky a ti posílili počet členů
na dvacet. Lze si tedy jen přát, aby smí-
šený pěvecký sbor „Josef Bohuslav Foer-
ster“ dál a se stoupající úrovní plnil své
kulturní poslání.

Končím heslem sboru:
„Kde česká píseň hlaholí,
tam smutku, žalu zmar.
Tam radost je, tam veselí.
Bu[ české písni zdar!“

Jiřina Koppitzová
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Prosincové akce pěveckého sboru J. B. Foerster

Jubilejní sbor „J. B. Foerster“ - Přelouč

Smíšený pěvecký sbor J. B. Foerster 
rád přivítá do svých řad 
zájemce o sborový zpěv. 

Zkoušky jsou každé pondělí v 18.00 v Záložně. 
Těšíme se!



Milí čtenáři,
touto dobou máme již za sebou vánoční svátky i oslavy

příchodu Nového roku. Několikadenní přípravy a shon se scvrk-
ly do pár hodin, které snad pro všechny byly nakonec příjem-
né a spokojené. Nyní po nových předsevzetích a cílech pro rok
2011 začínáme znovu pracovat na plné obrátky a proto snad
bude stát za to otočit se za uplynulým rokem v několika čís-
lech... Celková statistika pro Ministerstvo vnitra ještě není uza-
vřena, ale čísla kolem mediálně probíraného měření rychlosti
uzavřená máme. Proto vám je zde nabízím k posouzení. Jak
jsem již zmiňoval v minulých příspěvcích, městská policie má
na rozdíl od policie ČR (mimo jiné) povinnost označovat měře-
né úseky cedulemi. Praxe je taková, že pozornější řidiči před
cedulí označující začátek úseku měření přibrzdí a za cedulí,
která ukončuje měřený úsek, opět zrychlí. Výsledek je tedy ta-
kový, že „piráti silnic“ zůstávají nepotrestáni a na-
opak méně pozorní řidiči, kteří překročí povolený
limit a nastavenou toleranci jen minimálně, dostá-
vají pokuty a trestné body. Tomu také odpovídá vě-
kový průměr všech přestupců, které jsme v roce
2010 za překročení rychlosti řešili. Ten činí 44 let!
To je velmi podstatný rozdíl oproti zprávám a statis-
tikám, které udávají jako nejčastější přestupce a obě-
ti rychlé jízdy řidiče do 25 let. 

Zde uvádím další poznatky v souvislosti s měřením rychlosti
naší městskou policií:
Celkový počet přestupků: 641
Uloženo pokut: 680 tis. Kč

TABULKA PŘESTUPKŮ PŘEKROČENÍ RYCHLOSTI 
(jak jste na tom Vy?)

věk počet přestupků věk počet přestupků
83 2 48 12
81 3 47 21
79 1 46 10
78 4 45 17
77 2 44 16
75 2 43 15
73 2 42 15
72 2 41 10
71 4 40 17
70 2 39 13
69 7 38 13
68 5 37 15
67 4 36 13
66 9 35 24
65 2 34 13
64 4 33 20
63 11 32 15
62 13 31 12
61 7 30 15
60 11 29 17
59 16 28 16
58 18 27 10
57 9 26 7
56 17 25 13

55 9 24 12
54 13 23 10
53 8 22 7
52 13 21 11
51 8 20 5
50 16 19 3
49 16 18 3

17 1

Ke statistikám za celý loňský rok se ještě vrátíme příště a ny-
ní několik málo událostí...

DOMÁCÍ NÁSILÍ...
Na mobilní telefon bylo přijato oznámení od občana, který

oznamoval, že je u něho roztřesená žena, která se bojí jít do-
mů, protože ji přítel napadá. Po příjezdu hlídky na
místo bylo zjištěno, že oznamovatel, který šel s pří-
telkyní kolem, slyšel volání o pomoc. Té se dovolá-
vala žena, kterou napadal její přítel. Oba byli posil-
něni alkoholem a došlo prý dokonce k pohrůžce
nožem. V době, kdy byla hlídka MP na místě, nebyl
muž nijak agresivní, jen prý zastrašoval a vyhrožo-
val, což potvrdila i napadená. Paní se však bála jít
domů a tvrdila, že jde o opakované napadání ze
strany přítele. U něho nebyl nůž nalezen. Muž se

paní stále omlouval, ale ona si nepřála, aby zde již setrvával.
Proto vrátil klíče od bytu a odešel.

Bližší informace k problematice „domácího násilí“ nalezne-
te na www.skp-centrum.cz nebo v Intervenčním centru v Par-
dubicích.

RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU I NA ŠTĚDRÝ DEN...
Na Štědrý den v nočních hodinách jsme obdrželi telefonic-

kou stížnost na hlasitou hudbu v jedné „bytovce“. Hlídka MP
zazvonila na zvonek bytu, kde docházelo k rušení nočního kli-
du. Na výzvu ke ztišení hudby reagovali obyvatelé bytu ztlu-
mením produkce. Asi za půl hodiny však přišla další stížnost
na rušení nočního klidu. Jelikož se rušení nočního klidu do-
pustil jeden z aktérů i na ulici před domem, byl vyzván k pro-
kázání totožnosti. To odmítl a pokoušel se dobývat zpět do
domu a odmítal se s hlídkou MP bavit. Jelikož začal klást od-
por, bylo nutné použít donucovací prostředky a nakonec i na-
sadit tomuto muži pouta. Byl převezen ke zjištění totožnosti
a věc s ním bude dořešena některou ze sankcí.

KAMARÁDI... 
Rozhořčený muž nám telefonicky sděloval, že mu někdo há-

zí sníh do oken. Na kameře byli zachyceni muži, kteří pravdě-
podobně sníh do oken házeli.

Hlídka pak na místě zjistila, že se jednalo o kamarády stě-
žovatele. O tomto zjištění byl zpětně informován i oznamovatel.

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

Mgr. Martin Karabec, velitel MP Přelouč
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Než jsem odjel do ciziny, stalo se v na-
ší uličce ještě mnoho znamenitého. 

Vídeňský strýc Josef, maminčin bratr,
chtěl viděti svého budoucího svěřence,
a proto se tatínek rozhodl, že mne dá fo-
tografovat. V městečku žil jen jeden foto-
graf, pan Šlajz a bydlel ve zděném domě
v naší ulici, ale skoro již až na horním
konci. Sám bych byl k panu Šlajzovi, kte-
rý byl mimo to i úředníkem, nešel, ani kdy-
by mě táhli koněm, proto šla má milá ma-
minka se mnou. 

Zelená dvířka s klikou neotevírala se
u Šlajzů do světnice, nýbrž do čistého
dvorku. Vlevo se táhlo dlouhé stavení
a vpravo stál tuze pěkný altánek se za-
skleným vikýřem a do toho altánku nás
zavedl starý pán s brýlemi nad nosem
a s dlouhými kníry pod nosem. Mamin-
ku vítal velmi zdvořile, dveře před ní ote-
víral a pobízel ji jen, aby šlapala po veliké
pokrývce, na níž byly vyšity květy. Teprve
později jsem se dozvěděl, že se takové
pokrývce na podlaze říká koberec. V al-
tánku bylo krásně a světlo padalo viký-
řem na bílý stoleček s květinami. Mé
zraky utkvěly na židli, na jejímž opěrad-
le byla připevněna železná tyč, zakonče-
ná půlkruhem. Po letech jsem vídal ta-
kové židle u holičů. Tmavošedé stěny
byly pomalovány tu a tam světlejšími
sloupy a u dveří stála na vysoké trojnož-
ce černá bednička s okénkem uprostřed,
a přes bedničku byl přehozen velký čer-
ný šátek. Teprve když už maminka se-
děla, povšiml jsem si, že u prázdné stěny
stojí nízké kanapátko s křivýma nožka-
ma. „Tak husare, nic se neboj, pravil
starý pán, vyfotografuji tě něco krásně.
Sedni si tuhle na židli a dívej se zatím
na maminku.“ Vyšplhal jsem na vysokou
židli, ale nohama jsem na podlahu ne-
dosáhl, proto se mně nesedělo pohodl-
ně. Ale co dělat? Brzy však přišly horší
věci. Pan Šlajz obešel židli i zarachotil že-
lezem, zakroutil mně hlavou a než jsem
se nadál, sevřel mně polokruhem hlavu
a jedno ucho. Na můj výkřik zpozoroval
pan Šlajz přehmat a osvobodil mé ucho,
za to však se zmocnil mých údů. Ruce, no-
hy, trup i krk, všecko nějak zkroutil, a když
už jsem byl jako preclík, odstoupil a ze
vzdálenosti pozoroval své katanské dílo. 

„Tož tev tak, chlapečku, sev a ani se
nehni,“ napomínal mne vážně a odešel
ke třínožce s černou barvičkou. Chvíli ji

posunoval vpřed, chvíli vzad, potom tro-
chu vlevo, potom trochu vpravo a pořád
se díval do okénka. Potom mě chtěl pa-
trně postrašit, protože si zahalil hlavu
černým šátkem a posunoval třínožku
proti mně. Byl jsem rozhodnut, že uteku,
protože mne celé tělo bolelo, půlkruh
mně svíral hlavu, a bude-li to ještě chví-
li trvat, skácím se i se židlí na nos. 

Později jsem slýchal, že mezi moder-
ní trápení náleží čekání u zubního léka-
ře, ale kdo tvrdí, že není nic horšího, ne-
dal se jistě fotografovat u pana Šlajze. 

Po dlouhé chvíli vynořil se laskavý
obličej páně Šlajzův z šátku a pan Šlajz
upravoval znova mé sezení do poloh ješ-
tě nemožnějších a bolestnějších. 

„Ach maminko,“ vzdychl jsem zoufa-
le. Ale maminka se jen šwastně usmíva-
la, protože netušila, jaká muka snáším
a trpím. 

Po dlouhém hledání v zásuvce skří-
ně, stojící v předsíni, vrátil se pan Šlajz
do ateliéru a vsunul černou tenkou kní-
žečku do krabice a pozdvihnuv výstraž-
ně ukazovák, zavelel přísně: „Tev se usmí-
vej, nemrkej a nedýchej, než napočítám
deset.“ Už při osmičce jsem se skácel
opravdu na nos, ale pan Šlajz tvrdil, že
se na fotografii nic nepokazilo, protože
včas smáčkl kličku a mě „chytil“. Vysvo-
bozen ze zajetí proklaté židle, vrhl jsem
se do náruče maminčiny, protože jsem
si jen u ní mohl odpočinouti. Že bude
fotografií šest a že budou za týden jsem
už neslyšel, ale všecek jsem okřál odmít-
nutím maminčiným, když jí pan Šlajz na-
vrhoval, aby se dala „vzít“ se mnou. „Až

jindy, pane Šlajzi, až jindy,“ vymlouvala
se maminka, „nyní musím už domů, vždyw
tady sedím hodinu.“ „Dobrá práce žádá
dobrou přípravu, milá paní a co vyjde
z mých rukou, musí být primafajn,“ od-
pověděl pan Šlajz.

Za týden jsem poznal, co je prima-
fajn. 

Od pana Šlajze dostal jsem balíček
v růžovém papíře a když jsem jej přinesl
domů, sběhli se rodiče, bratři, Pepa i to-
varyš Vencl. Na neštěstí se tu nachomej-
tla i Nepokojka, která spatřivši první fo-
tografii, tak vyjekla, jako kdyby spatřila
hada nebo opici „Jezuskote, co je to?“ „To
je přeci Fanynek,“ poučovala ji má býva-
lá chůva Pepa. Karel, můj starší bratr,
vyfrkl, jako kdyby mu zaskočil drobeček
a vyrazil ze dveří a něčemu se smál. Náš
tatínek jen tak povrchně mrkl na obrá-
zek a potom se obrátil přísně na mamin-
ku: „Co klukovi bylo? Měl padoucnici?“
„Nic neříkal“, odpověděla maminka ne-
směle. „Tak mluv, ty wuhýku! Co ti bylo?“,
ptal se tatínek přísně. „Bo-bolelo mne
bříško“, vykoktal jsem, boje se, aby tatí-
nek neodepjal řemen a nenasekal mně -
- nevinnému. 

„To není podobizna, to je opice,“ vy-
křikl tatínek hněvivě a než mohla mamin-
ka zabránit, popadl balíček a vhodil jej
do kamen. Obecenstvo se rozlétlo jako
vrabci, protože s tatínkem nebylo do žer-
tů, když se hněval. Nepokojka povídala,
že nejkrásnější bylo to mé šklebení. Hlou-
pá ženská! Vždyw já jsem se usmíval, jak
pan Baláž poroučel...

Pokračování příště
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Povídka !

Naše ulička - František Flos  4. část
(Staré album - dosud netištěné vzpomínky z časného mládí)



NAUČNÁ LITERATURA
psychologie, životní harmonie
DAHLKE, Rüdiger
Lékárnička pro duši: cvičení a meditace.
Praha: Ikar, 2010.

URBIŠ, Andrew Alois
Žít feng šuej v našich podmínkách: život-
ní rovnováha, duševní hygiena, harmonic-
ké prostředí, vyvážené vztahy.
Frýdek-Místek: Alpress, 2010.

náboženství
NOSEK, Bedřich
Židovské tradice a zvyky. 
Praha: Karolinum, 2010. 

vojenství, druhá světová válka
VAUSE, Jordan
Příběh Wolfganga Lütha. 
Praha: Elka press, 2010.

chovatelství, zajímavosti
ROBERTSON, Deborah
Život s kočkou není pro kočku: kaleido-
skop kočičích kuriozit.
Praha: Knižní klub, 2010.

dějiny
DEMETZ, Peter
Praha ohrožená 1939-1945: politika, kul-
tura, vzpomínky.
Praha: Mladá fronta, 2010.
HRBEK, Jiří
České barokní korunovace. 
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010.
PRAŽÁK, Richard
Dějiny Uher a Mavarska v datech. 
Praha: Libri, 2010.

