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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

RADA MĚSTA PŘELOUČE
25. schůze rady města proběhla
3. 10. 2011. Schválen byl dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. 16/11 na zpracování
projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce ulice Foersterova v Přelouči“
s M. I. S., Hradec Králové, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 20. 12.
2011. Dále byl schválen dodatek č. 1
smlouvy o dílo na stavbu „Komunikace
a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných
domů lokalita ul. Jahnova a Pražská v Přelouči“ s firmou Dlažba Vysoké Mýto na
prodloužení termínu ukončení výstavby
do 31. 10. 2011.
Radní rovněž vzali na vědomí zápis
ze schůze sportovní komise ze dne 26. 9.
2011. Komise se na svém jednání zabývala mimo jiné návrhem přemístění skateparku do vhodných prostor a navrhuje
jeho přemístění do prostor v blízkosti bývalých sběrných surovin. Zároveň zazněl
názor zvážit přesun skateparku s ohledem na finanční náročnost nového
areálu a počet zájemců o tento sport.
V návrhu na další využití bývalého hřiště skateparku komise navrhuje upravit
asfaltovou plochu nalajnováním čar pro

provozování rekreačního nohejbalu, tenisu, basketbalu, přesunout koše na basketbal z prostor pod parkem na toto hřiště a zároveň celý prostor vhodně oplotit.
V budoucnosti by bylo vhodné přebudovat hřiště na multifunkční sportoviště
s umělým povrchem.
Radní rovněž schválili předložené rozdělení finančních prostředků mezi tyto
sportovní kluby: 2.000,- Kč Fotbalovému
klubu Přelouč na činnost mládežnických
mužstev, 2.000,- Kč HC Jestřábi Přelouč
na přípravu a průběh mistrovských utkání žáků, 2.000,- Kč Sokolu Přelouč na
sportovní činnost oddílů, 3.000,- Kč Rugby clubu Přelouč na turnaj mládežnických družstev, 2.000,- Kč Fbc Orlu Přelouč na činnost mládežnických družstev, 2.000,- Kč Basketbalovému klubu
Přelouč, o. s. na činnost mládežnických
družstev a 2.000,- Kč FK Přelouč - nohejbalovému klubu na sportovní činnost
a sportovní potřeby. Dále byla radou města schválena smlouva o dílo na úpravu
komunikace před školou ve Zborovské
ulici v Přelouči s firmou Dlažba Vysoké
Mýto. Komisi pro rozvoj města ukládá

Zastupitelstvo
VIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče proběhlo dne
13. 10. 2011 ve velkém sále OBČANSKÉ ZÁLOŽNY v Přelouči.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o činnosti rady města v období mezi VII. a VIII. zasedáním zastupitelstva, stanoviska výboru
majetkového a finančního a návrhy osadního výboru Klenovka
a Mělice. Na vědomí vzali rovněž zprávu zastupitele p. Mirosla-
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rada navrhnout vhodné umístění laviček
u Labe.
Na svém dalším zasedání v pondělí
24. 10. 2011 vzali radní na vědomí
v působnosti valné hromady společnosti Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. rezignaci RSDr. Ladislava Roušara na funkci ředitele společnosti Tepelné zdroje
Přelouč ke dni 31. 12. 2011. Radní rovněž schválili plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních
částech na zimní období 2011-2012 a dodatek č. 2 smlouvy o dílo na stavbu „Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů lokalita ul. Jahnova
a Pražská“ s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. Schválena byla rovněž výpověe
mandátní smlouvy uzavřené s p. Jaromírem Janešem na zabezpečení činnosti
Městského informačního centra pro město Přelouč. Rada rovněž souhlasí se změnou licence žadatele Dopravní podnik
města Pardubic a.s. na provozování MHD
na lince č. 655 015 a se zavedením krajského tarifu IDS IREDO v autobusech
MHD Přelouč. Rada města naopak zamítá žádost Občanského sdružení Kulturně smýšlejících, Chlumec nad Cidlinou
o povolení instalace plastiky v parku pod
kostelem z důvodu jiného využití plochy.
mh

va Nedbala o potřebě vybudování nové učebny v prostorách
ZUŠ Přelouč.
Důležitým bodem jednání bylo schválení odprodeje pozemků s lesními porosty v k. ú. Břehy, Jankovice u Přelouče, Lhota
pod Přeloučí, Lohenice u Přelouče, Mělice, Přelouč, Škudly a Tupesy u Přelouče společnosti AKRIA, s.r.o. Frýdek Místek za cenu 8.190.000,- Kč. Schválena byla rovněž rozpočtová opatření
č. IV rozpočtu města pro rok 2011 s tím, že příjmy budou činit
221.920 tis. Kč a výdaje 269 377 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude pokryt financemi z minulých let.
mh

XVII. ročník udílení cen za nejlepší tvůrčí a herecké výkony
v dabingu - Přelouč 2011
Poděkování
Město Přelouč děkuje všem sponzorům za finanční pomoc při pořádání XVII. ročníku Cen Františka Filipovského.
Jmenovitě: Skupina ČEZ, SVOS, Generaligroup, Excaliburarmy, KIEKERT-CZ, Metrostav, BIS Czech, Kooperativa pojišsovna, a.s. Vienna Insurance Group, Tepelné
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zdroje Přelouč, s.r.o., Vodovody a kanalizace, a.s., MPH Medical Devices, s.r.o.,
ELMET, spol. s.r.o., BISS, s.r.o., Agra-Bohemia, a.s., HOMA holding, s.r.o. hotel FONTÁNA, VOLARIS, s.r.o., SUMO, s.r.o., BRUNNTHALLER-CZ s.r.o., AIR MATYÁŠ, s.r.o.,
K2 INVEST, s.r.o., JENTA spol. s.r.o., M&M
reality holding, a.s., ROMANTICK design
hotel Třeboň, MYDAT spol. s.r.o., NADACE ŽIVOT UMĚLCE

Za podporu patří poděkování též Ministerstvu kultury, Pardubickému kraji,
České televizi a Českému rozhlasu Pardubice.
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Obchodní firma: GraphTech Computers, spol. s r.o., Plzeň, Lobezská 9

OZNÁMENÍ
Městský úřad v Přelouči, odbor stavební vodoprávní a dopravy, oddělení územního plánování, oznamuje zahájení přípravných a průzkumných prací na pořízení

nového

Ukončení projektu je plánováno na únor roku 2012 a celkové uznatelné plánované náklady se vyšplhají na 5.294.578,- Kč
bez DPH. 85 % této částky bude hrazeno z evropských peněz,
zbytek uhradí město ze svého rozpočtu.
Bc. Eva Kalousková

územního plánu Přelouč

(včetně místních částí - Lohenice, Mělice, Klenovka,
Štěpánov, Tupesy, Lhota a Škudly).

Při této příležitosti vyzýváme veřejnost, zejména pak majitele pozemků a nemovitostí k uplatnění svých podnětů.
Vaše podněty očekáváme nejpozději do 31. 12. 2011 na
adresu Městský úřad Přelouč - odbor stavební vodoprávní a dopravy, oddělení územního plánování.
Stávající územní plán (ÚP města Přelouč) je k nahlédnutí na
internetových stránkách města Přelouče (www.mestoprelouc.cz)
nebo oddělení územního plánu Městského úřadu v Přelouči
(u ing. Hakla), a to nejlépe v úřední dny (pondělí, středa od 8
do 17 hodin).
Novotný Lubomír, vedoucí odboru

MĚSTO PŘELOUČ BUDUJE
TECHNOLOGICKÉ CENTRUM
Mìsto Pøelouè

Město Přelouč získalo finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích na projekt
„Město Přelouč - Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu ORP CZ.1.06/
/2.1.00/06.06852“. Projekt je realizován z důvodu nutnosti modernizace a zefektivnění činností územní veřejné správy.
Cílem celého projektu je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti a usnadnění komunikace občanů a podnikatelských subjektů s úřady
územní samosprávy. V rámci projektu bude zbudováno technologické centrum obce s rozšířenou působností, včetně zajištění povinných služeb, pořízení elektronické spisové služby
a vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností.
Projekt je vzhledem k značnému rozsahu realizován po
částech. Výběrová řízení na dodavatele služeb jsou již ukončena a celý projekt je nyní ve fázi realizace. Dodavatelé jednotlivých částí projektů jsou následující:
- Zřízení technologického centra obce s rozšířenou působností
Část I. a - Rozšíření podpory technologického centra na
dobu udržitelnosti projektu
Část II. - Pořízení/upgrade elektronické spisové služby
Část II. a - Rozšíření podpory spisových služeb na dobu
udržitelnosti projektu
Obchodní firma: GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, Jihlava 586 01

Trh práce
na Přeloučsku
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
Ředitelka paní Malinská (tel. 950 144 407)
Referát SSP - telefon: 950 144 501, 502, 503, 504
Referát zaměstnanosti - telefon: 950 144 401, 402, 403, 404, 405
Míra nezaměstnanosti k 30. 9. 2011 v Pardubickém kraji: 7,4 %.
Míra nezaměstnanosti okrese: Pardubice 5,5 %, Chrudim 7,9 %,
Svitavy 10,1 %, Ústí nad Orlicí 7,6 %.
Region: Pardubicko 6,0 %, Holicko 5,9 %, Přeloučsko 7,4 %.
Na kontaktním pracovišti v Přelouči bylo k 30. 9. 2011 evidováno celkem 1083 uchazečů o zaměstnání. Region Přeloučsko: obec/město 49.
Nezaměstnanost v číslech:
název Počet ekonomicko Počet uchazečů Míra nezaměstaktivních obyvatel o zaměstnání
nanosti (%)
Přelouč
Chvaletice
Choltice
Řečany n/L
Břehy
Holotín

4767
1667
449
733
480
12

326
131
38
48
37
4

6,63
7,62
8,02
6,41
7,50
33,33

Počet nahlášených volných pracovních míst: Přeloučsko 182
(18 THP, 164 dělníci).
Michaela Hývlová
Vedoucí referátu zaměstnanosti KoP Přelouč
www.portal.mpsv.cz - volná pracovní místa - informace z ÚP - agentury práce - životopisy - databáze škol - státní sociální
podpora - sociální služby - elektronické formuláře apod.

Část I.

Inzerce

Část III. - Vnitřní integrace
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Podzimní svoz v Přelouči a místních částech
Mobilní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu,
zpětný odběr elektrozařízení
místní části města Přelouče
Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje pro
místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy) svoz komunálního velkoobjemového a nebezpečného odpadu a svoz elektrozařízení pocházejícího z domácností v rámci zpětného odběru.
Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, koberce, apod., dále pneumatiky
Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly od
barev, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (monočlánky, baterie), apod.
Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: lednice, televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehličky, apod.
Tento mobilní svoz se týká místních částí a bude probíhat podle následujícího harmonogramu:
Termín svozu:

sobota 19. LISTOPADU 2011

Svoz větví město Přelouč
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služby města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stromů
a keřů. Svoz se uskuteční

v pondělí 7. LISTOPADU 2011
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

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

v pondělí 14. LISTOPADU 2011
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Svoz bioodpadu
v hnědých plastových nádobách
Oznamujeme občanům města Přelouče a místních částí,
že svoz bioodpadu zajišlovaný pomocí hnědých plastových nádob bude prováděn do konce 47. týdne; poslední
svoz tedy bude uskutečněn v týdnu od 21. do 25. listopadu 2011 v závislosti na dané lokalitě.
Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické bude možné biologicky rozložitelný odpad ukládat i nadále. Připomínáme provozní dobu sběrného dvora:
Pondělí:
Středa:
Pátek:
Sobota:

13
10
13
8

-

17
15
17
12

hod.
hod.
hod.
hod.

Inzerce
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ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V KLADENSKÉ ULICI
A ZŘÍZENÍ NOVÉ TŘÍDY V PAVILONU ŠKOLY PRAKTICKÉ
Město Přelouč získalo finanční prostředky na zateplení mateřské školy v Kladenské ulici z Operačního programu Životní
prostředí. Objekt mateřské školy je členitým komplexem o pěti
budovách. Jedná se o tři pavilony dětí, prádelnu a hospodářský
pavilon. Pavilony dětí jsou dvoupodlažní, ostatní jednopodlažní. V lednu roku 2011 bylo předáno staveniště zhotoviteli, společnosti CGM Czech a.s. K tomuto datu byly započaty přípravné práce na realizaci celého projektu. Uskutečnily se jednání

byla zahájena instalace nosných lišt zateplovacího systému.
Následovalo zateplení objektů včetně položení tepelně izolačních vrstev střešního pláště. V měsíci červnu téhož roku byla
stavba zkolaudována.
Z důvodu nedostatečné kapacity a stálého zájmu o umístění dětí byla školce poskytnuta třída ve vedlejším pavilonu školy praktické. Pavilon praktické školy a školy mateřské je propojen krčkem, který bude sloužit pro zásobování třídy.

o postupu stavebních prací, aby byl zachován provoz školky po
dobu realizace. V první fázi byly zaměřeny výplně otvorů a poté následovala postupná výměna včetně zednického zpracování. Výměna oken byla dokončena na konci února 2011. Spolu s těmito pracemi byla provedena nadezdívka atik, sejmutí
hromosvodní soustavy, odstranění všech prvků umístěných na
fasádě objektů, odstranění soklových pásků budov a postupně

Rekonstrukce třídy byla hrazena výhradně ze zdrojů města
Přelouč. Stavební úpravy představovaly drobné stavební zásahy. Především se jednalo o změnu účelu užívání a s tím tedy
i spojené nutné vybavení třídy. V rámci rekonstrukce bylo zřízeno nové sociální zařízení, kompletní nábytkové vybavení
včetně hraček a zároveň došlo i k renovaci podlah a radiátorových krytů.

26. listopadu 2011 od 18.00 hodin

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
- zpívá AD LIBITUM - chrámový sbor z kostela sv. Jakuba v Přelouči
- slavnostní promluva

Prostor před Záložnou v Přelouči
Srdečně zve Jiří Drábek + kolektiv, Město Přelouč a KSMP

Inzerce

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
23. prosince v 18.00 hodin
Před Záložnou v Přelouči
Účinkují: děti z MŠ, JAKUB KLUB, dechová hudba ZUŠ, pěvecký sbor
MEZZOFORTE, pěvecký sbor RošRák
Živý betlém, betlémské světlo
+ !!! poslední pokus!!! O PŘELOUČSKÝ REKORD v počtu vánočních čepic
A VŠICHNI PŘÍTOMNÍ
- zvonečky, cinkátka, andílky, hlasivky a dobrou náladu s sebou.
O PŘEKVAPENÍ JISTĚ NEBUDE NOUZE!
- zahřívání možné koupit na místě - zajištěno AV SYSTEM PŘELOUČ Jiří Drábek + kolektiv, za spolupráce Města Přelouč,
ZUŠ, KSMP
Akce se mohla uskutečnit jen za přispění mnoha sponzorů - DĚKUJEME.
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„TÝDEN“ před úřadem
V listopadovém vydání Přeloučského
Roštu bychom rádi našim čtenářům blíže představili vítězný návrh výtvarného
díla do nové budovy Městského úřadu
v Přelouči a především jeho autorku - akademickou sochařku Kláru Klose.
Umělecké dílo pro novou budovu mělo na základě výběrových kritérií splňovat
především celkový soulad s architekturou
objektu (barevnost, použitý materiál, vhodnost umístění do moderní administrativní budovy apod.) Po poměrně složitých
jednáních vzali na svém zasedání dne
2. 5. 2011 radní na vědomí zápis z jednání hodnotící komise pro výběr návrhu
výtvarného díla ze dne 27. 4. 2011 a vítězný návrh Kláry Klose s názvem Týden si tak před budovou nového úřadu
budou moci občané již v brzké době nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet.
Autorkou vítězného uměleckého díla je sochařka Klára Klose, jejímž výsostným územím je figura, vždy ztvárněná
v určitém vztahu ke světu. Tématicky je
její člověk usazen do pracovního prostředí, mikrosvěta, rodiny, vztahů k jiným
lidem.
Klára Klose vystudovala Akademii
výtvarných umění v Praze, Ateliér figurálního sochařství (1990-1996) a v současné době žije a pracuje v Pardubicích.
Z dosavadní realizace výtvarných děl
jmenujme např. ilustrace knihy L. Vondráka Mysli si, že se ti to jen zdá (r. 2000),
reliéf Adam a Eva pro interiér restaurantu „V ráji“ - Olomouc (r. 2001), Milenci - ukončení sloupu zábradlí secesního
domu v Jindřišské ulici v Pardubicích
(r. 2006).
Její díla byla již i několikrát vystavována na samostatných výstavách - např.
v r. 1997 Plastiky a kresby - Galerie V a V
Pardubice, 1998 Figura, Kresba - Galerie Gong Pardubice, 1998 - Plastika v suterénu, Olomouc, 2001 Konečně - Galerie
Caesar, Olomouc.
Paní Klose jsme požádali o pár slov
o jejím vítězném uměleckém díle:
Můžete našim čtenářům popsat
vaši plastiku? Proč jste ji nazvala právě Týden?
Všední život se skládá z věcí, které
každý den užíváme a prožíváme, proto
užitná plastika pro novou radnici znázorňuje týden a stejně tak se i jmenuje.
„Týden“ se sestává z lavice o pěti sedících
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figurách, které demonstrují pět pracovních dnů, jež mají stejnou fazónu, jsou
označeny čísly. To znamená, že pět prvních dnů je striktně pracovních a nic
a nikdo nám z nich neodlehčí, jsou jako matematika a mají svá pravidla. Od
pondělí do čtvrtka hledí upřeně ke konci týdne, jenom pátek se s jistým odlehčením otáčí zpět s úlevou, aby zhodnotil, jaký byl uplynulý pracovní týden, aby
se ujistil, že už je pryč.

