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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

RADA MĚSTA PŘELOUČE
22. schůze Rady města Přelouče
proběhla v pondělí 22. 8. 2011. Na
svém programu měla mimo jiné rozhodnutí o vydání nařízení města č. 6/2011
„Tržní řád“. Bližší informace zveřejňujeme níže.
Schválena byla rovněž smlouva o nájmu budovy č.p. 57 v k.ú. Lhota pod Přeloučí. Pronajímatel přenechává nájemci
do užívání nebytové prostory ve výše uvedené budově a výše uvedený pozemek
za účelem provozování dětského centra - školky. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou s účinností od 1. 9. 2011.
Rada města rovněž souhlasí s umístěním vývěsní skříňky Českého svazu
včelařů na pozemku města na Masarykově náměstí v Přelouči. Dále rada města nevyhovuje námitkám stěžovatele Mias OC,
spol. s r.o. proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
zařízení interiéru nové budovy MěÚ Přelouč.
Předsedovi sportovní komise ukládá
rada města projednat návrh vhodné lokality na katastru města pro přemístění
skateparku a navrhnout možnost využití
stávající plochy pro jiné sportovní účely.
23. schůze rady města proběhla
5. 9. 2011. Radní na ni mimo jiné schválili statut pro udělování cen za nejlepší
herecké a tvůrčí výkony v dabingu. Změnou je doplnění divácké ceny, která byla
již zkušebně zařazena minulý rok a zvláštní ceny poroty za mimořádný dětský he-

recký výkon „Kouzelný prsten“. Cenu diváků uděluje společnost INTERGRAM
a dětskou cenu Prezidium Herecké asociace. Rada města rovněž požádala Český rybářský svaz MO Přelouč o pomoc při
likvidaci vodní vegetace v lokalitě velkého rybářského revíru písníku Mělice z důvodu zlepšení podmínek pro rekreační
návštěvníky, sportovce i sportovní rybáře této příměstské rekreační lokality města. Stížnosti občanů v letošní sezoně byly zejména na vegetací zarostlé plochy
pláží, na úbytek plochy pláží a na značné zarůstání vodní plochy vodní vegetací. Likvidaci vodní vegetace lze účinně
řešit vysazením amurů, kteří by byli po
několik let hájeni. Na základě žádosti
města zahájí ČRS MO Přelouč ve spolupráci s ČRS VČÚS Hradec Králové potřebné kroky. Žádná finanční spoluúčast města z uvedeného kroku nevyplývá. Jedná
se pouze o podnět k realizaci nasazení
amurů.
Dále rada města ukládá řediteli Technických služeb města Přelouče zabývat
se ve spolupráci s odborem správy majetku a infrastruktury MěÚ problematikou
úspory elektrické energie v systému veřejného osvětlení postupnou výměnou
klasických světelných zdrojů. Veřejné
osvětlení komunikací ve městech s použitím LED technologie je současný trend
v tomto oboru, který má přinést jednoznačně úsporu obecním rozpočtům v nákladech na elektrickou energii. Z dostup-

!

ných materiálů lze dovodit reálnou úsporu v hodnotách 40 - 50 % při současných
cenách elektrické energie. Rovněž se jedná o prakticky bezúdržbovou technologii
s životností 10-15 let, takže by měly odpadnout i příslušné náklady na opravy
světelných zdrojů. Při zkušebním osazení a měření v ulici Karla Čapka na jaře
2011 byla změřena úspora 35%.
Radou města bylo rovněž schváleno poskytnutí materiálu v hodnotě do
150.000,- Kč firmě Kasi a.s. majetková,
Přelouč na opravy chodníků v ul. Hradecká.
Rada města rovněž bere na vědomí
prověření možnosti prodeje čp. 923 v ulici Palackého jednomu subjektu a nesouhlasí s navrhovaným převodem bytů stávajícím nájemníkům formou splátek.
24. schůze rady města proběhla
19. 9. 2011. Radní mimo jiné schválili
text „Výzvy k podání nabídky na zpracování územního plánu Přelouče“ a pravidla výběrového řízení pro prodej nemovitostí - lesního hospodářského celku
Přelouč. Schválena byla rovněž smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky „Zařízení interiéru nové budovy MěÚ Přelouč“ s firmou KOŘAN NÁBYTEK, s.r.o.
Plzeň. Schválena byla i smlouva o dílo
na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ul ČSA v Přelouči“ s firmou K+N stavební společnost, s.r.o. Pardubice. Na vědomí radní vzali otevřený dopis obyvatel
místní části Škudly k provozu drůbežárny a zároveň souhlasili s podáním podnětu k posouzení stavu provozování této drůbežárny České inspekci životního
prostředí Hradec Králové.
mh

Upozornění o nabytí účinnosti Tržního řádu města Přelouče
ke dni 15. 9. 2011
Rada města Přelouče se na svém zasedání dne 22. 8. 2011
usnesla vydat nařízení č. 6/2011 - „Tržní řád“ města Přelouče, s účinností ke dni 15. 9. 2011.
Toto nařízení stanoví podmínky pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím, a to na tržních místech, předsunutých prodejních místech, restauračních předzahrádkách, včetně pochůzkového a podomního prodeje, prodeje z pojízdných
prodejních zařízení a přívěsů a prodeje bez prodejního zařízení.
Tento tržní řád je závazný pro celé území města Přelouče,
bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví pozemků, na
nichž se nachází místo prodeje a poskytování služeb.
Mimo jiné tržní řád upravuje místa pro prodej zboží a poskytování služeb, dobu prodeje zboží a poskytování služeb,
pravidla, která musí dodržovat provozovatel tržního místa, pro-
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dejního místa, předsunutého prodejního místa a restaurační
předzahrádky k zajištění jejich řádného provozu. Zakazuje
prodej určitého druhu zboží a povoluje prodej vyjmenovaného zboží, a to zemědělského a potravinářského zboží zemědělských pěstitelů, chovatelů, zpracovatelů a výrobců potravin
a rukodělných výrobků lidových řemesel a hraček. Pro restaurační předzahrádky stanoví, že slouží k prodeji shodného sortimentu, který je poskytován v související provozovně, mimo
sortimentu zakázaného.
Tržní řád zakazuje na území města Přelouče podomní prodej, pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení.
Odkaz ke stažení: Oficiální web města Přelouče www.mestoprelouc.cz - Orgány města - Dokumenty města - Obecně
závazné vyhlášky a nařízení

3

Zprávy z radnice

!

XVII. ročník udílení Cen Františka Filipovského
17. 9. 2011 proběhl v Přelouči již
XVII. ročník udílení Cen Františka Filipovského za nejlepší tvůrčí a herecké
výkony v dabingu. Slavnostního večera
se ve společenském sále Občanské záložny kromě představitelů města, odborné poroty a řady novinářů zúčastnily
i známé herecké osobnosti. Přípravou
scénáře se stejně jako v loňském roce
ujal pan Gustav Oplustil, režie Pavel Vantuch. Úvodního slova se pak již tradičně ujala paní Pavlína Filipovská a mezi dalšími účinkujícími byl např. Václav
Marek a jeho BLUE STAR, Zdeňka Veselková, Pavel Švestka, Věra Nerušilová,
Josef Štágr a Dáša Zázvůrková. Celým
programem stejně jako v loňském roce
provázel herec a moderátor Jan Rosák.
Novinkou letošního večera bylo promítání ukázek všech nominovaných děl.
Zkrácený záznam předání cen za dabingovou tvorbu v roce 2010 - Ceny Františka Filipovského Město dabingu a staletá historie natočila Česká televize, vedoucí
dramaturg - Ivan Hubač, šéfdramaturg - Ondřej Šrámek, scénář - Pavlína Filipovská a Pavel Vantuch, kamera - Josef Nekvasil, režie - Pavel Vantuch. Záznam byl
vysílán 20. září 2011 ve 21.45 na ČT 2.
Ve třináctičlenné odborné porotě se
letos poprvé objevil i zástupce TV Barandov. Pro příští rok je pak přislíbena účast
zástupce televizní společnosti HBO. Porota letos zasedala od 18. listopadu 2010
do 8. června 2011 a neměla opět jednoduchý úkol.
Nakonec rozhodla takto:
V hlavní kategorii, tj. Cenu Františka Filipovského za nejlepší ženský
a mužský herecký výkon v dabingu si
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letos odnesla Tereza Bebarová za roli Funny ve filmu FUNNY LADY a Martin Stránský za roli Dr. House v seriálu
Dr. HOUSE VI. Obě ceny uděluje Město
Přelouč spolu se Zvláštní cenou Františka Filipovského za mimořádné dabingové zpracování televizních nebo
filmových snímků různých žánrů tvory animované a dětské. Tu si letos odnesl snímek TUČŇÁCI Z MADAGASKARU I. v režii Alice Hurychové.
Cenu Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořádnou kvalitu překladu a úpravy dabovaného audiovizuální
díla, kterou uděluje Jednota tlumočníků
a překladatelů získal snímek VOJENSKÝ
SOUD SE VZBOUŘENCI Z LODI CAINE
za překlad Pavla Medka a úpravu Vladimíra Žjánského.
Dalším oceněním je Cena FITESu za
mimořádné dabingové zpracování hodnotného audiovizuálního díla včetně
seriálů. Tuto cenu uděluje Český filmový
a televizní svaz FITES a v letošním roce ji
získal snímek FUNNY LADY v režii Vladimíra Žjánského.
Cenu Sennheiser a Asociace pracovníků se zvukem za nejlepší zvuk
dabovaného audiovizuálního díla, udělovanou Asociací pracovníků se zvukem
získalo PROROCTVÍ - zvuk Miloš Vrána a Antonín Němec.
Cena F. Filipovského za celoživotní mistovství v dabingu, kterou uděluje
prezidium Herecké Asociace, byla letos
udělena Janě Štěpánkové, Janu Skopečkovi, Jaroslavu Kunešovi, Janu Schánilcovi a Karlu Janskému - in memoriam.
Cenu FITESu za celoživotní mimořádnou dabingovou tvorbu si letos odnesla Olga Walló.

Cenu diváků za nejlepší výkon nebo dílo v dabingu si letos odnesl Martin Stránský za roli Dr. House v seriálu
Dr. House, v režii Marka Tomažiče. O udělení této ceny hlasují diváci na stránkách
www.dabingforum. Cena je udělována
pod záštitou společnosti INTERGRAM - nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.
Bohatý program byl pro diváky a návštěvníky jako každoročně připraven na
Masarykově náměstí v Přelouči. Celý program byl zahájen v 13.00 dětskou diskotékou, poté se na pódiu vystřídali Jan
Bendig, Markéta Konvičková či Zelenáči Mirka Hoffmana. V podvečerních hodinách vystoupil na náměstí Banjo band
Ivana Mládka a přeloučská skupina Polymetal. Tak, jako v loňském roce, byla
i letos pro návštěvníky připravena velkoplošná projekce - diváci na náměstí
tak mohli v přímém přenosu sledovat
předávání cen za dabing z Občanské
záložny.
Již tradičně mohli diváci navštívit
i Zahradní Galerii v prostorách Ateliéru
Josef. Zde byla k vidění výstava obrazů,
fotografií ATELIER JOSEF a soch z WORKSHOPU. Mezi účinkujícími se pak v bohatém programu objevili např. Žeszový
kvartet - ZUŠ Přelouč, písničkář Adam
Katona, sdružení potulných muzikantů - KOLEDNICE, skupina Polymetal, komorní duo Jana Heryanová-Ryklová a František Lamač. Součástí Zahradní galerie
je i v letošním roce vyhlášení charitativní tomboly, jejíž výtěžek bude opět věnován Dětské klinice Fakultní nemocnice
Hradec Králové.
mh
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Tisková konference ke slavnostnímu udílení cen
- XVII. ročník dabingových cen Františka Filipovského
6. září 2011 se v pražském klubu MAT na Karlově náměstí
konala tisková konference ke slavnostnímu udílení cen Františka Filipovského. Moderátorské úlohy se ujal Ondřej Kepka.
Dále se zde představili zástupci všech organizací, kteří tento
projekt společně organizují - FITES, Herecká asociace Praha
a Město Přelouč. Konference se dále zúčastnila také předsedkyně poroty p. Alice Šnyrychová a několik členů přípravného
výboru jako například režisér slavnostního předávání cen pan
Pavel Vantuch, scénárista pan Gustav Oplustil, nebo moderátor
večera Jan Rosák, či patronka projektu paní Pavlína Filipovská.

Zahradní galerie 2011
17. září 2011 se konal již 7. ročník Zahradní Galerie v Přelouči v ulici Štítného, kterou pořádá Ateliér Josef. Vedle již tradiční výstavy obrazů Josefa Dvořáčka se představili i další výtvarníci jako např. Bohdan Beran, MUDr. Buček, akademická
sochařka Blanka Proksová, Filip Carlan a další. Součástí akce
byl jako již tradičně hudební program, ve kterém se vystřídalo
devět hudebních souborů. Prostor pro vystoupení opět dostala
ZUŠ Přelouč a místní rockové kapely v provedení unplugged.
Absolutním vrcholem bylo potom vystoupení komorního dua
František Lamač/Jana Heryánová-Ryklová a blugreasové formace The Kingsize Boogiemen z Prahy. Součástí celé akce byla
opět tombola, jejíž výtěžek bude věnován Dětské Klinice Fakultní Nemocnice Hradec Králové. Tímto bychom také rádi poděkovali městu Přelouč za podporu a všem sponzorům, bez kterých
by se tato akce nemohla konat.
Počasí vyšlo a návštěvnost byla taková, že Zahradní Galerie praskala ve švech. Děkujeme za účast a přízeň a az žije ročník příští!!
Za Ateliér Josef Luděk Schejbal

Na tiskové konferenci byly zveřejněny nominace XVII. ročníku dabingových cen a také představena jedna z cen, kterou
nominovaní získávají.
Novinářům byly sděleny i základní informace o konání a průběhu samotného slavnostního večera 17. září 2011 v přeloučské Občanské Záložně i k odpolednímu doprovodnému programu, který se každoročně koná na Masarykově náměstí.
Představena byla i nově udělovaná Cena diváků. Tuto cenu
uděluje společnost INTERGRAM a diváci o ní měli možnost hlasovat na webových stránkách www.dabingforum.cz.
mh

Sochařský workshop
- 1. ročník
Od 10. 9. - 15. 9. 2011 se konal v Přelouči 1. ročník sochařského workshopu. Tuto akci pořádal Atelier Josef, ve spolupráci s městem Přelouč, které poskytlo pro účely konání této
akce prostory kina a přilehlých prostor. Této akce se aktivně
zúčastnilo několik sochařů a výtvarníků z celé republiky a za
všechny je třeba jmenovat akademickou sochařku Blanku Proksovou,
která celou akci odborně vedla. Do
tvorby, az již malování či sochařského portrétu se zapojovali i lidé z ulice, nebo žáci Přeloučských škol. Dále je potřeba zmínit výraznou účast
ZUŠ Přelouč, která do prostor kina v rámci konání této akce
přesunula část své výuky.
Součástí této akce byl i doprovodný program a výstava výtvarných děl zúčastněných výtvarníků, ZUŠ a gymnázia, která
se konala v prostorách kina. Z doprovodného programu je potřeba zmínit zejména vystoupení taneční skupiny Flamenco Pardubice a pěveckého sboru J. B. Foerster Přelouč. Celé akce se
zúčastnilo cca 600 návštěvníků.
Za Ateliér Josef Luděk Schejbal

Pozvánka na výstavu
17. září byla v prostorách „DIVIŠOVY VILY“ slavnostně zahájena výstava naivních obrázků pana Ivo Štěpánka. Nejen výstava,
ale též nově zrekonstruované prostory DIVIŠOVY VILY rozhodně
stojí za vaši pozornost.
redakce Přeloučského Roštu

10 / 2011
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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
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!

Informace týkající se
sběrného dvora
Upozorňujeme občany, že v pátek 28. října 2011, v den
státního svátku, bude sběrný dvůr uzavřený. Jeho služby můžete využít kterýkoliv jiný provozní den. Děkujeme za pochopení. Pro připomenutí uvádíme provozní dobu sběrného dvora:
Pondělí:
Středa:
Pátek:
Sobota:

13
10
13
8

-

17
15
17
12

hod.
hod.
hod.
hod.

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

Inzerce

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

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

Veèer s videokronikou mìsta Pøelouèe
dne 25. 10. 2011 od 18.00 hodin
ve velkém sále Občanské záložny Přelouč
Vstup zdarma
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Aktuální informace

Trh práce
na Přeloučsku
Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
Míra nezaměstnanosti k 31. 8. 2011 v Pardubickém kraji: 9,5 %.
Míra nezaměstnanosti okres: Pardubice 5,8 %, Chrudim
8,1 %, Svitavy 10,3 %, Ústí nad Orlicí 7,8 %.
Region: Pardubicko 6,2 %, Holicko 6,8 %, Přeloučsko 7,7 %.
Na kontaktním pracovišti v Přelouči bylo k 31. 8. 2011 evidováno celkem 1118 uchazečů o zaměstnání (dále jen UoZ).
V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 6,9 %. Dále uvádím míru nezaměstnanosti Chvaletice 7,8 %, Řečany n/L 6,41 %,
Choltice 8,69 %, Břehy 8,75 %.
Počet nahlášených volných pracovních míst: Přeloučsko 188
(24 THP, 164 dělníci), Pardubicko 1175, Holicko 58.
Michaela Hývlová
Vedoucí referátu zaměstnanosti KoP Přelouč

!

Kalendář 2012
Městský úřad Přelouč nabízí přeloučským podnikatelům
a firmám opět možnost nákupu kalendáře na rok 2012 pro
účely vlastní propagace, nebo jako vánoční dárky pro své zaměstnance.
Autorem grafického návrhu je pan Štěpánek. Kalendář bude vyroben jako nástěnný (rozměr A3) a objednat ho lze přímo
na městském úřadě v kanceláři sekretariátu u p. Horáčkové,
nebo na tel. čísle 466 094 103, mobilní tel. 603 184 573.

www.portal.mpsv.cz - volná pracovní místa - informace z ÚP - agentury práce - životopisy - databáze škol - státní sociální
podpora - sociální služby - elektronické formuláře apod.

Sportovní klub
MP Přelouč

Sportovní klub
MP Přelouč

dětský oddíl aiki ju jutsu

! Cvičení pro dospělé !

Kdy:

Každé pondělí a středa v 17.00 - 18.30 hod.

Kdy:

pondělí a středa 19.30 - 21.00 hod.

Začínáme: 5. září 2011 (nábor do konce října)

Začínáme: 19. září 2011

Kde:

Kde:

Budova v Kladenské ul., čp. 845
(naproti mateřské školce)

Budova v Kladenské ul.,
čp. 845
(naproti mateřské školce)

Cvičitelé: Martin Karabec (Tenzo)
Radek Šípek
Libor Bína (Dědeček)
Kontakt: mp@mestoprelouc.cz, tel. 736 60 70 98

Cvičitelé: Martin (Tenzo)
Radek
Libor (Dědeček)

Cvičení je vhodné pro děti od 6 let.

Kontakt:

Náplň cvičení:
Celková pohybová průprava zaměřená na rozvoj pohybových dovedností,
úpolová gymnastika a posilování, základní pádové, pákové a úderové techniky
Teoretická výuka: základy anatomie,
poskytování první pomoci, historie bojových sportů
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mp@mestoprelouc.cz, tel. 736 60 70 98

Náplň cvičení:
Pohybové aktivity zaměřené na zvýšení fyzické kondice
po nepříliš aktivním dni - posilování, utužování, údery, základní gymnastika, pády, páky, sebeobrana... zkrátka vše,
co zpočátku bolí, ale přináší tělu i vaší mysli blahodárné účinky! ☺
PřijYte si zkusit co vydržíte, přijYte si protáhnout tělo po celodenním sezení...!
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Aktuální informace

!