KRÁSNÁ LITERATURA
LAXOVÁ, Renata
Dopis Alexandrovi. 
Brno: Barrister & Principal, 2010.
SMETANOVÁ, Pavla
Příběhy z olivového ostrova, aneb když
na Korfu kvetou mandloně. 
Praha: Nakl. Lidové noviny, 2009.
ŠPIČKOVÁ, Ivana
Slovem a mečem: příběh z doby pelopo-
néské války.
Statenice: Millenium, 2010.

COELHO, Paulo
Valkýry. Praha: Argo, 2010.

GREENE, Graham
Nájemný vrah. Praha: Plus, 2010.

MURAKAMI, Haruki
Praha: Odeon, 2010.

WODEHOUSE, P. G.
Psmith to zařídí. Praha: Vyšehrad, 2010.

YEHOSHUA, Abraham B.
Pan Mani. 
Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010.

ŽIVOTOPISY, ROZHOVORY
ROGAK, Lisa
Stephen King: mistr strachu. 
Praha: XYZ, 2010.

RUPNIK, Jacques
Příliš brzy unavená demokracie: rozhovor
s Karlem Hvížvalou. Praha: Portál, 2009.

SEIFER, Marc J. 
Nikola Tesla: vizionář - génius - člověk.
Praha: Triton, 2007.

J. K.
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Srdečně zveme na setkání s paní spisovatelkou Zdenkou
Pšeničkovou-Slavíkovou a paní ilustrátorkou Jitkou Myšič-
kovou. Díky jejich spolupráci spatřila světlo světa knížka pro
děti „Pohádky o moři“. Další tituly z oblasti populární histo-
rie nesou názvy „Divoženka a jiné příběhy“ a „Dávná sága“.
Těšíme se na setkání v ÚTERÝ 18. 1. 2011 V 17 HOD. v čítár-
ně Městské knihovny v Přelouči.                                J. K.

KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE
LEDEN 2011

STŘEDA 5. 1. V 19.00 HOD.
NOVOROČNÍ KONCERT DECHOVÉHO

ORCHESTRU VLADIMÍRA KOSINY
OBČANSKÁ ZÁLOŽNA

VSTUPNÉ 100 KČ

ÚTERÝ 11. 1. V 18.00 HOD.
VIDEOKRONIKA MĚSTA PŘELOUČE

OBČANSKÁ ZÁLOŽNA
VSTUP ZDARMA

NEDĚLE 16. 1. V 15.00 HOD.
O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE

POHÁDKA PRO DĚTI
OBČANSKÁ ZÁLOŽNA

VSTUPNÉ 70 KČ.

SOBOTA 22. 1. VE 20.00 HOD.
HASIČSKÝ PLES

OBČANSKÁ ZÁLOŽNA
VSTUPNÉ 120 KČ

STŘEDA 26. 1. V 19.00 HOD.
V ETIOPSKÝCH HORÁCH 

CESTOPISNÁ BESEDA
KINO PŘELOUČ
VSTUPNÉ 70 KČ

Pozvání na besedu
18. 1. 2011

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
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Společenská kronika !

NARODILI SE
Rostislav Raška
Lukáš Hájek
Rudolf Svoboda
Gejza Rác
Pavel Střecha
Tereza Kunzová
Matyáš Tesař

JUBILANTI
Danielová Božena 87 let
Janečková Jiřina 86 let
Janoušek Ludvík 85 let

Mifková Helena 85 let
Pechová Drahomíra 85 let
Zitta Josef 80 let
Kopcsová Zdeňka 80 let
Kottová Milada 80 let
Jurová Marie 80 let
Hněvsová Eva 80 let
Koštial Ivan 75 let
Vavřincová Vlasta 75 let
Dušková Milada 75 let

ZLATÁ SVATBA
Olga a Josef Fialkovi 26. 11.

PŘELOUČÁCI

Poděkování
Děkuji veškerému personálu oddělení 1. A v Domově dů-

chodců za dlouhodobou a obětavou péči o moji matku. 
Tichá M. - Břehy

Děkujeme celému kolektivu Komplexní domácí péče Pře-
louč, s.r.o., paní Anny Kulakovské, za vzornou péči o naši ma-
minku paní Marii Beranovou z Klenovky. 

rodina Kašparova 

Poděkování paní Anně Kulakovské 
- Komplexní domácí péče, s.r.o.

Po celý rok jsem využívala službu Komplexní domácí péče
v Přelouči, pod vedením p. Kulakovské. Touto cestou chci po-
děkovat celému kolektivu, paní Kulakovské a všem sestřičkám,
které mého manžela navštívily. Jsou chvíle, kdy si člověk s ob-
sluhou nemocného neví rady. Paní Kulakovská vždy velmi rych-
le všechno zařídila a sestřičky byly vždy milé a příjemné. 
V Přelouči dne 20. 12. 2010                     Olga Matičková

Inzerce



Kroužky:

Cvičení z matematiky
V tomto zájmovém útvaru se scházejí děvčata a chlapci

z pátých tříd, kteří mají o matematiku z různých důvodů zá-
jem. Pracují samostatně, nebo ve dvojicích na počítači, využí-
vají také interaktivní tabuli. Svou práci zaměřují na programy,
které jim pomáhají zábavnou formou si oživit a procvičit pro-
branou a probíranou látku. Naprostou samozřejmostí je vzá-
jemná pomoc při řešení obtížnějších úkolů.

Český jazyk trochu jinak
Chcete vědět jak? Bez známek a stresu. Přijvte se podívat.
Od 1. října 2010 se na naší škole opět „rozjel“ kroužek čes-

kého jazyka, tentokrát pro deváwáky. Navštěvuje ho 15 zájem-
ců každé pondělní odpoledne.

Jeho smyslem a cílem je rozvíjet klíčové kompetence žáků.
Podporovat a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti v jazyko-
vé výchově a uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní
a profesní orientaci. 

První zásadní rozhodnutí nastane již v dubnu příštího ro-
ku. Žáky 9. ročníků totiž čekají staro - nové přijímací zkoušky
na střední školy. 

Mgr. L. Podlasová

Devítky v TPCA
V rámci projektu k volbě povolání jsme se začátkem lis-

topadu zúčastnili exkurze do kolínské automobilky TPCA,
která vyrábí osobní vozy v kooperaci francouzské a japon-
ské firmy.

Celý areál se nachází nedaleko Kolína v průmyslové zó-
ně o rozloze 40 ha. Prostřednictvím videa jsme zhlédli, jak se
firma budovala doslova na „zeleném drnu,“ jak zahajovala
svůj provoz a jak se dnes chová k životnímu prostředí.

Největším zážitkem však pro nás bylo, když jsme nased-
li do malého vláčku, vybaveni ochrannými helmami, brýlemi
a malými vysílačkami, a velkou část provozu jsme si mohli
prohlédnout na vlastní oči. Obdivovali jsme dokonalou sou-
hru lidské ruky, pásových linek a obrovských robotů, na je-
jímž konci vyjíždějí z automobilky autíčka TPC - Toyota, Peu-
geot, Citroen.

Žáci 9. A, 9. B 

Návštěva SOUz ve Chvaleticích
V rámci projektu Volba povolání v Pardubickém kraji navští-

vili naši chlapci z devátých tříd SOU zemědělské ve Chvaleti-
cích. O celou minivýpravu se perfektně postaral ing. Pospíšil,
který všem do detailu učiliště představil a seznámil deváwáky
s obory, které se zde budou v příštím školním roce otevírat.
Nedílnou součástí exkurze byla návštěva internátu, školních
prostor a moderně vybavených dílen, ve kterých mohli všichni
pozorně sledovat praktickou činnost žáků prvního až třetího
ročníku. Závěrečného slova se ujal ředitel učiliště ing. Seme-

nec, který návštěvníky seznámil s uplatněním po absolvování
školy a ochotně zodpověděl případné dotazy. 

Bc. M. Bulušek

Třída I. B v knihovně
Začínající čtenáři ze třídy I. B ZŠ Masarykovo náměstí na-

vštívili v úterý 9. listopadu 2010 Městskou knihovnu v Pře-
louči. V knihovně nás už tradičně přivítala knihovnice paní Hý-
vlová. Cílem této návštěvy bylo seznámení s dětským oddělením
knihovny (někteří prvňáčci tu byli poprvé) a probudit u začína-
jících dětských čtenářů zájem o knížky.

Celá beseda byla zaměřena na pohádky. Paní Hývlová mě-
la pro děti připravené známé pohádkové knížky, např. Medvídek
Pú, O Perníkové chaloupce, Maxipes Fík a s dětmi si o těchto
pohádkách povídala. Děti plnily i úkoly, podle obrázků v kníž-
kách hádaly název pohádky a předháněly se, kdo splní úkol ja-
ko první. Na závěr návštěvy si děti půjčovaly a prohlížely kníž-
ky v dětském oddělení.

Děkujeme paní Hývlové za pěkně připravený program. Dě-
tem se v knihovně líbilo a věřím, že knihovna získá nové malé
čtenáře.

Mgr. D. Cyroňová

Mikuláš
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45



Už od pátečního rána děti s napětím očekávaly návštěvu
Mikuláše se svým tradičním doprovodem. Tentokrát přišel za-
tím nejvyšší Mikuláš v historii školy. Michal Klčo, žák 9. třídy,
měří 198 cm. Když si ještě navlékl typickou mikulášskou čepi-
ci, musel se ve dveřích každé třídy pořádně předklonit. Děku-
jeme i jeho průvodcům, čertům a andělům, za krásně stráve-
né dopoledne.

Mgr. J. Müllerová 

S čerty nejsou žerty již potřetí
Ve školní družině se již třetím rokem těšily děti na soutěži-

vý a zábavný rej čertíků ve všech podobách. Ten se uskutečnil
odpoledne 3. prosince.

Děti soutěžily v čertích dovednostech. Například - přechod
a běh mezi čertími kameny, přenášení báby na zádech, jízda
s čertím trakařem atd.

Čertovskou skotačivost předvedly v reji pekelníků o nejlep-
šího čertího tanečníka i při promenádě masek o nejlepší masku.

Děti opouštěly tělocvičnu v radostné náladě, s toužebným
očekáváním toho pravého Mikuláše a čerta, který je bude če-
kat doma.

Fotografie z této akce jsou vystaveny v přízemí budovy
1. stupně.

Děkujeme SRPŠ, které finančně přispělo na sladké odmě-
ny pro čertí jazýčky.

E. Zoulová
vychovatelka ŠD
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dìtem nabízíme mo�nost výuky nìmeckého
a anglického jazyka od 2. tøídy v zájmových
útvarech
nabídka zájmových krou�kù
školní dru�ina je souèástí školy v budovì
I. stupnì
program školní dru�iny je organizován èásteènì
v rámci krou�kù
moderní odborné uèebny informatiky a fyziky,
tìlocvièna, keramická dílna, posilovna apod.
souèástí školy

Proè vybrat naši školu:
�

�

�

�

�

Rodièe (zákonní zástupci), kteøí jdou s dìtmi k zápisu,
si vezmou rodný list dítìte (nebo obèanský prùkaz)

a zdravotní prùkaz.
Mimo uvedený termín lze dìti zapsat
od 17. ledna 2011 v kanceláøi školy.

do 1. tøídy Základní školy v Pøelouèi,
Masarykovo námìstí

na školní rok 2011/2012
se koná

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

Přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti 

v roce 2011!



Vánoční 
akademie

Ani celá stránka Roštu by nestačila
na fotografie, které by přiblížily letošní
18. vánoční akademii. Devětatřicet vystou-
pení svědčí o velkém zájmu ze strany dě-
tí. Pravda, dvě vystoupení mezi nimi by-
la letos výjimkou. Žáci ze Základní školy
a Praktické školy Svítání z Pardubic, kte-
rá poskytuje dětem, mládeži i dospělým
lidem s mentálním a kombinovaným po-
stižením vzdělávání a další služby, uká-
zali publiku, jak hudba dokáže nejen
uklidnit, ale i uvolnit nahromaděnou ener-
gii. Druhým výjimečným hostem byla fi-
nalistka první česko-slovenské superstar
Leona Šenková. Na naší akademii vystu-
povala poprvé ve svých devíti letech. Me-
zi desítkami mladých účinkujících také
někteří sní o dráze herce či zpěvačky,
jejich talent se zde ukázal a mnohdy pře-
kvapil. Vánoční akademie dává všem pří-
ležitost zkusit si, co to obnáší, aby si za-
sloužili obdivný potlesk diváků.
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Základní škola
Smetanova ul.
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První 
adventní sobota

ve škole
V sobotu 27. listopadu 2010 připra-

vili učitelé společně s některými mamin-
kami a babičkami pro žáky naší školy
tvořivé dopoledne. Děti si společně s do-
spělými mohly vyrobit v osmi dílnách růz-
né vánoční ozdoby. Doufáme, že jsme
všechny návštěvníky inspirovali, a vlast-
noručně vyrobení andělíčci, svícny, zvo-
nečky, svíčky, perníčky a jiné dekorace
přinesli radost jim i jejich blízkým. 



Mgr. I. Kalousková, L. Tichá

Šplhouni?
NE! Nejrychlejší šplhači. Setkali se na předvánoční soutě-

ži ve šplhu v Řečanech nad Labem. Naši žáci 1. až 5. roční-
ku přivezli řadu medailí, avšak celkové vítězství v konkurenci
sedmi škol jim uniklo jen o vlásek. O skvělé 2. místo se posta-
rali Zuzana Kaplanová, Ondřej Faltus, Anna Petrová, Jakub
Lanc, Martin Pliva a Ondřej Žvárský, který zároveň získal pohár
pro nejrychlejšího šplhače. Gratulujeme. 

Mgr. D. Nový

Soutěže ve sportovní hale
Velkou pochvalu si zasloužili chlapci ze 7. a 8. ročníku, kte-

ří vybojovali v konkurenci šesti družstev 1. místo v okrskovém
kole basketbalové soutěže. Budeme jim držet palce v okres-
ním kole.