Šestý den - sobota, není označen číslem, ale symbolem dětských školních
rozvrhů, což nám navozuje pocit odlehčení, také barevnost sedáku a umístění
ji odlišuje od pracovních dnů, (které jsou
šedé) opěráky na ruce nás objímají v pocitu naděje a možností, které skrývá vidina dvou volných dnů před námi. Sobota je náš pracovní den, pracujeme pro
sebe, na svých snech, na svých přáních.
Neděle je posunutá šikmo do prostoru a narušuje striktní koncepci řádu
sedících figur svojí ležící pozicí, je nasměrována hlavou k nastávajícímu pondělí, čímž vytváří pomyslný kruh koloběhu

!

jednoho týdne. Neděle nám naznačuje,
co bychom měli celý den dělat. Figura je
lehce naivní, smějící se, dívá se do nebe
a odpočívá. Je to ležící lavice, na které je
možné spočinout. I ona je užitnou plastikou, která je obohacená o psaný text. NEDĚLE, NEDĚLÁM NIC, HLEDÍM DO NEBE...
Můžete nám trochu objasnit pojem „užitná plastika“?
Užitná plastika je plastika modelovaná se záměrem jejího praktického využití, to znamená, že není pouze pro oko, ale
také pro celé tělo, můžeme se jí dotýkat,
můžeme na ní sedět, ležet, objímat jí a jinak se s ní kontaktovat. Užitná plastika
„Týden“ je modelovaná a odlitá z pohledového železobetonu, a to znamená, že
materiál je krásný pro oko a zároveň je
příjemný i na dotek. Beton je vděčný stavební materiál a současně je to jeden
z nejčastěji používaných materiálů. Jeho
tekutost a fyzikální vlastnosti umožňují
použít materiál i tam, kde jsou tvarově
složité a jemně vymodelované detaily.
Plastiku „Týden“ odlila pro město Přelouč
firma GOLDBECK Prefabeton se sídlem
ve Vrdech nedaleko Čáslavi. Je to podnik s dlouhodobou historií. Betonové zboží se zde nepřetržitě vyrábí od roku 1957
a cílem podniku je nabídnout vždy moderní a úsporné řešení pro každý individuální projekt. Výroba plastiky nám přinesla nové zkušenosti a možnost účastnit
se na zajímavém projektu.
V současné době je plastika sedmi
dnů broušena, číslována a bude čekat
na chvíli, kdy bude prostor pro její instalaci zcela připraven.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho
dalších úspěchů ve vaší práci.
mh

Inzerce
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Výročí a významné události
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Listopadová výročí
a významné události na Přeloučsku
1. 11. 1879 se v Přelouči narodil JUDr. Rudolf Politzer, právník (víceprezident zemské školní rady), zasloužil se o rozvoj
českého školství.
1. 11. 1888 se konala ustavující valná hromada přeloučského Sokola, do jeho čela byl postaven JUDr. Čeněk Zadina.
1. 11. 1992 vyhlásil Okresní úřad v Pardubicích choltickou
zámeckou oboru za přírodní rezervaci.
3. 11. 1860 sehráli přeloučští divadelní ochotníci hru „Matka a dcera“.
3. 11. 1889 bylo zahájeno vyučování na Hospodářské pokračovací škole v Rohovládové Bělé.
3. 11. 1961 zemřel v Pardubicích břežský rodák Vincenc
Šetina, katolický duchovní, v letech 1934 až 1951 působil
jako arciděkan v Pardubicích, v 50. letech byl internován
s katolickými duchovními v Želivě. Pochován byl na Svatém
poli v Přelouči.
4. 11. 1883 se narodil v Přelouči Karel František Ludvík,
sazeč a polygraf, malíř, fotograf a cestovatel. V letech 1924-1934 působil v Addis Abebě v Etiopii, kde měl tiskárnu.
Většina jeho sbírek byla zničena za okupace, část sbírek
je uložena v Městském muzeu.
5. 11. 1991 zemřel v anglickém Oxfordu přeloučský rodák
prof. PhDr. Stanislav Velinský, pedagog - propagátor moderních pedagogických směrů u nás. Působil na několika
univerzitách v USA, později v Oxfordu. Autor významných
spisů pedagogických.
6. 11. 1841 se narodil v Cholticích Josef Nechvíle, farář - regionální historik, vydal první monografii o našem městě
„Město Přelouč“.
7. 11. 1998 byly ve chvaletickém přístavu pokřtěny dvě lodě, Poděbrady a Lovosice (pro německé rejdařství Wessels).
7. 11. 2004 zemřel v Praze přeloučský rodák (nar. 7. 2. 1916,
MUDr. Karel Cholinský, významný internista, působící od roku 1972 v Institutu klinické a experimentální mediciny v Praze-Krči. Publikoval v odborných časopisech, přednášel a popularizoval nové poznatky v medicíně v rozhlase.
8. 11. 1917 se narodil v Cholticích Ing. Vladimír Hrubeš,
své dětství prožil v Přelouči, kam byl jeho otec v roce 1919
jako odborný učitel a později ředitel měšsanské školy přeložen. Od roku 1951 působil v Praze, kde později převzal
po prof. RNDr. V. Pleskotovi funkci předsedy Klubu rodáků
a přátel města Přelouče v Praze. Dne 7. 11. 1997 mu bylo
uděleno čestné občanství města Přelouče za zásluhy pro
toto město.
9. 11. 1952 zemřel zakladatel radiotechnického závodu
firmy Zenit v Přelouči (později Telefunken, Radiotechna,
Tesla), bývalý středoškolský profesor Ing. J. V. Myslík - Hyršovský. Tento přeloučský rodák se narodil 1. 6. 1879.
10. 11. 1946 bylo přeloučské „Kino invalidů“ přejmenováno
na „Kino Jas“.
10. 11. 1987 zemřel v Praze přeloučský rodák (nar. 4. 12.
1916), akademický malíř Miroslav Brotánek. Působil jako
profesor na Střední odborné škole výtvarné, náměty z krajinomalby čerpal z rodného Polabí.
11. 11. 1900 se narodil v Přelouči prof. Dr. Ing. Josef Čermák, profesor ČVUT v Praze, vědecký pracovník, působil m. j.
v Indii, Číně a Korei.
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12. 11. 1889 byla předána do vlastnictví města „Knihovna
města Přelouče“. V roce 1939 byla přejmenována na „Městskou knihovnu JUDr. Ladislava Quise“.
12. 11. 1980 zemřel v Brně valský rodák (nar. 3. 4. 1909)
Jaroslav Štork - Žofka, bývalý čsl. reprezentant a olympionik
v atletice. Na OH v roce 1936 v Berlíně dosáhl 4. místa v chůzi na 50 km.
13. 11. 1958 byl položen základní kámen ke stavbě nové
školy v Přelouči.
14. 11. 1862 se narodil akademický malíř František Brunner-Dvořák. Studoval v Praze a ve Vídni, studijní cesty v Německu, Itálii a USA. Jedenáct let žil ve Francii, v roce 1909
uspořádal soubornou výstavu v Přelouči. Zemřel dne 7. 6.
1927 v Praze.
14. 11. 1901 zemřel v Přelouči Bohumil Mareš, Lic. Theol.,
první duchovní správce českobratrské církve evangelické
v Přelouči. Autor literárních děl, např. J. A. Komenský, Listy
Husovy, Dějiny církve křessanské aj. Byl rodákem Nového
Města na Moravě a to 6. 12. 1851.
14. 11. 1918 byl v Přelouči zřízen cejchovní úřad.
14. 11. 1993 byl po tříleté opravě znovu vysvěcen královéhradeckým biskupem Otčenáškem 700 starý kostel v Lipolticích.
16. 11. 1896 se narodil v Přelouči bývalý spoluzakladatel
sportovního klubu AFK Přelouč Antonín Decker, významná
osobnost východočeského sportu. Zemřel 3. 6. 1963.
16. 11. 1907 zemřel v Přelouči PhDr. Eugen Muška, pedagog - gymnasiální profesor, autor publikací v oboru zeměpisu a vlastivědy. Zemřel 7. 6. 1876 ve Světlé n. S.
16. 11. 1939 byla v Masarykově domě v Přelouči otevřena
první mateřská škola.
17. 11. 1907 se narodil v Přelouči prof. RNDr. Václav Pleskot, matematik, profesor na Jaderné a fyzikální fakultě
ČVUT v Praze. Zemřel 5. 10. 1982 v Praze.
19. 11. 1997 byla ve Chvaleticích uvedena do provozu městská biologická čistírna odpadních vod.
23. 11. 1868 byl slavnostně uveden do provozu cukrovar
v Přelouči.
24. 11. 1782 se konaly v Trnávce první služby Boží věřících
vyznání evangelického augšpurského v soukromém objektu občana Jana Hrubeše v č. p. 4.
24. 11. 1994 vyplula do Hamburku z loděnice ve Chvaleticích zde vyrobená námořní loe „Preussen“.
25. 11. 1906 přednášel v budově Občanské záložny v Přelouči T. G. Masaryk o významu Karla Havlíčka Borovského.
28. 11. 1918 byli jmenováni čestnými občany města Přelouče T. G. Masaryk, Gustav Habrman, Václav Klofáč, Antonín Rašín a František Staněk.
29. 11. 1842 se narodil v Přelouči Jan Slavík, matematik a filosof, organizátor českého středního školství na Moravě,
gymnasiální ředitel a od roku 1891 zemský školní inspektor na Moravě. Autor četných filozofických spisů. Zemřel 2. 8.
1906 v Praze.
F. H.
Prameny: - Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo (2003)
- Aktualizovaný záznamník autora
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Osobnost města Přelouče

Poděkování

23. září 2011 proběhlo v prostorách obřadní síně Občanské Záložny v Přelouči historicky první ocenění „Osobnost města Přelouče“. Za své mnohaleté zásluhu v oblasti kulturního,
společenského i sportovního života zde byl u příležitosti svého významného životního jubilea takto oceněn pan František
Hollmann.

Děkuji dodatečně též smíšenému pěveckému sboru J. B. Foerster pod vedením dirigenta pana Petra Vacka a předsedkyně sboru Drahoslavy Jiroutové za kulturní vystoupení při malé slavnosti v pátek 23. 9. 2011 v obřadní síni Občanské záložny
v Přelouči, při které mně byla udělena nově zavedená cena
„Osobnost města Přelouče“ za práci pro veřejnost.
Moc mne to potěšilo.
František HOLLMANN

FEJETON
Chryzantémy pro babičku
Pan František Hollmann se celý život aktivně podílel na rozvoji města a toto ocenění mu tak jistě po právu náleží. Poblahopřát mu do obřadní síně přišla nejen starostka města Bc. Irena
Burešová, ale také jeho bývalí spolupracovníci a kolegové - Dr. Josef Kořínek - bývalý předseda Kraje v kopané, nebo pan
Rudolf Skutil - bývalý metodik Kraje. Za FK Přelouč pak jeho
současný předseda klubu pan Josef Vančura. Svůj obdiv a potěšení přišel rovněž vyjádřit za Sokol Přelouč pan Miroslav Brebera. Mezi gratulanty byly i členky redakční rady Přeloučského
Roštu, jehož letitým a významným přispěvatelem pan František
Hollmann je. Rádi se připojujeme k řadě gratulantů i my a přejeme panu Hollmannovi pevné zdraví a hodně životní vitality
a pohody.

Angličtina pro nejmenší

11 / 2011

Vybaveni barevnými chryzantémami, zeleným chvojím
a zlatými plamínky svíček pravidelně vstupujeme listopadovými dveřmi do posledního období roku. Nelze o Dušičkách nevzpomenout právě na pozitivní zážitky s těmi, kteří s námi už
nejsou.
Tak třeba moje babička. Vždycky obdivovala a respektovala autority. Vyplývalo to z prožité chudoby v Polsku, odkud
se přivdala do Čech a vážila si relativního bohatství, kterého
se jí zde dostávalo. Respektovala kněze, protože uměl latinsky
a dokonce zpaměti, hajného Vacka, který dokázal udělat tužkou do sešitu jedním tahem rovnou čáru, aby poté, co zaznamenal babiččiny odpracované hodiny v lesní školce, jí za ně
mizerně zaplatil. Významnou autoritou pro ni byl prezident.
Kterýkoliv. Každý jí byl zárukou dobrého živobytí, nebos pobírala důchod až 420 Kčs.
Téměř denně jsem k ní chodila na kousek ticha, rušeného
pouze tikotem hodin. Ve skromně zařízené místnosti měla
všechno, co potřebovala k životu - vlastnoručně natřený stůl
a tři židle, malovanou truhlu, skříň, která by dnes šla na odbyt, kredenc, také s vlastnoručním nátěrem do barvy židlí, postel s duchnou a roztopená kamna.
Psal se rok 1953. Jako obvykle jsem se u ní usadila na
truhle a očekávala pobrukování jejích oblíbených melodií. Tentokrát tiše seděla a po tvářích jí tekly slzy.
„Babi, proč brečíš?“
„Umřel pan prezident.“
„A co se mu stalo?“
„Zapomněl dýchat.“
Reflexivně se mi sevřel můj čtyřletý hrudní košíček. Urychleně jsem se nadechla a nepřestávala kontrolovat frekvenci
svých nádechů. Zkontrolovala jsem i ji. Dýchala, ale na můj
vkus nedbale. Trvalo ještě několik měsíců, než jsem přestala
s kontrolou členů rodiny, cestujících ve vlaku a tramvajích a lidí v čekárnách.
Moje skromná, pracovitá babička mě citlivě seznámila
s aktem smrti a sama se nepoučila. Mám pro ni připravené
žluté chryzantémy.
D. Jiroutová
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Vzpomínky
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Jak se v Přelouči dříve muzicírovalo
Letošní prázdninové měsíce byly obohaceny středečními koncerty na náměstí
T. G. Masaryka, pořádanými Kulturními
službami Města Přelouče. Byly nepochybně přivítány četnými spoluobčany, kteří
neměli možnost využít svoji dovolenou
na plážích blízkých či vzdálených přímořských letovisek.
Starší spoluobčané určitě přivítali vystoupení místních Kosinovců, kdy si mohli veřejně pobrukovat známé dobové
šlágry jihočeských a moravských autorů.
Pro potěšení mladší generace vybral ostatní soubory odborně zakladatel Polymetalu Danek Reichman.
Sám jsem si poslechl všechny soubory a mohu jen potvrdit známý názor,
že se dá poslouchat každá dobrá hudba.
Při této příležitosti bych chtěl zavzpomínat na dávnou minulost, jak se dříve
muzicírovalo v našem městě a proto jsem
prošel některé vzpomínky pamětníků
v dobovém tisku.
Tak např. bývalý hudební skladatel
a později ředitel měšsanské školy v Pardubicích - pan Jan Hroch napsal v sokolském Almanachu, vydaném u příležitosti slavnostního otevření nové sokolovny v roce 1929 hezkou vzpomínku na
své působení v přeloučském „Hudebním
Kroužku“. Pan ředitel Hroch v Almanachu uvádí, že v Přelouči prožil 18 nejlepších let svého života především zásluhou
svého působení v „Hudebním kroužku“,
který za vedení pana ředitele kůru Františka Filipovského seniora poskytoval
hudbymilovným posluchačům i interpretům nezapomenutelné zážitky.
Ve městě působila i další hudební tělesa, jako např. „Ptáčkovci“ a „Karabcové“, pojmenované podle svých dirigentů.
K tomu pan ředitel Hroch uvádí: „Bylo
pro nás, příslušníky „Hudebního Kroužku“, velká radost, když se někdy všichni
tito kapelníci sesedli - ač jinak konkurenti - svorně u pultů, aby si zahráli některé vážnější skladby, které nemohli se
svými soubory nacvičit. Bývalo-li to v létě, posedávalo na plotové podezdívce kolem „Besedy“ plno vděčných posluchačů,
kteří zde odbývali po denní práci svou
siestu za veselých zvuků hudby taneční, operetních ouvertur a jiných poslechových kousků.
Při této příležitosti je třeba blíže přiblížit našim spoluobčanům osobu regenschoriho pana Františka Filipovského
seniora. Narodil se dne 9. 3. 1845 v Rožmitále pod Třemšínem v okrese Příbram.
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Nemajetný otec Lukáš počítal původně
u syna s výukou řemesla, ale po přemluvě učitelů Brože a Nováka, kteří ho
vyučovali hře na varhany, housle a na
flétnu, dal souhlas ke studiu na varhanické škole v Praze. Brzy se však potvrdily otcovy obavy, že na absolvování této školy budou rodině chybět finanční
prostředky. Proto si František musel vypomoci sám hrou na různé nástroje v pražských kavárnách, čímž se dostal do rozporu se školním řádem a byl ze studia
vyloučen. Aby mohl zůstat v Praze a byl
nezávislý na finanční podpoře od otce,
hostoval ve známém pražském orchestru
Rudolfa Máši 8 let v různých lázeňských
místech v Německu a Polsku. Toto angažmá mu umožnilo dokončit v r. 1868
studium na varhanické škole. Stal se jako flétnista členem orchestru Prozatímního divadla, kde působil pod taktovkou
Bedřich Smetany a mimo jiné po boku
Antonína Dvořáka. Rád vzpomínal na
svoji aktivní účast při premiérách Smetanových oper Prodaná nevěsta a Dalibor.
František Filipovský starší se s Prahou rozloučil již ve svých 27 letech v roce 1872, když přijal místo ředitele kůru
v Přelouči. Zde byl činný i jako kapelník
městské hudby a také učitelem zpěvu na
místní měšsanské škole. Jeho skladatelská činnost byla všestranná. Můžeme připomenout např. houslový koncert Polonéza, flautovou skladbu Tlukot slavičí,
Rej skřítků, Švitoření sýkorek, Šveholení
kosů, Dívčí smích, Šumavská polka, četné skladby chrámové atd.

Svůj staromládenecký život ukončil
tento vážený a ctěný občan až ve svých
46 letech, t. j. v r. 1891, kdy se zamiloval
do osmnáctileté dcery z rodiny Obstovy.
Přes značný věkový rozdíl (28 let) vzniklo
sňatkem hezké, harmonické manželství.
V r. 1891 se narodila první dcera Eliška,
v roce 1896 další dcera Marta, v roce
1899 třetí dcera Marie. Teprve za dalších
8 let, t. j. v r. 1907, když bylo otci 62 let,
syn František, později slavný divadelní
a filmový herec a vynikající dabér.
Přeloučský regenschori, pan František Filipovský starší, ukončil svoji životní pous dne 11. října 1919. Četní občané a přátelé jej doprovodili na místní
Svaté pole.
František Hollmann
Použité prameny:
Sokolský Almanach k otevření sokolovny z r. 1929 (příspěvek Jana Hrocha „Náš
Kroužek“)
Krajem Pernštýnův, roč. XI., r. 1930-31
Vlastivědná abeceda Dr. Theina (Klub
přátel Pardubicka)
Jiří Tvrzník: Komik se vrací
Pozn. redakce: Dokážeme se všichni na
kulturních akcích chovat kulturně?
Hudební středeční koncerty i promítání v letním kině narušovali někteří jedinci svým nevhodným chováním: hlasitým hovorem, odhazováním odpadků
apod. Došlo i na vandalství - ničení plastových židliček v hledišti. Jde snad o nový způsob zábavy? Musí si to kulturní
divák nechat líbit?

Inzerce
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Tři děti, tři běhy
To je rozběhaná máma z Women’s Challenge

foto: archív Stanislavy Schvachové (1. zprava)
Běžecká trojkoruna se za pár dní zatřpytí na hlavě Stanislavy Schvachové. Obyčejné ženské, která v jednom roce zaběhne půlmaraton, maraton i silniční desítku. „Získala jsem
ohromnou motivaci, našla kamarádky a doufám, že můj příběh bude inspirovat i další - starší, silnější a s menší fyzičkou,“ usmívá se 40letá mamina tří dětí z Lohenic od Přelouče.
Čerstvá vítězka druhého ročníku projektu PIM Women's
Challenge. „Ocenili jsme její maratonský výkon i to, jak přenáší nadšení na své děti, do rodiny. A taky se nebojí otevřeně
popsat své zážitky,“ chválí ji mentor projektu, běžecký expert
Miloš Škorpil.
Zájem žen o běh a závody stoupá, PIM maraton jich běželo letos o 66 víc než loni, půlmaraton zaznamenal dokonce
25% nárůst ženských startovních čísel. Podobně i blížící se
Mattoni Grand Prix, nabízející běh na 5 km (už 1468 přihlášených) a také na 10 km (382 startovních čísel). Mnohé účastnice inspirovala právě Women's Challenge.

Za odměnu radost z běhu i auto
„Líbí se mi, že nabízí program pro všechny ženy bez ohledu na věk či kondici,“ říká vítězka, která pracuje v Nemocniční základně v Hradci Králové, kde se připravují třeba polní nemocnice pro Afghánistán. Kdysi výsadkářka a tenistka, která
se nebojí přiznat, že „časem jsem změnila životní styl a na mou
štíhlou postavu se nalepilo pětadvacet kilo nadváhy.“
Stále má ráda vepřové koleno i čokoládu, ale občas si ji
může dopřát bez zbytečných obav. Běhá, má plán i cíl - a jde
za ním.
„Hlavní bylo odhodlání jít do toho, nebát se a vytrvat. Znám
spousty lidiček, co jsou na tom fyzicky mnohem lépe než já,
ale maraton nikdy neběželi a možná je ani nenapadlo nad tím
uvažovat.“ Proto se přihlásila k „ženské výzvě“. Začala pravidelně běhat.
Stejně jako stovky dalších žen. Z nich odborná porota PIM
vybrala dvanáctku nejzajímavějších žen nejrůznějších typů (jejich vizitky najdete na www.pim.cz). Manažerky i učitelky, z města i vesnice, krátce po škole či těsně před důchodem. Všechny
dostaly další zvláštní péči.
A vítězka tee za odměnu za své snažení ještě na čtyři měsíce zapůjčený vůz Volkswagen Jetta. Hned do něj naložila ce-
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lou rodinku a vyrazila na dovolenou do Chorvatska. „Chci si ho
taky užít, jezdit takovým novým autem je pro mě splnění dalšího snu,“ těší se Stanislava Schvachová.
„Chtěla jsem si splnit svůj sen, uběhnout půlmaratón a někdy později i maraton. Přišlo mi jako skvělá příležitost, jak mít
možnost trénovat pod vedením osobního trenéra a v kolektivu. Znám se, sama bych po nějaké době asi přestala a mávla
nad tím rukou,“ vzpomíná na začátky.
Přiznává, že až po jmenování do vybrané dvanáctky žen to
vzala vážně. „Pravidelný trénink pětkrát týdně - v mrazech, ve
sněhu, za tmy, s bolestí v krku, s obavami, že to nikdy nemůžu dát. S neskutečným nadšením, že já to přeci musím dát (!).
S myšlenkami na holky, které tee zrovna taky někde pobíhají,
na trenéra Miloše, že ho nemůžu zklamat.“
I když pocity se v mnoha okamžicích přelévaly. „Běhala jsem
se smutkem v srdci, že jsem byla zase poslední. Za chvíli s nadšením, že už nejsem úplně poslední. No, kdo by tohle nechtěl
zažít?,“ usmívá se.