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

P

služby strážníků a jeho snadné ovládání, rychlost i velmi nízVážení čtenáři,
ké provozní náklady hovoří ve prospěch těchto transportérů.
v tomto příspěvku městské policie bych vás rád upozornil
Také využívání a prospěšnost u některých městských policií,
na nařízení vydané radou města Přelouče - Tržní řád. Z pohlekteré tato zařízení pořídily, hovoří o jeho užitečnosti. Snad jedu městské policie je zde několik důležitých bodů. Myslím si,
dinou nevýhodou je vyšší pořizovací cena.
že by o nich měli vědět i ostatní občané, a proto je zde zdůrazním.
Prvním z omezení, které Tržní řád přináší a zmíním ho, je
A nyní k některým případům uplynulého období:
provozní doba restauračních předzahrádek. Z důvodu častých
stížností na hluk návštěvníků byla omezena doba provozu do
Podivný „pejskař“...
22 hodin. Poté jsou prodej a poskytování služeb na těchto mísNa základě tel. stížnosti na rušení nočního klidu byl v ul. Patech zakázány.
lackého kontrolován mladík, který v uvedené ulici hledal svéDalším důležitým aspektem je druh prodávaného zboží a naho psa. Toho přivolával píšzalkou a křikem. Jelikož mladík byl
bízených služeb na tržních místech. Zde je např. zakázán proopilý a dezorientovaný, a nemohl ani po poskytnutí nezbytné
dej spotřebního zboží, pyrotechniky nebo lihovin a tabáku.
součinnosti prokázat svoji totožnost, byl pěšky předveden na
Posledním podstatným, a nutno dodat vítaným přínosem, je
policii ČR Přelouč k prokázání totožnosti.
omezení podomního a pochůzkového prodeje. Mnozí z vás se
Zde byl mladík ztotožněn a byla také zjištěna jeho bohajistě setkali s otravnými a neodbytnými prodejci na parkovištá majetková trestná činnost. Mladíka si nakonec vyzvedl jetích, kteří se vám pokoušeli vnutit zboží pocházející nezřídka
ho otec a pejsek byl nalezen na sídlišti.
z trestné činnosti. Tento prodej je v současné
době zakázaný. Podomní a pochůzkoví prodejMotocyklista pod vlivem alkoholu...
ci se dopouští přestupku a o své „kvalitní“ zboží
Přibližně ve 2 hodiny ráno byl hlídkou MP
MÌSTSKÁ
mohou tímto jednáním přijít. Neváhejte v těchv centru města spatřen motocyklista bez ochranPOLICIE
to případech využít naše telefonní čísla.
né přilby a osvětlení. Z tohoto důvodu byl také
hlídkou zastaven a kontrolován. Při kontrole jeDále bych jen krátce upozornil řidiče - rodiče,
vil problémy s koordinací pohybů a mluvy. Prokteří dopravují svá dítka ráno do škol a odpoledto u něho byla provedena dechová zkouška na
ne si je vyzvedávají, že znovu dojde ke kontrole
přítomnost alkoholu. Ta hlídce ukázala pozitivní
dětských zádržných bezpečnostních zařízení. Řádvýsledek ve výši 2,20 ‰ alkoholu v dechu. Přes
ně připoutané děti budou odměněny drobnou
operačního MP byla přivolána hlídka policie ČR
ØE
È
LOU
maličkostí. Řidiče, kteří nebudou mít řádně přia celá věc jí byla předána.
poutané děti, čeká odměna v podobě sankce
a 4 trestné body v kartě řidiče. Dbejte prosím na bezpečnost
Rušení promítání...
svých dětí, statistiky v této oblasti nejsou radostné...
Při promítání filmu v městském parku rušil svým hlasitým
projevem jistý mladík sledování produkce. I přes výzvy ke ztišeDne 14. 9. nás navštívil prodejce osobních transportérů
ní se odmítal chovat tak, aby ostatní nerušil a proto byl z místa
SEGWAY. Strážníci měli možnost si vyzkoušet ovládání a vyvykázán. I toto však nehodlal respektovat a nadále se vracel
užití tohoto výrobku. Úprava pro městské policie byla velmi
a křičel. Proto byli strážníci nuceni použít donucovací prostředprakticky a účelně vybavena, nechyběl ani policejní maják. Doky a odvést mladíka na služebnu ke zjištění totožnosti. Po nevedu si představit efektivní využití těchto výrobků ve výkonu
zbytných úkonech byl propuštěn.
Poskytnutí první pomoci...
V nočních hodinách byla hlídka MP volána na místo, kde
mělo dojít k pádu dívky na zem. Při tomto pádu si způsobila
nekrvácivé zranění hlavy, měla poruchy dýchání a velké bolesti. Podle nesouvislého sdělení je údajně astmatička. Hlídka
MP do příjezdu záchranné služby prováděla monitoring životně důležitých funkcí a udržovala slečnu při vědomí.
Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka
156 - ne z mobilních telefonů
tel.:
466 959 660
fax:
466 094 104
mobilní telefon: 736 641 952
e-mail:
mp@mestoprelouc.cz
Mgr. Martin Karabec
velitel MP Přelouč
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Kultura
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Město Přelouč, Český svaz bojovníků za svobodu,
T. J. Sokol Přelouč, Junák Přelouč, Klub Dr. M. Horákové
a Klub rodáků a přátel města Přelouče Praha

vzpomenou v pátek 28. října 2011 v 10.00 hodin

93. výročí vzniku
samostatného československého státu
položením kytic k památníku T. G. Masaryka
— prezidenta osvoboditele v parku u městského kina.
Zveme občany k účasti na této slavnosti.

Městská knihovna Přelouč
Vás zve na výstavu regionálních dějin Přeloučska

Rytíři z Dobřenic na Valech v 16. století
1513—1619
Volně zpracovaný text studie
„Z Dějin Valů“ od Petra Vorla,
barevné ilustrace k námětu
- Marcela Danihelková
Fotografie a text o přírodě na Valech
- Jiří Rejl

Výstava se bude konat v Městské knihovně Přelouč
od 3. 10. do 27. 10. 2011

10 / 2011
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Výročí a významné události
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Říjnová výročí a významné události na Přeloučsku
3. 10. 1909 se konalo na choltickém hřbitově slavnostní odhalení náhrobního pomníku básníku Bohdanu Jelínkovi.
6. 10. 1920 byl v Řečanech n. L. odhalen pomník padlých
v první světové válce.
7. 10. 1990 byl v Přelouči založen ORIENT CLUB, od 20. 1.
1993 se přeregistroval na nezávislou organizaci s působností v ČR.
7. 10. 1995 se konalo na Svatém poli v Přelouči slavnostní
znovuzavěšení zvonu a pietní vzpomínka na národní mučedníky.
8. 10. 1885 se narodil v Jilemnici hudební pedagog a skladatel, hornista František Jánský, který získal hudební základy od Františka Kmocha, k němuž dojížděl od rodičů z Přelouče. Působil v Petrohradě, Vídni, Lvově a Brně, kde 18. 6.
1961 zemřel.
8. 10. 1933 bylo otevřeno v Cholticích Muzeum básníka Bohdana Jelínka, tamního rodáka (nar. 21. 6. 1851, zemřel tamtéž 19. 9. 1874).
8. 10. 1958 zemřel v Praze přeloučský rodák (nar. 17. 5. 1909)
JUDr. Jaroslav Sluga, soudce a právní publicista, pracovník
Právnického ústavu ministerstva spravedlnosti, autor četných
právnických příruček.
9. 10. 1934 byla v Přelouči otevřena lékařská poradna „Našim dětem“ pro děti ve věku 6-14 let.
9. 10. 1997 vyplula po Labi z Chvaletic do Hamburku říčně
námořní lo• „Pardubice“ o tonáži 1850 t, kterou si objednal
německý rejdař.
10. 10. 1908 otevřel první tiskárnu v Přelouči místní rodák Otakar Ludvík, v níž byly mj. vytištěny Dějiny města Přelouče od
Josefa Lédra. Byla zrušena v r. 1951.
11. 10. 1919 zemřel v Přelouči ředitel kůru, městský kapelník
a učitel hudby František Filipovský, st. Autor četných hudebních skladeb.
12. 10. 1948 se narodil v Abertamech (Karlovarsko) Karel Šmíd,
cestovatel, zakladatel „African Clubu“ v Přelouči.
13. 10. 1923 zemřel v Praze a pochován v Přelouči Ing. Jan Vincenc Diviš, bývalý ředitel místního cukrovaru, v letech 1914-1919 starosta Přelouče, zakládající člen městského muzea.
13. 10. 1988 zemřel v Praze kladrubský rodák František (Hanek) Pivec, čsl. reprezentant ve stolním tenisu, později sportovní novinář a publicista. V mládí patřil k nejaktivnějším
sportovcům našeho města (kopaná, tenis, stolní tenis.)
15. 10. 1941 byla v Přelouči zrušena expozitura pardubického okresního úřadu.
15. 10. 1946 bylo zahájeno vyučování v přeloučské Lidové
škole osvětové.
16. 10. 1922 byla zahájena pravidelná autobusová doprava
2xdenně na lince Čáslav-Přelouč a zpět.
18. 10. 1899 se narodil v Přelouči prof. PhDr. Stanislav Velínský, pedagog, propagátor moderních pedagogických směrů
u nás. Působil na univerzitách v USA, později v Oxfordu.
20. 10. 1880 zemřel ve Valech u Přelouče Václav Pour, poslanec zemského sněmu. Právník a mlynář, přítel Karla Havlíčka Borovského, účastník revolučního dění 1848.
20. 10. 1914 zemřel v Kyjevě Čeněk (Vikentij Vječeslavovič)
Chvojka, rodák ze Semína, r. 1850, český archeolog, zakladatel a první ředitel muzea v Kyjevě.
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20. 10. 1920 vznikla v Přelouči katolická Tělocvičná jednota
„Orel“.
21. 10. 1935 bylo vojenské cvičiště v Přeloučinu Hájku pronajato vojenské správě jako letiště.
22. 10. 1928 se narodil v Zámostí prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.,
přednosta infekční kliniky 2. lékařské fakultní nemocnice
na Bulovce, hlavní odborník MZd ČR pro infekční choroby.
V mládí pobýval s rodiči v Přelouči.
24. 10. 1879 se narodil v Nových Dvorech Josef Ledr ml., pedagog, učitel na měšzanské škole v Přelouči, později okresní
školní inspektor v Pardubicích. Autor učebnic zeměpisu a dějepisu. Syn Josefa Ledra st., autora Dějin města Přelouče n. L.
25. 10. 1285 se datuje první písemná zmínka o městečku
Choltice na Přeloučsku v listině, kterou král Vladislav II.
dává Záviši z Falkenštejna některá města.
26. 10. 1993 zemřel v Praze přeloučský rodák a čestný občan tohoto města František Filipovský ml., divadelní, filmový a televizní umělec.
26. 10. 2004 zemřel v Praze prof. PhDr. DrSc. Zdeněk Matějček,
dětský psycholog, autor a spoluautor řady odborných knih
a psychických deprivací v dětství. Vyrůstal v Kladrubech n. L.,
člen Klubu rodáků a přátel města Přelouče v Praze.
28. 10. 1936 jmenovala přeloučská městská rada čestnými občany města T. G. Masaryka, Dr. E. Beneše a Františka Udržala.
28. 10. 1946 byla v Přelouči otevřena dřevěná lávka přes Labe na Slavíkovy ostrovy.
28. 10. 1866 se narodil v Bukovce Bohdan Dobiáš, historik,
profesor dějepisu a zeměpisu, autor monografie „Husitské
hnutí v severovýchodních Čechách“.
30. 10. 1932 byla v Přelouči ustavena Národní jednota střelecká.
31. 10. 1896 se narodil v Přelouči Jindřich Vojtěch Flos, pedagog, od roku 1935 okr. školní inspektor v Táboře a Jablonci nad Nisou.
F. H.
Prameny: - Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo (r. 2003)
- Aktualizovaný záznamník autora
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Fejeton
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FEJETON
Přijela poud…
Podzimní posvícení bylo vždy neodmyslitelně spjato s příjezdem maringotek, kolotočů, houpaček a střelnic. Jako děti školou povinné jsme mimo jiné zvědavě očekávaly, kdo z kočující
mládeže, nám věkově odpovídající, bude na čtrnáct dní přiřazen právě do naší třídy, aby nezanedbával učivo. Tiše jsme mu
záviděly jeho životní styl s možností kdykoliv se zadarmo houpat na houpačkách a tajně doufaly, že nám, novým kamarádům,
protekčně nabídne totéž.
Noví žáci však, nemajíce sešitů ani učebnic, zpravidla unaveně posedávali v lavicích a vychutnávali odpočinek po náročné instalaci kolotočů a houpaček v předchozích dnech. Z vyvolávaných sloganů „neváhejte a nastupte si, italské kačeři čekají
jen na vás …“ bylo zřejmé, že výuka během dočasného pobytu ve škole vzala za své.
Oblíbenou atrakcí byla staročeská střelnice. Nízkověkým
čumilům nebylo dopřáno vystřelit si ze vzduchovky, která byla
opakovaně lámána a nabíjena atraktivně nalíčenou pokuřující dámou s hrubým hlasem nebo svalovcem se suverénním výrazem ve žvýkající tváři. My malí jsme trpělivě vyčkávali, až dobře mířená střela uvede v činnost důmyslný mechanismus, který
rozpohybuje jednotlivé tématicky laděné figuríny. Se zaujetím
jsme pak sledovali flašinetáře točícího klikou nebo papouška
houpajícího se na bidýlku přímo nad hlavou brusiče, který nohou ovládal brusný kotouč.
Něco malého kovového mi přistálo v puse právě v okamžiku,
kdy se vlk s Karkulkou začali střídavě schovávat za stromy. Odražená střela si to namířila přímo do mých úžasem otevřených úst.
Z dutiny ústní jsem vylovila zdeformovaný náboj a dlouze
si prohlížela onu zatoulanou diabolu s váháním, zda ji mám
vrátit svalovci za pultem nebo si ji ponechat.
Zvolila jsem to druhé. Na památku z pouti.
D. Jiroutová
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INTO THE SOUL
- sbírka pro dětský domov Pardubice a kreslících potřeb pro děti z Keni
Existuje tolik příběhů, kolik je vdechů a výdechů a ty příběhy
mohou mít tolik konců, kolik je úderů srdce.
(grónský šaman Angaangaq)
20. 8. 2011 se ve svojšickém areálu u Pardubic uskutečnila hudební akce věnovaná sbírce Dětskému domovu Pardubice a sběru kreslících potřeb pro děti z Keni.
Pár slov z pohledu pořadatelky paní Ivety Zimové:
Moc si vážím vás všech, kdo jste si udělali čas, a přijeli
podpořit Dětský domov Pardubice. Zároveň děkuji Svojšicím
za poskytnutí úžasného prostoru. Vřelé a velké díky patří Discoworld HK v zastoupení Radima Prokopa, za zapůjčení super kvalitního zvuku, světel, laserů atd. Děkuji i zvukaři Janu
Banachovi a rodině Hutlových za super občerstvení a bar. Díky Pavlu Kropáčovi za spolupráci a samozřejmě všem účinkujícím. Děkuji i mému bráškovi Michalu Zimovi a kamarádovi
Fandovi Neumanovi, že bavili lidi u vstupu a vydrželi tam
13,5 hodin, Daně Švábové za prodej lístků do tomboly a Janu Horákovi. Můj obdiv patří i Sandře Jadrné, dětem z jejího

kroužku a jejím kamarádkám za nádherný krámeček s Hand
made výrobky. Poděkování patří rovněž Tondovi Čapkovi za
skvělou projekci a samozřejmě návštěvníkům, bez kterých by
se nic takového nekonalo.
Nervozita, zklamání, smutek, nejistota, údiv, neskutečná radost... takové pocity mne doprovázely po celý den, večer a noc.
Mísily se v takové rychlosti, že jsem byla v dynamické euforii,
která mne občas naprosto vysílila, ale přesto na konci kanuly
slzy radosti a úlevy.
12.157,- Kč — to je částka od Vás pro dětský domov
Pardubice. Nemám slov. Děkuji, děkuji, děkuji.
Iveta Zimová, alá Bamboocha
(Mé poděkování též patří Lukáši Conkymu za vytvoření nádherného plakátu a loga, které nás bude provázet i v dalších
ročnících. Zároveň děkuji Tiskárně Lukáš Sobotka za rychlý
a kvalitní tisk plakátů a letáků a to za super cenu.
Velké poděkování též patří firmě FINISH v.o.s. za tisk triček každému dítěti z dětského domova Pardubice a to za symbolickou cenu.)
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Historie létání v Přelouči - II. část
Nejdříve se tam pro rekonstrukci letiště musely prohnat zemní stroje pro jeho
opravu a novou úpravu, jak jsem již i uvedl.
Bylo také nutné odklidit vraky nahromaděné válečné techniky. Všude okolo a cestou
do Hájku se nacházela vyřazená poškozená válečná zbroj a technika. V Hájku byla čistá romantická studánka a pro mne
jako dítě spousta nového a neznámého.
Velké nadšení a můj zájem. Ovšem, to
jen pro mne a pro kluky vůbec... protože
všude kolem bylo spousty výstroje, zbroje
a vraků válečných strojů - vozidel, transportérů (např. Hackel, ...) i malé tanky...
Vše v té době bylo hlavně nepřátelské, německé... tmavé, černé... Jen samý rezivějící
šrot. Potrava pro železárny. Ne tak již jako dříve, přeneseně pro „kanonenfutter“!!!
Jak velký to tehdy paradox pro srovnání
s onou studánkou s vyvěrající čistou pitnou vodou o kus dál, zelení a květy u ní!