Naše škola pořádala také okresní kolo ve florbale dívek 8.
a 9. ročníků. Družstvo našich děvčat skončilo na 4. místě.
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Vánoèní akademie
Velikonoèní jarmark
Pestrá nabídka zájmových krou�kù
Práce s dìtmi s vývoj. poruchami uèení
a další …

Adventní sobota
�

�
�
�
�
�
�

Plavání pro 2. a 3. tøídy
Ozdravný pobyt pro 3. tøídy
Ly�aøský výcvik pro 7. tøídy
Keramická dílna
Sportovní hala s venkovním høištìm
Poèítaèové uèebny a interaktivní tabule

DÌTEM NABÍZÍME:

Mimo uvedený termín lze dìti zapsat také v kanceláøi školy (Smetanova ul.) od 15. ledna 2011.

vyhlašuje

do 1. tøídy
pro školní rok 2011/2012

Zápis se koná v pátek

od 14.00 do 18.00
v budovì 1. stupnì
v Kladenské ulici

ZÁPIS

21. 1. 2011

ØEDITELSTVÍ ZŠ PØELOUÈ, SMETANOVA UL.
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Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2011-2012

od 22. února do 23. února 2011
Náš cíl: děláme vše pro to, aby naše děti byly v duševní a tělesné pohodě,  

domů odcházely spokojené, plné nových zážitků a poznatků

Zveme rodiče a děti na prohlídku mateřské školy v době zápisu,
podrobné informace podáme denně od 7.00 do 16.00 hod. v ma-
teřské škole nebo na tel. 466 672 019.
- rodiče si mohou vyzvednout přihlášku v MŠ již v měsíci lednu,

kterou vrátí vyplněnou do mateřské školy do 23. února 2011
- na nevrácené přihlášky nebude brán zřetel
- ředitelka mateřské školy vydá rozhodnutí do 30 dnů od zaháje-

ní řízení 

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

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

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

Ladislava Bukovská, ředitelka MŠ

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

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

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

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

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

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

Mateøská �kola Kladenská Pøelouè vyhla�uje od 7. 2. do 11. 2. 2011

do mateøské �koly na �kolní rok 2011/2012
�kolní vzdìlávací program M�

Doplòují tyto aktivity �koly:

V�echny akce probíhají v dobì pobytu dìtí v M� pod vedením uèitelek.
Pøihlá�ky jsou k vyzvednutí v øeditelnì M� nebo na 1. pavilonì dole od 9.00 do 15.00 hod. 

V úterý dne 8. 2. 2011 8.30-10.00 hod. a 14.15-15.15 hod. bude „Den otevøených dveøí“ na v�ech tøídách M�. 
Pìtileté dìti mají ze zákona pøednost pøijetí do M�. Dodr�ujte termín zápisu.

����������

Úèast 
na akcích mìsta: " Dabing

" Vánoèní zpívání
Dal�í akce: " Rozlouèení s pøed�koláky

" Besídky v Domovì dùchodcù
" Výstavy a soutì�e
" Úèast na Holické Mateøince
" �kola v pøírodì
" Plavecký výcvik

Výlety: " �kolní, do pøírody
" Tematické exkurse - hasièi, 

pekárna, dopr. høi�tì

Spolupráce: " Se Základními �kolami ve mìstì,
se ZU�

Tradice: " Èertí rojení
" Vánoèní besídky a koledování
" Masopust
" Vítání jara

Dále nabízíme: " Pìvecko-taneèní krou�ek
" Základy práce s keramickou hlínou

- vlastníme keramickou pec
" Maòáskové divadlo
" Základy hry na flétnu
" Logopedickou prevenci



EXKURZE DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
25. 11. 2010 se studenti septimy a 3. A zúčastnili exkurze

do Poslanecké sněmovny ČR. V informačním centru si nejprve
osvěžili znalosti fungování zákonodárné moci a poté již s prů-
vodcem zamířili do Thunovského paláce - sídla Poslanecké
sněmovny. Po bezpečnostní prohlídce prošli sněmovními ku-
loáry, prohlédli si prostory zasedacích síní, zasedli do lavic na
galerii, zhlédli část rozpravy rozpočtového výboru a mohli na-
hlédnout do části určené novinářům. Na závěr exkurze jim by-
lo umožněno vyfotografovat se na schodišti určeném pro vstup
prezidenta na zasedání Poslanecké sněmovny. 

POZNÁVACÍ EXKURZE DO BERLÍNA
A DRÁŽĎAN

Ve dnech 1. - 3. 12. se 29 studentů gymnázia zúčastnilo zá-
jezdu do Německa. Odjížděli jsme v pozdních večerních hodi-
nách, doslova za pět minut dvanáct. Noc jsme strávili v auto-
buse. Ti největší spáči (jako jsem třeba já) se mohli prospat
zhruba 8 hodin. 

Pak už jsme vjížděli do Berlína. Paní průvodkyně nám o něm
začala vyprávět reálie a informace z dob minulých. Po téměř
dvou hodinách proplétání hustou berlínskou dopravou jsme
vystoupili u Říšského sněmu (Reichstag), který byl bohužel
z bezpečnostních důvodů uzavřen. Nicméně nelenili jsme a vy-

kročili k Brandenburské bráně (Brandenburger Tor), před níž
jsme se všichni vyfotili. Pokračovali jsme k Humboldtově uni-
verzitě (Humboldtuniversität) a Pergamskému muzeu (Perga-
monmuseum), kde jsme pobyli asi dvě hodiny. Jeho návštěvu
mohu rozhodně doporučit. Dále jsme se vydali k chrámu Ber-
liner Dom a na náměstí Alexander Platz, v jehož blízkosti se
nachází Červená radnice (Rotes Rathaus) a 368 m vysoká Te-
levizní věž (Fernsehturm). I když bylo zataženo, sněžilo a všude
leželo mnoho sněhu, byl pohled z věže velice pěkný. Podívali

jsme se i na místo bývalého přechodu mezi východní a západ-
ní částí Berlína a na místa již zbourané Berlínské zdi (Berliner
Mauer). Večer nás autobus odvezl do hotelu Formule 1, kde
jsme nalezli zasloužený odpočinek.

Druhý den ráno jsme po vydatné snídani vyrazili do Dráž-
van. Tam jsme si prohlédli kostely Frauenkirche, Hofkirche
i Semperovu operu (Semperoper). Galerii Zwinger jsme věno-
vali nejvíce času. Obdivovali jsme sbírku obrazů starých mistrů
a zejména pánská část výpravy ocenila zbrojnici (Rüstkam-
mer). Odpoledne jsme se mohli porozhlédnout po městě sami.
Všichni jsme využili možnost navštívit drážvanské vánoční tr-
hy, které byly plné jídla, pití, vánočních dárků. Zimu jsme za-
háněli dětským punčem a hlad známou štolou. Čas nám utekl
jako voda a v pět hodin odpoledne jsme nastoupili do autobu-
su a odjeli zpět směrem do Přelouče.

Domů jsme obtěžkáni nakoupenými dárky přijeli po 21. ho-
dině. Přivezli jsme si ale i nové vědomosti v oblasti německé-
ho jazyka a kultury našich západních sousedů. Myslím, že se
exkurze povedla a doufám, že podobné zájezdy budou pro
studenty organizovány i nadále.

Na závěr bych chtěla jménem celého kolektivu poděkovat
Gymnáziu Přelouč, SRPŠ, našim němčinářkám, průvodkyni a ces-
tovní kanceláři za organizaci zájezdu.

Iva Smutná (sexta)

BASKETBAL NA GYMNÁZIU 
V nové sezóně se zatím daří i sportovním týmům přelouč-

ského gymnázia. 
Basketbalové družstvo chlapců nižšího gymnázia obsadilo

v okrskovém kole 2. místo a postupuje do Pardubic. Také tým
studentů vyššího gymnázia postupuje do semifinálových bo-
jů z druhého místa. Utrpěl jedinou porážku se SPŠE Pardubi-
ce, a to v prodloužení o jeden bod. 

PF 2011
Vše dobré v novém roce 2011, hodně štěstí, úspěchů

a nezapomenutelných okamžiků
všem čtenářům Roštu přejí 

studenti a učitelé Gymnázia Přelouč
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NOVINKY Z GYMNÁZIA PŘELOUČ
PROSINEC 2010

ZÁPIS
Zápis do 1. ročníku 

Základní školy praktické Přelouč, okres Pardubice 
se koná dne 18. ledna 2011 v době

od 8.00 do 16.00 v budově Základní školy praktické
ve Smetanově ulici 1384.
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ADVENTNÍ ČAS V ZUŠ
To, že předvánoční čas je dobou kli-

du, rozjímání a přemýšlení, platí možná
všude jinde, jen ne v ZUŠce. Pro nás za-
čínají doslova „žně“. Vánoční koncerty

a vystoupení se konají nejenom v budo-
vě školy, ale i v řadě okolních obcí, kde
se naše vystoupení už stávají tradicí. Le-
tošní mrazivý prosinec protrápil snad
všechny účinkující, protože zejména při
koncertech v kostele teplota nepřekra-
čovala bod mrazu. Přesto žáci podávali
skvělé výkony a všechna vystoupení mě-

la tu správnou adventní atmosféru a do-
bré ohlasy od návštěvníků. Jsme rádi, že
výkony našich žáků řadě diváků připo-
mněly, že se poslední týdny před Štěd-
rým dnem neznamenají jen shon a prá-
ci. Chceme tak poděkovat všem našim
žákům a pedagogům, kteří se adventní-
ho kolotoče zúčastnili, i všem rodičům,
kteří nám pomohli s organizací a přesu-
ny dětí.                          vedení ZUŠ

Praha
Jak jinak vhodně strávit advent, než

procházkou po zasněžené Praze a ná-
vštěvou České mše vánoční? Právě tak
si žáci a pedagogové klavírního a pěvec-
kého oddělení ZUŠ zpříjemnili poslední
adventní neděli. Počasí sice odpovídalo
spíš expedici za polární kruh, ale toho
se členové výpravy nijak nezalekli. Vá-
noční trhy na Staroměstském náměstí,
zasněžený Karlův most, všudypřítomná
vůně staročeských dobrot, ale hlavně „Ry-
bovka“ v nádherné budově Stavovské-
ho divadla, to jednoznačně stálo za to. 

Vedení školy 

Cirkus „Pleš“
Výtvarný obor ZUŠ Přelouč zve všech-

ny svoje žáky, jejich rodiče a další příz-
nivce na vernisáž prací žáků výtvarné-
ho oboru, která se koná dne 13. 1. 2011

v 17.00 hodin v ateliéru ZUŠ. Vernisáž
bude spojena s divadelně cirkusovým
představením inspirovaným knihou Cir-
kus Chauve. V divadelním představení
i na vernisáži budete mít příležitost set-
kat se osobně s autorem této knihy, kte-
rá inspirovala učitele a žáky výtvarné-
ho oboru pro jejich tvůrčí práci v tomto
školním roce. 

vedení ZUŠ

Vánoční výstava 2010
Tradiční akce, kterou pořádáme v prvním adventním týd-

nu se i letos, navzdory nepříznivému mrazivému počasí, vy-
dařila. Všem malým i velkým návštěvníkům z Přelouče a oko-
lí děkujeme za návštěvu.

Na přípravě vánoční výstavy se každoročně podílejí i dě-
ti z pravidelných kroužků. Děti z výtvarného kroužku pomá-
haly vytvářet adventní věnce.

Pokémon liga Přelouč
Hraješ pokémon karty? Nebo je jenom sbíráš? Chceš vy-

hrát super ceny? Přijv k nám a staň se nejlepším! S sebou
pokémon karty, přezůvky a dobrou náladu. 

Schůzky jsou každý pátek od 15.30 do 17.00 v DDM Pře-
louč, tam se dozvíte i další upřesňující informace.

První - seznamovací schůzky hráčů pokémon karet pro-
běhly v prosinci v DDM.

Pavel Hrdý, Jana Holomová, Blanka Leksová

Dům dětí a mládeže Přelouč

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 



KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

Finále soutěže „Hledá se Talent“,
pořádané klubem Radost

První místo v této soutěži získala Kateřina Vojtěchová za
nádherný pěvecký výkon. Za svůj výjimečný talent od nás ob-
držela pohár klubu Radost, medaili s diplomem a porcelánový
čajový servis.

Druhé místo za píseň „Vzorná holka“ obsadilo pěvecké trio
ve složení: Klárka Košwálová, Vašík Košwál a Lucie Schvachová.

Třetím místem se může pochlubit dvojice gymnastek ve
složení: Kristýna Hubáčková a Kateřina Elisová.

O umístění našich talentů rozhodli hlasy diváků, za které
jim velice děkujeme. Jsme rádi, že naše talenty přišla podpořit

výjimečná zpěvačka Leona Šenková, která svým vystoupením
obohatila celé soutěžní odpoledne. Velice ti Leonvo děkujeme. 

V samém závěru přišel očekávaný Mikuláš, který obdaroval
všechny děti mikulášskými balíčky. 

Poděkovat také chceme Jirkovi Košwálovi, za profesionální
ozvučení sálu a naší porotě ve složení: J. Mullerová učitelka ze
ZŠ T. G. Masaryka a L. Tichá učitelka ze ZŠ Smetanova.

Předvánoční turnaj v kuželkách
o pohár klubu Radost

Dne 7. 12. se uskutečnil
v kuželně Přelouč předvánoč-
ní turnaj v kuželkách, ve kte-
rém zvítězila Hedvika Kučerová
s celkovým počtem 97 bodů.
Za své zasloužené vítězství ob-
držela pohár klubu Radost.

Na druhém místě s celko-
vým počtem 95 bodů se umís-
til Martin Pitřík.

Třetí místo pak za svůj vý-
kon 93 bodů získala Kristýna
Kučerová.

Čtvrté místo patřilo Adélce Veselé za 89 bodů a páté místo
si vybojoval Martin Bednář se svými 78 body.

Tímto chceme poděkovat kuželkářskému klubu SK Kužel-
ky Přelouč, za možnost tyto turnaje pořádat a zvláště pak pa-
nu M. Skalovi za čas, který se nám věnoval. 

Děkujeme našim sponzorům, kteří se všemožně podíleli na
našich akcích a klubových činnostech. Do Nového roku přeje-
me taktéž všem příznivcům a lidem dobré vůle hodně zdraví,
štěstí a vše nej po celý rok 2011.