Jak shodit 25 kilo a běžet maraton
S tréninkem podle plánů známého odborníka Miloše Škorpila začala v únoru. „Fyzička se zlepšovala, ale nedařilo se mi
hubnout podle očekávání,“ vypráví. Pomohly až rady další z účastnic projektu.
Největším zážitkem se pro ni stal první společný trénink
vybrané dvanáctky žen v hale na Strahově, měření časů i vyprávění životních osudů. A pak březnový Hervis půlmaratón.
„Mnoho z nás takovou vzdálenost a v takové atmosféře běželo poprvé.“ Cílová radost propukla, když ji nad hlavou blikal čas
2:19:30. Maraton pak zvládla za 4:44:27.
„Jenže potom nastalo klidnější období a já zase víc jedla,“
připouští. „Kila přibývala, úsměv z tváře se ztrácel. Poznala jsem,
že to bez běhání nepůjde. Začínám nanovo,“ hlásí.
V létě dala dva triatlony, další dva půlmaratóny, vrátila se
k tenisu a orientačnímu běhu. Doma v Přelouči se chystá na
podzim organizovat vlastní verzi Women's Challenge a získat
místní ženy a dívky ke společnému běhání.
„Holky, ničeho se nebojte, pojete do toho s námi! A nezapomeňte, čím těžší začátek, tím krásnější to bude v cíli,“ burcuje. Sama pak sní další sportovní sny - legendární horský Jungfrau maraton a ironmana. „Někdy jednou… ☺“
Tomáš Nohejl (27. 8. 2011)

Inzerce
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Pardubáci obdivovali
Přelouč
V rámci programu oslav 750. jubilea města se laskavostí městského úřadu v Přelouči dostalo pražskému Klubu rodáků a přátel města Přelouče pozvání a nabídky k uspořádání autobusového zájezdu a komentované prohlídky města. O tomto zájezdu,
který se konal 18. 5. 2011 jste již byli v Roštu informováni.
Členové Klubu přátel Pardubicka projevili přání též se účastnit tohoto zájezdu, což z technických důvodů nebylo možné.
Byla jim však slíbena exkurze po Přelouči na pozdější dobu,
takže v sobotu 1. října dorazila do Přelouče skupina 22 Pardubáků. Pan Jan Závodský, který celou akci organizoval a měl
výletníky provádět po Přelouči, zůstal doma v Praze ležet s horečkou. Na poslední chvíli akci zachránil pan Bohumil Čejka,
který se turistů ujal a po celý den se jim věnoval.
V Divišově vile byli cestovatelé přijati panem Lumírem Kyselou a prohlédli si výstavu obrázků Ivo Štěpánka. Paní Jindřiška Bezdíčková se zájmem přijala poutníky v římskokatolickém
kostele sv. Jakuba a spolu s panem Jiřím Zachařem jim poskytli zasvěcený výklad k uměleckým památkám a pan Čejka podal výklad o historii varhan. Budova Občanské záložny bývá
v sobotu zavřená, nicméně díky paní Bláhové a paní Smutné
si všichni mohli prohlédnout vnitřní prostory tohoto architektonického skvostu města z ruky architekta prof. Rudolfa Kříženeckého, od jehož narození v těchto dnech uplývá 150. let.
Všichni byli potěšeni, když po obědě restauraci Záložna každý dostal od pana Čejky fotografii účastníků provedenou před
obědem na vstupním schodišti.
Kostel Českobratrské církve evangelické, v němž byli přijati evangelickou farářkou paní Hanou Šusterovou, na mnohé
zapůsobil svou neobvyklou dispozicí a uspořádáním interiéru
díky výjimečné architektuře architekta prof. Rudolfa Kříženeckého. Další kroky pak směřovaly do kostela sboru Tůmy Přeloučského Církve československé husitské, kde cestovatelé pozdravila paní farářka Tereza Koselová-Šmejdová. Dozvěděli se zde
o historii kostela (původně židovské synagogy), prohlédli si několik obrazů z připravované výstavy nevidomého Pavla Diblíka,
pan Čejka jim řekl o historii varhan a na varhany zahrál několik skladeb.
Následovala
cesta okolo parku u sokolovny
a okolo Domova
seniorů na hřbitov. Výkladem
v kostele posloužila opět paní Jindřiška Bezdíčková a po prohlídce
hřbitova včetně
židovského se účastnící vydali na nádraží a zpáteční cestu
vlakem do Pardubic.
Účastníci byli s návštěvou Přelouče velmi spokojeni a překvapeni, jaké nádherné stavby máme v Přelouči. Nelze nezmínit, že několik účastníků se vyjádřilo, že něco takového v Pardubicích nemají.
Jan Závodský,
Klub rodáků a přátel města Přelouče Praha

12

Informace o dění
ve Lhotě pod Přeloučí
a ve Škudlech
Dne 22. 10. 2011 od 16,00 hodin se konala ve Škudlech
a Lhotě pod Přeloučí akce s názvem HALLOWEENSKÁ DÝŇOVÁ CESTA.
Na tajemné cestě
děti čekalo velké soutěžení, za které získaly nejenom sladké
odměny. Cesta byla
přizpůsobena dětem
všech věkových kategorií. S některými dětmi přišli rodiče či prarodiče. Na obecním úřadu byly pak pro děti připraveny dýně,
které si vyřezaly podle svých představ. Účast byla velká, také
díky slunečnému počasí. Děti domů odcházely s dýněmi, skleněnými lampičkami se svíčkou a dalšími dárky, které získaly
díky absolvování celé cesty. Některé děti, zejména kluci, si nechaly na obličej nakreslit někdy až strašidelný obrázek. Holčičky naopak zvolily romantičtější motivy.
Velký dík patří všem, kteří pomohli cestu pro děti připravit,
a kteří svojí přítomností přispěli k bezproblémovému průběhu
celého odpoledne a části večera.
Za KMS Lhota-Škudly Šárka Junasová

Inzerce
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Obrazy a hudba nevidomého
V sobotu 8. 10. 2011 se ve sboru Tůmy Přeloučského Církve československé
husitské v Přelouči konala vernisáž vý-

stavy obrazů mladého nevidomého výtvarníka Pavla Diblíka. Autor obohatil vernisáž interpretací varhanních skladeb
G. F. Händla, J. S. Bacha, A. Dvořáka (tři
biblické písně) a varhanní improvizací na
téma písně A. Michny z Otradovic Nebeští kavalérové. Průvodní slovo měli představitelé nadace Artevide spolupracující
s nevidomými umělci, Zuzana Kopečná,

prezidentka nadace a bosenský akademický malíř a výtvarník Dino Čeča. Účastníkem vernisáže byla i fena Bona (asistenční pes), věrná jeho průvodkyně i častý námět jeho maleb. Obdobná výstava,
pořádaná nadací Artevide, se konala
v červenci a srpnu letošního roku v Kulturním domě města Holic.
Přeloučská výstava trvala do neděle
23. 10. 2011. Pavel Diblík obrazy vytvořil
unikátní výtvarnou technikou protlačované kresby, jednou z mála výtvarných
metod umožňujícím výtvarnou činnost
i těžce zrakově postiženým osobám. Autorem této patentované techniky je akademický malíř Dino Čečo. Obrázek se vypichuje špejlí do plátna. Dělá se to tak,
že na speciální desce je netkaná textilie,
na kterou se nanese černá barva. Na ni
se pak překlopí rám rozměrů 60 x 60 cm
s napnutým plátnem. Tam, kde se dotkne špejlí plátna, prostoupí barva na povrch plátna a vzniká obrázek.
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Vystavené obrazy jsou průřezem soustavné dvouleté práce Pavla. Obsahem
jsou jeho vnitřní vize související s náboženským vnímáním světa a života. Ve výtvarné tvorbě tak nalezl možnost jejich
převedení do čitelné podoby. Nemají konkrétní podobu ilustrace, ale spíš pramení z vnitrního emočního napětí, které ve
výtvarném jazyce nabývá podoby eruptivního grafomotorického sdělení. Výslednou
podobou díla je kompozice vznikající náhodnými, neopakovatelnými a možná
i nekonečnými variacemi čar - škrtů, doplněná základními geometrickými prvky - kruhy. Tato minimalistická výrazová výbava není výtvarným samoúčelem,
ale přináší závažné sdělení vnitřního stavu, vnitřní vize, jejíž naléhavost by asi
těžko hledala jinou stylovou podobu.
Příbuznosti či kontexty v oblasti vizuálního umění jsou pro autora obrazů
nepodstatné, jeho tvorba vzhledem k typu postižení neumožňuje přímou inspiraci a konfrontaci. Je možné v této souvislosti zmínit formální podobnost s tašistickou grafikou H. Hartunga či abstrahující
kaligrafií, které rovněž vychází z expresivního rukopisného gesta. Je jistě nepřehlédnutelná i podobnost s díly abstraktního expresionismu. Pro Pavla je možná
významnější jeho celoživotní zkušenost
hudební. Rytmus, dynamika, kompozice
jsou prvky, které lze najít i v díle výtvarném a vystavené obrazy proto snad lze
vnímat jako syntézu objeveného talentu výtvarného a hudebního.
Pavel Diblík se narodil v roce 1990
v Hradci Králové, vyrůstal v Holicích. Od
svých tří let nevidí, na dobu, kdy viděl,
si nepamatuje. Svět, jenž maluje, si vytvořil pouze v představách ve své hlavě.

Významné pro něho bylo setkání s hudbou, o které se zasloužila paní učitelka
v mateřské škole v Hradci Králové. Již od
tří let rád hrál na klavír a zájem o hudbu
ho již neopustil. V šesti letech začal do-

!

jíždět do školy Svítání pro zrakově postižené v Pardubicích. Zde si našel hodně
kamarádů a s některými z nich koncertoval. Do speciální školy chodil devět let.
Abych se hudebné zdokonalil, navštěvoval v Pardubicích rovněž Základní uměleckou školu, a také se seznámil s muzikoterapií.

Na Konzervatoř Jana Deyla v Praze
na Malé Straně studuje již třetím rokem
obor hudebně kulturní činnost, zpívá,
hraje na varhany a klavír, také na harmoniku, flétnu a klarinet. Na konzervatoři se seznámil s nadací Artevide, poznal
prezidentku nadace paní Zuzanu Kopečnou a akademického malíře Dina Čeča.
V průběhu dvou let měl možnost pracovat technikou protlačované kresby, která
mu umožnila kreslit své zážitky a sdělovat je ostatním. Navíc mu tato činnost
pomáhá k uvolnění a překonávání stresu. Ve spolupráci s nadací Artevide se již
dvakrát účastnil výtvarné soutěže Malujeme po síti, kde jeho práce byly oceněny
i porotou. Z námětů se nejraději opakovaně vrací k tématu Zjevení. Ta vychází
z jeho náboženské zkušenosti, kterou by

těžko jiným způsobem vyjadřoval. Je to
jeho zkušenost setkání a komunikace
s Ježíšem, to je hlavní motivace a námět
kreseb. Je rád, že se tímto způsobem může o tuto zkušenost podělit. Po ukončení
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Nadace a Občanské sdružení ARTEVIDE pomáhá nevidomým umělcům v jejich profesionálním vývoji a růstu, snaží
se o další možnosti integrace nevidomých do společnosti (galeristé, asistenti
na workshopech apod.). Listopadu 2008
byla otevřena Galerie ARTEVIDE - první
svého druhu na světě, kde jsou vystavena díla našich nevidomých umělců. Galerie je v Karmelitské 14 v Praze a je přístupná široké veřejnosti.

studia na konzervatoři by se rád podílel
na činnosti nadace Artevide, nejraději by

pracoval v galerii nadace a při této práci využil i své hudební vzdělání.

Prameny:
Katalog výstavy obrazů v Holicích (text
Evžen Perout, pedagog. fakulta Jihočeské university a Pavel Diblík)
www.artevide.cz
www.rozhlas.cz
www.ceskatelevize.cz

Fotografická soutěž ukončena
K 30. září 2011 byla ukončena fotografická soutěž
„Přeloučsko“. Porota tentokrát vybírala ze 150 došlých fotografií. Výsledky druhého kola budou zveřejněny v příštím
čísle Přeloučského Roštu.

připravuje
2. prosince 2011

sraz rodáků Přelouče
Praha, Národní dům
odjezd z Masarykova náměstí ve 14.15 hod.
18. prosince 2011

Vánoční koncert
Přelouč, Občanská záložna

Inzerce

18.00 hod.

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

Veèer s videokronikou mìsta Pøelouèe
dne 22. 11. 2011 od 18.00 hodin
ve velkém sále Občanské záložny Přelouč
Vstup zdarma
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři,

P

byl nalezen pouze napadený muž, který měl viditelná zranění. Řekl hlídce, kdo ho napadl, protože útočníka znal. Poté, co
v tomto příspěvku uvádím výčet několika našich událostí,
byl útočník dohledán a věc s ním byla projednávána, bylo
které jsme od posledního vydání Roštu řešili.
zjištěno, že se jedná v podstatě o omyl. Za vše mohla přítelkyně útočníka, kterou na diskotéce v Cholticích obtěžoval něStopařka pod vlivem...
jaký muž, který byl postavou podobný napadenému. Jelikož
chtěl rozzlobený přítel dívky věc vyřešit po svém, došlo k napaStrážník, který tou dobou nebyl ve službě, nahlásil dozordení, ale napadeným nebyl onen domnělý otračímu MP opilou ženu, která stopuje u hřbitova
va z Choltic.
a padá do silnice. Na místě hlídka nalezla žeMezi oběma aktéry potyčky došlo k omluvě
nu, která opravdu jevila velmi silné známky poMÌSTSKÁ
a
věc
dál řešit napadený nechtěl.
žití alkoholu. Protože nebyla ochotná místo
POLICIE
opustit a spolupracovat se strážníky a začala
strážníky i fyzicky napadat, byly proti ní použity
Rvačka u Penny...
donucovací prostředky a paní skončila na poliPři noční kontrole města byla na parkovišcii ČR. Bylo jí naměřeno 3,9 promile alkoholu
ti u Penny zjištěna skupina navzájem napadajív dechu, a proto byla odvezena na záchytnou
cích se lidí. Někteří z nich měli v obličeji zrastanici.
nění a nechtěli se stále uklidnit, neustále se naØE
È
padali. Protože několik z nich chtělo podávat
LOU
Ztracená holčička...
trestní oznámení, byla na místo přivolána ještě
hlídka policie ČR. Poté se již aktéři postupně
Telefonoval nám občan ze Břehů, že se jim
uklidňovali a místo opustili.
ztratila 2,5 letá holčička a ptal se, jestli ji někdo nepřivedl nebo neviděl. Na místo byla vyslána hlídka na pomoc při pátrání. Holčička byla nakonec nalezena rodiči, jak jde bosá přes
Břehy...

Nežádoucí zákazník...
V ranních hodinách bylo dozorčím MP přijato telefonické
oznámení od obsluhy z čerpací stanice PAP Oil, že tam má
podnapilého muže, zřejmě ruské národnosti, který jí vlezl do
prostoru pro zaměstnance benziny. Ona ho vyhnala a požádala, aby odešel. Na to prý nereagoval, přesunul se do prostoru
pro zákazníky a lehl si na zem k regálům.Na místo přijela
hlídka MP, která se několikrát pokoušel muže probudit a následně postavit na nohy. Po jeho probrání byl uvedený muž
vyzván, aby prokázal svoji totožnost. Doklady předložil, ale na
ostatní dotazy odmítl odpovídat a choval se velmi arogantně.
Protože měl muž propadlé vízum, byla na místo přivolána hlídka policie ČR. Protože muž odmítal zůstat do příjezdu policie
na místě a nereagoval na zákonné výzvy, byly použity donucovací prostředky k jeho zadržení.

Nezajištěný automobil...
Při pochůzkové činnosti si strážník všiml, že na Masarykově nám., vedle zákl. školy, směřuje do jednosměrné ulice pomalou rychlostí osobní automobil. Náhle se u spolujezdce
otevřely dveře a v nich se objevila starší paní s holemi, která
se snažila za jízdy vystoupit a křičela o pomoc. Strážník doběhl automobil až téměř u Komerční banky, kde bylo zaparkováno několik vozidel. Nakonec se mu podařilo zatáhnout ruční brzdu, a tak díky jeho zákroku nedošlo k žádnému zranění
ani ke škodě.

Nepříjemný omyl...
V nočních hodinách nám volala paní, která v rychlosti
sdělila, že se v ulici Kladenská perou nějací muži. Na místě
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Vloupání do budovy nádraží ČD...
Na žádost policie ČR jsme s kolegy vyjeli na vlakové nádraží, kam se měl kdosi vloupat a být uvnitř budovy. Hlídky policií na místě zjistily, že je rozbitá skleněná výplň vchodový
dveří od nástupiště. V čekárně byl nalezen a zadržen muž,
který zde spal. Dle vyjádření pachatele se do budovy vloupal
z důvodu platné jízdenky do Chvaletic a chtěl se zde prospat. Jelikož byl muž pod vlivem alkoholu, byl po provedení nutných
úkonů ze strany PČR eskortován na záchytnou stanici v Pardubicích.
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
za městskou policii Mgr. Martin Karabec,
velitel MP Přelouč
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Pozdravy z ciziny
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Velká cesta Vietnamem na jaře 2011 - 3. část
Zapomeňme tee na chvíli na spotřební materialismus a věnujme se věcem duchovním. Formálně se většina
obyvatel považuje za buddhisty. Podle
chrámů a pagod, které jsme na své cestě viděli, máme spíš dojem nepřehledné směsice všech asijských náboženství,
o kterých jsme kdy slyšeli nebo ani neslyšeli. Komunistický režim považoval jakékoliv náboženství za škodlivý a nežádoucí přežitek, tradice byla ale silnější,
a tak v posledních asi 20 letech je mnoho chrámů obnoveno nebo dokonce nově postaveno. I tyto novostavby zachovávají původní styl a Evropan jenom zírá,
obdivuje architekturu a výzdobu, ale k pochopení vzájemných vazeb mezi jednotlivými božstvy se nedopracuje. Za zaznamenání stojí např. několik bohyň, které
mají v referátě živly, zemi, hory a vodu,
pak jedna, která na svém létajícím člunu zachraňovala trosečníky na moři, jiná vládne nebesům nebo je patronkou
milosrdných, případně se stará i o tak intimní záležitost, jako je narození následníků trůnu...
Pokusili jsme se vystopovat aspoň
některé prvky společné všem náboženstvím. Předně je to kult uctívání předků.
Většina Vietnamců věří, že duše zemřelého žije i po fyzické smrti majitele a dohlíží na další generace. Kdyby nebyla
pra... pra... předkovi projevována patřičná úcta, mohl by se rozzlobit a na nezdárnou mládež přivolat neštěstí. Je proto lépe s předky vycházet v dobrém, modlit
se k nim a přinášet jim oběti. Dokonce
hlavně na venkově jsou pro zesnulé budovány hroby a hrobky uprostřed pozemků, které jim patřily, a je vyhrazena část
pole, jejíž výnosy smějí být použity pouze
na uctívání předků. Naštěstí vietnamská
forma socialismu nešla tak daleko, aby
vytvářela velké širé družstevní lány, mechanizace se nekoná a vodní buvol hrobku uprostřed rýžoviště snadno obejde.
Velmi rozšířená je také víra v magické
prostředky, které přinášejí štěstí. V mnoha chrámech jsou u stropu zavěšeny velké spirály, které pomalu doutnají a šíří
kolem sebe typickou kostelní vůni. Takovou spirálu je možno za malý peníz zakoupit, připojit k ní lísteček s napsaným
přáním a pověřený chrámový zřízenec
spirálu zapálí a pověsí ke stropu. Než
spirála dohoří (asi za měsíc), přání se splní. Příslušné božstvo musí mít skutečně
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mimořádné schopnosti, nebos prý si dovede poradit s přáním v jakémkoliv jazyce včetně češtiny.
Samostatnou kategorií nadpřirozených bytostí jsou draci. Vyskytují se v pověstech, zdobí střechy domů, schodiště
chrámů, jsou velcí i malí a z nejrůznějších materiálů. Zásadně mají jen jednu
hlavu, takže vietnamský Bajaja by při
osvobozování princezny měl asi snazší
práci než ten náš. Je pravda, že mívají
více ocásků, ale ani ty nevypadají nebezpečně. Nevíme, jaký vztah mají Vietnamci právě k drakům, na nás ale tyhle
pohádkové příšerky s vypoulenýma očima a dobromyslným výrazem působily
vysloveně příjemně.