Pilot Josef Voženílek v letounu JAK 11
jako zástupce náčelníka majora Kohoutka
v letecké škole Chrudim. Začínal jako vedoucí
plachtařského odboru AK Přelouč

Takže, teprve až potom se tam mohlo
znovu postupně cvičit. Vznikl poválečný
Aeroklub Přelouč, který byl začleněný do
ČNA. Návštěvy prostoru letiště byly jeho
činností tím pro mne nezapomenutelné
s nadšenými zážitky. Vše dýchalo volností a prostorem... Tak jako stejně i pro další
obdivovatele létání.
Zejména pátky, soboty a neděle, zvláště bylo-li krásné počasí se sluncem, na
letišti byl čilý ruch. Letadla rolovala, startovala a přistávala, větroně byly připoutávány k motorovým „vzdušným tahačům“,
aby mohly vzlétnout a po svém vypuštění
ve výšinách mohly neslyšně provádět po
obloze své „rejdy“, piruety a všeliké manévry. Jen se svistem větru v uších... Bylo
nad očekávání zajímavé ze země sledovat, jak motorový letoun jej vytáhnul do
potřebné či smluvené výše, potom ubral
plyn, pilot větroně se odpojil a již plachtil zcela sám na svých křídlech a dle své
chuti, kam chtěl, ale využívaje přitom pří-
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znivých proudnic vzduchu, větru. To záleželo jistě i na schopnostech a znalostech
pilota, aby povětří zůstal co nejdéle věrný
a teprve pak aby se snesl. Zatím odpojený tažný motor ihned ubral plyn do nízkých otáček (charakteristický to nízký zvuk
motoru), snášel se rychle, klouzaje k zemi, vlekouce uvolněné od větroně za sebou již jen tažné lano, aby je v nízkém už
letu při zemi co nejbezpečněji uvolnil ze
závěsu na ocase trupu a upustil jej přímo
na plochu letiště ve vymezeném a označeném k tomu prostoru (místě). K roztahování a vytahování větroňů či kluzáků
do výšek, byl na letišti i motorový mobilní
naviják. I ten se používal pro bezmotorové létání.
Jindy zase byly dny, kdy byly dobré
a lepší aviatické podmínky pro motorové
letouny, tedy takové, aby mohly provádět
vysokou (nebo i nízkou) vzdušnou akrobacii (pilotáž). K ní nebyla určena všechna
letadla, ale jen některá. Byla to zejména
letadla sportovní. Pak bylo skutečně velikým zážitkem pro pozorovatele na zemi,
sledovat náročné vzdušné akrobatické
výkony cvičících pilotů s jejich letadly. Ty
byly možné vidět i z mnoha dalších míst
města Přelouče, neboz ty se z velké části
odehrávaly přímo nad městem a blízkém
okolí. Takže nebylo ani zapotřebí, být přitom přítomen přímo na letišti.
Ze jmen pilotů, kteří zde létali v té době, já vzpomínám pouze na velmi zde
známého amatérského pilota, Bohumila
Malínského, přezdívaného krátce Bóža,
anebo také na pilota Křemenáka. Ostatní letci, jakožto pro malého kluka jakým
jsem tehdy byl, nebyli mi již tak známí.
Nemohl jsem na letiště samozřejmě chodit sám, natož pak s rodiči každý den. Další piloti později byli i z Pardubic, když se
do Přelouče k létání i se svými motorovými stroji přestěhovali po přeměně původního jejich civilního letiště, na vojenské.
Pan Křemenák létal hlavně na modrém
dvouplošníku pro dva členy posádky. Letadlo mělo barvu připomínající motýlka
modráska hořcového. Proto byl ze země
lehce k rozeznání. Létal také na americkém hornoplošníku Piper L-4. Bóžu jsem
znal ze všech motorových letadel, co zde
bývala. Např. školní dvoumístný hornoplošník víceúčelový K-65 Čáp (1946), ten
dokonce jednou v létě nouzově musel
přistát západně od Přelouče pod Křížkem,
na poli u tratě, poblíž strážního železničního domku s přejezdem (je zde dodnes),

sportovní elegantní dolnoplošník Sokol
M-1 (první poválečný československý letoun z r. 1946 znamenal velký úspěch
a prestiž), Zlín Z-281, a několik větroňů
(Šohaj, kluzák Z-24 Krajánek). Ty se roztahovaly vlečným lanem taženým motorovým letadlem. Pak se za letu vypouštěly.
Bylo napínavé celý postup a situaci sledovat. Byla zde ale i letadla další a pak
právě z Pardubic.
V průběhu padesátých let ale nastalo
období studené války. A to bylo předznamenáno hlavně vývojem vojenské letecké techniky. Ta měla zelenou. Po vzniku
tak již jen ryze vojenského letiště v Pardubicích, kdy sportovní VAP tam musel
svou činnost ukončit, byla některá motorová sportovní a cvičná letadla přesunuta zejména do Přelouče, kam se i přestěhovali někteří motoroví piloti těchto
letadel, jak jsem již také uvedl. Většina
bezmotorových plachtařů se v téže souvislosti ocitla zase až na startovacích stráních v Podhořanech u Čáslavi. To vše bylo v r. 1950 a letech následných.

Arado 66 jako vlečný letoun na letišti v Přelouči

Později však i v Přelouči sportovní letiště bylo zrušeno, to s výmluvným poukazem na jeho nedostatečnou délku VPD
(680 m).
Dnes na místě bývalého letiště nachází se snad už jen střelnice, jejíž stavba
byla zahájena v letech 1958-1959. Prostor byl jinak zastaven různými objekty
zvláštního určení (m. j. i skladovými), a je
porostlý z velké části dřevinami. Takže
po letišti není snad zde nyní již ani žádné stopy.
Tento příběh o letišti vznikl na základě osobně prožitých evokujících vzpomínek na mládí v souvislosti s letištěm a létáním v Přelouči, jež jsou navíc pro dokreslení správnosti pohledu podloženy
a doplněny některými historickými prameny a skutečnostmi, které nijak z historie nevybočují.
Přelouč, červenec 2011
JUDr. Bohumil Šolta, advokát,
Advokátní kancelář v Přelouči
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
CÍLEK, Roman
Hrdinové Československa ve smršti
dvou světových válek: rok 1914-1945.
Praha: Naše vojsko, 2011.
VOGELTANZ, Jan
Malý slovník starého vojenského
názvosloví. Praha: Paseka, 2008.
zoologie
FELIX, Jiří
Ptáci. Praha: Aventinum, 2011.
architektura
JOSEF GOČÁR.
Praha: Grada, 2010.
(pouze k prezenčnímu půjčení)
cestopisy
HANZELKA, Jiří
Legenda H + Z: výbor z díla: první cesta
Afrika-Amerika 22. 4. 1947 - 1. 11. 1950.
Brno: Jota, 2010.
JAROŠ, Radek
Hory shora: příběhy ze sedmi
osmitisícovek. Praha: Knižní klub, 2010.

dějiny
BAUER, Jan
Co by se stalo, kdyby - aneb Alternativní
dějiny Čech a Moravy.
Praha: Petrklíč, 2010.

QUENEAU, Raymond
Modré květy. Praha: Plus, 2011.

HART, Kelly
Osudové ženy Jindřicha VIII.
Frýdek-Místek: Alpress, 2011.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ČEKANOVÁ, Markéta
Půl kopy pohádek a pověstí z celých Čech.
Plzeň: RLA Stallion, 2010.

KRÁSNÁ LITERATURA
BAKARI, Bahia
Já, Bahia, zázračně zachráněná: příběh
dívky, která jako jediná přežila leteckou
katastrofu.
Brno: Jota, 2011.

KUBÁTOVÁ, Marie
Krkonošské pohádky.
Praha: Fragment, 2011.

CLARKE, Stephen
Tak pravil hlemýž•. Praha: Plus, 2011.
GAARDER, Jostein
Hrad v Pyrenejích. Praha: Albatros, 2011.
GORDON, Richard
Doktor a syn. Praha: XYZ, 2011.
MÜLLER, Herta
Cestovní pas. Praha: Mladá fronta, 2010.
NABOKOV, Vladimir
Bledý oheň. Praha: Paseka, 2011.

EVOPSKÁ NOC
NETOPÝRŮ
Aneb… tentokrát přišel i netopýr
V pondělí 5. 9. 2011 se v Městské knihovně opět konala
Evropská noc netopýrů. Obdivovatelé těchto krásných a zajímavých tvorů dostali další šanci rozšířit si své vědomosti. Jak se
už stalo zvykem, byl průvodcem touto zajímavou akcí Mgr. Jiří
Rejl a tentokrát zahájil setkání představením svého společníka, netopýra večerního. Diváci byli nadšení, protože vidět živého netopýra zblízka se jen tak nepodaří, ale netopýr nebyl
příliš společenský a velmi brzy se opět uchýlil do své skrýše
v přepravním váčku.
Naštěstí měl náš přednášející i mnoho krásných barevných
fotografií jiných netopýrů a jejich zimovišz, takže jsme se věnovali životu a zvykům všech 27 druhů, žijících na území naší republiky, i těch exotičtějších z daleké ciziny.
Přednáška, prohlížení fotografií i následné dotazy a odpovědi na ně - to vše bylo opravdu zajímavé. A to nejen pro fanoušky netopýrů, ale i pro naprosté netopýří neznalce.
Proto nezbývá než doufat, že za rok se sejdeme znovu a zase přijde i nějaký ten netopýr. Nebo Jiří Rejl nachystá jiné překvapení? Těšíme se!
L. H.
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SUCHÝ, Ondřej
Úsměvy z pražské Zoo. Praha: Ikar, 2011.

PLICHOTA, Anne
Oksa Pollocková. Brno: Jota, 2011.
ROŽNOVSKÁ, Lenka
Co dělá peřina, když je jí zima?
Ostrava: Librex, 2011.
VRÁNA, Jaroslav
Sláva hrdinům: dobrodružný příběh
z budoucnosti. Praha: Olympia, 2011.
KVĚT, Radan
Stezkami od lovců mamutů: ilustrované
dějiny starých stezek od pradávna po současnost. Brno: Computer Press, 2011.
J.K.

Městská knihovna v Přelouči Vás zve…

VÁCLAV VĚTVIČKA
Beseda se spisovatelem a známým botanikem.
Pro milovníky literatury i rostlin.
O kraji Pernštýnů, první lásce z Přelouče,
knize Poutník okouzlený rodnou zemí
a jiných zajímavostech.

úterý 4. 10. 2011 od 18.00
v Občanské Záložně v Přelouči
Akce se koná v rámci Týdne knihoven jako součást oslav
750. výročí založení našeho města.

Srdečně vás zveme na výstavu

Vzpomínka na Harryho Pottera
Výstava se uskuteční
v prostorách Městské knihovny v Přelouči.
Zahájení výstavy proběhne
7. listopadu 2011 od 18.00 hodin.
Výstavu lze navštívit do konce měsíce listopadu.
Všichni jsou srdečně zváni.

Přeloučský ROŠT

Pozdravy z ciziny
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Velká cesta Vietnamem na jaře 2011 - 2. část
Zajímalo nás, jaké je ve Vietnamu
národní jídlo. Náš průvodce po konzultaci s místním kolegou a posádkou autobusu došel k závěru, že by to snad mohla být polévka Pho. Nabízejí ji všechny
restaurace, některé se na ni přímo specializují, a tak jsme ji šli ochutnat. Silný
vývar se podává ve veliké misce a je plný
zeleniny, masa a nudlí, které jsou dlouhé asi jako špagety. Jí se to hůlkami. Nejdřív to husté a tekutá část se nakonec
vypije. Pro ty, kteří hůlkami nevládnou
a podléhají českému zvyku, že polévka
se jí lžící, je zhola nemožné se najíst bez
újmy na oblečení.

Pití je všude dostatek. Ono je to nutné zvlášz v jižních oblastech, kde by člověku hrozila dehydratace a následný kolaps poměrně brzy. I cestovní kanceláře
se tomu snaží předejít tím, že při všech
cestách rozdávají v autobuse balenou
vodu - asi tak jeden a půl litru na člověka a den. Kromě toho je všude nabídka
nejrůznějších nealko nápojů od světových značek v plechu až po výborné čerstvě lisované chlazené ovocné šzávy.
Vietnam je ale také ráj pivařů. Za nízké ceny koupíte piva místní i piva světových značek a hlavně čerstvé domácí pivo Bia Hoi, které však nelze skladovat,
a tak ho nemá každá restaurace. Dovoz
tvrdých alkoholů i vína je velmi bohatý,
ceny tomu také odpovídají. Rozhodně nebudete strádat ani bez svého Napoleona
či portského. Z místních produktů se nabízejí různé rýžové a bylinné pálenky, vína pocházející z náhorní plošiny Da Lat - ochutnali jsme, naše moravské je lepší.
Z praktických věcí ještě pár slov o bydlení. Pokud jde o turisty, mají velký výběr
od nejlevnějších ubytoven až po luxusní
hotely nejvyšší kategorie. Ani jeden z těch-
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to extrémů jsme nepoznali, ale i ty běžné
tří až čtyřhvězdičkové jsou vesměs čisté,
dobře vybavené a s příjemným personálem. K vybavení každého pokoje patří
kromě minibaru a televize také varná konvice, v ceně je na den a hosta jedna balená voda, instantní káva a sáček čaje - v některých hotelích i talíř exotického
ovoce v den příjezdu. Pro pohodlí hostů byly ve skříni jednorázové pantofle,
pravda, v jednotné tj. nadměrné velikosti a dva župany, ve kterých se moc hezky
pořádaly pyžamo-županové večírky.
Bohužel jsme neměli příležitost nahlédnout do soukromých komnat Vietnamců, proto jen několik postřehů, jak
se nám bytové záležitosti jevily z ulic
nebo z okénka autobusu. Nikde, ani na
okrajích velkých měst, jsme neviděli děsivé slumy - chatrče slátané ze všeho
možného obklopené špínou a odpadky.
Většina domů zvlášz na venkově a v menších městech má v přední části nějaký
ten obchůdek, rodina zřejmě žije v zadním traktu a podle našeho odhadu tam
moc životního prostoru nemá. Pravda
ovšem je, že velká část života Vietnamců se odehrává na ulici nebo vůbec mimo dům, protože laciných pouličních vývařoven je bezpočet (proč tedy vařit doma
a ještě ke všemu skladovat zásoby potravin) a je celkem běžné, že třeba holiči nabízejí své služby přímo na chodníku.
Specifickým prvkem vietnamské architektury jsou „věžové domy“. Podle vysvětlení našeho průvodce se daň z nemovitostí platí podle šířky průčelí domu,
tj. podle hranice s chodníkem. Výstavba
do výšky a hloubky je neomezená a hlavně nezdaněná. Výsledkem jsou zajímavé
mnohapatrové uzoučké budovy, některé
velmi moderní a krásné, ale i takové, na
kterých už zub času odvedl kus práce. Typickou ukázkou je hotel, ve kterém jsme
bydleli v Saigonu. Stál v úzké boční uličce a vyfotit od paty k hlavě se nechal jenom na pokračování.
Činžáky charakteru našich paneláků
v zásadě k vidění nejsou, jen na okraji
Ho Či Minova města jsme viděli několik novostaveb takového typu. Bydlení prý
je tam velmi drahé a většinou tam žijí zaměstnanci zahraničních firem.
Jak vlastně Vietnamci získávají prostředky na živobytí? Průmysl - minimálně,
trochu textil, trochu lehké strojírenství,
trochu zpracování potravin. Služby a ob-

chod - tisíce obchůdků, pultíků, stánečků
otevřených od časného rána do půlnoci - člověk by řekl, že Vietnamec je živ jenom obchodem, ale ono to tak není, často je to jenom přilepšení nebo uplatnění
pro člena rodiny, který jinou práci nemá.
Tak co zbývá? 65 % Vietnamců se živí
pěstováním, dopravou, zpracováním a obchodem s rýží. Produkce této plodiny postačí pro potřeby 90 milionů obyvatel
a ještě je Vietnam na třetím místě na světě pokud jde o vývoz. Z toho plyne, že rýže ve všech podobách a stádiích je všudypřítomná.
Pěstuje se
po celé zemi snad jen
s výjimkou
horských oblastí. Jediná
mechanizace, kterou
jsme viděli
byl vodní
buvol. Jinak
všechno, od
přípravy pozemku až po
sklizeň - tvrdá lidská
práce. Na jihu v rovinách řeky
Mekongu dává rýže až tři úrody ročně.
Směrem k severu ubývá tepla i úrody.
V okolí Hanoje jsme viděli velmi
zvláštní jev. Jednotlivá rýžová políčka
byla kolem dokola ohraničena pruhem
umělohmotné folie asi do výšky půl metru. Smysl tohoto opatření, jak nám to vysvětlili naši průvodci, se nám dodnes
zdá neuvěřitelný, ale jak jsme koupili,
tak prodáváme. V rýžovištích prý žili hadi a krysy. Hadi žrali krysy. Hadi ale začali být s návratem k tamní tradiční medicíně a s rozvojem turistiky zejména ze
strany Japonska a Číny zajímavým obchodním artiklem, a tak byli dílem rozemleti do léků, dílem naloženi do lahví s alkoholem. Když vietnamští rolníci vychytali
hady a prodali je, krysy neměl kdo žrát,
a tak se rozmnožily a sežraly rolníkům
rýži. Rolníci obehnali svá pole igelitem.
Je to zajímavá zkazka na téma důsledků narušení přírodní rovnováhy…, ale
že by krysa neprokousala folii?
Jindřich a Marie Škopkovi
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O kom nevíme
Budete-li na cestě do Železných hor
projíždět městečkem Ronov nad Doubravou, povšimněte si v levé části náměstí
malé keramické dílny. Zde tvoří svá díla
paní Claudie Vanišová. Ptáte se, co ji
spojuje s Přeloučí?

V dětství navštěvovala řadu různorodých
kroužků (včetně divadelního či vaření - tam ji bavil hlavně ten výsledek), aby si
vyzkoušela, která tvořivá činnost ji bude
nejvíce bavit. A zvítězila keramika! Není
divu, dalo by se říci, že to „má v genech“.
Keramikou se zabýval její dědeček,
její otec p. Stanislav Daič má keramickou dílnu v Kutné Hoře. Známým pražským keramikem je její bratr Patrik Daič.
Do práce s keramikou zapojila paní Claudie i svého manžela. On vlastně objevil
a upravil dílnu a také v ní tvoří. Keramiku, kterou zde vidíte, vlastně vytvářejí
společně.

Paní Claudie je milá a skromná žena. Jejím vzorem je naše přední sochařka a keramička Marta Taberyová a také
slovenský keramik Oriešok.
Ve své tvorbě se věnuje nejčastěji kočkám. Má je velmi ráda, což při prohlídce
keramické dílny nemůžete přehlédnout.
Kočičí motivy jsou na hrníčkách, talířích,
miskách. Dílně vévodí krásný kocour (keramický ☺), který svýma velkýma očima
pozorně sleduje dění - je to takový zdejší talisman.
Dalším oblíbeným námětem, se kterým se zde můžete setkat, jsou andělé.
Navštívíte-li Železné hory, zastavte se
v této malé dílně- setkání s paní Claudií Vanišovou, jejím manželem a jejich
tvorbou potěší nejen vaše oči, ale i duši.
JM

Keramička Claudie Vanišová je autorkou plastiky, která je každoročně udělována jako Cena Františka Filipovského. Tvoří ji 2 bílé hlavičky hledící na sebe.
Jedna nemá uši, druhá k ní promlouvá.
Jednoduše a nápaditě je tak vyjádřen
symbol dabingu.

Inzerce

Už v otevřených dveřích dílny vás uvítají veselá keramická sluníčka a ozdobné kachle. V okénku - malé výloze - si můžete prohlédnout hrníčky, misky, drobné
plastiky koček a jiných zvířat.
Paní Claudie pochází z Kutné Hory,
ale zaujal ji kraj Železných hor.
Od malička se ráda věnovala tvořivým
činnostem - kreslila, vyráběla si hračky.
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE

Panchártek Vladimír
Zahradníková Miluše
Zelenák Samuel
Šoltová Hana
Schovancová Marie
Všetečka Jiří
Tesařová Marie
Volf Stanislav
Boudyšová Marie
Novotná Růžena
Štenglová Marie
Veselá Růžena
Souček Gustav
Mrázková Svatava
Hrdý Ladislav
Linhartová Antonie
Heřmánková Božena
Líbalová Marie
Veselý Miloslav

Tesák Patrik
Pejřilová Nela
Synková Nikola
Hůla Matouš
Mrkvička Matěj
Čapková Adéla
Mokřížová Anna
Komůrková Kateřina
Chárová Adéla
Mareček Vojtěch
Šetinová Barbora
Šetina Dalibor
Pokorný Jaroslav
Literová Adéla

JUBILANTI
Haladová Aloisie
Šedivý Josef
Sodomková Helena
Hejná Jaroslava
Bašta Ladislav
Jakubík Václav
Korečková Marie
Pospíšilová Marie
Chybová Drahoslava
Novotná Blanka

97
90
89
89
88
88
87
87
86
86

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Poděkování
Děkuji paní Kulakovské a celému kolektivu sestřiček
Komplexní domácí péče za dlouhodobou vzornou péči a za
pečlivý přístup k mé diagnóze.
Vřelý dík za jejich ochotu a pomoc.
Adolf Holeček, Přelouč 528

86
86
85
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

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

STŘÍBRNÁ SVATBA
Marcela a Jiří Vondrovi
Ilona a Alois Kryštofovi

14. 6.
13. 9.