Naši sponzoři
KÚ Pardubice, MPSV, MÚ Přelouč, firma SVOS, ČEZ, SUMO,

KASI, hračky Alfa, Zastavárna Přelouč, květiny paní Malinská,
firma J. Hejný, MOVER-Arnošt Verunáč, supermarkety Billa, Lidl
a Dobré víno Cestrovi.

Nezapomeňte, že zahájení klubu Radost v novém roce
proběhne již 3. 1. 2011 a jak jinak, než oslavou.

Denní program klubu
PO - WORKSHOPY - výtvarné techniky s nejrůzněj-

šími materiály
- Artterapie 

ÚT - muzikoterapie, tanec, Aj - muzikoterapie, tanec (Karaoke,
Zumba)

- Povídání u šálku čaje
- Doučování Čj, Aj, Mat

ST - společenské hry, soutěže, video klub
ČT - den sportu - tělocvična (fotbal, vybíjená, 

trampolína, kruhy, atd.)
- Práce na internetu

V klubu si též můžete zahrát stolní fotbálek, kulečník, využít
PC připojeného k internetu.

Otevírací doba klubu RADOST
PO - ČT     14:30 - 17:30

Kolektiv klubu Radost

1 / 2011 19

Akce pro děti !



Milí spoluobčané,
v minulém příspěvku jsem Vám slíbila popsat, jak probíha-

lo zařizování našich nových prostor v Sokolovně. Na úklid,
výmalbu, nastěhování věcí a nakreslení veselých obrázků jsme
měli 12 dní. Původně se zdálo, že to bude hračka, avšak s při-
bývajícími dny jsme si my všechny, které jsme se na těchto
pracích podílely, často uvědomovaly, jaká je to dřina. Nešlo jen
o to vymalovat, ale vzít s sebou do tohoto pracovního prostředí
své děti, vzít jim s sebou dostatek jídla, hraček a mimo pláno-
vání, malování a stěhování věcí se stihnout dětem i věnovat,
to vše často až do večera. Pro všechny to byl jistě velký nápor.
Proto maminkám i dětem, které se těchto „manévrů“ zúčastni-
ly, ze srdce děkuji a velmi si jich vážím za to, že se do těchto
úprav pustily bez nároku na odměnu, a také za to, že to ne-
vzdaly. 

Dnes bych Vám také ráda popsala, jak naše Sluníčko fun-
guje. Smyslem klubu Sluníčko je nabízet kulturní, vzdělávací,
výchovné a sportovní aktivity pro děti, jejich maminky, tatínky,
prarodiče a další spřízněné duše. Program si vytváříme takový,
na jaký máme zrovna chuw ☺. Aktivní maminky klubu (většinou
na rodič. dovolené) se střídají ve službách a starají se o jeho
chod. Program se většinou vztahuje k ročnímu období a svát-
kům. Dodržování tradic cítíme jako smysluplný rodinný rituál,
pomáhající dětem orientovat se nejen v ročním období, ale
hlavně jako jistotu pro děti, že vše má svůj řád a svůj čas.

Mimo pravidelný program se cvičeníčkem, zpíváním, tvoře-
ním atd. bych Vás ráda pozvala do VOLNÉ HERNY, která je
otevřena KAŽDÝ ČTVRTEK OD 15 DO 17 HODIN. Tento čas
je Sluníčko otevřeno pro děti OD 0 DO 6 (7) LET. Můžete tedy
přijít i se staršími „školkovými“ dětmi. Najdete u nás mno-
ho hraček, knížek, cvičebních pomůcek… Náladu nám zpří-
jemňuje hudba, teplý nápoj, popovídání si…

Pokud jsou Vám zimní odpoledne dlouhá, nebojte se
a přij�te. Zapojíte se jen do té míry, do jaké budete chtít vy.

Pokud budete chtít jen odpočívat, jste též na správném mís-
tě ☺. Vstupné do odpolední herny je 25Kč/rodinu. Fotografie
z našeho prostředí naleznete na www.klubslunicko.wz.cz. Ty-
to stránky však budou již brzy přesměrovány na slunickopre-
louc.webnode.cz. 

Program sestává ze cvičeníčka, zpívání, tvoření, hraní si
a povídání… Zajištěno občerstvení, příjemné posezení, knihov-
nička a hezky strávený čas s dětmi ☺.          Ilona Kubová

www.klubslunicko.wz.cz, tel. 605 515 924
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KLUB MAMINEK A DÌTÍ SLUNÍÈKO
Budova Sokolovny, 2. patro. Vchod bez kočárků ze Žižkovy ulice, 

s kočárky z Tyršovy ulice, poté velkým obloukovým vchodem. Šatna na kočárky vedle pingpongového sálu.

Pořádáme KURZ PŘÍPRAVY K PORODU
vedený dulou N. Baliharovou!

Kurz sestává ze tří 2,5 hodinových setkání přímo v našem klu-
bu. Uskuteční se v období leden - únor, dle zájmu maminek.

Informace získáte na webových stránkách
a na tel. 605 515 924.

OTEVÍRACÍ DOBA SLUNÍČKA:
Den Skupina Otevřeno Věk
Pondělí Tygříci 9.30—11.30 od 2 let výše
Úterý Kuřátka 9.30—11.00 1—2 roky 
Středa Berušky 9.00—10.15 0—8 měsíců

Setkání zakončeno masáží 
Kowátka 10.20—11.50 8—12 měsíců

Čtvrtek Slůňata 9.30—11.30 od 2 let výše
Zvířátka 15.00—17.00 herna pro děti

0—6 (7) let v doprovodu rodičů
Pátek zavřeno Příležitostný program dle zájmu

(tvoření, kurz k porodu, přednášky apod.)
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Správné vykročení do roku 2011 Vám,
vážení čtenáři, přeje kuchtík Pavel Culek. 

Co si v měsíci lednu můžete vyzkou-
šet? Bude to Boršč, Drš|kový perkelt
a Roštěnky na hořčici. Všechna jídla
jsou jednoduchá, která zvládne i začá-
tečník. 

Boršč
30 dkg přední hovězí, 1 litr vývaru
(2 kostky), 30 dkg červené řepy, 30 dkg
hlávkového zelí, 2 mrkve, 2 petržele,
2 stroužky česneku, 1 cibule, 2 dcl ky-
sané smetany, 1 zelená paprika, 1 raj-
če, olej na osmahnutí, celý pepř, sůl,
2 větší brambory.

Postup: Maso nakrájíme na malé kos-
tičky, jemně pokrájenou cibuli zpěníme
na oleji, přidáme maso a dusíme. Před
dovařením přidáme na nudličky pokráje-
nou mrkev, petržel, zelí, na kostičky po-
krájenou řepu a brambory. Dále přidáme
pokrájenou papriku, rajče, česnek. Zali-
jeme vývarem, přisypeme cca 10 kuliček

černého pepře, mírně přisolíme a vaříme
doměkka. Při podávání chuw boršče zjem-
níme lžící kysané smetany. 

Dlouho jsem pátral po receptech z drš-
těk. V úpravách tohoto pokrmu jsou mis-
tři Španělé (Katalánci). Ti ale nic neřek-
nou. Ach ta konkurence. Až jednoho dne
jsem narazil na restauraci, kde podáva-
li Drš|kový perkelt. Recept jsem dostal
a Vám ho prozradím. Co budete potře-
bovat: 1 balíček předvařených drštěk,
2 větší cibule, 2-3 stroužky česneku,
1 polévková lžíce sladké mleté papri-
ky, 2 rajčata, 1 zelená paprika, 2 dcl
červeného vína (suché) olej na smaže-
ní, majoránka, sůl, mletý kmín. 

Postup: Na oleji zpěníme na jemno
pokrájenou cibuli, podlijeme trochou vo-
dy, posypeme paprikou, přidáme dršwky,
mírně osolíme a ochutíme rozetřeným
česnekem, mletým kmínem a majorán-
kou. Za častého míchání dusíme. Je-li
málo vody, můžeme mírně podlévat spo-

lečně s vínem. Před dovařením přidáme
na kostičky pokrájené rajče a papriku. Ja-
ko přílohu použijeme vařené brambory. 

A tev jedna špičková bašta. Roštěná
na hořčici. 

Co budeme potřebovat: 2 plátky roš-
těnky, 10 dkg uzené slaniny, 2,5 dcl
bílého vína (polosuché), 2 dcl zaky-
sané smetany, 1 dcl sladké smetany,
l lžíce hořčice (plnotučné), 2 cibule,
sádlo na smažení, sůl, mletý černý
pepř, sojová omáčka. 

Postup: Plátky masa lehce naklepe-
me, osolíme a opepříme z obou stran,
prostříkneme sojovou omáčkou. Zprud-
ka osmahneme a dáme stranou. Ve vý-
peku necháme zesklovatět na nudličky
pokrájenou slaninu, přidáme na kolečka
pokrájenou cibuli, podlijeme vínem. Na to
vložíme osmahnuté plátky, které z obou
stran potřeme hořčicí. Se solí buvte opa-
trní. Hořčice jí obsahuje dost. Na mírném
ohni dusíme. Před dovařením přilijeme
dobře rozmíchanou smetanu a ještě tro-
chu povaříme. Můžeme podávat s ope-
čenými brambory. 

Dobrou chuw.              Pavel Culek 

22 Přeloučský ROŠT

! Kulinářské okénko 

Kulinářské okénko



Konec dobrý, všechno dobré - i v Novém roce 2011.
Na konci roku se snažíme udělat uzávěrku účetní, a podí-

vat se zpět na to, co se nám povedlo. V přeloučské farnosti
se advent nesl v duchu prožívání této doby ale i důstojné pří-
pravy na vánoce. Byl to především adventní koncert sboru Ad
libitum na náměstí a v 1. adventní neděli. Dnes lidé ještě stále

neznají adventní písně a adventní koncerty jsou často advent-
ní jen podle názvu, jinak je tam zatím většina vánočních skla-
deb. U nás to tak nebylo, i když jsme museli hledat, díky Bohu
a autorům písní je dostatek. Velmi pěknou hudbou ozdobili kon-
cert i flétnistka paní Lucie Stříbrná spolu s varhaníkem Marti-
nem Hadáčkem. Již tradičně nám do kostela daruje květiny ale
i nádherný adventní věnec paní květinářka Hana Knížková.
Loni nám na podzim poslal do kostela spoustu květin i pan
Holeček z květinářství. Upřímně jim za tyto dary děkuji, aw jim
Pán požehná v jejich podnikání stejně jako všem štědrým dár-
cům kostela. 

Svatý biskup Mikuláš přišel i na faru a naděloval z lásky,
hlavně dětem. Nejdřív naše pastorační asistentka a varhanice
Lucie spolu s dětmi přemýšleli, jaké vlastnosti by měl mít las-
kavý člověk, které měl i Mikuláš. Pak nás také navštívil. Svatý

Mikuláš je skuteč-
ná historická po-
stava, žádná po-
hádka, ale k nám
přišel pouze s do-
brým andělem. My
čertem děti nestra-
šíme, sice v exis-
tenci zlého ducha
opravdu věříme, ale
připomínáme si, že

již byl Ježíšem na kříži poražen. Nemá být proč mezi námi ví-
tán. Ježíš nás učí pedagogice zodpovědnosti, ne strachu!

Duchovní obnovu vedl kaplan z Hlinska P. Piotr Nowicki.
Tento kněz prožil své znovuzrození ☺, když měl vážnou auto-
nehodu na cestě do Polska. Jel navštívit svého nemocného bra-
tra, usnul a... byl vytažen z hořícího auta. Byl zachráněn a díky
Bohu může sloužit, i když je již zraněním poznačen, jeho mlad-
ší bratr na následky vážné nemoci zemřel. Ptáme se často i my,
proč nám Bůh bere člověka, kterého jsme milovali? Někteří li-
dé pak viní Boha a zlobí se, ale toto je tajemství, které my lidi
nechápeme a nezbývá nám ve víře jej přijmout. 

Letošní rošt vychází po slavnosti Zjevení Páně. Tento svátek,
nám přibližuje událost, která se odehrává v Betlémě, kde se
klanějí Spasiteli světa pohané. Odráží skutečnost křeswanů té
doby, církve, která vzniká z židovského národa a zakouší nepři-
jetí Ježíše jako Mesiáše od židovských světských a náboženských
autorit. Proto se evangelium začne ohlašovat i pohanům, zá-
stupci všech pohanů jsou MUDr?ci. V evangeliu sv. Matouše
(2,1-12) se vypravuje o mudrcích z Východu, kteří vykonali u dí-
těte Ježíše svou obřadnou návštěvu. Ve střední Evropě je zaži-
té žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší
písmena C+M+B u nás v Če-
chách K+M+B. Nejsou to ale
patrně počáteční písmena
jmen „Třech králů“: Kašpar,
Melichar a Baltazar, jak se
lidově traduje, nýbrž zkratka
latinského „Christus mansio-
nem benedicat“: „Kristus žeh-
nej tomuto domu“.

Kéž nám všem na cestě žehná dobrý Bůh, kéž se nebojíme
hledat v životě Světlo světa, Ježíše Krista, a pravdu o sobě, že
nejsme bůh, leč hříšný člověk. Kéž chápeme, že bez úcty a lás-
ky k Němu jsme velmi ochuzeni. Pěkné zážitky a pevné nervy
na cestě života v roce 2011 přeje a žehná + P. Lubomír Pilka
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Putovní výstava BAREVNÉ DOTEKY
v Galerii a vinotéce U Kotýnků 
Od září 2010 putuje sbírka 30 obrazů

umělců s mentálním postižením z cha-
ritních zařízení v německém Einsingenu
a Poličce po Pardubickém kraji (a v Olo-
mouci). V Německu je běžné, že se ver-
nisáží zúčastňují autoři obrazů, ale z dů-
vodu velké vzdálenosti přijedou k nám
do Česka pouze na jednu vernisáž, a to
v březnu do Svitav. Z každé výstavy ale po-
síláme do Německa fotografie i s komen-
tářem, jak se díla líbila veřejnosti. Proto
prosím návštěvníky výstavy v Přelouči, aby
po zhlédnutí obrazů do knihy napsali svůj
dojem z vystavených děl a vzkaz pro au-
tory. Po skončení výstavy vzkazy přeloží-
me a odešleme autorům. 