Poměrně silné zastoupení má křessanství. Ke katolické církvi se hlásí asi
10 % obyvatel, což je největší procento
ze všech asijských zemí kromě Filipín.
Protestanti jsou v menšině a žijí převážně v horských oblastech. I pro křessanství platí určité uvolnění poměrů po roce 1990, takže jsme v mnoha městech
i poměrně malých vesnicích viděli nově
vybudované moderní kostely. Jeden jsme
navštívili. Bylo to v podvečer, kostel krásný, moderní, prázdný - a volně přístupný. Člověka až trochu zamrzí, že pokud
si chce kostel prohlédnout důkladněji
než skrz mříž u vchodu, musí se vypravit
až na druhý konec světa. Jinak ovšem
na fasádě chrámu se vlnili dva draci,
další dva exempláře lemovaly schodiště
a nad křížem se skvěla pěticípá hvězda,
stejně tak nad sochou Panny Marie před
kostelem místo svatozáře. Podle elektrického vedení zřejmě po setmění svítí. Tenhle paradox jeden z našich spolucestujících okomentoval „no a co, Kristus byl
přece taky proletář“.

V běžném životě Vietnamců hrají tyhle mystické záležitosti mnohem větší
roli než u nás. Zkusme si ale chvíli hrát
s představou, jak bychom božstva začlenili do tvrdé reality.
Tak třeba doprava: Leteckou dopravu
by si mohla přibrat do referátu ta bohyně,
co se pohybuje na létajícím člunu. Moc
práce by neměla, třebaže vzhledem k délce země jsou letadla hojně využívaným
dopravním prostředkem i pro vnitrostátní
lety. Vietnam Airlines ale létají s moderními, pěknými a udržovanými Boeingy.
Až jsme měli pocit, že by se naše nejmenovaná společnost provozující charterové lety mohla ve srovnání s vietnamskými linkami stydět.
Jako patronku železniční dopravy bychom navrhli posvátnou želvu. Hlavní tras
vede ze Saigonu do Hanoje a měří kolem 1600 km. Nejluxusnější Expres Znovusjednocení se na této trati pohybuje
průměrnou rychlostí 48 km/hod., běžné
rychlíky „uhánějí“ ještě o 10 km/hod. pomaleji. Vedlejších tratí je málo, jsou krátké
(částečně také v důsledku bombardování
za americko-vietnamské války) a vlaky
tam jezdí průměrně 15 km/hod.
Takže zbývá doprava silniční. Tu ovšem
aby opatrovali všichni svatí všech náboženství, a to v plném pracovním nasazení. Pravidla silničního provozu prý existují, dokonce evropského střihu - dědictví
ještě po Francouzích. Pokud je někdy někdo viděl, snažil se na ně co nejrychleji
zapomenout. V zásadě platí právo silnějšího a rychlejšího, v případě nehody je
vinen ten, kdo má potlučený předek - má
koukat a vyhnout se.
Aut je všeobecně málo, ještě tak osobní, většinou asijských značek a spíše na
severu země. Nakolik je oblast dřívějšího Severního Vietnamu bohatší nebo je
tam větší zima, neumíme posoudit. Náklaeáky se téměř nevyskytují. V jednoznačné přesile jsou jednostopá vozidla, kola,
motorky a skútry všech značek a stupňů
zchátralosti. Měli jsme pocit, že jestliže je
Vietnamců 90 milionů i s kojenci a starci nad hrobem, skútrů je přinejmenším
stejně nebo možná i víc. Náklady, které
se na těchto vozidlech převážejí, snad podle zdravého rozumu a přírodních zákonitostí ani převážet nejdou. Při dopravě
osob je používána tzv. sendvičová metoda: děsátko-tatínek-děsátko-maminka, přičemž helmu mívá většinou jenom řidič.

Přeloučský ROŠT

Napsali nám
Všichni však mají přes pusu roušku, která se prodává v nejrůznějších provedeních na stáncích podél silnic v cenách od
15 Kč. Ty nejjednodušší chrání před smogem, ty lepší zahalují i krk a ramena, protože opálená kůže není „in“.
Všechen tenhle zmatek je neustále
v pohybu, nanejvýš někdo ubere plyn, i při
odbočování doleva se klidně překříží přímý směr, a to vše bez zastavení.

A pak je tady chudák chodec, který
se potřebuje dostat na druhou stranu ulice. Přechody „zebry“ někde značené jsou,
praktický význam nemají. Pro přecházení kdekoli a kdykoli platí pravidlo: nerozhlížej se a pomalu jdi! Utíkat, zpomalit,
zastavit se nebo dokonce couvnout = malér. Zběsilí jezdci na motorkách jsou prý
na tento postup zvyklí, dokážou předvídat příští pohyb chodce a umějí ho objet.

!

Jakákoliv změna směru nebo rychlosti
chůze je zmate... No jo, ale ten nápor na
psychiku a naučené evropské reflexy! Toto vyprávění je důkazem, že jsme nakonec nezůstali stát na jedné straně hanojské ulice, přežili a vrátili se domů. Přesto
se nám při každé vzpomínce na vietnamskou pozemní dopravu vybavuje pocit
zcela realistického pokusu o sebevraždu.
Jindřich a Marie Škopkovi

Okénko z Domova u fontány
Ohlédnutí za Týdnem sociálních služeb
v Domově u fontány

a seznamovala klienty s blahodárnými účinky vody, když popisovala její sílu.

Ve dnech 10. - 14. října 2011 probíhal v České republice
„Týden sociálních služeb“, který je pořádán proto, aby se veřejnosti představili nebo připomenuli poskytovatelé všech sociálních služeb. I my jsme se této akce jako každý rok účastnili
a připravili jsme pro Vás dny otevřených dveří a pro naše klienty týden plný kulturních a společenských zážitků.

Podzimní výstava

„Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život.
Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti
jsme si hrát zapomněli.“ (A. Einstein)

Pondělí jsme zahájili našimi klienty velmi oblíbeným turnajem ve hře „Člověče, nezlob se“, kterého se mimo jiné zúčastnili i pozvaní hosté z Domova pro seniory U Kostelíčka z Pardubic.
Naši klienti však nelení ani mimo pořádané turnaje a hrají
společenské hry na všech odděleních, zejména je oblíbená hra
s čísly Bingo. V úterý a ve středu byl Domov u fontány otevřen
všem zájemcům o prohlídku a informace. Sociální pracovnice
všechny provedly po celém areálu a ochotně odpovídaly na
všechny dotazy. Středeční odpoledne patřilo vystoupení hudební skupiny Čtveráci, se kterou si posluchači společně zanotovali známé písně a zatančili si. Ve čtvrtek dopoledne přišly naše
klienty potěšit svým hudebním vystoupením děti z Mateřské
školy Kladenská a odpoledne se zase zpívalo - a to pod taktovkou legendy české populární hudby Richarda Adama v pořadu
Stará láska nerezaví. Vystoupení to bylo velkolepé, přítomní s panem Adamem zavzpomínali na písničky a dobu svého mládí.
Týden jsme uzavřeli tematickou přednáškou s názvem Co nevíme o vodě…, o které poutavě přednášela paní Hurdálková
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V průběhu měsíců října a listopadu si návštěvníci Domova
u fontány mohou ve vstupní hale prohlédnout výstavu výrobků našich klientů
s podzimní tématikou - floristické
aranžmá, keramika či jiné rukodělné výrobky.
Součástí výstavy
je také výstava
soutěžních draků,
o které jsme Vás
informovali v minulém čísle Roštu. Ze všech vystavených předmětů vyzařuje radost
„Práce bývá často motor radosti.“ (Voltaire)
a pracovní nadšení jejich tvůrců, a proto prosím přijměte pozvání na výstavu,
jistě i Vy atmosféru podzimu a příjemně prožitých chvil ucítíte.
Pozvánka na přednášku
3. a 4. prosince 2011, vždy od 14 hod., pořádáme ve spolupráci s organizací Benepal přednášku na téma „Stáří a Alzheimerova choroba“.
Domov u fontány se specializuje na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou. Školíme pracovníky, spolupracujeme s odborníky v oboru atd., a proto víme, jak je péče náročná a že
pokud má být péče kvalitní je nutné znát aspekty tohoto onemocnění.
Proto Vás touto cestou zveme a to jednak rodinné příslušníky či blízké našich klientů, ale také ty z Vás, kteří doma pečují
o někoho, kdo je stižen Alzheimerovou chorobou či Vás tato
nemoc a důsledky z ní plynoucí zajímají, přijete si poslechnout
zajímavé a důležité informace.

Mgr. Danuše Fomiczewová - ředitelka
Bc. Andrea Faltysová, DiS. - vedoucí úseku péče o klienta
Martina Moravcová, DiS. - sociální pracovnice
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Společenská kronika
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE

Jaroslava Klapková
Věra Hlínová
František Husák
Vlasta Žáčková
Marie Hejtmánková
Jaroslava Plačková
Libuše Bečičková
Bohumila Doležálková
Zápotocká Jaromíra
Jiří Samek
Drahomíra Vašátková
Zdeněk Švec
Červa Vladislav
Věra Matičková
Vlasta Görcsövá
Vladimír Kvoch

Barbora Lázničková
Radka Jelínková
Michal Jarolím
Václav Kussman
Tomáš Hájek
Amálie Rácová
Sofie Handlířová
Filip Hrouda
Daniel Dobruský
Vojtěch Jošt
Lukáš Sýkora
Eliška Zittová
Lukáš Nájemník
David Němec
Adam Remler
Lukáš Hudec
Tomáš Bechynský

90
88
87
87
86
85
85
85
80
80
80
80
80
75
75
75

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

ZLATÁ SVATBA
Věra a Jiří Ondrašíkovi

23. 9.

JUBILANTI
Vladimíra Pauourová
František Hollmann
Křemenák Václav
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91 let
90 let
90 let

PLATINOVÁ SVATBA
Jiřina a Jaroslav Janečkovi

15. 9.

Přeloučský ROŠT

LA

ŠKOLA P
Ø

S

M

E

È

ZÁK

NÍ

OU
EL

D

Přeloučské školství
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Základní škola
Smetanova ul.
Poznáváme se navzájem

Tradiční ročníkový projekt pro žáky 6. tříd proběhl v pátek
23. 9. Projekt je zaměřen na vytvoření pozitivních vztahů v nových kolektivech. Šessáci se letos se svými třídními učitelkami
vypravili vlakem do Veselí a odtud se vydali pěšky do Přelouče.

Cestou si mohli popovídat o sobě a svých zálibách. Hlavně však
byl pro ně připraven pestrý program plný her a soutěží, při kterých navázali nové kontakty, předvedli svou šikovnost i tělesnou
zdatnost, porovnali své znalosti. Děti se tak nenásilnou, hravou
formou učily spolupracovat a vzájemně komunikovat. K úspěchu celé akce přispělo i krásné slunečné počasí. Přejeme šessákům hodně úspěchů na druhém stupni ZŠ.

!

Rodiče novopečených prvňáčků se mohli 11. října přesvědčit na vlastní oči, jak si jejich děti zvykají na školní prostředí
a jak se začínají kamarádit s číslicemi a písmenky.

Sbírám, sbíráš, sbíráme, …
Ve dnech 18. - 20. října proběhl sběr papíru. Děkujeme všem,
kteří se zúčastnili, hlavně rodičům a prarodičům, kteří sběr přivezli převážně auty.
V zimním období se bude opět sbírat sušená pomerančová a citrónová kůra. Dužina citrónové kůry se musí před sušením vydlabat. Sběr bude probíhat od poloviny listopadu do konce dubna. Spojte příjemné s užitečným a nechte si sušením
kůry provonět byt.

Kluci ze 7. ročníku si posílili svaly, než naplnili celý kontejner
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Den otevřených dveří v 1. třídách

pro pøedškoláky, áky školy, jejich rodièe èi prarodièe
Termín: sobota 26. 11. 2011 od 8.30 do 11.30 hodin
Místo konání: budova ZŠ v Kladenské ul.
Program:
8.30 – zahájení pøed budovou školy
8.45–11.30 – výtvarné dílny
Dìti si s pomocí dospìlých vyrobí rùzné vánoèní dárky.
Jste srdeènì zváni.

Upozornění
Vstupenky na naši vánoční akademii, která se bude letos konat ve středu 14. prosince, se budou
prodávat od 1. prosince v recepci hotelu Fontána.
V průběhu listopadu začnou na adrese www.zssmprelouc.cz fungovat nové internetové stránky naší školy.
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Na návštěvě
Jako každý rok tak i letos v říjnu navštívila školní družina Hasičský sbor města Přelouče. Na tuto návštěvu a exkurzi
se všichni žáci moc těšili. Dětem byla poskytnuta nápaditá přednáška a spousta
jiných pro dětské oči zajímavých věcí. Velký ohlas měla především prohlídka vybavení hasičského vozu, která byla doopravdy zajímavá. Opět se nám potvrdilo, že
návštěva hasičů patří k oblíbeným aktivitám našich žáků.

2. stupeň
Cvičení z Čj pro 6. roč.
Cvičení z Čj pro 8. roč.
Cvičení z Čj pro 9. roč
Cvičení z M pro 6. roč.
Cvičení z M pro 7. roč.
Cvičení z M pro 9. roč.
Keramický kroužek
Basketbal
Konverzace v Aj
Projekty-exkurze
Všechny kroužky jsou zdarma, pouze
v keramickém kroužku žáci platí 200,- Kč
na materiál, výrobky si nosí domů.

Vysau strom pro mír !
Mír je zelený !
Základní škola na Masarykově náměstí zorganizovala 21. 9. 2011 u příle-

Tato akce má každým rokem velký
úspěch. Vloni se zúčastnilo více jak 5 000
škol ze 132 zemí a během jediného dne
se vysázelo 600 000 stromů.

Vysazování stromů je pro nás důležité. Zaprvé je připomenutím přírody a životního prostředí. Zadruhé vybrali jsme
si Mezinárodní den míru jako symbol nenásilí a kontinuality života. Svojí činností přispíváme k dosažení rozvojových cílů Milénia, vyhlášených OSN.

Všem členům hasičského sboru moc
děkujeme a těšíme se na další návštěvu.
Kateřina Nečasová
vych. ŠD

Kroužky
pro školní rok 2011-2012

žitosti Mezinárodního dne míru speciální akci. Žáci vysadili strom společně s dalšími školami ve světě. První stromky byly
vysazeny v poledne v Oceánii. Po stopách
slunce byly postupně vysázeny stromky
v Asii, Evropě a Africe. Nakonec tento ře-

1. stupeň
Keramický kroužek
Aerobik
Dovedné ruce
Florbal
Sportovní kroužek
Stolní tenis
Angličtina hrou
Němčina hrou
Hravé opakování
Některé kroužky jsou rozděleny i do
několika skupin. Specifickým zájmovým
útvarem je „Logopedická péče“.
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Tento den je organizován organizacemi LEAF - učení o lese a ENO - životní
prostředí online, abychom společně přispěli k většímu povědomí a udržitelnému
rozvoji a významu lesů pro společnost.
Školy na celém světě se učí o podobných
tématech z oblasti životního prostředí
a snaží se šířit vědomosti v místě působení a celosvětově na webové síti.

Život dětem

těz stromků dorazil do Ameriky. Během
jednoho otočení Země kolem své osy bylo vysázeno tisíce stromků.

Žáci naší školy se letos opět zúčastnili akce občanského sdružení Život dětem. Prodávali se magnetky s obrázky
zvířat. Celkem bylo vybráno 3070 Kč. Finanční prostředky půjdou na pomoc handicapovým dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů.
Děkujeme.
-ved-

Přeloučský ROŠT
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V ZUŠCE

Hledání inspirace, aneb cesta do Pralesa

Ačkoliv demografický vývoj přináší na základní a střední
školy problémy s naplněním stavu žáků, naše škola zatím žádný pokles zájmu o studium nezaznamenala. Tomu jsme samozřejmě velmi rádi. V letošním školním roce nastoupilo ke studiu
celkem 643 žáků, z toho 385 žáků na hudební obor, 115 žáků
na taneční, 90 na výtvarný a 39 na obor literárně-dramatický.
Jejich vzdělání a výchově se věnuje 30 pedagogů. Kromě výuky v hlavní budově v Přelouči probíhá výuka i na odloučených
pracovištích v Záložně, Mateřské školce Fontána v Přelouči,
v Cholticích, Chvaleticích, Řečanech a Zdechovicích. I v letošním roce bude na škole pracovat dechový orchestr ZUŠ, vedený Michalem Chmelařem, který v posledních letech sbírá
ocenění všude, kam zavítá. Úspěšně si vedou i tři pěvecké
sbory, které na zušce pracují - Korálek a Rošsák v Přelouči,
oba vedené Mgr. Veronikou Pokornou, a Poškoláci, vedení
Evou Dosoudilovou na odloučeném pracovišti v Cholticích.
Nezbývá než si přát, aby nově příchozí žáci načerpali tvůrčí atmosféru školy a podařilo se jim najít se v oboru, který si
zvolili, nebo jim byl doporučen, aby naši „staří a ostřílení“ žáci pokračovali ve své práci a nenechali se odradit chvilkovou
nechutí či neúspěchem, aby naší bývalí žáci nezapomínali na
léta strávená u nás, tak jako my rádi vzpomínáme na ně.
Petra Lojínová

V říjnových dnech jsme se s žáky výtvarného oboru vydali
na výpravu do pralesa.
Jako nedělní malíř Henri Rousseau nikdy nejspíš nezavítal
do Mexika a chodil kreslit do pařížské botanické zahrady, tak
i naše kroky vedly do skelníku Fata Morgana v areálu botanické zahrady v Praze Tróji.

ZUŠ PŘELOUČ ve spolupráci se SRPŠ pořádají

Ve skleníku Fata Morgana jsme kromě drobných skic načerpali také informace o rozličném pralesním rostlinstvu. O přednášku se postarali zasvěcení zaměstnanci.

ADVENTNÍ KONCERT
Čtvrtek 1. prosince 2011 od 17 hodin, Záložna Přelouč
Na koncertě zazní nejen vánoční repertoár
v podání sólistů a hudebních či tanečních souborů.
Prodej vstupenek v předsálí před koncertem.

SOUTĚŽE
Tak už budou zase tady. Ve chvíli, kdy trochu odezní hektické období adventu a mohlo by se zdát, že si všichni trochu oddechnou, rozbouří atmosféru na zuškách Národní soutěž ZUŠ,
vyhlašovaná MŠMT. Obory, pro které je tato soutěž vyhlašována, se opakují s tříletou periodicitou, v tomto školním roce budou tedy soutěžit žáci dechového a pěveckého oddělení a také
mladí bicisté. Vzhledem k tomu, že dechové oddělení naší školy patří k republikové špičce (a výsledky minulých soutěží to jen
potvrdily), půjdou hráči na flétnu, hoboj, tenor, baryton, trubku
a hornu do lítého boje nebojácně a s dobrou náladou a ještě
lepším nátiskem. Žáci hry na bicí jdou také obhajovat jméno,
jaké si vydobyli v předešlých soutěžích. A mladí zpěváci sbírali úspěchy nejen na soutěžích MŠMT, v loňském roce přivezli
například řadu cen ze soutěže Bohuslava Martinů v Poličce.
Přejeme všem žákům a jejich pedagogům hodně trpělivosti a pevných nervů při přípravě a čtenáře Roštu budeme
samozřejmě informovat o aktuálním průběhu soutěží.
Petra Lojínová
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V úvodu zmiňovaný francouzský malíř Rousseau studoval
s oblibou cizokrajné rostliny, které ve svých obrazech kombinoval se zvířaty a lidmi. Vytvářel obrazy s atmosférou snu. Rousseau byl vzorem nejen pro nás, ale také pro malíře surrealisty.
I jejich díla vycházela z reflexe a zpracování snu. Tušíte, čemu
se toto pololetí pokusíme s našimi žáky porozumět?
Správně: výtvarnému světu předchůdců i hlavních osobností surrealismu. Jejich dílu a myšlenkám.
Zatím je brzy mluvit o kvalitě výsledků, ale pevně doufám,
že něco se nám podaří a v lednu 2012 se o výsledky naši práce rádi podělíme na tradiční pololetní výstavě výtvarného oboru.
Za váš zájem předem děkujeme.
Učitelé a žáci výtvarného oboru
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Muzikanti z Přelouče reprezentovali v Ostravě
22. 10. se v Ostravě konala mezinárodní soutěž velkých
dechových orchestrů. Při této příležitosti byl sestaven Národní symfonický dechový orchestr, do kterého byli sezváni hráči z nejlepších českých dechových orchestrů. Pod taktovkou
předních dirigentů nacvičili program na závěrečný koncert celé soutěže. Za Dechový orchestr ZUŠ Přelouč do Ostravy odjeli hrát Václav Leksa (klarinet) a Jakub Chmelař (tuba). Oba muzikanti se zúčastnili nejprve víkendového soustředění týden
před soutěží, následující týden dalších dvou zkoušek a závěrečného koncertu.
Přeloučský dechový orchestr se nyní připravuje na Vánoční
koncert, který se uskuteční 20. 12. v Občanské Záložně a bude takovou generálkou na lednovou mezinárodní soutěž v Praze. Na jaře pak muzikanty čeká zájezd o bulharské Montany

a jsou pozváni k účasti na festivalech Kmochův Kolín, FEDO
Štětí a samozřejmě Polanského Přelouč.
Michal Chmelař

Prezentace pro žáky základních škol
Pracovníci praktického vyučování Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč zajistili ve dnech 18. 10., 25. 10., 1. 11.
a 8. 11. 2011 setkání se žáky základních škol, kteří mají zájem o studium oborů Mechanik elektrotechnik a Mechanik
opravář motorových vozidel. Během dne se žáci seznámí s podmínkami na pracovištích pro odborný výcvik, zhotoví a odnesou si výrobek.
Elektrikáři postaví blikající vánoční stromeček a mechanici
opraváři sestaví malý svěráček.