ZLATÁ SVATBA
Jana a Bohumil Hudcovi

15. 7.

Ráda bych touto cestou poděkovala
veliteli hasičského záchranného sboru p. M. Jarolímovi
a celému hasičskému záchrannému sboru
za včasný zásah při vytopení bytu.
Vím, že tato práce je jejich povinností,
ale přesto si jejich pomoci velmi vážím a velmi jim děkuji.
p. Bednářová, ČSA 987, Přelouč

Inzerce

10 / 2011

17

Přeloučské školství

!

Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Poprvé do školy

Škola kosmonautů

Stejně jako všechny školy ožila i ta naše 1. září novými tvářemi nastupujících prvňáčků. Odvážní i trošku ustrašení přišli
se svými rodiči do vyzdobených tříd, kde to vonělo novým nábytkem. Pro všechny děti byly připraveny i dárečky. Ten nejvýznamnější naše žáčky teprve čeká - zanedlouho bude instalovaná
další interaktivní tabule, která jim zpestří vyučovací hodiny.
Všichni žáci mohou rovněž využívat školní družinu a množství sportovních a jiných kroužků.
PaedDr. M. Souček

Třetí oddělení ŠD prošlo v minulém školním roce školou kosmonautů. Tato celoroční hra je souborem námětů nejrůznějších činností na jedno téma. Hra časově mapuje školní rok, má
deset samostatných, ale přitom vzájemně propojených dílů.
Děti v předškolním a mladším školním věku rády napodobují činnosti dospělých a dokážou se vžít do nejrůznějších rolí. Právě s tím celoroční hra počítá. Děvčata a chlapci se tentokrát stali kosmonauty. Na počátku školního roku proběhl
zápis a vytvoření posádek. Toto rozdělení bylo záležitostí dětí.
Od října probíhal trénink jednotlivých posádek, kde děti zkoušely nejrůznější dovednosti. Den, na který jsme naplánovali
start posádek, začal tak, jak probíhá i ve skutečnosti. Vše začalo oblékáním skafandrů, odstartováním rakety a kontrolou
přístrojů. Téma této celoroční hry bylo samo o sobě velmi atraktivní a umožňovalo plně rozvíjet dětskou fantazii.
K. Nečasová, vych. ŠD

Nový školní rok ve školní družině
Výchovně vzdělávací práce byla zahájena 1. září, probíhá ve
třech odděleních (86 dětí) pod vedením tří pedagogů.
Po dobu nepřítomnosti vedoucí vychovatelky p. J. Prokopcové Kasalové vykonává tuto funkci p. E. Zoulová.
Jednotlivá oddělení jsou obsazena vychovatelkami takto:
1. odd. - E. Zoulová (1. A, B),
2. odd. - K. Nečasová (2. A, B),
3. odd. - V. Káňová (3. A, B).
Výchovně vzdělávací práce vychází ze školního vzdělávacího programu školní družiny a navazuje na ŠVP základní školy.
Vychovatelky rozpracovaly na každý měsíc příležitostné akce
a od 17. října zahájí svoji pravidelnou činnost jednotlivé kroužky, které děti velmi rády navštěvují - kroužek anglického jazyka, dovedných rukou, keramika, florbal, aerobik.
Pobyt ve školní družině má dětem přinést odpočinek, regeneraci sil po vyučování, uspokojení zájmů, rozvíjení dovedností, talentu, vytváření a upevňování kamarádských vztahů.
V novém školním roce přeji všem dětem mnoho úspěchů
a ve volných chvílích hodně zábavy, odpočinku a smíchu.
Rodičům přeji dostatek trpělivosti a jen samou radost ze
svých dětí.
E. Zoulová, ved. vych.

Pozor!!!
Bìhem mìsíce øíjna probìhne sbìr starého papíru.
Pevnì svázané balíky papíru lze pøedat na budovì
1. stupnì do 8.00 hodin a na hlavní budovì uložit do
vestibulu školy do 12.00 hodin. Odvoz je plánován na
první týden v listopadu.
Souèasnì bude zahájen sbìr sušené pomeranèové
a citronové kùry. Tato akce potrvá do konce dubna.
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Základní škola
Smetanova ul.
Nový školní rok začal…

Na první školní den se většina žáků těší. Ti starší proto, že
první den nepotřebují ani aktovku, ani přezůvky, zkrátka proto, že ještě o nic nejde. Jen u prvňáčků je to jinak. Aby jejich

!

ma dál využijeme. Letos se totiž slaví sté výročí narození Václava Čtvrtka.
Mgr. V. Tužilová

Novinky ze školní družiny
V letošním školním roce navštěvuje družinu 90 žáků, o které se starají tři vychovatelky. První oddělení, Berušky, vede paní Ilona Kryštofová, druhé oddělení jsou Sluníčka paní Evy Kratochvílové a s třetím oddělením Žabiček pracuje paní Vladimíra
Žirovnická. Provoz školní družiny začíná v 6 hod. ranní družinou, odpoledne se končí v 16.30 hod.
Kromě obvyklé činnosti nabízíme žákům tyto kroužky: Barvička - výtvarné činnosti. Lego - konstruktivní hry se stavebnicí. Sportovní - florbal, míčové a pohybové hry, cvičení s hudbou, stolní tenis a atletika. Šikulové - práce s papírem, látkou,
přírodninami apod.
Jako každý rok nás čeká celoroční hra. Jejím letošním tématem je HŘIŠTĚ. Každý měsíc budeme plnit úkoly, při kterých
se dobře pobavíme a hlavně se protáhneme.
Ilona Kryštofová

Stojí za zmínku:
Čína - říše draka - zeměpisný naučný pořad shlédli žáci
2. stupně na konci září.
Sochařského workshopu pořádaného ateliérem Josef se
zúčastnili žáci VI. B a VII. A.
Pozvánky na říjnové akce

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
KDY:

KDE:

nástup do školy byl úspěšný, přišli je první školní den vyprovodit jejich nejbližší. Tradiční jízda v kočárech Národního hřebčína Kladruby n. L. byla jako vždy pěkným zpestřením jejich velkého dne.

Jičín - město pohádky
Když Václav Čtvrtek, tak Rumcajs, když Rumcajs, tak Jičín,
když Jičín, tak pohádkový festival. Na výlety se jezdí většinou
na konci školního roku, ale II. B si ho dopřála už na jeho začátku, a to právě do pohádkového Jičína. Festival má už dvacetiletou tradici. Střed města bývá zaplněn stánky a dílnami
a všude probíhá nepřetržitý program s divadelními, hudebními či tanečními čísly nejen pro zábavu, ale i pro poučení. Přivezli jsme si CD s nahrávkami písniček z hudebně dramatického vystoupení, zaujala nás také ukázka výcviku vodicích psů
pro nevidomé, při které jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je,
když člověk nevidí. 7. září byl totiž Dnem pro Světlušku. I když
nám počasí nepřálo, den v Jičíně jsme si užili a pohádkové té-
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18. 10. úterý
14.00 - 16.30
19. 10. středa
7.15 - 8.00 a 14.00 - 16.30
20. 10. čtvrtek
7.15 - 8.00
ul. Školní, prostor mezi školní jídelnou a ZŠ

Pokud máte možnost, papír zvažte.
Nelze sbírat kartóny ani lepenku.
Papír nesmí být uložený v kartónových krabicích,
prosíme pouze svázat.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJÍ.

U ŠKOLY SNAD STRAŠÍ?!
V úterý 25. 10. 2011
Pro předškoláky, žáky 1. — 3. tříd
a další malé zájemce.
PřijGte se trochu bát
a projít si naši strašidelnou stezku
parkem u budovy 1. stupně.
19.00 - předškoláci a mladší děti
20.00 - žáci 1. — 3. tříd a další zájemci
Zveme všechny malé děti, jejich rodiče či jiný doprovod.
ZŠ Smetanova, Přelouč
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Nový školní rok a nová naděje
Nový školní rok byl zahájen a učitelé začali i výuku ve stávajících učebnách. Do všech tříd a sálů byly pořízeny počítače,
abychom tak umožnili využití ICT i ve výuce ZUŠ, a to v každé
z hodin všech oborů. Věříme, že pomocí nejrůznějších výukových programů a také možnosti nerušeného poslechu ze sluchátek zlepšíme i suplování hodin v době nepřítomnosti pedagoga. Poslech hudby a orientace v dějinách umění je pro žáky
stejně důležitá jako vlastní praktická výuka a přitom je díky
časové tísni a bohužel i malému zájmu dětí o návštěvu koncertů, výstav a divadelních představení často opomíjena.
Nově jsme navázali spolupráci i s projekční kanceláří Mydat Přelouč, které byl zadán našim zřizovatelem projekt na přestavbu sklepních prostor naší školy. Prostory bychom rádi využívali co nejdříve, protože rozměry a akustické vlastnosti našich
stávajících učeben nejsou plně vyhovující. Řešit bude třeba i teploty v učebnách ve 2. podlaží budovy, které při slunečném počasí přesahují 30 stupňů a výuka v nich by měla být podle vyhlášky o hygienických požadavcích na výuku přerušena. Stejné
stanovisko zaznělo i v revizní zprávě bezpečnostního technika.
Pevně proto věříme v podporu Města Přelouče a všech našich příznivců. Pomoci Vás všech si vážíme, pevně v ni doufáme i nadále a předem Vám za ni děkujeme.
Jana Bednářová

Malíři - natěrači
nosti spolupráce a vstřícného přístupu pana Josefa Dvořáčka
a Lu•ka Schejbala si moc vážíme.
Jan Vojtíšek, vyučující výtvarného oboru

Úspěchy absolventů ZUŠ Přelouč
v přijímacím řízení na vyšší typ škol
Hlavním účelem a smyslem práce pedagogů všech škol je
jistě příprava žáků pro další vzdělávání a profesní praxi. Vzdě-

Střípky výuky
Tak bych nazval naši malou výstavu, která byla v zářijových
dnech instalována v sále přeloučského kina v rámci sochařského symposia organizovaného panem Josefem Dvořáčkem ze
Zahradní galerie v Přelouči.
Na fotografiích jsme prezentovali převážně „nevýtvarnou“
část výuky, při které se často naši žáci stávají více herci a performery než „malíři klasiky“.
Tyto akce se staly již tradičním „učivem“ a v osnovách výtvarného oboru se ukrývají pod název objektová a akční tvorba.
Máte-li chuz okusit nejen vůni ořezané tužky, ale také radost
z potlesku v přímém přenosu, máte možnost. Rádi Vás tímto
světem provedeme.
Za možnost výstavy v rámci symposia děkují nejen vyučující, ale také žáci, kteří v rámci výuky symposium navštívili. MožAbsolventi 2010-2011

Býčí zápas na zahradě ZUŠ
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lávání je, nebo by alespoň mělo být celoživotním procesem,
i když jeho podoby jsou v průběhu let různé svojí formou i intenzitou. Nepřímou úměrností obvykle klesá četnost, ale roste
účinnost vzdělávání, protože ti prozřetelnější si stále více uvědomují, že poznání je to jediné, co nám nikdo nevezme a co
svoji hodnotu rozhodně neztratí. Jsme proto vděčni všem rodičům, prarodičům, sourozencům a kamarádům našich žáků,
kteří nám pomáhají v motivaci našich žáků a neztrácejí energii
potřebnou k podpoře překlenutí krizových období, která - přiznejme si - jsme měli a máme všichni a nejen ve studiu. Výsledky takové práce potom určitě přinesou své ovoce. Dokladem toho jsou následující údaje, které uvádíme ve výroční
zprávě školy.

Přeloučský ROŠT

Skauting

!

Ve školním roce 2010/2011 podali přihlášku a byli na
školu vyššího typu přijati tito žáci:

# Žáci literárně dramatického oboru jsou i nadále angažováni
v mnoha inscenacích Východočeského divadla Pardubice. Jmenovitě jsou to tito žáci: Jakub Pospíšil, Josef Válek, Martin
Schreiner.
# Pro práci na dabingu byli osloveni: Eliška Dohnalová, Jiřina
Vlková, Kristýna Novotná, Martin Schreiner.
# Ve filmu Ležáky účinkovali: Aleš Doležal, Ricky Skokan, Diana
Ramíková, Zuzana Soukupová, absolvent Vít Levinský.
# Po úspěšném konkurzu nastupuje Vít Levinský do činohry divadla v Mostě.
# Kateřina Krejčová, studující divadelní vědu na FFUP v Olomouci, byla členkou tříčlenné odborné studentské poroty na
Festivalu smíchu ve VČD Pardubice.
# Žáci literárně dramatického oboru spolupracují s VČD Pardubice na organizaci a účinkování na plese VČD, Komorní filharmonie Pardubice a Magistrátu města Pardubice. Jsou oslovováni i pro spolupráci na dalších PR akcích VČD Pardubice.
Jana Bednářová

Doplňková činnost ZUŠ Přelouč
Od září 2008 zahájila ZUŠ Přelouč také konzultace pro dospělé, které realizuje v rámci doplňkové činnosti. V této formě se

Skauting
Český skauting slaví 100 let!
A my již po patnácté jsme pro Vás připravili odpoledne
her a soutěží. Park se změnil k nepoznání. 120 dětí, jejich ro-

Krásné tanečnice
nejedná o řádné studium, ale o konzultace a odborné poradenství. Ze strany veřejnosti byl zatím projeven zájem především o:
a) konzultace hudebního oboru
jedná se o konzultace nejen pro studenty pedagogických
fakult a dalších škol vyššího typu, které jsou svým zaměřením blízké výuce v ZUŠ; touto formou se lze také připravit
k přijímacím zkouškám nejen z hudebního oboru
b) semináře výtvarné výchovy
jsou zaměřeny na práci ve výtvarné dílně, která sleduje zájem veřejnosti a odbornou radou i vedením napomáhá zájemcům v uskutečňování jejich výtvarných záměrů.
c) kondiční cvičení
lekce jsou určeny pro zájemce všech věkových skupin, kteří mají zájem o zlepšení své fyzické kondice.
Cenovou kalkulaci a další organizační náležitosti je možno zjistit na našich webových stránkách: www.zus-prelouc.cz
nebo na telefonním čísle 466 958 700.
Těšíme se na Vaši návštěvu i další podněty k této činnosti.
Jana Bednářová

Letos zábavné odpoledne bylo na téma dobývání Mt. Everestu. Pro všechny odvážné horolezce to byla velká výzva. A ačkoliv zdaleka ne všem se podařilo zdolat vrchol hory, všichni ze
sebe vydali co mohli a vysoutěžili si sladkou odměnu.
Akce se veřejnosti líbila. Proto doufáme, že až za rok v parku postavíme stany, znovu se společně shledáme.

Již tři roky rosteme…
Letos zatím přišlo 24 dětí…
Připojte se i vy!
Mimo standardně fungujících oddílů, letos nově rozjíždíme
dva nové. První je čistě pro 1. třídu, kdy se pokoušíme nabídnout specifický program této věkové skupince dětí. Druhý nabízí možnost pro již chodící skauty starší 10 let, vyzkoušet si
základy lezení a stavby lanových překážek.
Veškeré kontakty naleznete na našich internetových stránkách www.junakprelouc.cz

Stěhujeme se!
diče, 50 skautů, hangáry, lanovka, vysoké i nízké lanové překážky, trampolína a mnoho a mnoho dalšího…
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Díky pomoci města Přelouč, jsme získali k využívání krásné prostory bývalé školní družiny v Kladenské ulici. Všem, kteří nám se stěhováním pomohli, děkujeme!
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MINEK A DÌTÍ SLUNÍÈK
A
M
B
U
O
KL
Ulice Kladenská 845, Přelouč, tel. 605 515 924
Milí spoluobčané,
v měsíci srpnu proběhlo stěhování Klubu Sluníčko. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli. Prostory
v ulici Kladenská č. 845, naproti MŠ „Kladenská“ máme nyní
opravdu mimořádné. Místo avízované jedné místnosti máme
nakonec místnosti tři. Veliká herna nám slouží nejen k zábavě
dětí, ale i jako prostor na cvičení s nejmenšími dětmi. Výtvarná
místnost a tělocvična jsou navíc určené starším dětem. Vše se
nachází v přízemí, s nájezdem na kočárky, chodbou na jejich
parkování a vlastním sociálním zařízením.
S přestěhováním se do nových prostor nastal velký příliv
dětí. Některé skupiny čítají až 23 dětí, budeme je tedy muset
rozdělit na dvě skupiny a předělat program Sluníčka. Sledujte
proto, prosím letáky ve městě a webové stránky klubu, kde naleznete aktuální informace.
Dnes bych ráda představila věkovou skupinku 6 týdnů
až 8(9) měsíců dítěte. Skladba hodiny je následující: nejprve
miminkům zazpíváme za doprovodu Orffových nástrojů a řehtaček, dále následuje na podložce zábavné jednoduché cvičeníčko. Poté miminka pohoupeme na gymnastických balónech
a na závěr je masírujeme technikou Mgr. Jany Hašplové. Pak
si miminka hrají nebo odpočívají a jejich maminky mají možnost si popovídat, uvařit dobrý nápoj a „pořešit“ nejen miminkovské záležitosti. Máme mnoho hracích dek, hrazdiček, hraček, přebalovací pult, mikrovlnou troubu na ohřev dětských
pokrmů a další vybavení pro nejmenší děti. Dopoledne vede
absolventka kurzu Manipulace s miminky podle Evy Kiedroňové a akreditovaných kurzů Metodika cvičení s kojenci a batolaty a Metodika cvičení rodičů s dětmi Ilona Kubová. Fotogalerii naleznete na našich webových stránkách.
Závěrem bych se ráda zmínila o životě v budově bývalé
družiny, kde sídlíme. Nejprve bych chtěla poděkovat Městu Přelouč, které nám umožnilo získat tyto prostory. Velká budova
i krásná zahrada přinese maminkám (i tatínkům a babičkám,
které k nám pravidelně dochází s dětmi) mnoho možností smysluplného využití volného času s malým dítětem.
Našim hlavním partnerem zde je Skaut Přelouč, který sídlí
v prvním patře budovy. Myslím, že na vzájemné soužití byly zvědavé obě organizace i okolí. Přestože se časově hodně míjíme, bylo potřeba vyřešit a domluvit fungování celé budovy, aby
zde bylo oběma stranám příjemně. Za Sluníčko mohu určitě
říci, že spolupráce probíhá na jedničku.
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A pevně doufám, že i my budeme pro Skauty stejně dobrými partnery, jako jsou oni nám, a skvělá atmosféra, která se
šíří touto budovou, zde bude přetrvávat nastálo ☺.
Hezké září Vám všem přejí maminky z Klubu Sluníčko.

Prozatímní program, prosím podívejte se
na webové stránky, kde naleznete možné změny!
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

Středa: Berušky
Kozátka

9.00 až 10.15
10.20 až 11.50

Herna
Čtvrtek: Slůňata
Pátek:

15.00 až 17.00
9.30 až 11.30

0 až 8 měsíců
8 až 12 měsíců
(možno přijít už v 10 h)
0 až 6 let
2 až 6 let

V pátek nás naleznete ve Chvaleticích,
kde také cvičíme s dětmi od 0-1 roku a 1-2 roky,
viz rc-chvaletice.wz.cz

Na program se není potřeba přihlašovat předem,
těšíme se na Vás:

Slunickoprelouc.webnode.cz

Přeloučský ROŠT

Akce pro děti a mládež

!