Tato výstava je vyústěním spolupráce
Charit Pardubického kraje a Diecézní cha-
ritou Würzburg, pod kterou spadají desít-
ky zařízení pro seniory, zdravotně postiže-
né, bezdomovce a další skupiny lidí, kteří
potřebují pomoc. Záštitu nad celou akcí
převzal vicehejtman Pardubického kraje
Ing. Roman Línek a Český rozhlas Par-
dubice. 

Srdečně jste zváni na vernisáž výsta-
vy ve čtvrtek 6. ledna 2011 od 16 hodin. 

Děkujeme Základní umělecké škole,
která zajistila vystoupení svých žáků na
této akci.

Výstava v Přelouči potrvá do 28. 1.
2011 a bude k zhlédnutí během otvírací
doby Galerie a vinotéky U Kotýnků.

Zdenka Kumstýřová

Poděkování všem dobrovolníkům
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří

přes naše Dobrovolnické centrum pravi-
delně jednou týdně navštěvují obyvatele

Domova u Fontány. Momentálně je to
11 dobrovolníků všech věkových katego-
rií a různé profese. Moc děkujeme i vede-
ní a zaměstnancům zařízení za podporu
a ocenění dobrovolnické činnosti. 

V Jakub klubu máme momentálně ak-
tivních 16 dobrovolníků především studen-
tů místního gymnázia. Jim moc a moc dě-
kujeme, že věnují svůj volný čas doučování
dětem v klubu.

Dva dobrovolníci nám vedou také pra-
videlně jednou týdně seniorské aktivity,
a to PC klub a relaxační cvičení.

Všem moc děkujeme za jejich nad-
šení a nasazení pro druhé a přejeme
pevné zdraví, hodně radosti a studen-
tům hodně studijních úspěchů v příš-
tím roce!

Chcete si co nejdéle uchovat 
duševní schopnosti?

Kapacita paměti je stejná po celý život,
záleží jen na tom, do jaké míry svůj mo-
zek udržujeme ve formě, zatěžujeme a tré-
nujeme. Mozek pracuje jako sval, čím ví-
ce se trénuje a namáhá, tím více zvládne.

Charita Přelouč připravila od ledna
2011 nový projekt TRÉNINKY PAMĚTI.

Cílem tréninku paměti je, aby senioři
v příjemné domácí atmosféře mohli rozví-
jet své schopnosti a aby aktivizovali moz-
kovou činnost. Trénink paměti a duševních
schopností není jen příjemnou zábavou.
Pro starší lidi je i způsobem, jak si zvednout
sebevědomí a udržet duševní svěžest. Zá-
roveň může být užitečnou prevencí proti
přirozenému zhoršování paměti, které při-
chází s věkem, proti demenci a Alzhei-
merově chorobě. Trénink paměti pomáhá
zlepšovat také stav po mozkových mrtvi-
cích nebo úrazech mozku. 

Milý senioři, pokud máte zájem udržo-
vat se duševně fit, jsou tato setkání urče-
na právě pro vás. Vyškolená pracovnice,
která bude docházet do vašich domovů, bu-
de společně s vámi trénovat vaši paměw.

Informace na tel. č. 731 593 916 Mo-
nika Krejčíková.

Jakub klub v prosinci
Prosinec se nesl v klubu ve vánoční

atmosféře. 6. jsme s dětmi uspořádali Mi-
kulášskou maškarní zábavu. Děti se krás-
ně vystrojily, přišel i Mikuláš, anděl a čert
a ty děti, které zazpívaly, obdarovali drob-
nou nadílkou. Společně jsme se všichni
pobavili, zasoutěžili a zatančili. Zajeli jsme
také na výlet do třebechovického muzea
betlémů. Pustili jsme si lampiónky přání
pro své nejbližší. Vyráběli jsme vánoční
ozdůbky, dekorace, drobné dárečky a přá-
ní, ozdobili jsme si stromeček, upekli pár

kousků cukroví. Vyhodnotili jsme výtvar-
nou a rukodělnou soutěž Vánoce, které

se zúčastnili žáci všech přeloučských zá-
kladních škol. Vytvořili originální dílka,
všechna jsou vystavena v místní knihov-
ně. Poslední týden v měsíci nás navštívi-
la Lucie Pavelková z místní fary. Pro děti
měla připravený program, prostřednictvím
kterého je seznámila s původem Vánoc,
zvyky, tradicemi a poté si spolu vyrobili vá-
noční voskové svíčky. Poslední den před
prázdninami jsme se s dětmi rozloučili vá-
noční besídkou. Společně jsme posedě-
li, poslechli si koledy, popovídali si, děti
zahrály a zazpívaly. Věnovali jsme si na-
vzájem pár symbolických dárečků a po-
přáli si vše nejlepší do nového roku. 

No a co chystáme na ten příští? Má-
me připravených mnoho zajímavých témat
a akcí nejenom pro naše děti, ale také pro
ty ostatní. 

Závěrem bychom rádi poděkovali za
spolupráci ředitelům, ale také učitelům pře-
loučských základních škol a všem, kteří
se spolu s námi snaží být pro děti oporou
a přínosem. Děkujeme také drobným dár-
cům a sponzorům, kteří nás během uply-
nulého roku podporovali. A samozřejmě za

pomoc všem našim milým dobrovolnicím,
které dětem věnují chvilku svého času.
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Výtvarná a fotografická soutěž
- Pomáháme přírodě

31. 10. 2010 byla ukončena soutěž
vyhlášená Pardubickým krajem - Pomá-
háme přírodě. Celkem se zúčastnilo na
800 dětí z celého kraje. Byly rozděleny do
dvou kategorií: 6-11 let a 11-15 let. I my

jsme se do soutěže zapojili, jelikož máme
přírodu rádi a záleží nám na prostředí, ve
kterém žijeme. A získali jsme ocenění
v kategorii od 6 do 11 let. 13. 12. proběhlo
v Pardubicích slavnostní vyhlášení všech
oceněných. Soutěžící Terezka Válová zís-
kala krásné desáté místo a my jí moc gra-
tulujeme. 

Iva Gabrhelová

Příprava na nástup do I. třídy
V průběhu příštího roku se chystáme

v Jakub klubu otevřít novou službu. Jedná
se o přípravu dětí do prvních tříd. Služ-
ba bude určena všem dětem, které dosta-
ly odklad do první třídy, či dětem, které ne-
navštěvovaly mateřskou školku a potřebují
pomoci s usnadněním nástupu do škol, tak
aby pro ně byly nové začátky snazší. Děti
se budou scházet s pedagogem v prosto-
rách Jakub klubu jedno dopoledne v týd-
nu. Budou tak mít možnost dohnat vše
potřebné k nástupu do prvních tříd. Přes-
ný den a hodina budou včas upřesněny.
Tato služba bude poskytována zdarma.

Rodiče, kteří mají zájem, prosíme, aby
nás kontaktovali na tel. 731 402 371 ne-
bo na e-mailu: charita.prelouc@gmail.com.

Rodinné centrum Kubíček
Program leden 2011

V lednu se poprvé setkáme ve čtvrtek
13. 1. 2011, další schůzky budou opět
každý čtvrtek od 9 do 11.30 hodin.

Společně si ozdobíme papírové sně-
huláky, namalujeme si obrázky na téma
„zimní krajina“ a pořádně se rozpohybu-
jeme po vánočním lenošení.

Čtvrtek 27. 1. 9.00-11.30 Maškarní
balónková diskotéka.

Zveme všechny děti do 6-ti let, rodiče
i prarodiče na taneční dopoledne protka-

né soutěžemi o dobroty ze zdravé výživy.
Těšíme se na děti v různých převlecích!
(Do svých kostýmů se mohou převléknout
až v klubovně, přineste si také přezůvky.)

Tato akce se bude konat v RC Kubíček,
kde je bezbariérový přístup. Vstup zdarma.

Informace na tel. 731 598 913 u Jitky
Salfické.

V tomto roce se zaměříme na zdravý
životní styl - zejména na pohyb. Rádi přiví-
táme i nové návštěvníky.

Jitka Salfická

Poděkování žákům a pedagogům
ZŠ Smetanova za vánoční pohledy

Během listopadu žáci pod vedením pe-
dagogů namalovali přes 150 vánočních
pohledů v rámci akce Papežského misij-
ního díla dětí ČR - Vánoční pohled pro mi-
sie. Výtěžek z prodeje pohledů (za dob-
rovolný dar) se posílá na speciální účet
PMDD a celý obnos za celou ČR se pak po-
skytuje na projekty pomoci dětem v Ugan-
dě a dalších afrických zemích.

V Přelouči při rozsvícení vánočního
stromu jsme obdrželi 865 Kč. Zbylé pohled-
nice jsme použili jako vánoční pozdravy
naší organizace, částku jsme dorovnali na
1 000 Kč a odeslali. Děkujeme všem,
kdo si od nás pohled na akci zakoupil
a žákům za krásně zpracované vánoč-
ní motivy! 

Zdenka Kumstýřová
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Neobvyklým klenotem přeloučské pří-
rody je určitě nezamrzající úsek Labe u Pře-
louče. Proč ale? V zimním období se na
volných vodních plochách shromažvují
zimující vodní ptáci. V dobách velkých mra-

zů, kdy vodní plochy (rybníky, slepá říční
ramena, písníky, přehrady) zamrzají, se
vodní ptáci stěhují na nezamrzající vodní

toky. Vhodným vodním tokem, který ne-
zamrzá i za těch největších mrazů, je
právě úsek Labe pod přeloučským jezem.
Nejpočetnějším druhem, který tam bude-
me pozorovat vždy je naše nejhojnější
kachna, a tou je kachna divoká (Anas pla-
tyrhynchos) neboli březňačka. Hojným dru-
hem je zde také lyska černá (Fulica atra)
nápadná se svým bílým ozobím. Mezi lid-
mi je považována za kachnu, přitom ten-
to pták je velmi blízkým příbuzným ele-
gantního jeřába popelavého (Grus grus).
Dalšími pozorovanými druhy jsou polák
velký (Aythya ferina) a chocholačka (A. fu-
ligula). V počtu několika desítek kusů zde
loví mezi rybáři ne příliš oblíbený kor-
morán velký (Phalacrocorax carbo), stej-
ně je na tom i volavka popelavá (Ardea
cinerea). Do dálky bíle svítí elegantní la-
butě velké (Cygnus olor). S nimi bývají
hnědě zbarvená mlávata. Krásná podíva-

ná je na hoholy severní (Bucephala clan-
gula) s jejich zelenými hlavami a bílými
skvrnami na lících. Hoholů zde bývají
desítky. Tento pták u nás vzácně hnízdí
v dutinách stromů. My ho může pozorovat

především v zimě a v době jarního a pod-
zimního tahu. Kachna s hnědou hlavou,
úzkým na špičce zahnutým zobákem a bí-

Klenoty přeloučské přírody
Zimoviště ptáků na Labi

Hohol severní na Labi Morčák velký mezi březňačkami



Dnešní výlet není daleko, a proto ho
bez problému zvládneme na kole a klid-
ně i pěšky. Zamíříme jižně do blízké ob-
ce Benešovice a přiléhající osady Štram-
pouch. Těsně nad Benešovicemi si po
pravé ruce všimneme zalesněného vršku
Žebráky a po levé ruce strání porostlých
keři trnek, šípků a ovocných stromů. Sa-
motné Benešovice leží ve svahu, který je
již součástí velkého údolí, které vymode-
loval Brložský potok.

Benešovice bývaly rytířským sídlem se
dvorem a tvrzí. První zmínka o Benešovi-
cích je známá ze soudního sporu z roku
1318, kdy ještě jako vladycký statek patři-
ly Havlovi z Brloha, který se soudil s Přib-
kem ze Svinčan. 

Sama tvrz zpustla již před rokem 1706,
tehdy byl prováděn popis choltického pan-
ství, v němž jsou uváděny Benešovice již
pouze s poplužním dvorem, ratejnou, ko-
morami, kurníky, sýpkou, konírnou a kra-
vínem ve 220 kopách gr. Včetně rolí, luk
a lesů měl celý statek hodnotu 5226 kop
20 gr a 4 1/2 denáru. 

Ve druhé polovině 14. století patříla část
Benešovic klášteru opatovickému a po je-
ho zničení v roce 1421 husity přešla tato
držba na Diviše Bořka z Miletínka. Druhá
část obce od druhé poloviny 14. století
velmi často měnila majitele, až ji v roce
1573 zakoupil Bernard Gerštorf z Ger-
štorfu a od té doby zůstaly Benešovice až
do roku 1848 součástí Choltického pan-
ství. Zbytky benešovické tvrze se nachá-
zely ještě roku 1849 v místech mezi vsí
a bývalým panským dvorem Thunovských.

Podle písemného záznamu, který v ro-
ce 1677 zapsal přeloučský farář Petr Karel
Kofránek, měly Benešovice 24 obyvatel. 

Ze zápisu, který pochází z roku 1757,
je zřejmé, že hospodařili v obci dva cha-
lupníci a jeden hospodář. Půda byla vhod-
ná pro pěstování lnu, prosa a konopí.
Rovněž pro chov dobytka zde byly dobré
podmínky. V obci žil též panský hostinský
a řezník.

V písemnostech z roku 1843 je uvede-
no, že obyvatel ve vesnici žilo 131 a bydleli
ve 21 domech. Zajímavá je zpráva, vlastně
bychom dnes mohli říci statistika, o po-
čtu obyvatel v Benešovicích z roku 1965,
kde se uvádí, že v obci žilo o 54 lidí mé-
ně než v uvedeném roce 1843. 

Po prohlídce Benešovic nás pod stat-
kem čeká odbočka doprava, která nás do-
vede do Štrampoucha. 