NOVINKY
ŘÍJEN 2011

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ

INFORMACE Z GYMNÁZIA:
DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
- osmileté gymnaziální studium
Pro žáky 5. tøíd ZŠ (tøída prima)
a 9. tøíd ZŠ (tøída kvinta)
poøádáme

v pátek 25. 11. 2011
od 13.00 do 18.00
DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
Program: uèební plány, podmínky
k výuce, prohlídka budovy,
pøijímací øízení

EVROPSKÝ ROK DOBROVOLNICTVÍ
Rok 2011 byl na základě rozhodnutí Rady EU vyhlášen „Evropským rokem
dobrovolnictví.“ Dne 21. 9. 2011 měli stu-
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Poděkovaní patří pracovníkům praktického vyučování
a hlavně výchovným
poradcům ze základních škol, kteří svým
aktivním přístupem
pomáhají akci zabezpečit.

denti kvarty až septimy možnost setkat
se s koordinátory dobrovolníků - Charity Přelouč, Domova u fontány a koalicí
nevládních organizací Pardubicka. Byli
seznámeni s prací dobrovolníků, možností stát se osobně dobrovolníky, s členskými organizacemi KONEPu na Pardubicku. Někteří ze studentů doplňovali
informace koordinátorek svou vlastní
zkušeností dobrovolníka. Cílem této besedy bylo přivést studenty k myšlence,
že každý z nás může svými dovednostmi, zkušenostmi a otevřeným srdcem přispět k prospěchu těch, kdo potřebují naši pomoc.
Mgr. Jana Janovská
EXKURZE
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
12. 10. 2011 navštívili studenti 3.A,
septimy a kvarty Poslaneckou sněmovnu
Parlamentu ČR. Nejprve byli seznámeni
s historií dolní komory a poté s průvod-

kyní prošli částí vnitřních prostor. Z galerie pro veřejnost pak mohli zhlédnout
jednání rozpočtového výboru v hlavní
zasedací síni.
Mgr. Jana Janovská
ZÁPISKY Z ITÁLIE
21.-25. září se vydalo 45 studentů naší školy do „věčného města“ Říma, Vatikánu, starověkých Pompejí a nádherné
Florencie. První den jsme si prohlédli
známé Španělské schody, Pantheon, Navonské náměstí s barokními fontánami
od Berniniho a Andělský hrad na břehu
Tibery. Pak už jsme zamířili do proslulého Vatikánského státu. Po procházce náměstím sv. Petra jsme si prošli také stejnojmennou impozantní baziliku, největší
křessanskou stavbu na světě Těžko říci,
co koho nadchlo ve Vatikánských muzeích. Určitě Sixtinská kaple, Raffaelovy
síně s freskami a sousoší Laokóonta, ale
třeba i etruské a egyptské památky.

Přeloučský ROŠT

Přeloučské školství
Druhý den jsme absolvovali prohlídku antických Pompejí a mezi vykopávkami žasli, že do divadla a na různé hry
chodilo 5000 lidí současně, že bydlení
s podlahovým topením, kanalizací a dalšími vymoženostmi, bylo tehdy běžné.
Poslední den jsme věnovali návštěvě
fontány di Trevi (obohatili jsme ji o spousty drobných mincí), navštívili jsme „dortový“ památník Viktora Emanuela ll., Kapitol, z vyhlídky si jako na dlani prohlédli
fórum romanum, pak Trajánovo fórum se
zajímavým sloupem a prvním hypermarketem - cihlovými tržnicemi, symbol Říma Colosseum, Konstantinův sloup, a na
závěr S. Pietro in Vincoli, kde jsme mimo
jiné obdivovali dokonalost Michelangelova obra - Mojžíše.
Ve večerních hodinách jsme dojeli do
Florencie a prohlédli si Ponte Vecchio,
zažili skvělé vystoupení dvou kytaristů,
dále jsme obdivovali efektně nasvícené
náměstí, dóm s kopulí Bruneleschiho,
Giottovou kampanilou i slavnou bronzovou bránu Baptisteria.
Náročného programu, ve kterém zbylo ještě každý den místo na koupání
v moři, se všichni studenti zhostili se ctí
a s nadšením. Snad obohatí, což je primárním cílem, jejich historické, estetické
i zeměpisné povědomí. Díky patří SRPŠ,
rodičům a pedagogům, kteří zájezd ve
spolupráci s CK KO-TOUR připravili a realizovali.
Mgr. Hana Rumpíková

PLANETA ZEMĚ 3000
Ve čtvrtek 29. 9. 2011 se žáci nižšího
gymnázia účastnili vzdělávacího projektu PLANETA ZEMĚ 3000, tentokrát s jednoduchým podtitulem „Čína“. Formou multimediální projekce poutavých fotografií
v kombinaci s videoprojekcemi, doprovodnými autentickými zvuky, hudbou a živým
komentovaným výkladem, byli žáci seznámeni s historií Číny i jejími nejvýznamnějšími kulturními a přírodními památkami.
Mgr. Vendula Salášková
ČLOVĚK A SEXUALITA
V rámci biologické sekce proběhla
v úterý 18. 10. 2011 atraktivní přednáška se zaměřením na oblast „Sexuálního
chování člověka a dalších zástupců zoologické říše“. Prezentací s praktickými
vhledy provázela žáky NG a studenty VG
Bc. Kateřina Chmelíková z Katedry antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Mgr. Lucie Stříbrná Ph.D.
CHOLTICKOU OBOROU
S EKOCENTREM VIOLKA
V úterý 18. 10. vyrazila třída sekunda na biologickou exkurzi do zámeckého parku v Cholticích. Zde ze zúčastnila
výukového programu s názvem „S mrtvým
dřevem do Evropy“, který byl pořádán ekocentrem Violka. Zábavnou formou žáci
poznávali ekosystém lesa a šli po stopách
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tajemného chráněného živočicha, který
v choltické oboře žije. Cílem exkurze bylo nejen zjistit jméno tohoto živočicha,
ale také blíže poznat jeho život a důležitou roli ekorovnováze přírody. Stezka
Natura 2000 nás nakonec dovedla až
k vypátrání záhady - jednalo se o vzácného brouka páchníka hnědého.
Mgr. Doubravka Vavrečková
OKRESNÍ ZÁVODY
V LEHKÉ ATLETICE
13. 9. 2011 jsme se zúčastnili okresního přeboru SŠ v lehké atletice - tradičního poháru „CORNY“ - který se konal
v Pardubicích. Velice úspěšní byli chlapci, kteří se umístili na celkovém 3. místě,
když jim to druhé, postupové, uniklo jen
o pár bodů. Vynikajících výsledků dosáhl především Milan Jelínek, který vyhrál běh na 400 m ve skvělém čase
52,42 a byl třetí na distanci 100 m. Jakub Petr, druhý v dálce, a štafeta Jelínek,
Sůra, Rokyta, Suchánek, pak obsadila třetí příčku. Děvčata obsadila celkově 5. místo, z velké části i proto, že jsme neměli
dostatečně obsazeny všechny disciplíny.
Nejlepší individuální výsledek docílily Saša Bolková, třetí na šedesátimetrové trati, a štafeta Bolková, Žáková, Šafránková, Železná, která byla druhá.
Všem závodníkům děkuji za vzornou
reprezentaci školy.
Mgr. Vlastimil Rambousek

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
K 31. 7. 2011 zaniklo Střední odborné učiliště technické,
Přelouč, Dukelské náměstí 1513 a Gymnázium, Přelouč, Obránců míru 1025. Od 1. 8. 2011 vznikl nový subjekt Gymnázium
a Střední odborná škola Přelouč. Výuka všech oborů vzdělání
zůstala zachována, je bezplatná a probíhá podle nových školních vzdělávacích programů.

Pro školní rok 2012/2013 nabízíme
níže uvedené obory vzdělání:

33-56-H/01 Truhlář
23-68-H/01 Mechanik opravář
motorových vozidel
Adresa školy:
Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč
Telefon:

466 672 744 Střední odborná škola
466 959 238 Gymnázium

8 letý obor vzdělání
poskytující střední vzdělání
s maturitní zkouškou:
79-41-K/81 Gymnázium

E-mail:

skola@gyasos-prelouc.cz

4 leté obory vzdělání
poskytující střední vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektros maturitní zkouškou:
technik
34-53-L/01 Reprodukční grafik,
grafička pro média

Dny otevřených dveří:

3 leté obory vzdělání:
34-52-H/01 Tiskař na polyposkytující střední vzdělání
grafických strojích
s výučním listem:
34-53-H/01 Reprodukční grafik,
grafička
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www stránky: www.gyasos-prelouc.cz

Střední odborná škola
25. 11. 2011
26. 11. 2011
11. 1. 2011

13.00—18.00 hodin
8.00—12.00 hodin
13.00—18.00 hodin

Gymnázium
25. 11. 2011
1. 2. 2012

13.00—18.00 hodin
13.00—18.00 hodin
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UM SLUNÍÈKO PØELO
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ul. Kladenská 845, Přelouč, tel. 605 515 924, Slunickoprelouc.webnode.cz

Milí příznivci Sluníčka,
v měsíci říjnu u nás proběhla Burza dětského a těhotenského oblečení, potřeb a hraček. Přijaly jsme okolo 1800 věcí, bylo tedy z čeho vybírat. Ráda bych tímto poděkovala dobrovolnicím, které se na akci podílely. Strávily zde mnoho hodin,
nebos akce byla v rámci zkvalitnění služby rozložena do pěti
dnů. Veliké díky patří i jejich manželům a dětem, které měly tu
trpělivost a maminku nám na pár dní půjčily☺. Velmi děkujeme.
Dnes bychom Vás rády seznámily se změnou, která ve Sluníčku proběhla. Tou je osamostatnění se Sluníčka od pardubického Rodinného centra Kulihrášek. Tímto bychom chtěly pardubickému Kulihrášku poděkovat za vstřícnost, se kterou
se nás před více jak třemi lety ujal, za všechny rady a náměty,
které jsme mnohokrát ocenily a za veškerou pomoc, které se
nám od Kulihrášku dostávalo. Největší dík patří Mgr. Táně Pipkové, která byla u zrodu našeho centra, podporovala jej a provázela nás někdy nelehkou cestou od samého počátku. Moc
děkujeme! S Kulihráškem zůstáváme i nadále v přátelském kontaktu, nebos je nám přítelem i zdrojem inspirace.
S osamostatněním souvisí i změna názvu. Jelikož „Klub
maminek“ bývá označení organizace, která je pod něčí záštitou, od nynějška budeme působit pod svým vlastním názvem.
V měsíci září proběhla na Ministerstvu vnitra registrace našeho občanského sdružení s názvem Rodinné centrum Sluníčko
Přelouč (zkratka RC Sluníčko Přelouč).
Nejbližší akcí Sluníčka pro širokou veřejnost bude
PŘEDNÁŠKA BESIPU S VIDEOPRODUKCÍ O ZÁDRŽNÝCH SYSTÉMECH PRO DĚTI (dětské autosedačky, poutání, bezpečnost..)
Přednášku povede Ing. Otakar Švec, krajský koordinátor BESIPu
pro Pardubický kraj. Na ni bude navazovat
PŘEDNÁŠKA O PRVNÍ POMOCI U KOJENCŮ A BATOLAT. Podrobnosti a přesný datum se dozvíte z letáků ve městě a z našich
stránek.
Do konce roku nás mimo pravidelný program čekají ještě
tyto akce:
Autobusový výlet do Vodního světa v Kolíně, Školička nanečisto pro starší děti, Mikulášská besídka, Vánoční tvoření a také
Vánoční přespání ve Sluníčku. Tuto akci si necháme na poslední dny před Štědrým dnem, abychom se mohli na Ježíška těšit
společně ☺.
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Nová otevírací doba:
Den

Skupina

Čas

Věk dětí
(vše v doprovodu rodičů)

Pondělí: Všeználek

9.30 až 11.30

2 až 6 let

Úterý:

Kuřátka

9.30 až 11.30

1 až 2 roky (podobné
jako na Kosátkách)

Středa: Berušky
Kosátka

9.00 až 10.15
10.00 až 11.50

0 až 9 měsíců
10 měsíců až 2 roky
(jako na Kuřátkách)
0 až 6 let

Herna
Čtvrtek: Slůňata
Pátek:

15.00 až 17.00
9.30 až 11.30

2 až 6 let

Tento den nás naleznete v Rodinném centru
ve Chvaleticích, kde cvičíme s dětmi od 0-1 roku
a od 1 do 2 let, viz rc-chvaletice.wz.cz

Na program se není potřeba přihlašovat předem,
těšíme se na Vás ☺.
I. Kubová, RC Sluníčko Přelouč

Inzerce

Přeloučský ROŠT

Akce pro děti

!

24. 11. od 16 hod. se koná již druhý ročník soutěže „Hledá se talent“. Tato soutěž je vyhlášena pro všechny děti do
18 let z Přelouče a okolí. Proto neváhejte a ukažte svůj talent.
Těšíme se na Vás!!!!

Denní program klubu
PO - WORKSHOPY

KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

Ohlédnutí za zářijovým zahájením
Po prázdninách jsme v září zahájili svou činnost soutěžemi, vědomostními kvízy, opékáním buřtů, pantomimou, míčovými hrami a děti si své znalosti prohlubovaly v matematice,
českém jazyce, zeměpisu a přírodopisu. Probíhaly též výtvarné,
divadelní a hudební činnosti.

- výtvarné techniky s nejrůznějšími materiály
- artterapie
- PC - internet
ÚT - video klub, dramaterapie - povídání u šálku čaje
- preventivní programy, divadlo
- PC - internet
ST - společenské hry
- soutěže
- doučování
- práce na PC
ČT - doučování, muzikoterapie - tělocvična (fotbal, vybíjená,
trampolína, kruhy, atd.)
- práce na PC
- doučování s gympláky
- muzikoterapie, karaoke, tanec
Zumba
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.

Co nám přinesl říjen?
Říjen je měsíc podzimu a tak jsme ho pojali i my. V záplavě podzimních barev i tónů pod názvem „Vítej, podzime“ jsme
si opět udělali ohníček, opekli buřty a přivítali podzim. Vyráběli jsme svítilny z dýně a nejrůznější podzimní dekorace. Jelikož jeden z našich historických táborů, který se nesl v keltském
duchu a kde se děti dověděli o oslavě poslední noci keltského
roku 31. října, tak jsme i my zapálili oheň, oblékli se do kostýmů, které nás měli ochránit proti zlým duchům a oslavili tuto
noc. V prastarých dobách oheň měl svítit duším zemřelých na
svou cestu.

Inzerce

Připravujeme na listopad
V listopadu proběhne beseda u šálku čaje na téma zdravotní prevence.
8. listopadu od 16 hod. nás čeká podzimní turnaj v kuželkách.
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Akce pro děti a mládež

!

Dům dětí a mládeže Přelouč
PRAVIDELNÁ ČINNOST
Badminton
Velkou oblibu získal, po minulém
úspěšném roce, kroužek badmintonu ve
sportovní hale Přelouč. Zásluhu na tom
mají vedoucí kroužku Hana a Petr Špačkovi.

Připravujeme

Výtvarný kroužek
Pro děti od pěti let nabízíme výtvarný
kroužek, děti se učí zábavnou formou
kreslit, pracovat s různými materiály
a hlavně spolupracovat v kolektivu. Trpělivá vedoucí je Hana Sobotková.

Vánoční výstavu
která se koná ve dnech

od 28. 11. do 2. 12. 2011
otevřeno: po-ččt 8.00 - 17.00
pá 8.00 - 15.00
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vánoční besídku se skupinou VODFRK
a vánoční koncert flétniček. Bližší termín
bude upřesněn.

Poděkování

Dne 3. 10. 2011 oslavila paní Vlasta Görcsösová
75. narozeniny.

Děkuji p. Anně Kulakovské z Komplexní domácí péče, s.r.o.
a kolektivu sestřiček za pomoc a péči v pooperační době.

Přejeme jí do dalších let mnoho zdravíčka, aby byla stále
tak bezvadná, pohodová a spokojená, jako doposud.

M. Kučerová, Přelouč

Vše nej přeje syn Evžen s Olinou a rodina.

Inzerce
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Kultura
MÌSTSKÁ KNIHOVNA PØELOUÈ
MÌSTSKÝ ÚØAD PØELOUÈ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ
VÁS ZVOU

na køest knihy a autogramiádu

CESTA SLEPÝCH BROUKÙ
ROMAN MLEJNEK

(jeskyòáø, speleoalpinista, zoolog)
V jeskyni pøi meditaèním pobytu strávil 10 dní
v absolutní tmì. Tehdy se zaèala rodit tato kniha.
Kniha o hloubkách, které jsou v nás.
O jeskyních i jeskyòáøích, o tichu v podzemním svìtì.
Nejvíc ze všeho však kniha o lásce.

Ètvrtek 10. 11. 2011
v 18.00 hodin

GAVI CAFE na PERNŠTÝNSKÉM NÁMÌSTÍ
PØELOUÈ

!

JEŠTĚ MALÁ PROCHÁZKA
HISTORIÍ PŘELOUČE
Asi poslední tečkou za oslavami velkého výročí našeho
města byly historické procházky Přeloučí pro žáky 3. ročníků
ZŠ Smetanova. Organizátorem sice byla Městská knihovna,
ale průvodcem dětí byl především pan Hynek Schuster, který jako rytíř Hynek zvaný Ptáčník provedl děti od kostela Sv. Jakuba až k depozitáři muzea. Cestou jsme potkali ve středověkém
sklepení čerta, který hlídal vchod do pekla, v Záložně zase
bloudila Bílá paní, kterou bylo třeba rozveselit.
Děti se nestačily divit, co a kdo všechno se v našem městě
skrývá. Víte, že jsou v Záložně i tajné komnaty? A že v depozitáři muzea máme i kus mamuta?
Procházka by jistě nebyla tak příjemná, kdyby nám nevyšli
vstříc všichni, které jsme požádali o možnost nakouknout do
jejich soukromí nebo pracovního prostoru. Například Povejšilovi nás nejen pustili do sklepa, ale ještě tam na nás čekal čert
v životní velikosti s rudě svítícíma očima. Pak už bylo snadné
uvěřit, že právě pod Přeloučí je vchod do pekla.
Všem našim ochotným pomocníkům patří velký dík.
L. Hývlová

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
DUDA, Zbyněk
Legendy československého letectví.
Praha: Netopejr, 2011.
výchova
PREKOP, Jirina
I rodiče by měli dělat chyby.
Praha: Portál, 2010.

KRÁSNÁ LITERATURA
ČECHURA, Milan
Dědečkárna. Plzeň: Nava, 2010.
GRYLLS, Bear
Vzhůru: pozoruhodná cesta k vrcholu
Mount Everestu.
Brno: Jota, 2011.
STOCKETT, Kathryn
Černobílý svět. Praha: Knižní klub, 2011.