Dům dětí a mládeže Přelouč
Prázdniny jsou již bohužel minulostí, přesto si dovolíme malinké ohlédnutí za uplynulými dny volna a pohody. DDM organizoval tři pobytové a jeden příměstský tábor.

Letní tábor Krkonoše 8. 7. — 17. 7. 2011
Pobytový tábor na chatě Akuma v Rokytnici nad Jizerou.
40 dětí a čtyři vedoucí zde strávili, hlavně díky počasí, nádherných deset dní. Navštívili jsme sklárny Harrachov, pramen Labe a mnoho dalších nádherných míst západních Krkonoš. Vedoucí byl Pavel Hrdý.

Letní tábor Vranice 4. 7. — 16. 7. 2011
Tábora se zúčastnilo 47 dětí. Náplní letošního roku byla Cesta po stopách jihoamerických civilizací. K pohodě přispěl i potok, ve kterém se děti mohly zchladit, když bylo opravdu vedro.
Celodenní výlet byl do záchranné stanice pro zvířátka v Pasíčkách. Pro děti byl zajímavý díky průvodcům ze stanice. Hlavní
vedoucí byla Jana Homolová.

dali jsme všechny části jeho mapy a přivezli jsme do přístavu
ten pravý lék.
Letošního tábora se zúčastnilo 104 dětí. Vedoucí byla Blanka Leksová.

Příměstský tábor 22. 9. - 26. 9. 2011
Tento rok si s námi počasí opravdu pohrálo, celý týden jsme
měli tropická vedra. Navštívili jsme postupně Semín, lanové
atrakce v areálu firmy Excalibur, Vodní svět Kolín, rozhlednu
Barboru u Choltic a nakonec jsme se povozili na koníčcích
v Lohenicích u paní Malé, za což ji patří náš dík. Děkujeme
také za pomoc Leoně Šenkové, tentokrát v roli studentky střední pedagogické školy na praxi.

Jana Homolová, Pavel Hrdý, Blanka Leksová

Letní tábor Hluboká — MOŘEPLAVCI
11. 7. — 24. 7. 2011
Po příjezdu do přístavu jsme se přenesli do doby, kdy na souši bylo nebezpečno stejně jako na moři a čekal nás nelehký
úkol hodný statečného reka a nebojácného námořníka. Vydali jsme se na moře na osmi lodích naší námořní flotily po stopách záhadného a šíleného doktora Borero. Ten kdysi vynalezl
lék na cizokrajnou nemoc, která se začala šířit mezi lidmi. Hle-
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Přeloučské školství
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NOVINKY
ZÁŘÍ 2011

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ
INFORMACE Z GYMNÁZIA:

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
2011-2012
Ve čtvrtek 1. 9. 2011 byl slavnostně
zahájen nový školní rok. Naše škola do
něj vstoupila, jak jste si jistě už všimli,
s novým názvem a novou organizační
strukturou. Co se však nezměnilo, to jsou
studenti. I letos, poté, co si dosyta užili
léta a prázdnin, znovu usedli do svých
lavic. I letos je čeká nelehké potýkání
s náročnými gymnaziálními osnovami.
Do prvního ročníku osmiletého studia
(třída prima) nastoupilo nových 29 žáků
z celého Přeloučska. Tři žáci devátých
tříd ZŠ si pak zvolili cestu na gymnázium prostřednictvím přijímacích zkoušek do pátého ročníku (třída kvinta). Rozšířili tak naši gymnaziální „rodinu“ na
255 studentů.
Jim všem přejeme mnoho úspěchů
a věříme, že pro ně nový školní rok připravil jen příjemné a nezapomenutelné
okamžiky.

ky Pakoštane. Nechyběla romantická plavba po slaném jezeru Mir a návštěva národního parku Kornati. Celý zájezd byl
zakončen prohlídkou historické části
města Zadaru.

se svou příspěvkovou organizací CERMAT ředitelům středních škol k dispozici souhrnné informace o jejich výsledcích při státních maturitních zkouškách
2011.
Kromě podrobných rozborů průběhu
jednotlivých částí zkoušky se CERMAT

SPORTOVNÍ KURZ
- CHORVATSKO 2011
Ve dnech 9. - 18. září 2011 se uskutečnil tradiční sportovní kurz naší školy, tentokrát v chorvatském letovisku
Sv. Filip i Jakov. Toto útulné a klidné
městečko leží 3 km od Biogradu na Moru a nabízí širokou škálu sportovního
vyžití. Žáci septimy a 3.A měli možnost
zúčastnit se turnaje ve volejbale, tenisu,
petanque a také závěrečného triatlonu,
v němž si každý otestoval svoji fyzickou
kondici.
Pokud tedy chcete hrát beachvolejbal s někým z našich studentů, rozhodně se vyhněte týmu ve složení Martin
Frič, Jakub Hudec a Iva Smutná - tihle
tři totiž porazili všechny ostatní. Velkým
vítězem byl i Petr Minařík, který v nekonečném tenisovém turnaji dokázal postupně zdolat ostatní chlapce a stanout
na stupínku nejvyšším. Nejlepší tenisovou dvojici turnaje vytvořila Sabina Deverová spolu s Markétou Kurtincovou.
Vítězství v náročném triatlonovém klání
pak patřilo septimánům Martinu Fričovi
a Leoně Borské.
Sportovní program byl doplněn o výlety na kolech na krásné Vranské jezero, blízkého Biogradu a malebné vesnič-
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Díky krásnému počasí a skvělé spolupráci s našimi studenty můžeme na
tento sportovní kurs vzpomínat jako na
více než vydařený.

JAK JSME SI VEDLI
V NOVÉ MATURITĚ?
Na začátku září dalo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy spolu

pokusil také o jakési porovnání škol
v rámci krajů a odborného zaměření.
V pomyslném žebříčku 21 gymnázií Pardubického kraje jsme se tak v souhrnných výsledcích státních maturitních zkoušek za jarní období umístili na 11. místě.
Žáci oktávy a 4.A, kteří maturovali z matematiky, patřili v kraji k nejlepším - celkově skončili třetí, v základní úrovni pak
dokonce druzí.

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

!

Okénko z Domova u fontány
Vážení čtenáři Roštu,
rádi bychom Vás a všechny ostatní
zájemce pozvali na Den otevřených
dveří dne 11. a 12. 10. 2011 vždy
od 9.00 do 16.00 hod. Den otevřených dveří jsme připravili v rámci
„Týden sociálních služeb“, který každoročně pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb.
Při návštěvě našeho domova si budete moci prohlédnout
celé zařízení, ale také prodejní výstavu výrobků našich klientů, která se ponese v podzimním duchu. Při prohlídce domova
budete doprovázeni sociálními pracovnicemi, které Vám v rámci prohlídky zodpoví dotazy a podají veškeré informace.
Společně s námi také můžete na mapě sledovat aktuální
trasu, po které pomyslně pojednou naši klienti při šlapání na
rotopedech a šlapadlech. Několik našich klientů se totiž zapojilo do akce Rotopedtours 2011, která je vyhlášena pro osoby
nad 60 let, s cílem zvýšit jejich fyzickou aktivitu.
V rámci Týdne sociálních služeb ČR jsme také připravili pro
naše klienty a jejich rodinné příslušníky a blízké několik kulturních představení. Tímto bychom na představení, která se budou konat v jídelně domova, chtěli pozvat také Vás. Jedná se
o představení:
12. 10. 2011 Hudební skupina Čtveráci, začátek v 15 hod.
13. 10. 2011 Vystoupení mateřské školy Kladenská, začátek 9.30 hod.
13. 10. 2011 Hudební vystoupení Richarda Adama, začátek ve 14 hod. (zazní písně jako Kristýnka, Cestář, Páni kluci a mnoho dalších)
Vzhledem k tomu, že další vystoupení ve chvíli uzávěrky
Roštu ještě zajišzujeme, sledujte, prosím, začátkem října naše
webové stránky www.domovufontany.cz a informační tabule
přímo v domově nebo nově u nádraží ČD v Přelouči, kde budeme uvádět podrobné informace.

Akce „Loučení s prázdninami“
Dne 24. srpna proběhla v areálu Domova u fontány velká
akce s názvem „Loučení s prázdninami“. Na celý den byl připraven program pro naše klienty, pozvané hosty z blízkých domovů pro seniory, děti z mateřských škol a pro širokou veřejnost.
Dopoledne v zahradě proběhlo ve znamení her a soutěží a v jídelně domova se bojovalo ve hře BINGO. Odpoledne přijel všem
pozvednout náladu pan Šimon Pečenka s hudebním vystoupe-

ním písní ze stříbrného plátna. Horké letní počasí s teplotami
nad 30 °C nás sice trochu potrápilo, ale i s tím jsme si dokázali poradit. Soutěže v zahradě jsme připravili pod vzrostlými stromy, jež poskytovaly dostatečný stín, k dispozici bylo dostatek
chlazených nápojů k osvěžení. Přestože jsme očekávali větší
zájem ze strany občanů Přelouče a okolí, byla akce velmi úspěšná a zúčastnění si ji náležitě užili. Více o tom, jaká panovala
nálada, prozradí přiložené fotografie.

Dále bychom Vás rádi požádali o účast při hlasování v soutěži, kterou Domov u fontány uspořádal pro klienty v zařízeních stejného typu, jako je náš domov. Jedná se o soutěž o „Nejkrásnějšího podzimního draka“, která bude vrcholit v říjnu.
Všichni draci budou vystaveni ve vstupní hale domova a v termínu od 17. 10. 2011 do 21. 10. 2011 se mohou všichni, kteří
si draky přijdou prohlédnout, zúčastnit hlasování.

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. 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.
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Velký dík patří vedení firmy ELMET s.r.o., se kterou jsme navázali spolupráci v rámci firemního dobrovolnictví, což znamená, že firma uvolní na své náklady pracovníky, kteří stráví den
prací v neziskové organizaci. Firma Elmet uvolnila dvě pracovnice, které nám pomohly s organizací a zajištěním zdárného průběhu akce a poskytla nám také drobné reklamní předměty, kterými jsme společně s našimi cenami věnovali výhercům soutěží.
Mgr. Danuše Fomiczewová - ředitelka
Bc. Andrea Faltysová, DiS. - vedoucí úseku péče o klienta
Dagmar Kučerová a Martina Markovicsová, DiS.
- sociální pracovnice
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Přeloučáci poznávejte Přeloučsko

!

Dávná historie Kojic aneb Další brána Železných hor
Málokdo ze čtenářů asi ví, že obec
Kojice a část jejího katastrálního území
patří do geomorfologického celku Železné hory, kde zaujímá jejich nejsevernější ale také nejnižší část. Ano u Labe dokonce nalezneme nejnižší místo v rámci
okresu Pardubice. Nadmořská výška zde
dosahuje pouhých 200 m n. m. Labe, slepá ramena, potůčky, menší lesíky, louky,
remízky, meze, dokonce skály to vše má
vliv na velkou druhovou pestrost nejen
rostlin ale i živočichů, ale o tom až po
historii.
DŮLEŽITÁ KŘIŽOVATKA
NA TRSTENICKÉ STEZCE
U tak zvané „Solné stezky“, nazývané
také „Trstenická“ stávala tvrz a u ní kostel, místo nazývané již od konce 12. století Kojice. Tato cesta sloužila obchodu
již v 10. století, spojovala Moravu a Čechy. Vycházela z Brna a vedla přes Svitavy, Poličku, Litomyšl a Konětice. V Chrudimi se dělila. Jedna cesta vedla k Čáslavi
a druhá na Přelouč. Z Přelouče pokračovala k vrchu Strážníku mezi Chvaleticemi a Zbraněvsi, dále přes Záboří Kouřim
k Českému Brodu a do Prahy. V Kojicích
se na ni napojovaly cesty do Čáslavi a Vinařic, Týnce nad Labem a Chlumce. Tvrz
byla postavena k ochraně této důležité křižovatky obchodních cest pravděpodobně v roce 1183 a u ní kostel,
podle pověsti byl stavitelem Kojata. Tvrz
se v Kojicích poprvé připomíná v roce
1338, kdy se Dalibor a Vrš z Kojic přeli
se sedleckým klášterem o zboží v Kojicích, neboz jim na klášterem vlastněné
části vsi patřila pouze tvrz a jeden svobodný dvorec. V roce 1361 je zapsán jako majitel tvrze Dalibor z Kojic a pak se
tvrz připomíná až na kupní smlouvě z roku 1436, kdy Václav Hrůza z Chelčic spojil dva díly obce v jeden celek. Roku 1475
za jeho syna Bohuslava z Chelčic je tvrz
již pustá a zcela zanikla po připojení Kojic k pernštejnskému pardubickému panství r. 1502.
KDE STÁVALA KOJICKÁ TVRZ
S jistotou lze tvrdit, že kojická tvrz
byla strážním hradištěm při „Solné stezce“, která sloužila obchodu. Stávala na
vysokém pahorku nad potokem Maršava a dodnes se z ní dochovaly nepatrné
zbytky. Nejviditelnější je hluboký příkop
na jižní straně se zbytky vyzdění a opevnění na hraně, na zbylých dvou stranách
od východu a severu jsou zbytky příkopu
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méně patrné. Od západu tvrz chránila
příkrá stráň nad potokem. Ve vnitřní tvrzi
jsou nad povrchem viditelné zbytky lomového kamene na hraně severní strany se
znatelnou prohlubní čtvercového tvaru
a znatelné terénní relikty po obvodu. Tvrziště bylo prohlášeno v roce 1964 za nemovitou památku. Tvrziště je druhou nemovitou kojickou památkou zapsanou
do rejstříku kulturních památek, neboz
první byl zapsán románský kostel z konce 12. století již v roce 1958.
KOJICKÝ KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
JE VZÁCNOU PAMÁTKOU
V NAŠEM KRAJI
Stavba je poprve písemně doložena
v listině z 9. února 1363, kdy byl se souhlasem sedleckého opata jmenován zdejším knězem Hynek ze Zvířetic. Koncem
15. století byl kostel opravován a z té
doby se dochoval v jižní stěně pravoúhlý profilovaný portál ve výši panské
tribuny (empora) a přístavba sakristie.
V září 1825 kostel vyhořel při požáru vsi
a shořela i dřevěná zvonice, která stála
v místě dnešního obecního úřadu (školy).
Důkladně byl opraven v letech 1926-27
památkovým úřadem v Pardubicích. Zařízení kostela je jednotné, pseudorománské z roku 1873. Ve věži byly původně
zavěšeny dva zvony ulité v roce 1834
z roztavené zvonoviny čtyř zvonů z let
1494, 1512, 1599 a 1751 zničených při
požáru zvonice v roce 1825. Zvony byly
rekvírovány za 2. světové a již se do Kojic nevrátily.
KOJICE PO ROCE 1620 V EVROPSKÉ
VÁLCE MEZI KATOLICKOU LIGOU
A PROTESTANTSKOU UNIÍ
Třicetiletá válka způsobila kojickým
obyvatelům mnoho běd. V roce 1634 byly
vypleněny od Sasů a v letech 1639 a 1643
od Švédů. Ke konci války, zcela zřejmě
v důsledku hladu a špatných hygienických podmínek se dostavil mor. V Kojicích
v té době zbylo pouze 12 sedláků, 13 chalupníků a 3 zahradníci.
ŠKOLA V KOJICÍCH
První školní budova byla postavena
v Kojicích r. 1789 na základě dvorského
dekretu z r. 1787 nákladem komorního
panství Pardubického. Bylo to dřevěné
stavení zbudované na místě dnešního
cvičiště při škole. Škola bývala v jedné
třídě a docházely do ní děti z Kojic, Vinařic a z Telčic. Při velkém požáru r. 1825
školní stavba shořela, a až do r. 1830 se

učilo v najaté místnosti v č. p. 58. Pravděpodobně krátce po roce 1830 byla postavena nová škola z kamene opět vrchností, a ta tvoří základ školní budovy, která
byla později přestavěna. Dnes je sídlem
místního Obecního úřadu. Elektrifikací Kojic v r. 1921 skončily staré dějiny obce.

Tvrz v Kojicích 15. stol.
Mezi nejzajímavější a také druhově
nejbohatší patří vodní biotopy. V rámci
obce Kojic a jejího katastrálního území
je to Labe a zbytky labských ramen. Nedávno bylo jedno rameno obnoveno. Na
Labi a ramenech nalezneme žlutě kvetoucí stulíky, všude jsou bohaté břehové
porosty s vrbami, olšemi, jilmy a také bohužel nepůvodním topolem kanadským,
který naši předci téměř všude vysazovali.
Když se řekne voda, tak je to samozřejmě
spousta ryb a s nimi kormorán, volavky
a také vydra říční. Nesmíme zapomínat
na ledňáčka, který nad Labem pravidelně proletuje a určitě někde v menší břehové nátrži hnízdí. Samotné Labe a slepá
ramena jsou rájem pro vážkaře (Odonatology). Na kojických ramenech bylo prokázáno vůbec poprvé na území východních Čech rozmnožování vzácného šídla
červeného. Další nálezy vzácných druhů
na sebe nenechaly dlouho čekat, např. klínatka obecná, lesklice skvrnitá a u Labe
odchycena klínatka žlutonohá. Motýlkáři by o svých nálezech mohli také dlouho
hovořit, především o druzích s vazbou na
skály.
Takže po prohlídce obce vyražte třeba k Labi nebo slepým ramenům, určitě
uvidíte něco zajímavého.
Volně zpracováno dle kojické kroniky
a jiných archivních pramenů.
Mgr. Jiří Rejl (přírodní věda)
Marcela Danihelková (regionální dějiny)
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

Klub Aktivní senior
V září se uskutečnilo jedno úvodní setkání v Jakub klubu a pak dva výlety. Jeden byl naplánován do Heřmanova Městce, kde byly přístupné památky i s průvodci
v rámci akce Dny evropského kulturního
dědictví. Koncem září byl naplánován ještě jeden výlet vlakem do Veselí a pak
pěšky do Lepějovic a do Opočínku. Zájemkyň bylo dost, i když lehce mrholilo,
všichni byli spokojeni.
V říjnu bude plánované setkání opět
v Jakub klubu (Orlovna) první úterý v měsíci tj. 4. 10. 2011 od 9.30 - 11.30. Na
programu bude výroba ručního papíru,
vše potřebné připravíme. Na setkání se
domluvíme, zda bude ještě další společná akce během října.
Hanka Kubátová

Poděkování
Děkujeme vám všem, kteří jste darovali čisté ošacení, obuv, hračky při sběru

na konci září. Zásilka putovala do Broumova, kde pracovníci místní Diakonie
vše třídí a pak poskytují dále podle potřeby našich humanitárních organizací
působících v zahraničí.
Diakonie Broumov je jediná organizace v ČR, která se zabývá touto důležitou činností.

10.30 - 11.15 hod. - Pohybové aktivity
11.15 - 11.30 hod. - Úklid

RC Kubíček

13. 10. Dovádění lesních skřítků a víl

Program na říjen 2011

Roztančíme podzim v maskách - děti i rodiče se obléknou jako oblíbené
postavičky

RC Kubíček je otevřeno každý čtvrtek
od 9.00 do 11.30 hodin. Najdete nás
v Orlovně v Jakub klubu. Bezbariérový
vstup. V příjemném prostředí rozvíjíme
schopnosti nejmenších dětí s ohledem
na jejich individuální energii.
Program:
9.00 - 9.45 hod. - Tvořivá dílnička
9.45 - 10.15 hod. - Svačinka
10.15 - 10.30 hod. - Herna
(skládačky, kostky)

Tvořivá dílnička:
6. 10. - Korále z těstovin
20. 10. - Tiskátka z brambor
(prstové barvy)
27. 10. - Zamotané obrázky

Zveme maminky a babičky na „Podzimní kurz floristiky“ vedený Hankou
Kubátovou. Uskuteční se ve středu
12. 10. 2011 od 17.00 do 19.00 hodin v Jakub klubu. Dekorační materiál
bude připravený. Kurzovné je 50 Kč na
osobu.
Další informace na tel.: 731 598 913
u Jitky Salfické.