Ve druhé polovině 19. století byla obec
Benešovice se Štrampouchem přičleněna
k místní obci Mokošín. Štrampouch - tak
se jmenuje malá osada západní části ob-
ce Benešovic se čtyřmi obytnými domy.
V dávných dobách, zřejmě již v 16. stole-
tí, zde stával při Brložském potoce mlýn,
jehož posledními majiteli byli Thunové
z Choltic, byl spojen s pilou, a proto se
dlouho tomuto místu říkalo „Na pile“. Mlýn
pracoval do roku 1872, tehdy byl zrušen.
Jeho činnost kdysi závisela na Brložském
potoce, který teče od Turkovic. Dosti bystrý
potok tehdy napájel řadu panských rybní-
ků, které jsou dávno vysušeny, jenom hrá-
ze těch zaniklých rybníků dnes ještě při-
pomínají mnohé cesty a můstky a někde
i vodní traviny, ostřice, přeslička a žabinec.

Přírodovědce a krajináře zajímá Brlož-
ský potok, který byl v minulosti zregulován,
jeho koryto necitlivě napřímeno a zahlou-
beno. V polovině devadesátých let 20. sto-
letí byly na potoce provedeny určité úpra-

vy, které měly vést k částečnému odstraně-
ní v minulosti napáchaných škod. Všímavý
pozorovatel určitě zaregistruje nadělané
přepady a u nich vývařiště. Tyto úpravy
měly především vliv na zvýšení druhové
početnosti ryb a samozřejmě i jejich po-
čtu. Během průzkumu zaměřených na
ryby jich zde bylo nalezeno více než de-
set druhů, kromě běžných, jako je hrou-
zek obecný, jelec tloušS, okoun říční, byla
zjištěna silně ohrožená hořavka duhová.
Při troše štěstí je možné zde spatřit led-
ňáčka říčního, který zde loví a v některé
z břehových nátrží má svoji hnízdní noru.
Žlutý pták s černou náprsenkou poletují-
cí nad vodou je konipas horský, který zde
pravidelně hnízdí. Svá hnízda si staví ve
výklencích pod mostky nebo na staveních
v blízkosti potoka. Během léta na šípko-
vých keřích posedávají Suhýci obecní. O vý-
skytu vydry říční na Brložském potoce jsme
již psali v jiných dílech.

V roce 1933 požádal osadní výbor o od-
loučení od Mokošína, což bylo Zemským
úřadem v Praze povoleno až v roce 1937.
Roku 1942 bylo obecní zastupitelstvo zru-
šeno a zprávu obce převzal vládní komi-
sař. Po druhé světové válce byl zvolen ná-
rodní výbor, který pracoval v obci až do
roku 1960, kdy došlo ke sloučení Benešo-
vic a Štrampouchu s Brlohem.

Při cestě tam i zpět můžeme te[ v zim-
ním období pozorovat na stromech silnič-
ních alejí hejna drozdů kvíčal, které snad-
no poznáme podle šedivě zbarvených
kostřeců (přechod mezi zády a ocasem).
Z dravců naši pozornosti neunikne poš-
tolka, káně lesní a zimní host káně rous-
ná. Svým charakteristickým letem nad po-
li nás zaujme moták pilich. 

Mgr. Jiří Rejl - přírodní věda
Marcela Danihelková - regionální dějiny

K volnému zpracování regionálních dějin
byla použita literatura:
Kroniky obcí Benešovic a Brloha.
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! Přeloučáci poznávejte Přeloučsko 

lým křídlem je morčák velký (Mergus mer-
ganser), na těchto vodách vzácný host
ze severu. Výčet druhů není úplný, kaž-
dopádně doporučujeme zimní procházku
k Labi, určitě budete pozorovat druhy vy-
jmenované, ale také se vám může poštěs-
tit pozorování dalších v našich vodách

vzácných druhů jako např. některou z po-
táplic, potápek, další druhy kachen nebo
třeba i proletujícího ledňáčka, zimujícího
konipasa horského atd.

Labe pod přeloučským jezem s po-
čtem a druhovým složením vodních ptá-
ků je možné vedle Labe v Pardubicích,

soutoku Labe a Orlice v Hradci Králové
a Tiché Orlici v Chocni, zařadit mezi nej-
významnější zimoviště vodních ptáků na
území východních Čech. Proto také je La-
be v Přelouči naším dalším klenotem pře-
loučské přírody.

text a foto Jiří Rejl

Do údolní nivy Brložského potoka 
aneb do Benešovic a Štrampouchu je to kousek
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Historie !

Rok 1892-93
Tuto kampaň nelze zařadit mezi ročníky příznivé, protože hod-

nota řepy následkem stálých dešwů v době zrání silně klesla.
Jen pomocí racionální a rychlé práci byla řepa brzy zpracována
a tak bylo zabráněno klesající výrobě. Celkem bylo zpracováno
252.574 q, tj. 3862 q netto řepy denně. 

Kotelna již nebyla v dobrém stavu, proto bylo zakoupeno pět
Faierbairnských parních kotlů 

Dále i nová difusní baterie a také byl zakoupen nový prací
stroj na řepu. 

Rok 1893 se vyznačoval přílišným suchem, řepa řádně nena-
rostla a tak byla vyplácena průměrnou cenou 1 zl. 4 kr. Na jed-
nu akcii byla vyplacena dividenda 12 zl.

Rok 1893-94
Práce v kampani byla velmi uspokojivá, k čemuž přispěla no-

vě rekonstruovaná kotelna, jejíž správná výkonnost poskytla zna-
menité služby a úspory.

V tomto roce bylo zpracováno 262.164 q řepy s průměrným
denním zpracováním 4145 q. Po kampani bylo zakoupeno 6 no-
vých osmogenů soustavy Hulovy a byla provedena následující re-
konstrukce. Břidlicí byla pokryta střecha úřednického domu a pro-
vedena stavba tribunového mostu s přístavkem na vyvážení řízků
z továrny. Koupen byl také jeden šnekový transportér na lisované
řízky, šwávní čerpadlo a bylo pořízeno nové litinové potrubí z vá-
penky k saturačnímu stroji. Téhož roku bylo použito mnoho pů-
dy pro pěstění čekanky, např. v kladrubském regionu byly posta-
veny dvě sušárny na čekanku, a tím se zmenšila značně plocha
pro sázení řepy. Ceny cukru tak klesly, že vyhlídky do příští kam-
paně slibovaly velmi smutnou prosperitu a byla vážná obava, že
nastanou trudné poměry z kampaně v letech 1884-85. Vysoká ce-
na za řepu vzhledem k výrobním nákladům směřovala nezbytně
k citelné finanční ztrátě.

Rok 1894-95
K dobré kampani významně přispěla vyzrálost řepy a použi-

tí osvědčených semen. Práce v továrně od počátku až do konce
šla bez přestávky a hladce, nebow bylo zpracováno 280.956 q ře-
py za 64 dny, tj. 4.390 q řepy denně.

Vzdor velmi neutěšeným vyhlídkám na výsledek této kampa-
ně, které zachvátily veškerý cukrovarnický průmysl, vyvázl přelouč-
ský cukrovar bez pohromy. Neočekávaný zisk je nutné přičíst
osvědčené rekonstrukci, a správné výrobní manipulaci. Kdyby
nebylo této výhody, tak by cukrovar v Přelouči nebyl schopen če-
lit konkurenci ostatních cukrovarů.

Příčinou velké světové nadprodukci ceny cukru hned z po-
čátku kampaně rapidně klesaly a celé letní období kolísaly me-
zi 14 - 10.72 zl.

Rok 1895-96
Stálé chladné a deštivé počasí, dále zhoubné řádění hmyzu

nesmírně škodilo řepě. Také byla zdejší krajina v jarní době posti-
žena záplavou polí. Pohroma krupobitím zasáhla osady Habři-
nu, Bělou, Vyšehněvice, Bukovku a část Břehů. V této kampani
bylo zpracováno celkem 178.314 q netto řepy a kampaň trvala
43 dnů, t. j. 4 123 q denně.

V cukrovaru se neprováděly nové stavby a rekonstrukce, pou-
ze střechy nad řepníkem a varní síní byly pokryty plechem, pro-
tože se břidlicové střechy neosvědčily.

Rok 1896-97
Pro tuto kampaň zvýšila vláda spotřební daň z cukru o 2 zl.

při 100 kg a zároveň vývozní premii z pěti na devět milionů zla-
tých. Ani živelná pohroma na ostrově Kuby, která měla za ná-
sledek velký úbytek cukru, nepomohla k nápravě. Ceny cukru
před kampaní znamenaly 11.35 až 11.50. Kampaň započala
12. října a skončila 24. listopadu. Celkem bylo zpracováno
175.900 q čisté váhy při denním zpracování 4067 q. 

Okolí cukrovaru bylo po několik roků stíháno neúrodou, pro-
tože Labe vystoupilo každoročně ze břehů a zaplavilo pozemky
obcí: Přelouč, Lohenice, Mělice, Živanice, Semín, Lhota, Černá a atd.,
Kam vtekla labská voda, tam nebyla žádná sklizeň, nebow řepa
shnila. V této době hrozila opět krize celému cukrovarnickému
průmyslu, protože Amerika vystoupila proti evropskému cukru cel-
ním zákonem, aby se oddělila od kupování cukru pocházejícího
z Evropy. Za tím účelem bylo založeno sdružení veškerých cukro-
varů rakousko-uherských, které zaručovaly určitou bonifikaci při
cenách suroviny pod 15 zl. K této dohodě přistoupil i přeloučský
cukrovar.

Rok 1897-98
V této kampani, která byla zahájena 14. října a skončena

18. listopadu bylo zpracováno celkem 131.000 q řepy, tj. 4 190 q
denně. Příčinou tak malého množství řepy byla živelná pohro-
ma, způsobená suchem. Od letních měsíců až do kampaně by-
la cena cukru nízká, činila pouze 10.85 zl. Příčina byla v počasí,
nebow velká parna ve dne a většinou chladné noci, nepříznivě
působily na vzrůst řepy.

Rok 1898-99
Se zpracováním řepy se začalo 12. října a skončeno bylo

25. listopadu 1898. Zpracovalo se celkem 186.627 q řepy, tj.
4193 q denně. V kladrubském regionu se rozmohlo pěstování
čekanky a tak cukrovarům vznikla vážná konkurence i ze stra-
ny sušáren čekanky. Dnem 1. srpna 1899 bylo vydáno císařské
nařízení, podle kterého se zvýšila cukerní daň ze 13 na 19 zl.
Jak daň obrovský vzrostla, je zřejmé z následujícího srovnání.

V roce 1879 vynesla cukerní daň 61/2 mil. zl. V roce 1889
231/2 mil. Zl. V roce 1899 asi 60 mil. zl.

Marcela Danihelková

Pokračování článku v příštím čísle Roštu

Volně zpracováno podle Pamětního spisu cukrovaru,
akciové společnosti v Přelouči vydaného roku 1927.

Zaniklá technická památka - přeloučský cukrovar - VI
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Termín tradiční Mikulášské besídky v sokolovně vyšel ideál-
ně na neděli 5. prosince, a proto byla účast veřejnosti velká.
Sponzorským pohoštěním pro 130 cvičenců podpořila besídku
pekárna Jenta. Částka za dobrovolné vstupné se bude hodit na
provoz sokolovny, zvláště pokud přijde tuhá zima. 

Bohatý a pestrý program vtipně uváděly Dominika a Lucka.
S písničkou Indiáni jedou, nastoupili nejdříve ti nejmenší a pak
se plocha tělocvičny proměnila v hotové peklo, když předškol-
ní čertíci se svými čertovsky dobrými cvičitelkami skotačili ko-
lem kouřícího kotle. Patnáctičlenný oddíl gymnastek předvedl
jako obvykle sestavy na kobercích, dále pyžamové skoky do
duchny, pódiovou skladbu a nakonec se s nimi diváci přenes-
li díky své fantazii, povzbuzené podmanivou hudbou a efektním

oblečením, na tajuplný ostrov a představili si, jak se z gymnas-
tek stala neohrožená posádka lodi, vedená kapitánkou Petrou.
S ukázkami tréninku a cvičebních hodin nechyběly v programu
mladší žákyně, nejmladší basketbalisté a členové aikida. Pro-
gram zakončily „čertice“ a „andělky“ ukázkou stepaerobicu. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém
průběhu besídky, a přejeme všem členům a příznivcům Soko-
la krásné Vánoce a úspěšný rok 2011.         Výbor TJ Sokol 

Sokol Přelouč - oddíl stolního tenisu

Mikulášská besídka v sokolovně

Umístění našich družstev v regionálních soutěžích po první po-
lovině soutěže:

RS I: RS II:
Poř. Mužstvo Utkání Zápasy Body Poř. Mužstvo Utkání Zápasy Body
1. Tesla Pce D 13  165:69  36 1. Mateřov A 12  155:61  36
2. Holice D 13  159:75  35 2. H.Jelení A 12  159:57  31
3. So.Přelouč A 13  134:100  31 3. Holice E 12  126:90  29
4. Slovan Pce A 13  138:96  30 4. Loko Pce E 12  153:63  29
5. USK Pce A 13  134:100  28 5. Přelouč C 12  114:102  28
6. So.Přelouč B 13  125:109  28 6. Tesla Pce F 12  119:97  27
7. Loko Pce C 13  124:110  27 7. USK Pce B 12  117:99  27
8. So.Ředice B 13  109:125  26 8. So.Rosice B 12  107:109  23
9. So.Ředice A 13  126:108  25 9. Kostěnice A 12  69:147 19

10. Loko Pce D 13  106:128  24 10. Tesla Pce G 12  79:137 18
11. So.Rosice A 13  106:128  21 11. So.Ředice C 12  83:133 16
12. Sezemice A 13  91:143  20 12. Sezemice B 12  63:153 15
13. Tesla Pce E 13  91:143  20 13. So.Ředice D 12  60:156 14
14. Slovan Pce B 13  30:204  13

Výsledky družstev v závěrečných kolech podzimní části sou-
těže:

USK A - Přelouč A 8:10. Body získali: Floner 3, Havrda 3,5,
Brunclík 2, Dlask 1,5

Přelouč A - Holice D 6:12. Kepl 1,5b, Havrda 1,5b, Dlask 1,5b,
Brunclík 1,5b. Vyrovnaná bilance hráčů na vítězství ne-
stačila.