ŽIVOTOPISY
BRDIČKA, Jan
Vladimír Ráž: příběh prvního milovníka.
Řitka: Čas, 2011.
MALÉŘOVÁ, Zuzana
Šsastná hodina. Řitka, Čas, 2010.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
PROCHÁZKOVÁ, Iva
Uzly a pomeranče. Praha: Albatros, 2011.

lékařství, výživa, alternativní medicína
STRUNECKÁ, Anna
Doba jedová.
Praha: Triton, 2011.

ŠTORKÁN, Karel
Pět žen Rudolfa II.
Praha: Šulc-Švarc, 2011.

architektura
VÁCLAVÍK, František
Fara ve Zdechovicích čp. 8: její stavební
historie, stavební vývoj a současný stav.
Zdechovice: Turistické informační centrum, 2010.

POVÍDÁNÍ S VÁCLAVEM VĚTVIČKOU

cestopisy
ČERNÝ, Miroslav
Pátá rovnoběžka: přírodní národy Asie,
Afriky a Ameriky.
Praha: Brána, 2011.
ŠIMÁNEK, Leoš
V kanadské divočině.
Rtyně v Podkrkonoší, Action-Press, 2011.
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CHEETHAM, Craig
Sportovní auta. Praha: Svojtka, 2010.

Několika fotografiemi ještě připomínáme příjemné setkání s panem
Václavem Větvičkou během letošního
Týdne knihoven. Plný sál Záložny vypovídá o zájmu ze strany našich čtenářů i dalších zájemců. Máme radost, že
se setkání líbilo a už chystáme další
literární akci.
L. H.
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Letiště v Přelouči
Patřím k pravidelným čtenářům Přeloučského Roštu. Svým obsahem, úpravou i dalšími zajímavostmi je čtivý, oblíbený u čtenářů i dopisovatelů.
Mne osobně potěšila a zaujala v Roštu č. 9+10/2011 připomínka Přeloučského letiště s bližšími údaji o jeho provozu
i ukončení činnosti (1956).
Rád bych se s vámi - čtenáři Roštu - i já podělil o osobní zážitky, jimiž uvedený námět mohu doplnit. Také přitom
chci připomenout, jak cenná pro nás - mladé kluky - byla možnost zde na letišti získávat poznatky a vědomosti o technice, první řemeslné dovednosti, hodnoty
sportu a kamarádství. Trvale jsme toho
všeho využívali a využíváme v osobním
i profesionálním životě.
Jmenuji se Miloš Štosek (nar. 1939).
Žiji dlouhodobě se svou rodinou v Přelouči, dětství a mládí jsem prožil v Břehách. Od mládí mne zajímalo letectví,
technika a sport. Jako 10-12- letý kluk
jsem pravidelně o víkendech (sobota-neděle) jezdil na kole na přeloučské letiště.
S dalšími kamarády jsme ochotně a rádi
pomáhali při zajišsování pomocných prací a dalších provozních potřeb. V kapsách
oblečení jsem pravidelně přivážel čerstvě
napečené maminčiny buchty. Všichni
jsme se o ně podělili - byly výborné!
Největším a nezapomenutelným pro
nás zážitkem byl vždy start větroňů. Měl
jsem za úkol ruční vyrovnávání polohy
křídla od počátku staru až po vzlet. Při
zvyšující se rychlosti větroně bylo nutné
běžet - co nejrychleji a co nejdále. Dodnes vzpomínám, jaká to byla námaha,
ale i potěšení.
Velitelem Aeroklubu Přelouč byl pan
L. Křemenák. Jeho technické znalosti a organizační schopnosti tvořily základní pilíř letiště. Létal na dvojplošníku Arado 66,
vytahoval větroně do výše 800-1000 m.
Další významnou osobností v čele letiště musím jmenovat p. Bóžu Malinského.
Létal na dvojplošníku Bucker, prováděl
na něm i akrobacii, byl instruktorem motorového létání. Podílel se na zhotovení
startovacího navijáku. Uplatňoval se i jako automechanik. Mému otci F. Štoskovi
ze Břehů sestavil automobil Opel Blitz.
Dále mezi vedoucí osobnosti patřili - J. Voženílek, S. Vondruška, J. Světínský J. Sykáček atd.
V roce 1950 p. J. Sykáček, pilot větroně, letěl z Přelouče a přistál v Radkowě
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(Polsko). Návrat jeho i větroně GB11b do
Přelouče byl zdlouhavý. Poláci je zpět nechtěli pustit. Údajně to bylo řešeno diplomatickou cestou. Aeroklub Přelouč byl
v poválečném období (1945-56) mezi nejlepšími v rámci ČNA.
Na přeloučském letišti našlo uplatnění nejméně 8 motorových letadel různých typů (Arado 66, Piper Cub, Praga
E1114, ČápOk-DFJ, Sokol M1C, Zlín 22
atd.) Větroňů bylo asi 6. Nejstarším byl
Skaut, který přežil l. světovou válku od
r. 1938 ve skladišti v Přelouči. Dále si pamatuji na Krajánka, Šohaje, 2 Komáry.
Nepříjemnou událostí bylo nouzové přistání našeho pilota s motorákem (Bejbi-

na) na poli u Labe. Pilot přežil, letadlo
však šlo k odepsání.
Věřím, že „oživení leteckého života“
v Přelouči, jež jsem provedl, nebude bráno jen jako mé vzpomínání na mládí.
V uvedené době došlo k dalšímu rozvoji průmyslu v Přelouči i v ČR. Oblast letectví - hlavně vojenského - stála na nejvyšší příčce. Mnozí z těch, kteří začínali
rozvíjet zájem o techniku a letectví na
letišti v Přelouči se přitom úspěšně a trvale uplatnili.
M. Štosek

Otvíráme rodinné archivy...
Vážení čtenáři,
Při příležitosti letošního významného
výročí města Přelouče (1961-2011) si připomínáme podrobněji a výrazněji historické, společenské i sportovní dění za celé
uvedené období. Je snaha spojit a uplatnit tyto poznatky v současném životě lidí - přeloučských našich občanů - podle
možností je uchovat pro využití i v budoucnu.
Jednou z oblastí současného zájmu
je i připomínka letiště v Přelouči, uveřejněná v Přeloučském Roštu č. 9+10/2011.

Ozývají se pamětníci (piloti, další členové letištního kolektivu), ale také další Přeloučané - dokonce i nejmladší generace.
Zájem i obdiv omezují nedostatek informačního materiálu-fotografií, plakátů, odborné literatury, vzpomínkových předmětů i jiných osobních drobností. Nálezy
těchto věcí jsou ceněny i vítány.
Informace podejte na redakci Přeloučského Roštu (sekretariát MěÚ Přelouč, p. M. Horáčková).
Děkujeme za zájem a spolupráci.
L. R.

4. 12. 2011

Přeloučský ROŠT

Kultura
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

PODPORA RODINY
- VÝZVA
Od 1. září 2011 zahájila Charita Přelouč činnost nové služby PODPORA RODINY - sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi. V Přelouči a spádových
obcích pomáháme rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se nacházejí v tíživé
sociální situaci. Zjišsujeme skutečné potřeby rodin a snažíme se jim pomoci s jejich problémy. Nyní se vyskytla akutní
potřeba zimního dětského oblečení
a zimní dětské obuvi, proto se obracíme
na všechny dárce, kteří by nám mohli
zmíněné oblečení a boty věnovat. Zároveň prosíme podnikatelské subjekty, které podnikají v prodeji dětského oblečení
a dětské obuvi, o darování neprodejných
zásob zboží, částečně poškozeného či
nadbytečného zboží.
Rozsah poskytovaných služeb se neustále vyvíjí, tudíž bude Charita Přelouč
přijímat dětské oblečení, dětskou obuv
a popřípadě hračky v průběhu celého roku. Veškeré dary budou využity v rámci
poskytovaní služeb Charity Přelouč v našem regionu.
Prosíme všechny případné dárce, aby
nás kontaktovali na tel. 731 663 577 či
tel. 731 598 914, nebo e-mailové adrese
machackova.charita@seznam.cz. Pro Vaše dary si osobně přijedeme, nebo je můžete zanechat v sídle Charity na adrese
Českobratrská 84, Přelouč.
Předem všem VELMI DĚKUJEME.
Mgr. Michaela Macháčková,
sociální pracovnice

Říjen v Jakub klubu
Říjen byl plně podzimní. Věnovali
jsme se tvoření a zdobení v duchu tohoto ročního období. Vyráběli jsme dílka z nejrůznějších přírodnin, vyzdobili
jsme si okna klubu do podzimní nálady. Kluci si vyrobili draky z papíru, kteří
létali pěkně vysoko. Věnovali jsme se
všem běžným i méně všedním aktivitám. Společně jsme se doučovali a věnovali psaní úkolů. Proběhlo několik
akcí. Tou první na seznamu byla lekce
vaření. Tentokrát jsme pekli výbornou
peřinkovou buchtu. Pečení se zúčastnili hlavně kluci a pro velký zájem jsme
museli upéct koláče hned dva! Uspořádali jsme také taneční soutěž. Vyvedla
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se, všichni se zapojili a ti nejlepší si vytančili pěkné odměny. Filmový klub se
tento měsíc nesl ve znamení pohádek,
i když na úvod jsme si pustili malý preventivní prográmek na téma Osobní bezpečí. Zašli jsme s dětmi také na exkurzi
do Domu dětí a mládeže. Prohlédli jsme
si budovu, všechny prostory, kde se tvoří

a baví. Odnesli jsme si s sebou spoustu
informací a zážitků a doufáme, že někteří z dětí do DDM opět zavítají. Také jsme
již tradičně absolvovali lekci kuželek. Ke
konci měsíce proběhly podzimní prázdniny, zkusili jsme tentokrát nechat otevřeno, pouze jsme upravili otevírací dobu
tak, aby měly děti i v tyto dny možnost
přijít a pobýt nebo zařídit či vyřešit, co je
potřeba. S říjnem jsme se rozloučili ve vší
parádě v maskách, obklopeni atmosférou hallowe'enské party.
V říjnu se několik našich klientů zapojilo do soutěže pořádané Koalicí nevládních neziskových organizací Pardubického kraje. Soutěž byla výtvarná a tvořilo
se na téma Jak jsem potkal dobrovolníka. S tím mají naše děti bohatou zkušenost, a tak se jim podařilo vytvořit zajímavý a nápaditý příspěvek. Uvidíme,
jak uspějeme. Soutěží se o celkem pěkné ceny.
Na listopad už máme v hlavě plno
nápadů a naplánovaných řadu akcí. Tento měsíc ponese název Měsíc první pomoci. Po celý měsíc se budeme mimo
jiné věnovat nácviku první pomoci a řešení různých krizových situací. Listopad
bude preventivní. Zabývat se budeme
také osobním bezpečím, pravidly silničního provozu aj. Pomáhat nám přitom
budou interaktivní programy, model pro
nácvik první pomoci a řada skutečných
pomůcek.
Iva Gabrhelová,
vedoucí zařízení

RC Kubíček
Program na listopad 2011
RC Kubíček je otevřeno každý čtvrtek od 9 do 11.30 hodin. Najdete nás
v Orlovně (u kruhového objezdu) v prostorách Jakub klubu. Bezbariérový vstup.
10. 11. Ochutnávka Martinských rohlíčků a Předvánočního pomerančového
džemu!
V RC Kubíček si rádi hrajeme, povídáme, objevujeme nové i tradiční možnosti zábavy dětí. Využíváme velký prostor tělocvičny k pohybovým aktivitám.
Každý z rodičů přináší osobitý přístup
k výchově dětí a ostatní mohou čerpat
z jeho zkušeností.
Užijte si i Vy pohodové dopoledne
v Rodinném centru Kubíček! Další informace na tel.: 731 598 913 u Jitky Salfické.
Klub aktivní senior v listopadu
Setkání bude v úterý 1. 11. 2011 od
9.30 v Jakub klubu a budeme tvořit dušičkové věnečky. Potřebný materiál připravíme. Jste srdečně zváni!
Cvičení pro seniorky
s Irenkou Staňkovou
Hodinové cvičení při příjemné hudbě
je každý pátek v Jakub klubu (Orlovna)
a začátek posouváme na 16.00. Přijete si
protáhnout svaly a klouby, Irenka Staňková náročnost cvičení přizpůsobí vašim
možnostem. Můžete se přijít i jenom podívat ☺.
Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2011
Rok 2011 vstoupil do své poslední
třetiny a nezadržitelně se blíží jeho konec. My už se ale, alespoň v myšlenkách,
připravujeme na samotný začátek roku
2012. Už nyní totiž začíná náročný maratón příprav na Tříkrálovou sbírku 2012.
Dříve, než opět vyjdou do ulic Kašpar, Melichar a Baltazar, chtěli bychom se ještě
vrátit k úspěšné Tříkrálové sbírce 2011
a seznámit veřejnost s využitím získaných
prostředků.
V tomto roce koledníci vykoledovali
rekordní částku 145 528 Kč, z toho v Přelouči to bylo 46 059 Kč. Do naší organizace se vrátilo 65 % z celkového výtěžku.
Zbylých 30 % použila Česká katolická
charita Praha a Diecézní charita na zahraniční humanitární pomoc a některé
vlastní projekty, 5 % je na režijní náklady a propagaci akce. Všechny charity na-
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ší diecéze přispěly 5 % ze svých prostředků na nákup školního autobusu v Indii,
kde probíhá projekt Diecézní charity Hradec Králové - Adopce na dálku. Další prostředky přispěly na nákup kompenzačních
pomůcek do naší půjčovny, na zajištění
kurzu tréninku paměti a na pokrytí nákladů pečovatelských služeb pro obce Přeloučska. Zakoupili jsme rovněž vstupenky
do Východočeského divadla, které navštívili senioři v rámci aktivizačních služeb.
V Jakub klubu využili prostředky na vybavení a zútulnění klubu a odměny pro
děti při různých soutěžích. V rámci Rodinného centra byly zakoupeny odměny

a dárky pro děti na Den pro rodinu a další akce během roku.
Děkujeme ještě jednou všem, kteří
přispěli jakoukoli částkou a pomohli nám
tak v realizaci našich projektů.
Monika Krejčíková,
koordinátorka sbírky

SPOLEČNOST
PŘÁTELSKÁ RODINĚ
CELOKRAJSKÉ KOLO V PŘELOUČI
Ve středu 30. 11. 2011 se uskuteční v Občanské záložně konference Efek-
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tivní prorodinná politika v praxi v spolupráci Sítě MC a Pardubického kraje. Na
konferenci jsou pozvání zástupci obcí,
kraje i neziskových organizací. S příspěvky vystoupí zástupci MPSV, krajští radní
Mgr. Jiří Brýdl a Ing. Pavel Šotola. Po konferenci proběhne předání ocenění Společnost přátelská rodině, kde bylo nominovaných 11 subjektů, z toho z Přelouče
byly 3 nominace. Ocenění předá vicehejtman Ing. Roman Línek a prezidentka Sítě MC Rút Kolínská. Pokud máte zájem,
můžete se akce zúčastnit. Podrobný program je na našem webu.
Zdenka Kumstýřová

Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
VĚŘÍME ☺ V ŽIVOT VĚČNÝ
Zvlášs v listopadu projevujeme úctu
k našim zesnulým. Přeloučskému hřbitovu říkáme Svaté pole ne pro poutní kostel Navštívení Panny Marie, i když zde
byla kdysi kaplička s jejím obrazem a místu se říkalo „pole světel“, ale proto, že sem
byl přenesen hřbitov od kostela sv. Jakuba a půda byla a je stále posvěcená knězem při každém pohřbu. Vyznání víry v posledním článku připomíná víru celé církve
v život věčný. Co to znamená?
1. Věříme společně se všemi věřícími,
víra není jenom osobní záležitostí, ale je
společná. Proto se společně scházíme
v kostele na modlitby, na mši svaté nebo
ve společenství a křtíme do společenství
církve. Víra ale není pro všechny, je to
vlastně Dar od Boha. Jestli po ní toužíš,
modli se a pros, tento dar si můžeš vyprosit. Letos 23. října jsme v kostele přijímali dva dospělé lidi, kteří upřímně touží po Kristu a chtějí být nejenom pokřtěni,
jak to mnoho rodičů pro své děti žádá,
ale jsou ochotni pro víru v Krista změnit svůj život. Mnoho lidí na světě nevěří a mnozí ani věřit nechtějí. Jsou hluší
hlasu Krista, který říká u sv. Marka: „Naplnil se čas a přiblížilo se království
Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“
(Mk 1,15). Kdo nechce činit pokání, je
nevěrec, možná i pokřtěný? A kdo pokání chce konat, aniž je pokřtěný, je vlastně s Ním spojený. Přesto je křestní zasvěcení nutné a důležité.
2. Věříme v život. Každý z nás prožívá nebo jenom povrchně přežívá svůj ži-
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vot na této zemi. Když myslíme na život
ve víře, tak je nutně spojený s Kristem.
V evangeliu svatého Jana Kristus sám
o sobě říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze
mne.“ (Jan 14,6). Život s Kristem a v Kristu je dobrodružství, odvaha žít jinak než
jako moji sousedé nebo drtivá většina
lidí našeho města. Je náročnější, protože
Kristus mi chce mluvit do života. Není to
diktát, ale je to nabídka a já se rozhoduji, jestli souhlasím ,nebo ne. Polovičatost,
vybrat si jen to, co se zlíbí, je masáž Zlého nebo dnešního světa, snaha sekularizovat víru. Daří se to dobře u mnohých
z nás. Bůh ale bude mít vždycky těch
pár, kteří nejsou ochotni žít na dvě strany, hlubší, nebo radikálnější křessany,
ne však ve smyslu fanatiků, ale fonetiků - dobře slyšících jeho hlas a ochotných se jím řídit!
3. Věříme v život věčný. Naše Křessanská naděje se liší od beznadějné nicoty nevěřících, která na ně čeká u bran
smrti. Představa nebe, očistce a pekla je
v učení církve reálná nauka. Člověk je
svobodnou bytostí, má rozum a vůli a rozhoduje se pro dobro nebo proti dobru po
celý život. Kristus nebe nenutí nikomu,
jenom jej nabízí. To peklo prožívané častokrát doma při hádkách, vzájemné nenávisti, touhy po pomstě, život v nevěře
a jiné (vám jistě známé „potíže“) by rád
Ježíš proměnil, kdybychom mu důvěřovali a konali v Duchu a návodu jeho evangelia. Dobrá zpráva je pro mne nabídkou
pro tento život, ale i ten na druhém břehu. Nejkratší vyznání Víry zní: „Věřím v Je-

žíšovu smrt a vzkříšení“: „Ježíš jí řekl: Já
jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne,
i kdyby umřel, bude žít.“ (Jan 11,25). Jestliže Velikonoce prožívám jen jako volný
den na pomlázku a nezajímám se o Krista, můj duchovní život ukončil hřích a lidský ukončí exitus. Ale jestli chci být s Ním,
žít život navěky, tak musím uvěřit ve Vzkříšení Krista, absolutní novost závěru evangelií. Někdy říkáme netrpělivě: „To snad
trvá věčně!“ ale nakonec, kdo si počká…
Ano i smrt si na nás na každého počká.
Jestli budu v té chvíli s Ním, dá mi věčnost s Ním, protože Ježíš smrt přemohl.
Křtem získáváme věčný život. Jan Pavel II.
jednou řekl: „Svého křtu si vážím mnohem více než svého papežství!“.
4. Přeji nám všem. „Byl jednou jeden chlapec, který každý den chodil do
školy kolem rybníka. V zimě rybník zamrzl a otec chlapci zakázal bys jen vkročit na led. Chlapec ale neposlechl a probořil se. Náhodou kolem procházel starý
pošsák. Uviděl, že se chlapec topí, přispěchal mu na pomoc, chytil ho za ruku a vytáhl. Zachránil mu život. Chlapec pak
dlouho stonal. Otec mu nic nevyčetl, ani
ho nepotrestal. A když se uzdravil, vzal
ho za ruku a zavedl na hřbitov, kde mu
ukázal pošsákův hrob. Chlapce zachránil, ale musel zaplatit svým vlastním životem“. Kristus Ježíš dal život za můj, aby
mě zachránil od hříchu a pro život s Ním
zde i navěky. Jestli s Ním počítáš, blahopřeji ti. PS: Máš to ve svých rukou.
Pěkný listopad přeje
P. Pilka Lubomír.
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DEN BIBLE VE FARNOSTI
V sobotu 24. září k nám již po čtvrté
přijelo Katolické Biblické dílo v zastoupení P. Doc. Petrem Chalupou a PhDr. Marií Klaškovou. Biblické dílo bylo založeno
v roce 1993 Českou biskupskou konferencí a jeho úkolem je především pomáhat lidem lépe porozumět Písmu svatému. Písmo svaté - Bible - není jako jiná
kniha, ale je to dopis Boha člověku a ukazuje Boží lásku k nám. Bible je knihou,
která nám pomáhá hledat a poznávat
Krista, a tak prohlubovat naši víru.
Společný program jsme zahájili na
faře zamyšlením, co pro mne znamená
můj křest. Křtem jsme přijati za Boží děti a vstupujeme do Církve. Stáváme se Božími syny a dcerami. Křtem jsme obmyti
a získáváme nový život. Jsme novým stvo-