Podzimní výlet SOKOLA Přelouč
Jako každý rok na podzim jezdíme do našich oblíbených
hor - Krkonoš. Letos jsme 7. září vyrazili do Západních Krkonoš
a konečným cílem byl Bratrouchov. První zastávka byla v Poniklé u Jilemnice, kde jsme si prohlédli výrobu perličkových
vánočních ozdob. Už je to poslední výrobna v Krkonoších. S výrobou perliček a navlékání na drátky a vytvoření krásných vánočních ozdob nás podrobně seznámila paní průvodkyně. U výrobny je velká prodejna všech výrobků, které je možno zakoupit.
Toho řada účastníků výletu opravdu využila. V Poniklé jsme také navštívili Muzeum krkonošských řemesel, kde jsme viděli,
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jak se v horských chalupách hospodařilo a jak se horalé po
večerech zabývali tkaním na ručních textilních stavech. Dále
jsme pokračovali do Vysokého nad Jizerou, kde jsme poobědvali. Po dobrém obědě a přiměřených cenách jsme se vypravili do Vlastivědného muzea, ve kterém jsme obdivovali velký
4 m široký a 1 m vysoký pohyblivý betlém - dílo místního rodáka. Dále sbírku Krakonošů od malého - vysokého cca 10 cm až
po Krakonoše v nadživotní velikosti a další zajímavé exponáty,
jako třeba starobylé malované skříně (jedna pochází ze Semína u Přelouče.) Muzeum stojí za návštěvu. Možná, že se i v Pře-
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louči dočkáme otevření muzea a vystavení exponátů, kterých
vlastní městské muzeum dostatek.
Z Vysokého nad Jizerou jsme již pokračovali směr Bratrouchov, přes Rokytnici nad Jizerou. Autobus nás vyvezl do hor na
zelenou turistickou značku, která vede přes Bratrourouchov.
Tam jsme se rozdělili. Polovina účastníků pokračovala autobusem až k hospodě U Mikšů v Bratrouchově a druhá polovina
šla krásnou Krkonošskou přírodou hodinovou tůru. Krásně svítilo sluníčko, takže jsme viděli vrcholky Krkonoš i daleko do kraje až k Troskám. V hospodě jsme se všichni sešli a setkali se
s přeloučáky, kteří mají v Bratrouchově chalupy a tráví tam celé léto. Řada našich výletníků se těšila na unikátní orchestrion,

!

bohužel není v dobrém stavu, takže jsme si nemohli zavzpomínat na staré časy, kdy při každém pobytu v Bratrouchově
jsme na něj hráli. Poté jsme se rozešli po Bratrouchově a sraz
jsme měli u sokolovny, odkud jsme v 18 hodin odjížděli. Sokolovnu, tak jak jsme ji znali, jsme nenašli (viz obrázek v minulém čísle Roštu). Je z ní hotel.
Výlet připravila sestra Bahníková a byl o něj velký zájem, takže jsme nemohli všechny zájemce uspokojit. S dopravou p. Staňka jsme byli velice spokojeni. Pravidelní účastníci našich výletů by jezdili rádi i častěji. Bohužel - zase až
na jaře.
M. Brebera

Září v Jakub klubu
Prázdniny utekly jako voda a s chutí jsme se pustili do nového školního roku. A ten byl víc než nabitý různými akcemi
a radostnými setkáními. Děti přivítal zcela nový interiér. Vymalovali jsme veselými barvami, trochu jsme popřesouvali nábytek z místa na místo, udělali novou výzdobu a vytvořili jsme tak
útulné místečko, kde se všichni společně scházíme, tvoříme,
sportujeme, pracujeme, povídáme si, řešíme starosti i radosti,
jednoduše žijeme. Měsíc jsme zahájili akcí pořádanou pro veřejnost, Dnem pro rodinu. Účast byla pěkná, sešlo se 105 různých dětí, zasoutěžily si, projely se kočárem z Kladrub, dostaly drobnou odměnu, strávili jsme příjemné odpoledne.
Tématem měsíce v Jakub klubu byl Náš klub. Po delší pauze bylo potřeba opět si s dětmi připomenout pravidla, kterými
se v klubu řídíme, a která platí bez rozdílu pro každého, kdo
přijde. Pověděli jsme si také o službách a všem, co se dětem
v klubu nabízí. Založili jsme facebook a naplánovali spoustu
akcí na celý školní rok. Každý den se s dětmi věnujeme psaní
domácích úkolů a doučování. Pravidelně každý měsíc se budeme scházet u lekcí vaření. Tentokrát jsme začali zlehka a naučili se uvařit horkou čokoládu. Další pravidelnou aktivitou je
filmový klub. Promítat budeme filmy zábavné, vážné, naučné,
k zamyšlení a odlehčíme to sem tam také nějakou pohádkou.
Vyrazili jsme na kuželky, na ty se děti už moc těšily.

Den otevřených dveří

10 / 2011

Další novinkou, které se hodláme každý měsíc věnovat je
keramické odpoledne. Budeme tvořit ze skutečné vypalovací
hlíny a postupem času se možná dopracujeme i k hrnčířskému
kruhu. Sportovní soutěže jsou dětmi velmi oblíbené. Proto jsme
se i ty rozhodli zapojit do pravidelně se opakujících činností.
Tentokrát jsme uspořádali soutěž v běhu. Startovalo se ve třech
disciplínách, sprint na sto metrů, dvě stě metrů a dali jsme si
také závod ve štafetě. Skvěle jsme se pobavili. No a věnovat
se budeme samozřejmě také tvoření v pracovní dílně.
20. září jsme měli v klubu otevřené dveře pro veřejnost.
Nahlédnout a navštívit nás mohl každý zájemce. Ve spolupráci se základními školami se na nás přišlo podívat také několik tříd prvního stupně. Pro děti byly připraveny soutěže a hry.
Celkem nás navštívilo 110 zvědavých tváří. Děkujeme všem,
že si udělali čas. No a přivítali jsme také novu posilu. Kolegyni,
sociální pracovnici Martinu Hoškovu. Tak doufáme, že se jí tu
s námi bude líbit. Léto šlo pomalu spát a podzim už je v plném
proudu. Proto téma, které jsme zvolili na měsíc říjen je Podzim.
Iva Gabrhelová

Dobrovolnické centrum
„Jedna hodina týdně pro druhé“
Obracíme se na vás s prosbou, pokud máte čas pro druhé,
ozvěte se nám. Hledáme lidi ochotné pomáhat jiným a stačí
jenom hodina - dvě týdně, nebo jednou za dva týdny.
Hledáme dobrovolníky do Jakub klubu na doučování dětí,
na sportovní aktivity nebo na různé hry s návštěvníky klubu.
Pro Domov u Fontány hledáme dobrovolníky na návštěvy
u obyvatel domova, na povídání a vycházky ven, pokud je vhodné počasí.
Před zahájením činnosti zájemce absolvuje bezplatně seminář s psycholožkou Mgr. Evou Bicanovou na téma Komunikace pro pomáhající profese. Dobrovolníci jsou pojištěni, a pokud bydlí mimo Přelouč, cestovné se jim proplácí.
V případě vašeho zájmu mě můžete kontaktovat kdykoliv,
domluvíme si schůzku i s dobrovolníkem, který svoji činnost již
nějakou dobu vykonává a může se podělit se svými zkušenostmi. Můžete zavolat na 731 402 371 nebo mailem na charita.prelouc@gmail.com.
Seminář pro zájemce plánujeme v listopadu.
Zdenka Kumstýřová, koordinátorka DC
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
PROČ TAK MÁLO VĚŘÍŠ BOHU?

POUŤ MLÁDEŽE DO ŠPANĚLSKÉHO MADRIDU

Každoročně se účastním na Slovensku vzdělávacího semináře o víře, pořádaného katolickou církví, letos na téma „Jak
růst ve víře v modlícím se společenství“. Vzal jsem s sebou paní Růženku, Helenku a pastorační asistentku Lucii. Tyto semináře již 16 let vede známý kněz z Malty Fr. Elias Vella, bývalý
profesor teologie a současný kazatel, známý ve světě, a zároveň
i kněz pověřený službou exorcismu. Diky Bohu v církvi existuje
spousta možností, jak se vzdělávat a nezůstávat na místě. Vzpomínám, jak tam jednou přišel muž, který byl kdysi zaměstnaný na Národním výboru, kde pracoval jako osvětový pracovník.
Byl školený straník a říkal, že právě v tomto domě jej kdysi připravovali, jak mluvit v duchu tehdejšího režimu, samozřejmě
proti Bohu a náboženství. (Určitě nebylo všechno špatné i tehdy). A nyní tam stál a svědčil o tom, že se obrátil, začal se modlit, snaží se chovat lépe, chodí do kostela, a… začal byl šzastný
ve své víře. Lidem v kostele se omlouvá, jestli někomu nezasedl
místo, ale vysvětluje, kdo byl a co se s ním stalo.
Když se potkávám,
v Přelouči a ve svém rajónu farností a kostelů
který sahá od Hošzalovic až k Selmicím, s lidmi, kteří sice pokřtění
jsou, ale nejsou šzastní
ve víře. Ptám se, proč tomu tak je? A zdá se mi,
P. Elias Vella, sekretářka Susan
že i když se modlíme,
- laický pracovník v církvi, a L. Pilka možná dost málo, málo svému Bohu věříme, málo nebo nic od něj žádáme a málo
mu i dáváme. A taky máme malý nebo žádný zážitek ze své
víry. Nebo je do křeszanské víry nikdo pořádně neuvedl. Potřebovali bychom prožít takovou konverzi - obrácení - všichni. Někteří z pravidelných návštěvníků kostela již zemřeli, někteří to
nemysleli vážně a odešli také, ale mnozí zůstávají, i noví přicházejí, neboz nalezli smysl svého života v Bohu, ve službě k Jeho slávě. Sobec bude rád oslavovat sebe, ale věřící oslavuje Boha, ctí Pannu Marii. Koho oslavuješ ve svém životě TY? Přeji
vám odvahu k víře, k hledání Kristova pokoje a smíření s Bohem i s sebou po celý říjen.
Celý měsíc Říjen je v katolické církvi zasvěcený modlitbě
Růžence, mariánské modlitby, ve které přemýšlíme o životě
a díle Ježíše z Nazareta. Slavíme i památku Panny Marie Růžencové (7. 10.), jako poděkování za den, kdy křeszanská vojska dosáhla vítězství 7. října 1571 v námořní bitvě u Lepanta
nad Turky. Papež Pius V. pak ustanovil svátek Panny Marie Vítězné a další papež ustanovil „svátek Svatého růžence.“ Dalším
vítězstvím v roce 1716 pod velením prince Evžena Savojského
opět nad Turky u Petervaradínu papež Klement XI., ustanovil
svátek „Panny Marie Růžencové“ pro celou katolickou církev.
Abychom rozuměli, žoldnéři bojovali a věřící je podporovali modlitbou. I dnes máme vojáky v misích a i armáda zavedla vojenské kaplany, aby jim byli nablízku a modlili se za ně. Začněme
tedy i my s modlitbou, ale i bojujme o dobro v našem životě.
PS: vše k modlitbě růžence na www.pastorace.cz
Všem Vám + žehnám P. Pilka Lubomír

O letošních prázdninách se
pět mládežníků z naší farnosti Přelouč (Lucie Pavelková,
Martina Petržilková, Eva Svobodová, Pavel Hejný a Martin
Hadáček) vydalo do Španělska na Celosvětové setkání
mládeže - WYD, které tentokrát hostil španělský Madrid
ve dne 15. - 22. srpna. Krásně
prožité slunné dny se nesly pod
tématem: „V Kristu zapusyte kořeny.“ Světové dny mládeže poTři poutnice (od leva)
řádá Římskokatolická církev
Lucie, Martina a Eva
a to na pozvání papeže. Koná
se každé dva nebo tři roky. Smyslem je setkání mladých lidí
z celého světa, aby se povzbudili ve své víře a prohloubili svůj
vztah s Bohem, s Ježíšem Kristem. Potkávat mladé různých národností a to v jednom městě byl pro mě veliký zážitek. Každý
jsme jiný, ale přeci stejný. Spojuje nás totiž jedna věc a to je
víra v našeho Pána Ježíše Krista.
„Be planted“ - být zakořeněn - nesla trička vyrobena pro
českou mládež, která připutovala na toto setkání. K tomu, abychom více byli zakořeněni v Kristu, nám pomáhal program,
který byl velmi bohatý a pěkně připravený. V dopoledních hodinách jsme se setkávali společně na českých katechezích,
kde proběhla i mše svatá s našimi biskupi a arcibiskupem
Mons. Dominikem
Dukou. Poté následoval program pro
poutníky z celého
světa koncerty, výstavy, katecheze,
divadla, muzikály,
návštěvy muzeí,
kostelů, katedrály
a také společné
Český program - katecheze
modlitby a adorace - klanění se Kristu v Eucharistii.
Vrcholem setkání je vždy společná vigilie s papežem, kde
mládež bdí a spí pod širým nebem, a poté nedělní mše svatá.
Již jsem se účastnila dvou předchozích setkání, v Kolíně nad
Rýnem a australském Sydney, ale největší zážitek z vigilie je
z Madridu. Bylo nás tam kolem dvou miliónů mladých lidí a čekali jsme na příjezd svatého otce Benedikta XVI. Spolu s příjezdem papeže však přišel i vichr, blesky a déšz. Někdo si možná
pomyslel, že když je Bůh tak miluje, proč není hezky; nebo někdo měl veliký strach. Naše skupinka mládežníků se začala
modlit. Ano, byla nám zima i jsme měli možná strach, ale…
Vzpomněla jsem si na knihu Skutků v Bibli, kde se v druhé
kapitole, druhém verši píše: „Náhle se strhl hukot z nebe, jako
když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.“ Tato
situace nastala, když se apoštolové spolu s Pannou Marii modlili a při této společné modlitbě byli naplněni Duchem svatým,
dárcem darů a oživovatelem. I to se stalo na letišti v Madridu,
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Společné očekávání příjezdu papeže Benedikta XVI.
- západ slunce
kde se strhl hukot z nebe, blesky lítali a silný vítr vál. Byl to
Duch svatý? Snad ano a věřím, že ano. Duch svatý přichází, aby
obnovil, co je staré a skomírající. Duch svatý je ten, který napl-

ňuje člověka pokojem a radostí a obdarovává ho svými dary.
Oživuje to, co je zemdlené, mrtvé. Dává nový život. Říkala jsem
si: „Co moje víra? Je živá nebo zemdlená? Mám radost ze své
víry v Ježíše Krista? Jsem ráda křeszankou?“ Být zakořeněn
v Kristu, zapustit v něm své kořeny, znamená, že mám radost
ze své víry; vím, kdo je Pánem mého života; vím, o koho se mohu opřít. Byla jsem pokřtěna ve svých 19 letech, letos slavím
desáté výročí od této události. A vím, že Kristus je mým Pánem,
neboz každý den mohu zakoušet Jeho lásku ke mně. To jsem
si uvědomila při té bouři, kdy Duch svatý s námi otřásl, abychom se probudili ze svého duchovního spánku.
Přeji vám, abyste i vy poznali Boží lásku, aby Duch svatý
přišel za Vámi a naplnil Vás radostí, láskou, trpělivostí a pokorou; a především pomohl najít Pána vašeho života - Ježíše
Krista.
Lucie Pavelková, poutnice z Madridu

Z přeloučských církví
Českobratrská církev evangelická,
Českobratrská 86; 535 01 Přelouč,
telefon: 466 672 515
e-mail: prelouc@evangnet.cz,
bohoslužby - neděle 9.00 hodin
Církev československá husitská,
Tůmy Přeloučského 332;
535 01 Přelouč,
telefon: 466 672 591
mobil: 723 504 135,
e-mail: ereza.koselova@centrum.cz,
bohoslužby - neděle 14.30 hodin
Církev adventistů sedmého dne,
Pardubická 173; 535 01 Přelouč,
mobil: 739 345 683
e-mail: pastor@lanc.info,
bohoslužby - sobota 9.00 - 12.00 hodin
(9.00 - biblická škola; 10.30 - kázání)

de čas na obyčejné popovídání i o věcech
všedního života.
Hana Schusterová
farářka ČCE
Rozvrh
4. 10.
11. 10.
18. 10.
25. 10.

setkání v říjnu:
ČCE - pobožnost
ŘKC - mše
CASD - pobožnost
CČSH - pobožnost

Pozvánka

Od září jsme se opět začali scházet
s obyvateli Domova u fontány k pravidelným biblickým pobožnostem, které probíhají v úterý od 15.00 hodin v prostorách knihovny. Tato setkání se nesou
plně v duchu ekumenismu. Pobožnosti
připravují duchovní Českobratrské evangelické církve, Církve československé husitské a Církve adventistů sedmého dne.
Setkání jsou otevřená všem bez rozdílu
vyznání. Rádi mezi sebou přivítáme i rodinné příslušníky obyvatel a ostatní příchozí. Kromě biblického slova vždy vybu-
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svůj vnitřní svět, jejich zážitky, představy
a touhy. Díky Čečově metodě si tak svá
díla zrakově postižení mohou „prohlédnout“ - osahat, a tak se navzájem sdílet i s ostatními nevidomými.
Jedním z takto umělecky tvořících je
nevidomý Pavel Diblík z Holic, student
Deylovy konzervatoře v Praze. S jeho
obrazy a s ním samotným se budete
moci seznámit ve sboru Tůmy Přeloučského Církve československé husitské na
vernisáži v sobotu 8. října od 17 hodin
a také si poslechnout jeho výtečnou hru
na varhany.

na výstavu obrazů Hynka Schustera

Církev československá husitská
v Přelouči pořádá výstavu

Metamorfózy a fantazie

Pavel Diblík

Výstava se uskuteční
v prostorách kostela
Církve československé husitské
v listopadu 2011.
Vernisáž proběhne v sobotu
5. listopadu od 16.00 hodin.

Setkávání nad Biblí
v Domově u fontány

!

Návštěvní dny:
středa 9 - 16 hodin,
čtvrtek 15 - 17 hodin,
neděle 14 - 17 hodin
Srdečně Vás zveme k návštěvě.

OBRAZY
8. - 23. říjen 2011
zahájení 8. října v 17 hodin
s varhanním doprovodem
Pavla Diblíka a průvodním slovem
představitelů nadace Artevide
spolupracující s nevidomými umělci
návštěvní dny: středa 9-16 hodin,
neděle 14-17 hodin

NETRADIČNÍ VÝSTAVA
Mohou nevidomí malovat a ještě si
své výtvory prohlédnout? Jakkoli se to může zdát podivné, odpově• zní ano, je to
možné. Akademický malíř Dino Čeča vytvořil zvláštní haptickou metodu, která
umožňuje nevidomým zachytit na plátně

Tereza Š. Koselová
farářka
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Kulinářské okénko
Dobrý den vážení čtenáři. Dnes jsem
si pro Vás připravil recepty na dvě polévky a dvě hlavní jídla. Bude v nich dosti
zeleniny, která pořád dozrává na našich
zahrádkách.

osmahněte. Podlijte vývarem, přidejte na
malé kostičky nakrájené brambory, osolte
dle chuti a vařte doměkka. Na závěr polévku zahustěte světlou jíškou a ještě chvíli na mírném ohni povařte. Při podávání
můžete přidat na tvrdo uvařené vajíčko.