Sezemice - Přelouč A 4:14. Kepl 4,5b, Brunclík 3,5b, Floner 4b,
Dlask 3b.

Přelouč B - Ředice A 11:7. Bukovský 4b, Kasal O. 3b, Zum-
mer 2b, Haas 2b.

Přelouč B - Holice D 10:8. Bukovský 4,5b, Bezděkovský 2,5b,
Kasal 1,5b, Haas 1,5b.

Překvapivé vítězství domácích zařídil Petr Bukovský, když po-
razil všechny hráče favorizovaného družstva.
Přelouč C - USK B 5:13. Kasal B. 3b, Haas 2b.
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Jako každoročně sešli se začátkem prosince příznivci Petro-
va cechu sdružení v místní organizaci ČRS, aby zhodnotili uply-
nulý rok a schválili plán činnosti na rok příští.

O činnosti organizace informoval podrobně ve své zprávě
předseda organizace p. Jaroslav Zikl. Poděkoval všem, kteří se
aktivně podíleli na bohaté činnosti v průběhu roku aw již v hos-
podářské, společenské nebo sportovní oblasti.

Je možno s uspokojením konstatovat že uplynulý rok byl na
události, za které je možno poděkovat skutečně bohatý. Aw již
to byl hned na počátku roku zajímavý zájezd na velkou rybář-
skou výstavu v Praze nebo tradiční rybářský ples, který by se měl
s ohledem na rostoucí zájem v letošním roce přesunout a bude
se konat 19. března v sokolovně v Přelouči.

Byla uspořádána řada rybářských závodů a to jak pro dospě-
lé tak i pro děti, především z rybářského kroužku, s tím že v pří-
padě závodů Na Baště je umožněno zachytat si po skončení
i dětem, které nemají rybářské oprávnění.

Již potřetí organizace zajistila pořádání akce Handicap, kte-
rá tím, že se koná pod patronátem krajského hejtmana a v le-
tošním roce získala i podporu významných sponzorů pomáhá
handicapovaným spoluobčanům k jejich lepšímu zařazení do
společnosti.

Nesporný dík zde patří, jak mnoha členům sportovního klu-
bu při MO tak zejména místní skupině v Lázních Bohdaneč,
kde celá akce na rybníku Bašta probíhá.

Pokud se týká r. 2011 předpokládá výbor zachování dosa-
vadního trendu, tj. uspořádání minimálně všech závodů, které
byly pořádány v r. 2010, jak dětských tak pro dospělé závodníky.

Významným úkolem, který před organizací stojí je ale pře-
devším zajištění připravované výstavby „Malého Buňkova“
a úprava - rozšíření Zajícova rybníku. Příprava probíhá již od
loňského roku. Souběžně s tím je nutno pokračovat v jednání
o řešení vlastnických vztahů na sádka v areálu Buňkova i řeše-
ní areálu Výrov, který je nabízen k prodeji nebo dlouhodobé-
mu pronájmu.

Plnění ekonomických ukazatelů bylo předmětem zprávy jed-
natele organizace p. Zářeckého, který přítomné seznámil s oče-
kávaným výsledkem r. 2010 (definitivní uzávěrka bude známa
až počátkem nového roku) a rozpočtem na r. 2011. I z těchto
předběžných výsledků je možno konstatovat že r. 2010 byl po
hospodářské stránce pro organizaci rokem úspěšným a orga-
nizace má dobré předpoklady pro rok nastávající.

Podrobněji hospodářskou činnost rozvedl ve svém vystou-
pení i hospodář ing. Karel Němec, který popsal situaci na chov-
ných vodách, výsledky výlovu Buňkova i zarybnění sportovních
vod. Informoval o brigádnické činnosti, která probíhá průběž-
ně celý rok, ale uvítal by přihlášky brigádníků v zimních měsí-
cích, zejména pokud se bude opakovat charakter loňské zimy.

Diskuze, která následovala, byla zaznamenána a konkrét-
ní připomínky pokud nebyly vyřešeny na místě stejně jako ná-
vrhy, budou po projednání ve výboru zahrnuty do plánu činnos-
ti na daný rok.

Po schválení usnesení, poděkoval předseda za účast a po-
přál všem příjemné prožití vánočních svátků a Nového roku,
a protože jsme spolek rybářů tak samozřejmě bohaté úlovky
po celý rok 2011.                                    Výbor MO ČRS

Starosta honebního společenstva Přelouč svolává řád-
nou valnou hromadu na den 12. února 2011 v 9.00 hod.,
místo konání Restaurace U Jiřího na Masarykově náměs-
tí v Přelouči.

V případě nepřítomnosti nadpolovičního počtu členů, ko-
ná se schůze o hodinu později za jakéhokoliv počtu přítom-
ných členů. 

Prezentace od 8.45 hod.

Program zasedání:
1) Zahájení o schválení jednacího řádu
2) Volba orgánů valné hromady
3) Zpráva starosty HS
4) Zpráva revizní komise
5) Volba nového starosty
6) Volba nového výboru HS
7) Projednání výsledku hospodaření a stanovení rozpočtu na

další období 
8) Rozprava - připomínky
9) Závěr jednání a schválení usnesení

Josef Hanuš
starosta 

Výroční členská schůze Českého rybářského svazu

Upozornění na změnu adresy
oficiálních webových stránek organizace, které jsou nyní na:

www.rybariprelouc.cz

Vyhláška

Holice E - Přelouč C 9:9. Kasal B. 2,5b, Dlask 3,5b, Vilím 2,5b,
Hons 0,5b.

V utkáních s předními družstvy tabulky se hráčům družstva C

nedařilo, takže kleslo z průběžné druhé příčky na páté místo.
Doufejme, že jarní část soutěže vyjde lépe.

Me



FK Přelouč uspořádal v listopadu ve
sportovní hale ve Chvaleticích turnaje
starších a mladších přípravek. Turnajů se
tradičně zúčastnila mužstva z Pardubic-
kého, Královehradeckého a Středočeské-
ho kraje, poprvé jsme přivítali i mužstva
z Prahy a kraje Vysočina. V turnaji star-
ších přípravek na sebe ve skupině A na-
razila mužstva Přelouče A, FK Pardubice
1899, AFK Chrudim roč. 2001, SK Holi-
ce a Čáslavi, ve skupině B Přelouče B,
AFK Chrudim roč. 2000, Slavie Praha,
FK Kolín a Jihlavy. Ze skupiny A postou-
pilo z prvního místa mužstvo AFK Chru-
dim 2000 a z druhého místa SK Holice.
Skupinu B vyhrála Slavia Praha a dru-
hé skončilo mužstvo AFK Chrudim 2000.
Mužstvo FK Přelouč A první dvě utkání
předvádělo pohledný fotbal, ale nedáva-
lo branky, a to rozhodlo o dalším průbě-
hu turnaje. Ve zbylých dvou utkáních do-

kázalo zvítězit, ale bohužel na postup
už to nestačilo a nakonec ve skupině
skončilo až čtvrté. Dílčím úspěchem bylo
alespoň vyhlášení Matěje Procházky nej-
lepším brankářem turnaje.

V semifinálových soubojích podlehly
Holice Slavii a Chrudim 2001 překvapi-
vě porazila své o rok starší kolegy. Ve
finále si Slavia snadno poradila s Chru-
dimí 2001 4:0 a stala se tak vítězem ce-
lého turnaje. V zápase o třetí místo pora-
zily Holice AFK Chrudim 2000 a získaly
třetí místo. FK Přelouč A zdolal v zápa-
se o sedmé místo na penalty FK Kolín
a béčko podlehlo i ve svém posledním zá-
pase, když dostalo čtyři branky od FK Par-
dubice 1899. 

I turnaj mladších přípravek měl kva-
litní obsazení. Ve skupině A hrála muž-
stva Přelouče, Parama Pardubice, Velkého
Oseka a Čáslavi, ve skupině B FK Náchod,

FK Kolín, Havlíčkův Brod a SK Holice. Ze
skupiny A postoupilo z prvního místa
mužstvo pořádající Přelouče a z druhého
místa překvapení turnaje, tým Parama.
Ze skupiny B postoupily celky Náchoda
a FK Kolín. Zápasy o 5. až 8. místo zbyly
na celky Velkého Oseka, Čáslavi, Havlíč-
kova Brodu a Holic. 

V prvním semifinále porazil Náchod
celek Parama 4:1 a v druhém semifiná-
le jednoznačně zvítězil Kolín nad Přelou-
čí 5:0. Ve finále i v zápase o třetí místo
si tak týmy zopakovaly zápasy ze skupi-
ny. V zápase o třetí místo sice měla Pře-
louč po celou dobu převahu, ale Para-
mo trestalo z protiútoků a vyhrálo 2:0. Ve
finále Náchod nedal šanci Kolínu a vy-
hrál suverénně 5:1. 

Závěrem chceme vyslovit uznání
všem mužstvům za vzorné vystupová-
ní, dále patří dík MÚ Přelouč, který se
spolu s ČEZ a.s., a obchodem s ovocem
a zeleninou Ilony Hajnové podílely na
sponzorování turnaje.

Jiří Rokyta, FK Přelouč
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Několik informací o novém právním předpise, který upra-
vuje problematiku revizí, kontrol a čištění komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv.

Jedná se o Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách po-
žární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebi-
čů, jeho účinnost je od 1. 1. 2011. Současně toto nařízení vlá-
dy ruší vyhlášku č. 11/1981 Sb., která tuto problematiku dosud
řešila.

Nařízení vlády řeší podmínky požární bezpečnosti. Jeho usta-
novení se vztahují jak na fyzické osoby, ale i na podnikající
fyzické osoby a právnické osoby. Nařízení rozvíjí povinnost sta-
novenou v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve zně-
ní pozdějších předpisů, kde v § 17 je stanovena povinnost pro

občany počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při
používání tepelných spotřebičů a komínů.

Nařízení definuje pojmy kontrola spalinové cesty a její čis-
tění, řeší i pojem revize spalinové cesty. 

Asi nejdůležitější v tomto nařízení vlády je zmírnění lhůt čis-
tění spalinové cesty u spotřebičů paliv s výkonem do 50 kW,
a to ze stávajících 6 na 3 x ročně. Další úlevou je možnost,
že občané si budou moci provést čistění spalinové cesty u to-
pidla na pevná paliva s výkonem do 50 kW svépomocí. Kontro-
lu však jednou ročně musí provést osoba odborně způsobilá, kte-
rá je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Lhůty čistění, kontrol a výběru znečiswujících částí jsou uve-
deny v příloze č. 1 NV. Příloha č. 2 obsahuje vzor zprávy o pro-
vedení kontroly anebo čištění spalinové cesty, příloha č. 3 obsa-
huje vzor revizní zprávy spalinové cesty.

Pavel Nejtek
HZS Pardubického kraje

Halové turnaje v kopané

HASIČI OBČANŮM 

UMÍSTĚNÍ NAŠICH CELKŮ V SEZÓNĚ 2010-11 PO PODZIMNÍ ČÁSTI

HOKEJBAL - HC JESTŘÁBI PŘELOUČ
A-TÝM

1. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD

1. SK Jihlava 15 13  1  0 1 88:26 41
2. SHC Opava 15 11  0  1 3 64:26 34
3. TJ ACS Malenovice SV 15 9  1  1 4 78:35 30
4. HC Jestřábi Přelouč 15 9  0  2 4 44:38 29
5. HBC Vsetín 15 6  3  1 5 47:33 25
6. SK Sudoměřice 15 8  0  1 6 71:63 25

7. SK Kometa Polička 15 5  1  3 6 44:51 20
8. HBC Rigum Hodonín 15 4  3  0 8 56:68 18
9. Ježci Heřmanův Městec 15 6  0  0 9 54:84 18

10. ERA Svítkov Stars Pce 15 3  0  1 11 33:64 10
11. HBC Hradec Kr. 1988 B 15 2  2  0 11 43:82 10
12. TJ Sokol Poruba 15 2  1  2 10 23:75 10

A tým nastoupil do své zlomové sezóny v historii. Po letech
strávených v národní lize obrátil, díky rozhodnutí svazu, své kor-



midlo na východ. Jestli to bylo rozhodnutí šwastné či nikoliv
nechejme stranou. Každopádně před týmem ležela nová výzva,
ukázat i novým týmům, že kvalita s visačkou národní ligy je
v Přelouči dlouho zakořeněná. 

Tým je delší dobu pohromadě a pomalu je doplňován no-
vými tvářemi, především z domácí líhně. Nutno říci, že jsme,
v konfrontaci s technickým moravským hokejbalem, uspěli ze
všech „Čechů“ nejlépe. Čtvrté místo po podzimní části je nej-
lepším umístěním klubu v historii. Velkou měrou se o to za-
sloužil vynikající finiš a 15 bodů z 5 domácích zápasů. I přesto,
že některé výsledky byly hodně těsné, ukázalo se, že mužstvo
je schopno uspět ve vypjatých chvílích a urvat vítězství i v si-
tuaci, kdy to zrovna moc nejde. Taková zkušenost je pro boje
v playoff k nezaplacení. I když zápasy proti Jihlavě či Maleno-
vicím ukázaly, že je potřeba ještě na mnoha věcech zapraco-
vat. Mužstva Poličky nebo Hradec B či Heřmanova Městce nám
poslala vzkaz, že zadarmo se také nic dávat nebude. 