řením v Kristu Ježíši, jenž nám dává život
věčný v Božím království.
V druhé části programu jsme pracovali s textem 4. kapitoly z Janova evangelia, který pojednává o setkání Ježíše
Krista se samařskou ženou. K práci s textem jsme využili biblických postaviček,
jež nám pomohly znázornit příběh, kdy
Kristus nabízí ženě vodu živou a dává
se jí poznat, že On je ten Mesiáš, který
přichází. Žena uvěří a hlásá tuto radostnou zvěst lidem ve městě, kde žije. Radost, kterou získala ze setkání s Kristem,
si nechtěla nechat jen pro sebe. Hned běžela vše oznámit a ukázat druhým lidem,
kdo je ten, který nabízí vodu živou.
Ježíš Kristus tuto vodu živou nabízí
každému. Záleží jen na člověku, zda natáhne svou dlaň a napije se. Tato voda
je pramenem k životu věčnému. „Kdo by

Z přeloučských církví
Českobratrská církev evangelická,
Českobratrská 86; Přelouč;
telefon: 466 672 515;
e-mail: prelouc@evangnet.cz
Církev československá husitská,
Tůmy Přeloučského 332; Přelouč;
telefon: 466 672 591;
mobil: 723 504 135;
e-mail: tereza.koselova@centrum.cz
Církev adventistů sedmého dne,
Pardubická 173; Přelouč;
mobil: 739 345 683;
e-mail: pastor@lanc.info

Děkovat?
Jsme lidé různí. Každý má rád něco
jiného. A to je dobře. Kdybychom milovali bez rozdílu všichni stejné věci, byla by
to asi v tom životě pěkná nuda.
Každý z nás má také rád jinou část
roku. Někdo se těší na zimu, na pořádný
mráz, hromady sněhu, na sjezdovky, na
to, jak si protáhne své tělo. A potom si dá
horký grog někde v teplém bytě. Jiný naopak zimou opovrhuje a miluje horké léto. Celý rok se těší na dovolenou strávenou na pláži u vzdáleného moře.
Já osobně mám rád jaro a podzim.
Jsou to dvě období roku, která spolu úzce souvisí. Na jaře je nádherné pozorovat tu nezměrnou sílu přírody, která po
zimě vše probouzí k životu. Dívat se na
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krásu prvních květů bledulí a sněženek,
na svěží zeleň rašící trávy, na pupeny na
stromech. Cítit sílu jarního ovzduší. Slyšet zpívající ptáky. Jaká mocná síla probouzí vše ze spánku do té výjimečné krásy a vznešenosti.
A na druhé straně podzim. Pravý opak
jara. Vše již dozrálo a sklízí se z polí a sadů. Krajina pomalu a nenápadně dostává ten nezaměnitelně zádumčivý ráz.
A taková sebekratší procházka podzimní krajinou je nad všechny doktory. Uklidní, povzbudí, naplní novou energií. A je
jedno, zda se vydáme do přírody brzy ráno, kdy vše okolo ještě pokrývá stříbro
ranní námrazy. Kdy je jedinečné toulat
se mezi stromy za vycházejícího slunce
v čase, kdy ranní opar vše halí do pohádkového hávu. Barevné listí na stromech,
nebo spadané a šustící pod nohama, jakoby spadlo právě z palety rozverného
malíře. Stejně jedinečné je vydat se na
procházku vpodvečer, kdy podzimní krajina usíná. Dlouhé podvečerní stíny dávají všemu okolo tajemný až trochu strašidelný ráz. Takovouto atmosféru můžete
zažít skutečně jenom v podzimní čas. To
vše je pro mne jedinečné, výjimečné a nezaměnitelné. A já si v takové chvíli znovu
a znovu kladu otázku: Kdo stojí za tímto
zázrakem? Kdo anebo co naplňuje přírodu okolo nás tak jedinečnou krásou?
Naši předci mívali dobrý zvyk. Uměli
poděkovat. Poděkovat za všechno, co jim

se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám,
stane se v něm pramenem, vyvěrajícím
k životu věčnému.“ (Jan 4, 14) Natáhněme své dlaně, svá srdce a nechme se
touto vodou živou proměnit, a tak získat
nový život v Kristu a s tím i život věčný.
Lucie Pavelková,
pastorační asistentka

příroda poskytovala. Uměli poděkovat za
věci, které pro některé z nás dnes jsou
tak samozřejmé. Ale oni tehdy v nich viděli jedinečný a ničím nenahraditelný
dar. Křessané věří, že celý koloběh přírody, rození i umírání, řídí a má pevně v rukou Bůh. A tak si zvykli vždy na podzim,
kdy je úroda sklizená a příroda se ukládá k odpočinku, připravovat bohoslužby
díkůvzdání. A při nich Bohu poděkovat
za vše, co od něho dostávají. A nejenom
za hmotné statky, ale i za život, za radost, štěstí, spokojenost, za všechny ty
duševní a duchovní zážitky naplňující jejich život. Myslím si, že to je to nejmenší,
co může každý z nás udělat. Poděkovat.
Za to přece nic nedá.
Nedávno jsem slyšel vyprávění tří malých školáků. Nejprve mi jejich rozhovor
vyloudil úsměv na tváři. Nakonec jsem
však byl nepříjemně překvapen. Ty děti
zasvěceně mluvily o tom, kde vlastně vnikají věci. A nakonec se shodly v názoru,
že všechno to dobré, co maminka nosí
domů a na čem si pochutnávají, se vyrábí a vzniká v supermarketu. Dobrý vtip,
že? Ale ona to taková legrace nebude!
Jak bude svět okolo nás vypadat, když
se nakonec lidé utvrdí v přesvědčení, že
přírodu vlastně nepotřebují. Kam zmizí
všechna ta mlhavá podzimní rána, poetika kouřících ohýnků, ale i jarní rašící
tráva, zimní jiskřící sníh, či horká léta.
Kam zmizí z našeho vědomí příroda a její zázraky, ta veliká stvořitelská moc? Co
se stane, když se roztrhne náš vztah se
stvořením? A jaký bude potom náš život? Nezapomeňme na to, že i my žije-
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Přeloučáci, poznávejte Přeloučsko
me na zemi, že jsme jednou součástí toho velkolepého koloběhu života.
My dospělí víme, že věci nevznikají
v super-, hyper- a ostatních marketech.
Ale - skutečně to víme? Zapomeneme-li
my, na prostředí, ve kterém žijeme a za
které máme být vděční, může se jednou
stát, že také ono zapomene na nás…
A co dál????
Hynek Schuster

Pozvánka
na výstavu obrazů Hynka Schustera

Metamorfózy a fantazie
Výstava se uskuteční v prostorách
kostela Církve československé husitské
v listopadu 2011.
Vernisáž proběhne
v sobotu 5. listopadu od 16.00 hodin.
Návštěvní dny: středa 9 - 16 hodin,
čtvrtek 15 - 17 hodin,
neděle 14 - 17 hodin
Srdečně Vás zveme k návštěvě.

Tyto podzimní dny jsou spojeny s hojnou návštěvou míst posledního odpočinku našich blízkých. Zvýšenou péčí v podo-
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bě nádherné výzdoby si přejeme vyjádřit
naši vzpomínku. Tato aktivita má však
také blahodárný vliv i na vztahy nás živých. Často se totiž při této příležitosti potkáváme s rodinnými příslušníky či známými, které možná vidíme jen jednou za
rok. A tak naše návštěva hřbitova či kolumbária je spojena nejen s minulostí,
se vzpomínkami na ty, se kterými jsme
se už museli rozloučit, ale snad i s přátelským setkáním. K jednomu takovému
sejití bych Vás ráda pozvala. K pobožnosti, při níž vzpomeneme na naše zesnulé
a poděkujeme Pánu Bohu za jejich život,
v den památky zesnulých 2. listopadu
v 17 hodin. Pobožnost je spojena se zvykem vkládat kartičky - tzv. obětinky - se
jmény našich drahých do věnce z chvojí.
Zvyk obětinek sahá až do počátků naší
církve a je spojen s peněžními dary za tyto kartičky, které pak jsou použity v charitativní oblasti.
Všem čtenářům přeji příjemně prožitý podzim.
Tereza Š. Koselová, farářka

Turkovice pod panstvím Podhořanským
Dnešní výlet nás čeká již do vyšších
nadmořských výšek přeloučských Železných hor, a to do obce Turkovice a jejího
okolí. Budeme-li se k Turkovicím přibližovat z jakékoli strany, vždy nás zaujme
výrazná dominanta, kterou je kostel v Turkovicích, ale o něm se dozvíte více o několik řádků dál. Celá vesnice a její katastr leží ve svahu, který se směrem na
sever snižuje, takže zpět do Přelouče to
budete mít z kopce.
Jižním směrem asi 10 km od Přelouče v nadmořské výšce 360 m stojí raně
gotický kostel sv. Martina. Ke kostelu
přiléhá rozlehlý hřbitov, odkud je daleký
výhled do kraje. Vedle kostela stojí od
roku 1839 pohřební empírová kaple.
Od kaple začíná vysoká, obloukovitá podezdívka svahu se schodištěm k faře.
Ve zdi jsou zasazeny kamenné náhrobníky, pocházející z let 1602 až 1753. Některé z nich jsou figurální, tak krásně
provedené, že opravdu stojí za zhlédnutí. Pro neznalého návštěvníka by bylo těžké jen z popisu památek poznat, že se
nachází v Turkovicich, ve vesnici s bohatou historií, která kdysi náležela ke statku Podhořanskému.
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Možná že kohokoliv napadne, proč
se obec jmenuje právě Turkovice. Jméno obce je odvozeno od slova tur, tedy
skot. Asi to byla ves, kde se skot úspěšně choval, protože Turkovice se objevily v prvním písemném zápise v roce
1257 za vlády Přemysla Otakara II. Ani
ne za sto let po tomto zápisu již stál
nad vsí románsko-gotický kostel sv. Martina.
Raně gotický kostel sv. Martina je
doložen roku 1348 již jako farní kostel v Turkovicích
Jeho původní románsko-gotická podoba byla změněna v roce 1729 na barokní. Další přestavba se udála v roce
1816-17, tehdy byla přistavěna nová věž,
sakristie a oratoře. Hlavní oltář je pseudobarokní s obrazem sv. Martina od malíře J. Brandejse z r. 1859. V kostele se nachází kamenná křtitelnice ze 17. století
a řezbářské umělecké práce, byl využíván také jako rodinná hrobka majitelů
Podhořanského panství.
Současně s přestavbou kostela sv. Martina r. 1729 na výrazné vyvýšenině v sousedství, západně nad kostelem byla postavena barokní fara.

Barokní fara, turkovický stavební
klenot z r. 1729
Škoda, že je nutné dodat přívlastek - bývalý klenot, protože nezůstala ve
své původní podobě z roku 1729, byla

v 50. letech 20. stol. zničena. Prameny
o barokní faře jsou uloženy v Pardubickém archivu na Bělobranském náměstí
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v latinsko-německých spisech z turkovické farnosti. Mezi nimi byl inventář farního obročí — popis farní budovy, napsaný česky, včetně všech změn, které
během let na budově proběhly. Fara byla vystavěna r. 1729 od základu celá z kamene s jednim poschodím. Byla pokryta
taškami a v r. 1886 opatřena hromosvodem. V prvním poschodí se nacházela
jídelna s kachlovými kamny, kterými byl
vybaven každý pokoj v domě. Podrobný
popis prvního patra fary se týká obývacího pokoje a dvou menších pokojů. Popsána je kompletně celá fara, včetně vybavení kuchyně. Spis prozradil, že farní
dům měl dva vchody, dvorec a byl obehnán kamennou zdí, ve které byla vrata a dvoje vchodové dveře, hospodářská
stavení, stáj pro koně, stodola z kamene a velká ovocná zahrada. Zničená barokní fara z r. 1729 byla prodána a je
úspěšně využívána jako dílna vynikajícím
uměleckým kovářem panem Lukášem
Kučerou („O kom nevíme“ Rošt 12/2010)
Prohlídka turkovických památek zdaleka nekončí. Pozorný návštěvník hřbitova určitě nepřehlédne obloukovitou podezdívku se schodištěm k „faře“. V ní
jsou zasazeny kamenné náhrobníky majitelů Podhořanského panství, které již
neprozradí, komu náleží, protože jejich
kamenné texty se během staletí staly
téměř nečitelnými.
Devět náhrobních kamenů na hřbitově v Turkovicích z let 1602-1753
Komu patří náhrobní kameny se dozvíme od Jos. Nechvíle, administrátora
v Dašicích, v „Památkách archeologických
a místopisných“ pod titulem - Bývalé panství Podhořany, spis z r. 1878. Snad postačí z obsáhlého a zajímavého textu
uvést jména majitelů panství, kteří jsou
pochováni v Turkovicích. Na počátku
spis prozrazuje, že Turkovice byly původně samostatným zbožím a že patřily
ve 14. stol. pánům z Riesenburku, později i Trčkům z Lípy. V roce 1568 připadlo Podhořanské panství i s Turkovicemi Henrichovi Gerštorfovi z Gerštorfu a od té doby zůstaly Turkovice
spojeny s tímto panstvím. Henrich zemřel r. 1602 a je pochován v Turkovicích
se svou chotí Kateřinou. Také jeho syn
Mikuláš Gerštorf byl pochován r. 1608
v Turkovicích. Dalšími vlastníky Turkovic
se stali rytíři z Vřesovic, kteří je v roce
1678 prodali Mikuláši Strakovi z Nedabylic, příslušníci tohoto rodu jsou též
pochováni v Turkovicích. Antonie Straková, která se provdala za svobodného
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pána Zárubu z Hustířan je rovněž pohřbena v Turkovicích. Roku 1753 dědil
statek Podhořanský svobodný pán Jan
Adam z Riesenburku. V roce 1786 koupil podhořanský statek Bořek Dohalský
z Dohalic, ale již roku 1794 jej prodal
hraběti Arnoštu Karlovi Pachtovi z Rájova, který zemřel roku 1823 a je pochován v rodinné hrobce v Turkovicích.
Arnošt Karel dal přistavět věž k turkovickému kostelu sv. Martina. Do rodinné
hrobky byla pochována r. 1836 i jeho
matka Marie Esterházy de Galantha.
Statek Podhořanský byl dále prodáván
r. 1840, 1848, 1859. Ve spisu administrátora Jos. Nechvíle není zapsáno, zda jsou
pozdější majitelé Podhořanského statku pohřbeni v turkovické pohřební empírové hrobce, proto již neuvádím jejich
jména.
Škola v Turkovicích má velkou
tradici od roku 1720
Před kostelem stojí zcela moderní
školní budova, ve které se však již nevyučuje. Školní výuka má v Turkovicích starou tradici od roku 1720, vyučování začalo ještě před tím, než Marie Terezie
vyhlásila povinnou školní docházku v roce 1774. Vyučovalo se čtení, psaní a počty. Velký význam se přikládal i náboženství, škola stála vedle kostela sv. Martina. Turkovická farnost začala působit
téhož r. 1720 a nepochybně přispěla ke
vzdělání ve svém okolí.
Ve vesnici stoji také dvě sochy
z 18. století, jedna přestavuje sv. Jana

Nepomuckého, druhá, na místním hřbitově Pannu Marii. Při silnici k Novému
Dvoru se nachází památník věnovaný
obětem první světové války.
Samotné Turkovice jsou obklopeny zemědělskými pozemky (pole, louky), jenom
v malé části katastru se nacházejí lesy.
Tomu také odpovídá zvířena, kterou zde
můžete pozorovat (káňata, poštolky, zajíce, srnky, divoká prasata atd.).
Okolí Turkovic má ale především vodohospodářský význam. Málokdo asi ví,
že jižně od obce pramení dva významné
přeloučské vodní toky. Jedním z nich je
Brložský potok, který se vlévá do Labe
západně od Přelouče u Lhoty u Přelouče. Druhým je Lipoltická svodnice, která
se do Labe vlévá na opačné straně, tj. na
východě u areálu firmy Excalibrus.
Břehové porosty uvedených vodotečí jsou vhodným hnízdním prostředím
pro mnoho druhů ptáků. Prostor si zde
naleznou dutinohnízdiči (strakapoudi,
sýkorky, lejsci, brhlíci atd.), ale také ptáci hnízdící na stromech nebo v keřích
(hrdličky, holubi, drozdi a kos, budníčci,
xuhýci, žluva, straka atd.). Svůj význam
mají také jako přirozené biokoridory (cesta pro šíření organismů — rostlin i živočichů).
Volně zpracováno dle turkovické kroniky
a jiných archivních pramenů.
Mgr. Jiří Rejl (přírodní věda)
Marcela Danihelková (regionální dějiny)
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Kulinářské okénko
Dobrý den vážení čtenáři kulinářského okénka. Dny se nám krátí a je čím dál
víc sychravo. Nic nás netáhne ven. Více
času tedy trávíme doma. Mnozí z Vás
toho využijí a začnou si v kuchyni vymýšlet různé dobrůtky. Než Vám ale nabídnu moje recepty, chtěl bych touto cestou poděkovat paní Dostálové za návrhy
receptů jídel z cukety. Cuketové zelí a koláč z cukety vyzkouším při nejbližší příležitosti. A tee k receptům, které jsem si
pro Vás připravil. Budou to dvě polévky
a dvě hlavní jídla. Na závěr přidám jedno překvapení.
Kapustová polévka
Co budete potřebovat: 1 hlávky kapusty, 1,25 l vývaru (z kostky), 3 větší
brambory, 1 větší cibule, česnek dle
chuti, voňavé uzené 10-15 dkg hub
(čerstvé, sušené, žampiony), 1-2 lžíce hotové jíšky na zahuštění, 1 lžíce
sádla, sůl, pepř.
Postup: Na sádle zpěňte cibuli, přidejte
na nudličky nakrájenou kapustu, chvíli
poduste a zalijte vývarem. Přidejte na malé kostičky pokrájené brambory a uzené.
Vařte do změknutí brambor, přidejte houby a zahustěte jíškou. Na mírném ohni ještě vařte 15 minut. Občas polévkou zamíchejte. Pro ty, kteří by chtěli vydatnější
polévku, pak doporučuji zvlášs uvařit velké kroupy, které se do polévky mohou
přidat.
Rychlá hovězí polévka
Co budete potřebovat: 25 dkg mletého
předního hovězího (ideální je kližka),
1,25 litru vody, lžíci sádla, 1 cibuli,
1 mrkev, 1 petržel, kousek celeru, kostku hovězího bujónu, 1 vejce, sůl, pepř.
Postup: Mleté maso dejte do vody, osolte, přidejte bujón a vařte. Zvlášs na sádle orestujte kořenovou zeleninu a cibuli.
Přidejte do vývaru a vařte doměkka. Na
závěr přidejte rozšlehané vejce. Dochuste solí, pepřem.

krájejte na malé kostičky. Stehna vložte
do remosky, mírně podlijte vodou, přidejte zbytek na proužky pokrájeného špeku,
bobkový list, nové koření, pepř. Nasypte
část zeleniny, na ni rozložte podélně nakrájené brambory, mírně osolte a na ně
dejte zbytek zeleniny a pečte. Je dobré čas
od času směs promíchat. Doba pečení je
asi 60 minut. Poznámka: zeleninou nešetřete. Ta je výborná na závěr i bez masa.
Bramborové placičky s uzeným masem
Co budete potřebovat: 4 vařené, středně velké brambory, vařené uzené maso 15 dkg (nejlepší je z obíračky), 1 cibuli, 2 vejce, strouhanku, sůl, mletý
pepř, sádlo na smažení.

!