Rajská polévka
Co budete potřebovat: (dvě až tři porce)
1 kg rajčat, kousek celeru, několik růžiček květáku, 1/2 mrkve, 1 cibuli, olej,
hladkou mouku na jíšku, cukr k přislazení, sůl, pepř, hrstku rýže, zeleninový vývar z kostky.
Postup: Rajčata spařte vroucí vodou
a oloupejte je. Dále je pokrájejte na malé kousky a rozvařte je, následně přepasírujte přes cedník. Zeleninu nakrájejte
na menší kostičky a na oleji orestujte.
Přidejte prolisovaná rajčata, rýži, podlijte
vývarem, osolte a vařte do změknutí rýže. Na závěr dochuzte cukrem a dle Vaší
chuti pepřem.

Polévka z hlávkového zelí
Co budete potřebovat: 1/2 hlavičky bílého zelí, zeleninový vývar (z kostky),
1 větší cibuli, sádlo, hladkou mouku
na jíšku, 2 větší brambory
Postup: Zelí pokrájejte na nudličky. Na
sádle zpěňte cibuli, přidejte zelí a mírně

Zelné karbanátky
Co budete potřebovat: 1/2 kg bílého zelí (hlávkového), 2 rohlíky namočené ve
vodě, 1 větší cibuli, l vejce, strouhanka, sůl, mletý pepř, olej (sádlo) na smažení.
Postup: Zelí povařte, nechte okapat a pak
můžete bu• na vále nožem posekat na
malé kousíčky, nebo pomlet na masovém
strojku. Přidejte pokrájenou cibuli, vymačkané rohlíky, vajíčko, dle chuti přisolte
a opepřete, přidejte trochu strouhanky.
Vše rukama zpracujte na těsto. Je-li těsto řídké, přidejte ještě strouhanku. Uhnětené karbanátky obalte ve strouhance
a ihned smažte po obou stranách.
(Poznámka: Máte-li voňavou slaninu, nebo špek můžete je přidat do směsi pokrájené na malé kostičky.)

Masové kuličky se zelím
Co budete potřebovat: 0,5 kg kysaného
zelí, 0,5 kg mletého vepřového masa,

Z dopisů čtenářů...
Milé kuchařinky,
v minulém čísle Roštu nám dal pan Culek typy na jídla z cuket a já si vám dovoluji nabídnout moje vyzkoušené recepty.

Cuketová polévka
Potřebujeme: cuketu, majoránku, česnek, sůl, 2-3 housky,
kousek másla
Postup: Do polévkového hrnce dáme do studené vody oloupanou a asi na 4cm silná klečka nakrájenou cuketu. Vaříme do
změknutí (10-15 minut). Než se nám cuketa uvaří, na hluboké
pánvi si na kousku másla opečeme na kostičky nakrájené
housky. A nyní zpátky k polévce. Měkkost cukety vyzkoušíme
tak, že do ní píchneme nožem. Jestliže je cuketa měkká, rozmixujeme ji v té vodě, s kterou se vařila. Když je polévka moc
hustá, naředíme ji vroucí vodou. Nyní stačí jen osolit, přidat
majoránku a ještě chvilku povařit. Nakonec vmícháme utřený
česnek. Podáváme s opečenou houskou. Chutná jako výborná
hrachová polévka, možná ještě lépe.
Jestli máte rádi sladké zelí a máte přebytek cuket, můžete si
uvařit:
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50 g anglické slaniny, 50 g rýže, 1 cibuli, 2-4 stroužky česneku (dle chuti),
1 vejce, velký kelímek zakysané smetany, olej na vymazání zapékací misky, 3 lžíce rajčatového protlaku, sůl,
sladká mletá paprika, mletý pepř (dle
chuti).
Postup: Rýži uvařte do poloměkka. Slaninu nakrájejte na malinké kousky. Mleté
maso osolte, přidejte slaninu, cibuli, česnek, vychlazenou rýži - vše spojte vajíčkem a dobře promíchejte. Pomocí rukou
vytvořte kuličky, které vkládejte do vymazané zapékací misky. Na kuličky rozprostřete zelí a zalijte smetanou, ve které rozmíchejte rajský protlak s paprikou. Vše
vložte do vyhřáté trouby a duste minimálně 1/2 hodiny při teplotě 140 C. Jako přílohu používejte vařené brambory.
A te• na závěr Vám dám recept na
kávu ze žaludů. Berte to jako legraci, ale
opravdu to jde. Říjen je na sběr žaludů
přímo ideální. Jak budete postupovat?
Žaludy zbavte slupky, rozpulte a na pánvičce upražte. Upražená semena se semelou a je to. Samozřejmě káva ze žaludů se nevyrovná pravé kávě.
V příštím čísle Vám dám recept na
chuzovku, která se najde v přírodě.
Ke všem jídlům Vám přeji dobrou
chuƒ.
Pavel Culek

Cuketové zelí
Příprava je velice snadná. V hlubším hrnci na oleji zpěníme nadrobno pokrájenou cibuli. Čím víc budeme dělat zelí, tím víc
dáme cibule. Na cibuli nasypeme nahrubo postrouhané libovolné množství cuket a za stálého míchání dusíme s kmínem
do změknutí. Potom ochutíme stejně jako zelí. Já osolím, lehce
přidám ocet a krystalový cukr.
Cuketové zelí je od sladkého k nerozeznání. Je dobré k houskovému knedlíku i třeba na chlupaté knedlíky. Když si ho zamrazíte, za měsíc přijde dvakrát k chuti.
Pro ty, kteří rádi mlsají, mám recept na sladký moučník. Jestliže vám doma cukety nejedí, ani jim to nemusíte říkat, protože
v moučníku ji opravdu nepoznají.

Koláč z cukety
Potřebujeme na těsto: 35 dkg nahrubo nastrouhané cukety
40 dkg polohrubé mouky
20 dkg cukru krupice
1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr
2 vejce
1dcl oleje
půl malé lžičky mleté skořice
mléka tolik, aby bylo vláčné těsto a dalo se rozetřít na plech

Přeloučský ROŠT

Napsali nám
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Potřebujeme na polevu: čokoláda na vaření
kousek másla (poleva se hezky leskne)
Postup: Ručním šlehačem ušleháme v první nádobě z bílků
sníh a odložíme. V druhé nádobě utřeme žloutky s cukrem a postupně přidáme všechny ostatní přísady. Nakonec opatrně ručně vmícháme sníh z bílků. Těsto nalijeme na tukem vymazaný

a strouhankou vysypaný plech. Pečeme při 200 stupních dorůžova. Ještě na horký koláč nalijeme čokoládovou polevu. Já
si ji připravuji tak, že v nižším kastrolku rozehřeji máslo s čokoládou na řidší kašičku.
Přeji vám dobrou chuƒ!
D. Dostálová

Rybářské závody v září

města Přelouč a hostitelského města Lázně Bohdaneč. Potřetí a možno říci, že už téměř tradičně se vítězem a držitelem
Poháru hejtmana Pardubického kraje pro rok 2011 stali sportovní rybáři z Domova pod hradem Žampach, stříbrnými medailemi se ozdobili reprezentanti Domova na rozcestí Svitavy
a opět téměř tradičně si bronzové medaile odvezl tým Domova
pod Kuňkou z Rábů. Počasí přálo, ryby byly k rybářům vstřícné
a tak se vítězové i ti méně úspěšní účastníci loučili s úsměvy
a poděkováním hejtmanovi pardubického kraje Ing. Radko Martínkovi, republikové radě ČRS, přátelům z Lesů ČR a EXCALIBUR
ARMY s.r.o. i s upřímným přáním „za rok opět na shledanou“.
Více se o tomto podniku můžete dozvědět na stránkách
www.vydry.cz, kde je ze závodu videoreportáž.

V září uspořádala místní rybářská organizace dva, dnes již
možno říci, tradiční závody. Oba se uskutečnily na rybníku Bašta v Bohdanči a oba zejména protože následovaly bezprostředně po sobě v průběhu jediného víkendu, si vyžádaly mimořádné
nároky v organizačním a zejména personálním zabezpečení.
Výbor všem, kteří se na tomto podíleli, touto cestou ještě jednou upřímně děkuje.
V sobotu 11. to byla akce pro handicapované spoluobčany žijící v sociálních ústavech Pardubického kraje „Handicap
2011“ Jeho již 4. ročník pořádaný pod patronátem hejtmana
Pardubického kraje a Republikové rady ČRS, organizačně a technicky zajišzovaný MO ČRS Přelouč se uskutečnil jak již bylo řečeno v kouzelném prostředí rybářského revíru „ Bašta“ v Lázních
Bohdaneč za účasti sportovních týmů klientů domovů sociálních služeb a to: Domova u studánky v Anenské Studánce, Domova na zámku v Bystrém, Domova pod Kuňkou v Rábech, Domova Slatiňany, Domova na rozcestí ve Svitavách a Domova pod
hradem Žampach. Tento závod se silným sociálním a společenským podtextem se tradičně uskutečňuje za přátelské a materiální podpory Lesů České republiky, EXCALIBUR ARMY s.r.o.,

Druhým podnikem, který se uskutečnil hned následující
den na stejné vodě byl závod o „Mistra MO v lovu ryb udicí“
což je oficiální název tohoto podniku. Pro vítěze je kromě obvyklé ceny v podobě poháru připravena i celoroční povolenka
k lovu ryb na revírech MO Přelouč. Tu letošní získal Michal
Král, který ziskem 565 bodů obsadil první místo před druhým
Martinem Hoškem a třetím Jaroslavem Hladem.
Celou výsledkovou listinu a malou fotogalerii najdete samozřejmě jako obvykle na webových stránkách www.rybariprelouc.cz.
Za výbor MO - JP.

Instruktáž a přivitání účastníků - Handicap 2011

První tři - Mistr MO

Závěr Handicap 2011
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Ralley Železné hory

nárazníkovou armaturu a vyčkáme (5-10 vteřin), než dojde
k přemístění výtlačného plynu z tlakové patrony do nádoby
hasicího přístroje. Poté je hasicí přístroj připraven k hašení.

V sobotu 27. 8. ožilo přeloučské náměstí TGM desítkami historických motorek a automobilů. Konal se již 4. ročník Ralley
Železné hory. Na start se sjela téměř stovka historických vozidel. K vidění byly krásné staré automobily Škoda, Praga, Wi-

Na co si dát pozor a jak postupovat správně:
$ pozor na směr větru - proud hasiva nasměrujte vždy po větru, haste přerušovaně
$ směr hasiva soustře•te na hořící látku, nikdy nestříkejte do
plamenů a kouře
$ hořlavé kapaliny, které vytékají haste směrem od místa vytékání směrem k hořící louži a zpět, větší požáry zdolávejte
vždy pomocí několika hasicích přístrojů
$ hasicí přístroje nasazujte postupně nikoli současně, při hašení hasicími přístroji je vhodné kombinovat s jinými technikami hašení,
$ zabezpečte, aby použité hasicí přístroje byly neprodleně znovu naplněny a umístěny na určená místa
$ zajistěte dodržování termínů pro kontroly provozuschopnosti hasicích přístrojů odbornou firmou (minimálně 1 x ročně).
Pavel Nejtek, HZS Pardubického kraje

kov, Tatra, Aero, Fiat, Renault i motocykly Jawa, ČZ, Ogar, BSA,
BMW. Dopoledne si je mohli lidé prohlédnout, v poledne byla
odstartována vlastní ralley. Její účastníci projížděli okolními obcemi, ve kterých budili značný rozruch a zájem. Zvláště zajímavé uvítání je čekalo v Krasnici, kde je přivítal veselý krojovaný
zástup. Cestou plnili různé úkoly týkající se znalosti okolí, techniky atd. Vyhlášení výsledků se konalo opět na nám. TGM, ceny
obdrželi nejen úspěšní účastníci ralley, ale i nejelegantnější
vůz, nejlepší dobové oblečení, nejmladší a nejstarší účastník
atd. Ačkoliv závěr soutěže pokazil drobný déšz, akce se líbila
a již se těšíme na další ročník.
za AMV klub JM

ZEMĚ ŽIVITELKA
Dne 25. - 27. srpna 2011 se žákyně Střední školy chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem zúčastnily celostátní výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích.

HASIČI OBČANŮM
Přenosné hasicí přístroje
Vybavení našich domácností vyplývá z vyhlášky č. 23/2008 Sb.,
kde je uvedeno, že rodinný dům nebo byt se vybavuje hasicím
přístrojem s hasící schopností 34 A. Hasicí přístroje jsou používány v počáteční fázi vzniklého požáru. Při vlastním použití
hasících přístrojů je nutno zachovat klid a rozvahu. Dle typu
a množství hasiva v hasicím přístroji je doba činnosti 6-60 sekund a dostřik 2-6 m.
Hasicí přístroj je tlaková nádoba naplněná hasivem a opatřená zařízením, kterým se přístroj uvádí v činnost. Hasivo je
vytlačováno samočinně a to bu• trvalým tlakem, nebo tlakem
z patrony.
Uvedení hasicího přístroje pod stálým tlakem do činnosti
je velice jednoduché. Stačí vytrhnout zajišzovací kolík a po stisknutí páky ventilu je hasicí přístroj okamžitě funkční. Tyto hasicí přístroje jsou většinou osazeny manometrem, který nám trvale ukazuje, zda-li je v hasicím přístroji potřebný provozní tlak.
Uvedení do činnosti hasicího přístroje s tlakovou patronou
je trochu složitější. Po vytržení zajišzovací pojistky udeříme na
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Žákyně jezdily na klisnách Národního hřebčína Kladruby
nad Labem, které si mohli návštěvníci výstavy prohlédnout i mimo předvadiště ve výstavní hale, kde každá klisna měla prostorný box. Pod vedením učitelů odborného výcviku předváděly žákyně na osmi starokladrubských klisnách ukázku výcvikové
hodiny s cvičením na koni, hru zvanou židličková a čtverylku.
Vystupovaly třikrát denně a i přes veliké horko se sešlo hodně
diváků, kteří vytvořili příjemnou atmosféru a odměnili děvčata
velkým potleskem.
Příští rok se na výstavu určitě přije•te podívat.

Přeloučský ROŠT

Klenoty přeloučské přírody

!

Mezinárodní rok dobrovolnictví 2011
Ve středu 21. 9. 2011 se v Občanské záložně sešlo 25 zástupců neziskových organizací z Pardubic a Přelouče na semináři, který připravil KONEP (Koalice nevládek Pardubicka)
ve spolupráci s Pardubickým krajem.
Akce se zúčastnila paní senátorka Mgr. Miluše Horská, krajský radní pro neziskový sektor Ing. Pavel Šotola i naše paní starostka Bc. Irena Burešová. Dále technický ředitel Elektrárny Chvaletice Ing. Jan Pozler a podnikatel Václav Nekvapil.
V prví části semináře prezentovali tři zástupci neziskovek
svoje projekty, na které potřebují získat finanční prostředky.
Podnikatelé i zástupci veřejné správy pak projekty hodnotili
a dávali různé doporučení, aby projekty měly větší šancí na

úspěch. Cenné byly i připomínky a postřehy paní senátorky,
která v neziskové organizaci speciální škole Svítání působila
20 let a částečně působí i te•.
Tentokrát to byla jenom hra, příští rok, pokud se najdou
podnikatelé ochotní podpořit nejlepší projekty, uskuteční se
burza filantropie naostroJ
Ve druhé části semináře se hovořilo obecně o dobrovolnictví, o výhodách a nevýhodách akreditovaného dobrovolnického programu. Přítomni získali cenné rady od zkušenějších zástupců neziskovek.
Zdenka Kumstýřová
účastnice semináře

Klenoty přeloučské přírody
V lesích přeloučských Železných hor se cca 1 km jižně od
obce Morašice nachází malý rybníček. Málokdo o něm ví a ještě méně o jeho botanických a zoologických hodnotách.
Již při první cílené přírodovědné návštěvě rybníček vydal
část svých klenotů. Botanik si nemůže nevšimnout porostu pupečníku obecného (Hydrocotyle vulgaris), který byl pro region
Železných hor považován za nezvěstný druh. Z vážek byla pozorována a odchycena vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), silně ohrožený druh sledovaný v rámci Evropské unie.
Rybníček u Morašic je zatím jedinou známou lokalitou tohoto
druhu na Přeloučsku a jednou ze 3 v Železných horách. Dosud bylo na rybníčku odchyceno 27 druhů vážek. Mezi vzácné
patří např. šídlatka hnědá (Sympecma fusca), š. zelená (Lestes
virens), š. tmavá (L. dryas), šídlo rákosní (Aeshna affinis), páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltonii). Čistá voda a vhodné rybníkářské využití je zárukou výskytu obojživelníků. Pozorován byl čolek obecný (Triturus vulgaris), ropucha obecná
(Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea). Své místo zde má
užovka obojková (Natrix natrix), okrajové části lokality jsou vhodným biotopem pro ještěrku živorodou (Zootoca vivipara). Rybníček je také pravidelným lovištěm volavky popelavé (Ardea cinerea) a čápa černého (Ciconia nigra).
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Rybníček u Morašic

Na základě dosud provedených průzkumů je rybníček u Morašic jednou z nejvýznamnějších botanických a zoologických
lokalit na Přeloučsku. Při dalších cílených přírodovědných návštěvách určitě tento klenot přeloučské přírody vydá další část
svých pokladů.
Jiří Rejl
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Do Choltic za historií ale i přírodou - díl III.
THUNOVÉ NA CHOLTICKU A DĚJINY MĚSTEČKA
Pro nedostatek místa v časopisu
byl článek „Do Choltic za historií ale
i přírodou - díl III“, rozdělen na dvě
části. Článek pokračuje historií barokního choltického zámku s kaplí
sv. Romedia - jednou z nejkrásnějších
památek na Přeloučsku.

Barokní choltický zámek
s kaplí sv. Romedia
Podle návrhu Luca di Rossi z Pisy
měl mít podobu čtverce, jehož tři strany
měly tvořit budovy a severní, volná strana, měla být uzavřena mohutnou mříží.
Středem celé stavby měla být uprostřed
jižního křídla vestavěná kaple. Nedostatek finančních prostředků nedovolil stav-

bu dokončit, v podstatě je vystavěna polovina projektované budovy.
Stavba začala tím, že ze starého zámku ponechala se jen malá část s věží
jako obydlí purkrabího a ostatní bylo
zbořeno. Zámek je raně barokní stavba. Stavěl se od západu spíše do šíře než
do výše. V jižním křídle zámku je vestavěna kaple svatého Remedia. Kaple je
osmiboká stavba. Na římse před polosloupy jsou sochy Petra a Pavla, čtyř evangelistů a čtyř učitelů církve. To dává kapli
zdánlivou výšku - kaple měří 24,5 metru. Do kaple byly umístěny postavy světových kacířů - Šimona čaroděje, Aria,
Luthera, Kalvína, Manesa, Nestoria, Jeronýma Pražského a Mistra Jana Husa.
V kopuli je 16 obrazů osob Starého zákona a samozřejmě ještě další umělecká
díla ji učinila jedinečnou. Podle úsudku našich předních znalců baroka - je to
jedna z nejhezčích raně barokních staveb u nás - dokončená byla roku 1670.

dovy městečka stály za dnešními hřbitovem.
Po třicetileté válce začalo městečko
dostávat jinou podobu. Nevíme, zda
z vlastní vůle nebo na přání vrchnosti,
neobnovovali choltičtí občané těžce poškozené domy na původním místě za
dnešním hřbitovem, ale stavěli nové při
zámku. Stály v řadě u silnice podle vlašského domu, který si postavili umělci,
pracující na stavbě kaple.