Mančaft je sice dlouho pospolu, ale trenér Štefanský je
znám tím, že dveře před novými nadějnými hráči dopředu ni-
kdy nezavírá. Kapitán Lamby se dostává do parádní formy, pů-
sobí jako dispečer a k rozvaze na hřišti přidává i důležité kanad-
ské body. V jeho lajně pak v dobré formě dohrával Štefanský,
který, především v domácí sérii zápasů působil na hřišti uvolně-
ně a díky zjednodušení a zrychlení své hry, byl jedním z nej-
platnějších hráčů na hřišti. Kopecký vytahuje své sniperské
schopnosti v nejdůležitějších chvílích a působí jako kdysi „kon-
cák Muf“. Renomé mu někdy kazí zbytečné útočné fauly. Přího-
da na hřišti dře a je na něm vidět touha střílet branky. Někdy
až převelká snaha mu však svazuje ruce. Hackenberg někdy
svými kousky nechá vzpomenout na starého lišáka Márviho,
někdy bohužel ze hřiště mizí po anglicku. Rudy Raška se rve
o každý balón, ale chybí mu trochu štěstí, když se snaží svý-
mi pasy hledat Fildu Muchu. Tihle dva zatím nebodují podle
svých představ a věřme, že právě jejich souhra na jaře bude
rozhodovat důležité špíly. Doplňuje je důrazný Vorba, kterého
lze vyhlásit králem bojů u mantinelu. Svoby je pak asi nej-
častějším střelcem týmu. Svoji opakovačku by však měl přes
zimu poslat Vasilijevu Zajcevovi, hodně jeho kulí končí mimo

branku. Až srovná mířidla, bude mu to tam padat. Ostatní vpře-
du střídají dobré chvíle se špatnými. Vzadu pak kraluje Stokla-
sa. Častější střelba by mu ale nebyla na škodu. Čapka chtěl
kdysi dávno angažovat Mel Gibson do role Wiliama Wallise.
Nechává na hřišti všecko za každé situace, někdy však vyrobí
minelu a stojí ho hodně sil, aby ji napravil. Dvě věže, Adámek
a Tesák, dokáží, díky svým chapadlům, vybojovat i předem ztra-
cené balóny. Z Adámka by lepší tréninková morálka pak udě-
lala určitě jednoho z nejlepších obránců ligy. Štajner je starý
rutinér, chvíle, kdy měl problémy s více technickými hráči sou-
peře, jsou pomalu pryč. Již po letech ví, co má kde vytáhnout
za trumf. Martin Kazimír střídá dobré chvíle s horšími. Někdy
zahraje, jindy mu vlak národky pomalu mizí ze stanice před
očima. Jeho bratr je univerzálem, který je schopný zaskočit
vpředu i vzadu. Vpředu pak působí jistěji a dokáže se před
brankou soupeře vydat ze všeho. Pidanič do národky nakuku-
je. Sám možná cítí, že to zatím není to pravé ořechové. Na dru-
hou stranu je to maník, který bojuje na všech frontách od
„oblastky“ až po národní ligu, což je fyzicky dosti náročné. Pí-
píček v bráně, i přes svůj nízký věk, patří ke špičce ligy. Urči-
tě raději prožívá zápasy, kdy se v brance otáčí jak káča. Pak je
prakticky nepřekonatelný a dokáže soupeře udržet na jedné
či dvou brankách za zápas. V zápasech, kde nemá tolik práce,
někdy trochu ztrácí koncentraci a občas inkasuje laciný gól.
Je pravdou, že prakticky celý podzim nesl na svých bedrech, což
je velmi psychicky náročné a občas by potřeboval oddych. Dru-
hým gólmanem, který se na hřiště dostal pouze dvakrát na
malou chvilku, je mladý Veselý. Dorostenec, který svými výko-
ny drží naše mladé, v šestnácti letech už za béčko dokázal, že
by zvládl i větší zátěž.

Závěrem lze říci, že zatím převládají pozitiva. Důležité chví-
le nás ještě čekají. V jarních bojích bude nejvíce znát, jak pro-
běhla zimní příprava. Pokud ji někdo podcení, vrátí se mu to
jako bumerang v nejnevhodnější chvíli. Věřme, že všichni k to-
mu přistoupí poctivě a dočkáme se ještě mnoho radostných
chvílí před domácím kotlem fanoušků. Na pololetní vysvědče-
ní píšeme áčku 1.                                          - Libuna -
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Po vánoční přestávce před začátkem
jarní poloviny soutěží přinášíme čtená-
řům Roštu letmý pohled na situaci všech
florbalových družstev Orla Přelouč.

3. liga mužů - divize IV 
Tabulka soutěže:

Družstvo                    Z V R P B BV  BO
1. Špindl TJ Spartak Vrchlabí 12 10 1 1 31 75:28
2. TJ Sokol Jaroměř 10 8 2 0 26 59:26
3. Sokol Pardubice C 12 6 2 4 20 57:42
4. Eldorado - DTJ Trutnov 12 5 5 2 20 53:39
5. Orel Přelouč 10 6 0 4 18 41:30
6. TJ Sokol N. Paka - FALCONS 10 4 3 3 15 47:46
7. FTS Florbal Náchod B 10 4 1 5 13 39:37
8. FBC TJ Draci Lanškroun 10 3 2 5 11 38:53
9. TJ Sokol Dobruška 10 2 3 5 9 37:39

10. FTC Vysoké Mýto 8 3 0 5 9 28:52
11. SK Supy Žamberk 12 2 1 9 7 45:79
12. FBC Piráti Sokol Chrudim 10 2 0 8 6 29:55
13. Kupflorbalku.cz Team DK 8 1 2 5 5 18:40

Elitní florbalový tým mužů zažil vyda-
řený podzim v nejvyšší společné soutěži
Pardubického a Královéhradeckého kra-
je. Pod vedení nového hrajícího trenéra
Pavla Bíny se od počátku soutěže drží na
předních příčkách a předvádí líbivý kom-
binační florbal, s kterým je schopný se-
hrát vyrovnané partie i s těmi nejlepšími
celky ligy. Jedinou vadou na kráse je má-
lo produktivní koncovka, která zejména
v soubojích se špičkou ligy, stojí áčko mu-
žů cenné body. Přesto k splnění cíle, tj.
umístění v 1. polovině tabulky, které zajis-
tí po reorganizaci této elitní soutěže její
zachování pro diváky z Přelouče a okolí,
je celkem solidně „našlápnuto“. Na jaře se
tým představí domácím divákům 2 zápa-

sy v sobotu 2. dubna 2011, 8. ledna pak
hrají zápasy v nové nafukovací hale u so-
kolovny v Pardubicích. 

Pardubická liga mužů - A
Tabulka soutěže:

Družstvo                    Z V R P B BV  BO
1. TJ Lubná 12 8 1 3 25 49:47
2. Sokol Pardubice G 8 7 1 0 22 84:12
3. FBC Respect Heřmanův Městec 12 7 0 5 21 46:49
4. ASPV Holice 10 6 1 3 19 55:51
5. Sklovital Sokol Pardubice D 12 4 2 6 14 64:51
6. Sokol Pardubice B 10 4 1 5 13 49:55
7. ŽSK Třemošnice 10 3 1 6 10 51:61
8. Orel Přelouč B 10 3 0 7 9 41:70
9. FBC Piráti Sokol Chrudim B 12 2 1 9 7 35:78

To situace mužského béčka je o mno-
ho horší. Po nevydařeném vstupu do sou-
těže následovalo hluché období s výraz-

Orel Přelouč - oddíl florbalu
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nými prohrami od téměř kohokoliv, kdy
nevyrovnanost a poměrně značná rota-
ce v sestavě není dobrým vysvědčením
pro stávající vedení týmu. Na jaře tak bu-
de potřeba pokračovat v konsolidaci z po-
sledních úspěšných zápasů, kdy možnost
hrát soutěžní zápasy dostávají zejména
ti, kteří jsou schopni tvořit tým, jenž je
schopný zatnout zuby a bojovat za ja-
kéhokoliv stavu hrou na hřišti a nikoliv
pouze řečí za mantinelem na střídačce
na adresu těch, co jsou zrovna na place.
Na očekávané zlepšení béčka mužů se
můžete pak přijít podívat hned 16. led-
na do Městské haly v Přelouči a pak ta-
ké 9. dubna.

1. liga dorostenců - divize III
Tabulka soutěže:

Družstvo                  Z V R P B BV  BO
1. FbK STRIX Hořice 13 12 1 0 37 113:32
2. FBŠ Jihlava 14 11 0 3 33 115:58
3. Sokol Pardubice 14 10 1 3 31 107:51
4. CSP Hradec Králové 13 8 1 4 25 72:49
5. Snipers Třebíč 14 8 0 6 24 90:60
6. Orel Přelouč 14 5 1 8 16 68:95
7. Sokol Erupting Dragons H. Brod 14 4 0 10 12 64:84
8. ASK Bystřice n.P. 12 1 0 11 3 31:117
9. FbK Orlicko-Třebovsko 14 0 0 14 0 22:136

Tým dorostenců, který hraje nejvyšší
florbalovou soutěž své kategorie - 1. li-
gu, si pod vedením trenéra Petra Nová-
ka vede nad očekávání dobře. Bilanci 5 ví-
tězství a 1 remízy oproti 8 prohrám v tak
kvalitní soutěži myslím nečekal na star-
tu soutěže z oddílu nikdo. Kluci se pravi-
delným tréninkem neustále zlepšují, tak-
že závěrečná podzimní remíza 4:4 s ne-
srovnatelně lépe zabezpečeným klubem
z Hradce Králové s širokou základnou
a trenérským vedení bývalého kouče čes-
ké reprezentace a extraligových Pardubic
je jistě velmi cenná. Doufejme, že doro-
stencům vydrží forma a zejména zdraví,
protože 13-členný kádr je na tak kvalit-
ní soutěž úzký a každá absence jakého-
koliv jednoho hráče je citelná. Nejvyšší
florbalovou soutěž pak ještě můžete v Pře-
louči shlédnout 12. února.

Připomínáme proto všem zájemcům
z řad studentů přeloučských škol a gym-
názia, kteří na tělocviku patří ve florba-
lu k nejlepším, že stále přibíráme roční-
ky narození 1995 a 1996 s výhledem na
zapracování do družstva dorostenců pro
příští sezónu. Bližší informace u sekretá-
ře na čísle 732 610 593.

Přebor starších žáků - divize IV
Tabulka soutěže:

Družstvo                    Z V R P B BV  BO
1. TJ Lubná 12 11 1 0 34 80:14
2. FbK Kostelec nad Orlicí 10 9 0 1 27 63:25
3. F.B.C. Nové Město nad Metují 10 7 0 3 21 45:25
4. CSP Hradec Králové B 10 6 0 4 18 55:45
5. TJ Sokol Dvůr Králové nL 8 5 2 1 17 39:15
6. Orel Přelouč 12 5 0 7 15 41:38
7. FbK Svitavy 10 4 1 5 13 34:41
8. FBC Piráti Sokol Chrudim 10 3 1 6 10 30:33
9. Hradečtí Lvi - FBC Sion 8 1 0 7 3 21:52

10. FTC Vysoké Mýto 10 0 2 8 2 12:76
11. Orel Rtyně v Podkrkonoší 10 0 1 9 1 9:65

Starší žáci jsou souhrnně řečeno na
půli cesty, a to nejenom výsledkově, jak
napovídá tabulka, ale i herně. S celky z prv-
ní půlky, které hrají již „starší“ kombinač-
ní florbal s dobrou přihrávkou a celoploš-
ným pohybem hráčů, zatím své zápasy
prohrávají. Naopak celky s ještě s tako-
vým začátečnickým „hurá“ florbalem už
bez problémů porážejí, i když se pro ně
nezačne vyvíjet třeba od začátku zápasu
příznivě a prohrávají, jak prokázal na-
příklad poslední turnaj ve Vysokém Mý-
tě s 2 plným bodovým ziskem. 

Kluci se tedy musí zvýšeným trénin-
kovým úsilím přehoupnout na zmíněnou
vyšší úroveň, aby měli na jaře šanci uspět
i se špičkou soutěže. V této kategorii se
totiž jasně ukazuje výrazný handicap na-
šeho oddílu - kluci začínají florbal hrát
pravidelně až od úrovně mladších žáků,
a to je pozdě - chybí jim tak 2-letý flor-
balový vývoj již od elévů. Proto od příští
sezóny je hlavním cílem oddílu založit
i tuto kategorii pro ročníky narození 2001,
2002 a 2003. Doufejme, že budeme schop-
ni vytvořit tak široký tým trenérů a ve-
doucích mládeže a seženeme k tomu do-

statečné finanční prostředky. Jak daleko
se kluci ve svém vývoji dostanou, může-
te pak posoudit 26. března v Městské ha-
le v Přelouči.

Liga mladších žáků - divize IV:
V této věkové kategorii se v posled-

ních letech prosadil trend nevytvářet ta-
bulku soutěže a nevést statistiky jednotliv-
ců, aby trenéři dali pokud možno prostor
co nejširšímu počtu hráčů a nestavěli na
svých 7-8 nejlepších borcích. A že je to
skutečně třeba - v zářijovém náboru se
nám nově přihlásilo přes dalších 20 zá-
jemců, kteří s již stávajícími hráči vytvoři-
li široké a kvalitativně různorodé družstvo,
kde na trénink musí být účastni 2 trené-
ři, aby vše zvládli a trénink byl dětem pří-
nosem zejména po florbalové stránce. 

Trenérům Milanu Koubkovi a Honzo-
vi Burešovi se to naštěstí daří, takže i přes
zmiňovaný handicap pozdního začátku
s florbalem se kluci v soutěži prosazují
více a více a jsou schopni svádět vyrov-
nané bitvy a i vítězit nad celky z Pardubic,
Litomyšle, Svitav a Chrudimi, což je samo-
zřejmě motivuje k dalšímu tréninkovému
úsilí. Nadšení a zápal pro hru našich nej-
mladších nadějí můžete na vlastní oči vi-
dět v Přelouči 20. března 2011.

Na závěr bychom pak rádi za mlá-
dežnická družstva oddílu vyjádřili své
poděkování našim sponzorům: Skupině
ČEZ a.s., Městu Přelouč a Stavebnímu
podniku Přelouč s.r.o., bez kterých by na-
še dobrovolnická činnost s mládeží neby-
la vůbec možná. Zároveň též rádi uvítá-
me kohokoliv, kdo jakýmkoliv způsobem
je schopen podpořit sportovní a aktivní
rozvoj chlapců v Přelouči a okolí (a nyní
už i žen a dívek, protože máme též druž-
stvo žen a s chlapci mohou v našich sou-
těžích hrát i dívky). Do nového roku 2011
pak přejeme nejenom sportovním fanouš-
kům pevné zdraví a sportovcům pak mno-
ho radostných a přátelských chvil v ko-
lektivu při sportovních utkáních.

Mirek Kumstýř

Inzerce
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