Postup: Brambory na jemno v misce rozmačkejte, přidejte jemně pokrájené uzené maso, cibuli, sůl, pepř, vajíčka. Z jednoho vajíčka si dejte bílek stranou. Přisypte
úměrně strouhanku a vypracujte bramborové těsto. Z něho si udělejte placičky,
omočte je v odloženém bílku a obalte
strouhankou. Z obou stran osmažte.
A zde je to překvapení: uvařte si kávu
ze smetanky lékařské (pampelišky),
respektive z jejího kořene.
Očištěné kořeny smetanky podélně rozřízněte a v troubě usušte. Po usušení následuje pražení. Praží se tak dlouho až
zčervenají a křupou. Pak je musíte rozdrtit nebo rozemlít. Prášek zalijte vařící
vodou. Budete se divit. Zbarvení a vůně
opravdu připomíná kávu.
Ke všem jídlům přeji dobrou chus.
Pavel Culek

Inzerce

Kuřecí stehna na svíčkové zelenině
Co budete potřebovat: 2 kuřecí stehna,
uzený špek 15 dkg, mrkev, petržel,
celer, cibuli, 5 listů bobkového listu,
5 velkých kuliček nového koření,
10 kuliček pepře, 4 větší brambory,
pepř, sůl.
Postup: Stehna z obou stran nasolte, pod
kůži zasuňte proužky špeku, zeleninu na-
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Výlov Buňkova
V minulých dnech se jako každoročně uskutečnil výlov rybníka Buňkov.
Na to, jak ten letošní probíhal, jsme se zeptali hospodáře
místní rybářské organizace Ing. Karla Němce, který z titulu své
funkce celé „akci“ velí.
Obligátní otázka - Jak letošní výlov probíhal.
„Dá se říct, že průběh výlovu byl obvyklý. Výlov tak velkého
rybníka jako je Buňkov přináší vždy možnost problémů, nejenom proto, že může vysadit technika a ta naše už má něco za
sebou, ale jsme závislí i na počasí a to už vůbec neovlivníme.

Násada v něm přečká zimu (komoruje se) a na jaře ji pak
dosazujeme z jarních odlovů na plánovanou nebo povolenou
kapacitu.
V průběhu roku se rybí obsádka přikrmuje, sleduje se kvalita vody a hlídáme před útoky predátorů. V posledních letech je
to zejména kormorán a volavka, ale nejenom oni. Je to i narůstající problém pytláctví, kterému bohužel nahrává i současné znění trestního zákona.
Co se děje s rybami dál.
„Většina ryb je určená pro zarybnění sportovních rybářských revírů, našich i krajských. Naše tzv. malé vody provádíme nasazení ryb podle stanoveného zarybňovacího plánu.
Další ryby a to absolutní většinu jich nakoupí Východočeský
územní svaz do krajských vod. Část se prodává různým rybářským organizacím a firmám, které je využijí třeba i pro vánoční trh. No a nelze zapomenout i na prodej přímo na hrázi
občanům Přelouče a přilehlých obcí, který je každoročně významnější položkou.“
Jak to bude letos s rybami na Vánoce. Bude jich dost.
„Naše organizace nezajišsuje přímo ryby pro vánoční trh, protože nemáme sádky, kde bychom přechovali rybu do doby předvánočních distribucí. Ale věřím, že ryb bude letos dostatek, protože průběh počasí byl příznivý a to se projeví nejen v kusových
přírůstcích. A to ještě kdyby nám je nelikvidovali kormoráni,
ale o tom jsem již hovořil a navíc je to na dlouhé povídání.“
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů v dalším roce,
al dopadne alespoň jako ten letošní.
mh

Dalším faktorem je i skutečnost, že výlov provádějí prakticky pouze členové organizace, a i když mají v této činnosti značné zkušenosti, musí této práci věnovat své volno, dovolenou
a podobně. Chtěl bych jim všem i touto formou poděkovat za
jejich obětavé nasazení a celkový přístup k práci, díky kterému
všechno proběhlo tak jak mělo.
Jak vlastně probíhá takový rybářský rok, než nastane ten
očekávaný den výlovu.
Rybník Buňkov má rozlohu 54 ha a patří mezi největší ve
Východočeském kraji. Z hlediska rybničního hospodaření se
jedná o hlavní rybník, který plní současně funkci komory. To
znamená, že do něj nasazujeme násadu kapra ve věkové kategorii tzv. K2 produkovaných ve výtažnících, což je odborný
název pro menší rybníky, které má organizace bue ve vlastnictví, nebo v pronájmu.
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65. výročí
basketbalu v Přelouči
V sobotu 5. listopadu se v přeloučské Sokolovně opět sejdou generace basketbalistů a jejich příznivců, aby v přátelské
atmosféře společně oslavili 65 let od založení oddílu!
Dopolední sportovní program začíná již v 9 hodin, kdy se
představí naši nejmladší minižáci, v 10 hodin pak starší žákyně a od 11 hodin nastoupí na palubovku muži B a všichni
příchozí, kteří před lety sami úspěšně reprezentovali přeloučský oddíl a budou si chtít opět vyzkoušet naše parkety a koše!
Odpolední program zahájí ve 13,15 ženy — veteránky,
současné hráčky a příchozí, ve 14,15 je vystřídají muži — veteráni a v 15,30 se společně odebereme na prohlídku nové sportovní haly, ve které se představí muži A, hrající v současné době II. ligu!
Večerní program začne v 17,30 slavnostní schůzí v Sokolovně, poté bude následovat beseda, večeře, volná zábava
při hudbě, losování tomboly a také tradiční střelecké soutěže!
Nebude chybět ani výstavka trofejí, diplomů, fotografií a kronik
z celé dlouholeté historie oddílu!
Oddíl vznikl v roce 1946 při Sokole Přelouč, ale pamětníci si vzpomínají na další názvy, jako ZSJ Tesla, DSO Spartak,
TJ Slovan MěNV, TJ Tesla i na návrat k Sokolu v roce 1990.
V polovině roku 2010 vznikl oddíl BK Přelouč (basketbalový klub), důvodem odchodu ze Sokola byla právě dostavovaná nová sportovní hala, která svými parametry hřiště vyhovovala vyšším soutěžím. A právě ona bude v letošní sezoně
svědkem zápasů mužů, kteří téměř po padesáti letech vybojovali účast ve II. lize! A další historické úspěchy? K největším
patří určitě ty, že muži hráli v letech 1953—1958 celostátní soutěže, v letech 1961—1963 nově založenou II. ligu. Ženy tuto soutěž vybojovaly v kvalifikaci v roce 1959 a hrály ji nepřetržitě
7 let! V roce 1963 dokonce obsadily 3. místo! Ani naše mládež
nezůstávala pozadu. Dorostenci v roce 1958 obsadili 3. místo
v ČSSR, dorostenky byly po dlouhá léta nejlepší v kraji. I v posledních letech dosahovala vynikajících výsledků právě mládež.
Dorostenci a dorostenky byli opakovaně nejlepší v kraji a několik let úspěšně reprezentovali oddíl i město v celostátních ligových soutěžích. I družstvo žen nahlédlo do II.ligy, muži směřovali k vítězství ve Východočeské lize… Stále je na co vzpomínat!
A současnost?
65. basketbalová sezona v Přelouči (2011—2012) začala
již první říjnový víkend, a to zápasy mužů A a B, žen a k nim
se během měsíce přidali i nejmladší minižáci a žákyně U 15.
(Výsledky přineseme v příštím čísle Roštu.)
Zároveň muži A zahájili soutěž Českého poháru a jejich
první utkání slibuje úžasnou podívanou při ligových zápasech.
Umístění v sezoně 2010-2011:
Muži A:
1. místo — Východočeská liga — postup
do II. ligy
Ženy:
4. místo — Východočeská liga
Muži B:
5. místo — Oblastní přebor
Starší žákyně: 6. místo — Oblastní přebor
Kadeti U 16:
7. místo — Oblastní přebor
Všem přeloučským hráčům a hráčkám děkujeme za vzornou
reprezentaci našeho města!
D. Rambousková
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Orel Přelouč - oddíl florbalu
V měsíci říjnu se již naplno rozeběhly florbalové soutěže pro všechny družstva florbalového oddílu Orla Přelouč.
Čtenářům Roštu však přinášíme přehled
pouze o prvních zápasech družstev mužů, juniorů a dorostenců, protože týmy
žen, starších žáků a mladších žáků hrály až po uzávěrce přeloučského měsíčníku.

Orel Přelouč - muži A:
Áčko mužů stihlo v 3. lize již odehrát
4 mistrovské zápasy ve 2. kolech. Nejprve
elitní tým přeloučského florbalu zajížděl
v sobotu 24. září do Poličky a následně
pak v sobotu 16. října do sportovní haly
v Rokytnici v Orlických horách.
Po prvních 2 mistrovských zápasech,
kdy tým poměrně s přehledem vybojoval
plný počet bodů za dvě celkem jasná vítězství, se zdálo, že vstup do soutěže se
podařil „pravou nohou“. O to tvrdší byl
pak následný pád na zem po dvou těsných prohrách ve 2. kole. Hlavním problémem byl zbytečný výpadek ve 2. třetině
zápasu s „domácím“ týmem FBC Letohrad, který se už v třetině závěrečné nepodařilo dohnat, a pak celkově jalová
koncovka, která nás nejvíce pozlobila
v zatím posledním zápase s Orlickem-Třebovskem, kdy jsme jinak od poloviny zápasu OT kombinačně přehrávali,
ale ne a ne děrovanou potvůrku dostat
za záda kvalitně chytajícího gólmana
soupeře.
Výsledky:
SK 1. FBC Polička 9:3 (1:1, 3:2, 5:0)
ASPV Holice 8:0 (3:0, 2:0, 3:0)
FBC Letohrad 5:7 (2:3, 0:3, 3:1)
FbK Orlicko-Třebovsko 1:2 (0:1, 0:0, 1:1).
Čelo tabulky 3. ligy:
1. FbK Svitavy B
2. FbK Kostelec n/O
3. FBC Letohrad
4. Orel Přelouč A
5. Sokol Pardubice G

4 3 1 0 10 18:8
4 3 0 1 9 23:10
4 3 0 1 9 24:11
4 2 0 2 6 23:12
4 2 0 2 6 18:12

Orel Přelouč - muži B:
Béčko mužů stihlo dosud též odehrát
4 mistrovské zápasy v nové sezóně a dosud si počíná až překvapivě skvěle - 4 zápasy = 10 bodů za 3 výhry a jednu remízu! Čtenářům Roštu pouze pro úplnost
připomínáme, že Pardubická liga se vý-
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razně zkvalitnila vytvořením nižší soutěže (Pardubického přeboru) a současným zúžením počtu týmu ve 3. lize, odkud spadlo do Pardubické ligy celkem
6 velmi kvalitních týmů. Přestože přeloučské béčko si zachránilo účast v této soutěži doslova až v posledním kole loňské
sezóny, vstup do sezóny nové se vydařil
nad očekávání výborně.
Výborným osvěžením týmu se zatím
totiž jeví přechod několika juniorů z přeloučské líhně do soutěže dospělých, kde
mohou letos poprvé hrát mistrovské zápasy. Že si vedou dosud skvěle a spojení zkušenosti s dravým mládím zatím funguje, je vidět z dosavadních výsledků:
Výsledky:
Sokol Pardubice C 3:3 (1:2, 0:1, 2:0)
TJ Lubná 12:4 (2:1, 2:3, 8:0)
FBC Letohrad B 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)
SK Supy Žamberk 6:3 (1:1, 1:1, 4:1).
Čelo tabulky 3. ligy:
1. Orel Přelouč B
2. Sokol Pardubice C
3. SK Supy Žamberk
4. FBC Letohrad B
5. FTC Vysoké Mýto

4 3 1 0 10 25:13
4 2 2 0 8 25:16
4 2 1 1 7 29:20
4 2 1 1 7 19:18
4 1 3 0 6 21:17

Orel Přelouč - junioři:
Junioři ve svém prvním mistrovském
turnaji v Rokytnici v Orlických horách
předvedli 2 zcela rozdílné zápasy. V prvním neuvěřitelnou bojovností neustále
dotahovali vedení týmu z Jičína a v doslova infarktovém zápase (autor tohoto
článku si po něm musel na uklidnění
šoupnout malého ruma do čaje:-) vybojovali ceněnou remízu až při power-play
v samém konci zápasu, kdy David Verunáč zachovalou chladnou hlavu a nekompromisní ranou pod víko proměnil
trestné střílení za faul soupeře ve vyložené šanci 3 vteřiny před koncem zápasu!
Ve druhém zápasu doslova laxní
vstup a někdy až přímo hrozivá obranná činnost celého týmu pak způsobily,
že domů jsme odjížděli s pocity zmaru
po jasné prohře s týmem, s kterým jsme
určitě mohli sehrát vyrovnanější partii.
Výsledky:
FBK Jičín 8:8 (3:4, 2:1, 3:3)
FbK Orlicko-Třebovsko 4:11 (1:4, 1:3, 2:4).

Orel Přelouč - dorostenci
Dorostenci začínali svoji novou sezónu 2 mistrovskými zápasy v neděli
16. října ve Dvoře Králové. Přestože v letošní sezóně doplňujeme tým dorostenců o nejlepší hráče starších žáků, aby
mohli nasbírat cenné zkušenosti pro svoji vlastní soutěž, oba úvodní duely jsme
překvapivě vyhráli.
Zejména je potřeba ocenit práci týmu v prvním zápase s technicky silnou
Dobruškou, kdy jsme nebyli schopni
v prvních dvou třetinách proměnit své
šance. Po jediné naší hrubé defenzivní
chybě se tak soupeř dostal do jednobrankového vedení, které jsme museli
v 3. třetině dotahovat. Což se podařilo
zejména díky dvěma přesným střeleckým zásahům Vojty Navrátila, kterého poté doplnil i po krásně rozehrané standardce Miliho Koubka ranou do šibenice
Dan Pitřík.
V druhém zápase jsme pak trpělivě
gól po gólu zvyšovali svůj náskok a výbornou defenzivní činností celého týmu
nedopustili žádné zdramatizování vývoje utkání.
Výsledky:
TJ Sokol Dobruška 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
FTC Vysoké Mýto 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).
Na závěr článku o přeloučském florbalu pak všem jeho fanouškům připomínám, že florbal v Městské sportovní
hale do Vánoc lze shlédnout v tyto termíny:
sobota 19. 11. - dorost
sobota 26. 11. - ženy
neděle 27. 11. - muži A
neděle
4. 12. - starší žáci
neděle 18. 12. - junioři
Začátky utkání a další podrobnosti
z přeloučského florbalu pak můžete sledovat na našich 5 nástěnkách po městě
či na webových stránkách www.fbcprelouc.ic.cz.
V neposlední řadě pak za celý oddíl
děkuji našim sponzorům: Skupině ČEZ,
Stavebnímu podniku Přelouč s.r.o., Městu Přelouč a firmě JP Sport (se speciální florbalovou nabídkou v novém internetovém obchodě www.florbalka.cz), bez
nichž by fungování tak velkého oddílu
za rozumné ceny pro jeho členy nebylo
myslitelné.
Mirek Kumstýř
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VÝSLEDKY V PROBÍHAJÍCÍ PODZIMNÍ SEZÓNĚ HC JESTŘÁBI
A-TÝM (1. NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD)
sobota 17. 9.
SK KOMETA POLIČKA - HC JESTŘÁBI
góly: Kopecký 2x

4 : 2 (0:0, 2:1, 2:1)

neděle 18. 9.
TJ LOKOMOTIVA Č. TŘEBOVÁ - HC JESTŘÁBI 3 : 1
gól: Kopecký
(1:1, 0:0, 2:0)
sobota 1. 10.
HC JESTŘÁBI - SHC OPAVA
góly: Svoboda, Kopecký

2 : 3 (0:2, 1:1, 1:0)

neděle 2. 10.
HC JESTŘÁBI - TJ SOKOL PORUBA
góly: Čapek 2x, D. Kazimír, Příhoda

4 : 3 (0:0, 1:1, 3:2)

neděle 9. 10.
SK JIHLAVA - HC JESTŘÁBI
góly: Kalousek 2x, Svoboda

4 : 3 (1:0, 1:1, 2:2)

Zápasy odehráli:
J. Kraus, P. Brykner - M. Šmíd, L. Bažant, Z. Čapek, M. Kazimír,
L. Tesák, J. Příhoda, P. Svoboda, V. Navrátil, T. Vorba, P. Sádovský, R. Kopecký, J. Kalousek, T. Hackenbeg, R. Kubát, D. Kazimír,
Z. Hejhal, M. Štajner, R. Stoklasa, D. Štefanský, J. Ježek
PROGRAM NA LISTOPAD
den datum čas hřiště
neděle 6.11.11 14:00 Přelouč
neděle 13.11.11 14:00 Přelouč
neděle 20.11.11 14:00 Přelouč
neděle 27.11.11 14:00 Přelouč

domácí
HC Jestřábi
HC Jestřábi
HC Jestřábi
HC Jestřábi

hosté
TJ ACS Malenovice
HBC Vsetín
SK Kometa Polička
TJ Česká Třebová

B-TÝM (OBLASTNÍ LIGA VÝCHOD)
neděle 18. 9.
HBC RONEKA PCE - HC JESTŘÁBI B
1 : 6 (0:1, 1:3, 0:2)
góly: Pecka 2x, Komůrka, Šolta, Sláma, Kadera
neděle 25. 9.
HBC JOKERIT CHRUDIM B - HC JESTŘÁBI B 6 : 3
góly: Raška, Kadera, Pecka
(2:1, 2:1, 2:1)
neděle 2. 10.
HC JESTŘÁBI B - SK HOLCIM PRACHOVICE 4 : 1
góly: Pecka 2x, Novotný, Dvořák
(2:0, 2:1, 0:0)
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neděle 9. 10.
SK HBC SPLAŠENÉ HOLE PCE - HC JESTŘÁBI B 3 : 4
góly: Mucha 2x, Novotný, Adámek
(1:1, 1:3, 1:0)
Zápasy hráli:
D. Krejčík, Jan Kraus - L. Komůrka, L. Dvořák, F. Oliva, P. Svoboda st., T. Hájek, J. Kadera, J. Šolta, R. Raška, R. Hrubeš, M. Pidanič, J. Pecka, M. Sláma, M. Kazimír, J. Kalousek, T. Hackenberg,
M. Růžek, J. Novotný, R. Adámek, P. Maschke, F. Mucha
PROGRAM NA LISTOPAD
den datum čas hřiště
neděle 6.11.11 16:00 Přelouč
neděle 13.11.11 16:00 Přelouč
neděle 20.11.11 16:00 Přelouč
neděle 27.11.11 16:00 Přelouč

domácí
HC Jestřábi
HC Jestřábi
HC Jestřábi
HC Jestřábi

hosté
Autosklo-Pce C
Heřm. Městec C
Olympia Hradec Kr.
Delta Pardubice

STARŠÍ DOROST (NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD)
neděle 25. 9. - hráno v České Třebové
SK KOMETA POLIČKA - HC JESTŘÁBI

7 : 0 (1:0, 2:0, 4:0)

HC JESTŘÁBI - TJ LOKOMOTIVA Č. TŘEBOVÁ 1 : 4
gól: Novotný
(0:1, 0:2, 1:1)
neděle 9. 10. - hráno v Přelouči
HC JESTŘÁBI - TJ LOKOMOTIVA Č. TŘEBOVÁ 1 : 2
gól: Dekereš
(0:0, 1:2, 0:0)
SK KOMETA POLIČKA - HC JESTŘÁBI

6 : 0 (2:0, 3:0, 1:0)

Utkání hráli:
P. Kratochvíl, O. Novotný - O. Kadaník, T. Malina, L. Moravec,
J. Novotný, A. Bednář, J. Vamberský, J. Kmoníček, T. Richtár,
V. Metzl, F. Balada, F. Doležalek, M. Mencl, M. Dekereš
PROGRAM NA LISTOPAD
den datum čas hřiště
domácí
neděle 06.11.11 8:00 Přelouč HC Jestřábi
SK Kometa
neděle 06.11.11 12:00 Přelouč
Polička
SK Kometa
neděle 20.11.11 11:00 Č. Třeb.
Polička
neděle 20.11.11 13:00 Č. Třeb. HC Jestřábi

hosté
TJ Česká Třebová
HC Jestřábi
HC Jestřábi
TJ Česká Třebová

- fáda -

Inzerce

39

!

Inzerce

Inzerce

Přeloučský Rošt - měsíčník, č. reg. PA/12-R78, číslo 11 - 4. listopadu 2011. Vydává: Město Přelouč, Masarykovo nám. 25, 533 01 Přelouč,
IČO 00274101. Šéfredaktorka Martina Horáčková, ilustrace Jitka Myšičková, vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1300,
sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Masarykovo nám. 25, 533 01 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz,
podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992.
Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora.