Přestěhované městečko

Městečko
- jeho podoba a vývoj

Městečko se tak přestěhovalo. Na
původním místě, kde stálo, zbyly čtyři
chalupy a pod nimi mlýn, který se proto uváděl, že je pod „starými Cholticemi“. Škola, se v době stavby zámku přestěhovala do Svinčan a roku 1685 se vrátila zpět do zámku. V čele městečka byl
purkmistr s rychtářem a konšely. V městečku byl ještě robotní rychtář. Robota na
choltickém panství byla tak veliká, že panství říkali „na odřeném“, od práce i od peněz. Tam, kde městečko dříve stávalo, se
říkalo „Na městništi“ a říká se tak dosud.
I přes války, vedené Marií Terezií, bylo
v městečku v té době už 70 domů.

Již v době vlády Štěpána Gerštorfa - kolem roku 1620 byl dán základ k náměstí městečka. Jednu jeho stranu tvořily budovy panského dvora, na druhé
postavená panská bečvárna, nad ní dolní hospoda a mastný krám. Ostatní bu-

Městečko změnilo svoji podobu až
v roce 1848, kdy tu šestkrát hořelo. Shořelo 34 domů a v následujícím roce pak
dalších 14 domů - vyhořela tak polovina

Městečko se změnilo

Inzerce

Inzerce
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městečka. Městečko se pak změnilo. Zmizela dřevěná stavení, nová se stavěla bokem do silnice a v jedné řadě. V městečku bylo 104 domů, tři mlýny, dvě hospody, pivovar, vinopalna, výroba salnytru.
Roku 1866 zasáhla městečko válka. Bezprostřední boj ne, ale jeho následky.
V roce 1868 vedení obce zavedlo poštovní úřad. Na podzim 1868 se odbýva-

la první kampaň v choltickém cukrovaru,
který nechal postavit hrabě Thun podle
plánů architekta Nekvasila. Cukrovar hrabě Thun v roce 1881 prodal chrudimské
společnosti. Později vlastnila cukrovar
firma Wagner a spol., až do roku 1945.
V roce 1872 byla dokončena podle architekta Schmoranze rodinná thunovská
hrobka.

!

Volně zpracováno podle choltické kroniky.
Kronikou se po 40 let zabýval kronikář
a učitel Karel Kabeláč.
Choltická kronika Karla Kabeláče je dokonalou ukázkou pečlivé práce kronikáře.
Mgr. Jiří Rejl - přírodní věda
Marcela Danihelková - regionální dějiny

Historie výrovského mlýna IV.
Spor za opravu mlýna
Mlynář Sokol najal mlýn zpustlý a částečně jej opravil. Ve
mlýně se po dobu 6 týdnů nemlelo. Potom ale vyvstal dlouhý
spor o zaplacení základu za částečnou opravu mlýna a roční
nájemné. Poměry dospěly během trvání sporu tak daleko, že
konečně pardubický hejtman F. Wurth nařídil, aby byl do mlýna zaveden dozor z městské strany. Spor mezi Přeloučí a výrovským mlynářem se stal ve veřejnosti tak populárním, že o něm
vznikla v roce 1767 dokonce v okolí píseň. Jako skladatel posměšné písničky byl v podezření přeloučský soused Josef Svoboda. Dne 1. prosince r. 1767 byl konšely v té věci vyslýchán.
Vymlouval se, že píseň slyšel zpívat ve vsi Pravech. Škoda, že
se popěvek nezachoval. Za nájemce výrovského mlýna Jana
Petříčka r. 1768-1774 bylo potvrzeno, že výrovský mlýn nemá
robotních povinností, což je uvedeno ve výkazech o robotě z této doby. Od roku 1774 se stává na Výrově mlynářem Václav Macháček.

Roku 1776 výrovský mlýn
prodán Václavu Macháčkovi

Dne 30. prosince r. 1913 mlýn vyhořel. Znovu byl postaven v moderním slohu v r. 1914 a opatřen na tehdejší dobu moderním
strojovým zařízením. Vlastníci mlýna Jan a Augustina Macháčkovi byli bezdětní manželé a žili od roku 1933 v Pardubicích.

Od roku 1933 na výrovském mlýně
František Laštovička
Na zadlužený a prodělečný výrovský mlýn v roce 1933 přišel nový mlynář František Laštovička. Doporučen byl majitelům
výrovského mlýna manželům Macháčkovým pro své vynikající výsledky a zkušenosti v hospodaření na čáslavském mlýně,
který spravoval jako nájemce. Nový správce výrovského mlýna
uzavřel dohodu s manžely Macháčkovými na 120.000 Kč nájemného ročně.
Pokračování článku o historii výrovského mlýna v příštím čísle
Roštu.
Pro volné zpracování článku byla použita kronika Břehů a jiné
archivní materiály. Dějiny města Přelouče — Petr Vorel díl I., II.
Marcela Danihelková

V roce 1776 mlýn již nevyhovoval a bylo rozhodnuto jej
nově vystavět. Proto přeloučská obec žádala v nedostatku peněžních prostředků ředitelství komorních panství, aby směla
mlýn prodat v dědičný nájem. Její žádost byla vyřízena příznivě dne 25. září r. 1776. Dědičný nájem byl stanoven na 429 zl.
Dne 14. října roku 1776 byl mlýn na Výrově s čtvero složeními,
jahelkou, krupníkem, stoupami a pilou, též k němu od starodávna patřícími rolemi, lukami, s nářadím mlýnským podrobně stanoveným, prodán Václavu Macháčkovi, manželce, dítkám jejich
a dědicům za 2. 050 zlatých.
Smlouva byla 1. února r. 1777 schválena správou pardubického panství. Původně byla zaznamenána jen v úředních
spisech pardubického panství. Teprve dne 14. prosince r. 1808
při odevzdání mlýna synu Josefu Macháčkovi r. 1808-1835 byla zapsána do městské gruntovní knihy do XI. svaz. str. 58. Výkupní jistina byla stanovena obnosem 3.945 zl. (Protokol vyvazovací komise z 3. května r. 1852.)

Mlýn po požáru nově postaven
Od roku 1873-1905 vlastnil mlýn ve Výrově Jan Macháček
a jeho manželka Anna, od roku 1905 až do roku 1940 byli
vlastníky výrovského mlýna manželé Jan a Augustina Macháčkovi. Rod Macháčků držel mlýn na Výrově nepřetržitě až do roku 1945. Ve vlastnictví rodiny Macháčkových byl tedy 169 roků.
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START HC JESTŘÁBI DO NOVÉ SEZÓNY 2011-12
A - TÝM (1. NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD)
sobota 10. 9.
TJ ACS MALENOVICE SV - HC JESTŘÁBI 4 : 0 (1:0, 1:0, 2:0)
neděle 11. 9.
HBC VSETÍN - HC JESTŘÁBI
gól: Sádovský

5 : 1 (0:0, 2:0, 3:1)

Zápasy odehráli:
J. Kraus - M. Šmíd, Bažant, T. Hackenberg, M. Kazimír - D. Kazimír, R.Kopecký, T. Vorba, Sádovský, V. Navrátil, Z. Hejhal
PROGRAM NA ŘÍJEN
den datum čas hřiště
sobota
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle

01.10.11
02.10.11
09.10.11
16.10.11
22.10.11
23.10.11
30.10.11

17:00
10:00
14:00
14:00
14:00
10:00
14:00

domácí

Přelouč
HC Jestřábi
Přelouč
HC Jestřábi
Jihlava
SK Jihlava
Heřm. Městec Heřm. Městec
Přelouč
HC Jestřábi
Přelouč
HC Jestřábi
Přelouč
HC Jestřábi

hosté
SHC Opava
TJ Sokol Poruba
HC Jestřábi
HC Jestřábi
SK Sudoměřice
HBC RIGUM Hodonín
ERA Svítkov Stars

B - TÝM (OBLASTNÍ LIGA VÝCHOD)
neděle 4. 9.
JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC C - HC JESTŘÁBI B 2 : 9
(1:4, 0:2, 1:3)
góly: Raška 3x, Kubát 3x, Kadera, Hackenberg, Hájek
sobota 10. 9.
HC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ - HC JESTŘÁBI B 4 : 3
po sam náj. (0:0, 0:1, 3:2 - 1:0)
góly: Raška 2x, Komůrka
neděle 11. 9.
DELTA PARDUBICE - HC JESTŘÁBI B 2 : 1 (0:0, 0:0, 2:1)
gól: Pecka
Zápasy hráli:
D. Krejčík - T. Hájek, J. Kadera, L. Dvořák, L. Komůrka - T. Hackenberg, R. Kubát, F. Mucha, J. Kalousek, J. Raška, J. Kalousek, J. Pecka, J. Novotný, J. Šolta, J. Příhoda, M. Růžek, M. Pidanič

PROGRAM NA ŘÍJEN
den datum čas hřiště

domácí

neděle
neděle
neděle
neděle

HC Jestřábi Holcim Prachovice
HBC Splašené Hole HC Jestřábi
HC Jestřábi Svítkov Stars Pce B
Medvědi Pce HC Jestřábi

02.10.11
09.10.11
16.10.11
23.10.11

16:00
16:00
17:00
18:00

Přelouč
Pce-Polabiny
Přelouč
Pce-Svítkov

hosté

STARŠÍ DOROST
(NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD)
neděle 11. 9. - hráno v Poličce
TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ - HC JESTŘÁBI 1 : 2
po sam. náj. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)
góly: Novotný, Moravec
neděle 11. 9. - hráno v Poličce
HC JESTŘÁBI - SK KOMETA POLIČKA 0 : 7 (0:1, 0:2, 0:4)
Utkání hráli:
P. Kratochvíl - O. Kadaník, T. Malina - L. Moravec, J. Novotný,
A. Bednář
PROGRAM NA ŘÍJEN
den datum čas hřiště

domácí

neděle
neděle
neděle
neděle

HC Jestřábi
TJ Česká Třebová
SK Kometa Polička HC Jestřábi
TJ Česká Třebová HC Jestřábi
HC Jestřábi
SK Kometa Polička

09.10.11
09.10.11
23.10.11
23.10.11

9:00
13:00
11:00
13:00

Přelouč
Přelouč
Polička
Polička

hosté

STARŠÍ ŽÁCI (MČR VÝCHOD)
PROGRAM NA ŘÍJEN
den datum čas hřiště

domácí

hosté

sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

HC Jestřábi
HC Jestřábi
HC Jestřábi
HC Jestřábi
HC Jestřábi
HC Jestřábi

SK Kometa Polička
SK Kometa Polička
Heřmanův Městec
Heřmanův Městec
Autosklo-H.A.K. Pce
Autosklo-H.A.K. Pce

01.10.11
01.10.11
08.10.11
08.10.11
15.10.11
15.10.11

12:30
14:30
15:00
17:00
15:00
17:00

Přelouč
Přelouč
Přelouč
Přelouč
Přelouč
Přelouč

- fáda -

Orel Přelouč - oddíl florbalu
Každá nová florbalová sezóna začíná na přelomu srpna
a září již tradiční účastí týmu mužů (a letos poprvé i týmu žen)
oddílu florbalu Orla Přelouč v prvních kolech Poháru České
florbalové unie, což je soutěž napříč jednotlivými ligami a vlastně i celou Českou republikou. Nejinak tomu bylo i letos a tak
pro čtenáře Roštu přinášíme přehled letošní účasti mužů v této bezesporu zajímavé soutěži.
1. kolo celostátního Poháru ČFbU od letoška pod záštitou
partnera České pojišzovny jsme odehráli na půdě Jaroměře o víkendu 27. - 28. 8. 2011. Rozlosování nám přisoudilo nesmírně
těžké soupeře a již před turnajem se moc o postupu do dalšího kola nemluvilo. Jenže díky skvěle sehranému zápasu právě
proti domácí Jaroměři nakonec tým postoupil do 2. kola poháru.
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Do všech zápasů 1. kola jsme nastupovali v sestavě: Albrecht - Pleskot, Sedláček, Maček, Pozler - Jezdinský, Horák,
Tetřev - Bína, Novák, Ledecký - Kurka, Polívka, Bulíček

Orel Přelouč - FLK Zdar Bar

5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Branky: 11. Bína (Sedláček) - 1:0, 26. Novák (Sedláček) - 2:0,
33. Horák (Tetřev) - 3:0, 33. Bulíček - 4:0, 35. Jezdinský (Horák) - 5:0
Na úvod nám pavouk přisoudil velikou neznámou a to jakousi partu kluků z Prahy. Vůbec jsme nevěděli co očekávat,
ale průběh zápasu pomalu ukazoval, že za delší konec budeme tahat my. Po dvě úvodní třetiny jsme se seznamovali s nevyzpytatelným povrchem jaroměřské haly, kdy především přihráv-
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ka a její zpracování se někdy stávala neřešitelným problémem.
Ale i nějaké ty pěkné akce se povedly a to především po dvou
Sedláčkových rychlých výpadech z obrany, které nejprve zakončoval Bína s pomocí odrazu od nohy obránce a potom Novák
šikovným nastavením čepele. V poslední třetině jsme během
jedné minuty zápas rozhodli. Dvakrát zafungovalo zajímavě se
rodící propojení mezi Jezdinským a posilou z Třemošnice Horákem a jednou pak skóroval Bulíček po bravurně provedené samostatné akci zakončené střelou pod víko. Naše obrana byla
poté zaslouženě potrestána brankou, neboz v nedbalkách se
ocitala vícekrát během zápasu.

Orel Přelouč - TJ Sokol Jaroměř 1:1 (0:0, 1:1, 0:0)
Branka: 18. Horák (Sedláček) - 1:0
To druhý zápas nám připravil lahůdku v podobě letošního
vítěze naší ligy a postupujícího do 2. národní ligy. Jaroměř hrající na domácí půdě prý po dva roky od otevření své haly ještě
doma nikdy neprohrála. Tento fakt byl vidět i v ochozech haly,
které byly plné domácích příznivců. Zápas jako řemen tedy mohl začít a my čekali drtivý nápor od úvodního hvizdu. Jenže
ejhle... Ten během celého zápasu se ne a ne rozvinout a my
začali postupem času získávat půdu pod nohama a domácí
s námi měli až nečekané problémy. Hrálo se naprosto vyrovnaně na obě strany a především naše defenzivní zóna s přehledem odrážela útoky, ale i sbírala míčky s přechodem do rychlých brejků. Jeden takový po dlouhém vyhození od Sedláčka
si zpracoval Horák a přes beka zavěsil na 1:0 pro nás. Viktor
Kolář na střídačce Jaroměře se mohl v tu chvíli ukřičet, protože své svěřence asi nepoznával. Jaroměř poté začala malinko
tlačit na pilu a výsledkem bylo vyrovnání. Naše obrana byla
kombinačně rozebrána šroubku a Albrecht koukal při gólu jiným směrem než odkud míček přišel do sítě. No obrovsky pozitivní bylo, že jsme se z branky nepodělali a až do konce předváděli nad očekávání kvalitní výkon a zaslouženě dosáhli na
překvapující remízu. Výjimečný výkon také předvedl v brance
Albrecht, který nás v těžkých chvílích držel ve hře. Tento bod
nás při kalkulacích de facto posunul do dalšího kola Poháru,
a tak o to byla radost po zápase ještě větší. Zaplněná hala odměnila oba aktéry zápasu hlasitým potleskem, který evidentně
patřil i nám. Na tento zápas se určitě nezapomene.

Orel Přelouč - FBC Ressler Boys 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)
Branky: 11. Tetřev (Horák) - 1:0, 14. Horák (Jezdinský) - 2:0,
15. Bulíček (Pozler) - 3:0, 18. Jezdinský (Horák) - 4:0, 19. Bulíček (Polívka) - 5:0, 20. Novák (Ledecký) - 6:0, 38. Polívka - 7:0,
44. Tetřev (Horák) - 8:0
Nedělní ranní zápas proti nejslabšímu článku naší pohárové skupiny řešil od prvních minut pouze otázku: O kolik? Druhá parta kluků z Prahy stála v obranném postavení na půlce
a my stříleli jako u Verdunu. Škoda jen, že jsme nevsítili více
branek, protože takovouto střelnici už letos pravděpodobně nezažijeme.

Orel Přelouč - FBC Hradec Králové 2:5 (0:1 1:2,1:2)
Branky: 24. Pozler (Bulíček) - 1:3, 38. Horák (Sedláček) - 2:4
V posledním zápase skupiny jsme hráli proti druholigistům
z Hradce Králové přímo o druhé místo ve skupině. Naše sebevědomí nabyté v předchozích zápasech začalo dostávat nepříjemné trhliny, protože od úvodních minut jsme byli u všeho
o krok později. A co ještě více nás sráželo, byly zbytečné fauly a následná těžká oslabení, ve kterých byli kluci z Hradce
doma. Takhle suverénně sehrané přesilovky na nás dlouho nikdo nesehrál a my byli pouze v roli přihlížejících statistů. Jiskřičku naděje nám dvakrát vykřesali od půlky střílející Pozler, který
snížil na 1:3 a z úniku s chutí hrající Horák na 2:4. Za tohoto
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stavu jsme se už už nadechovali k závěrečnému náporu, jenže jsme pykali za nesmyslné oplácení oslabením a třetí přesilovka pro Hradec znamenala třetí branku v naší síti a stav 2:5.
Zkušený tým si toto vedení už bezpečně pohlídal a my hráli do
konce zápasu už prakticky bez míčku.
Na 2. kolo Poháru ČFbU jsme pak sehráli o víkendu 10. 9. - 11. 9. 2011 v Praze v Radlicích. Extrémní venkovní teploty
toho víkendu se odrazily i na teplotách uvnitř haly... pardon sauny. Přestávka se tak stala jedinou možností jak utéct z pekla
zápasu.
Do všech zápasů 2. kola jsme nastupovali v sestavě: Albrecht - Pleskot, Sedláček, Ledecký, Pozler - Bína, Novák, Tetřev - Kurka, Jezdinský, Bulíček - Kubáč

Orel Přelouč - IBK Tajula

2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Branky: 15. Sedláček (Pleskot) - 1:3 PP, 36. Ledecký (Kubáč) - 2:4
Zápas, jehož povinností byla pouze a jenom výhra s co možná nejvyšším rozdílem, se během hodiny zvrhl v jedno jediné
slovo a to: ZMAR. Proti chlapcům z Prahy, kteří florbalové hole
začali objevovat zřejmě až nedávno jsme po celý zápas nevěděli a nedokázali přijít na to, proč zrovna te• to nejde. Rychlé
3 nešzastné góly v první třetině nás poslaly do mohutné deprese a míček od té doby se stal našim úhlavním nepřítelem. Nešlo prostě a jednoduše vůbec nic, i přesto že soupeř se od druhé třetiny téměř nepouštěl za svoji půlku.
Orel Přelouč - Orka Stará Boleslav 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Po naprosto nevídaném výbuchu v prvním zápase jsme věděli, že nás už budou čekat soupeři o dvě až tři úrovně výše.
Prvním z nich byl druholigista ze Staré Boleslavi. A v tomto zápase se začala projevovat stará známá pravda. S kvalitou soupeře roste geometrickou řadou i kvalita naší hry. Po dvě třetiny
a vlastně po celý zápas jsme do puntíku plnili taktiku založenou na pozorné a pevné obraně, s rychlým přechodem do brejků. Orka byla ve střelbě ovšem mnohem aktivnější a k dobrému výkonu rozchytala i Albrechta. Jediný a vítězný gól jsme
obdrželi po krásné, leč šzastné trefě ze standardky do vinglu.
Albrecht netušil nic o letícím míčku přes několik přetlačujících
se těl. Prohra těsná, kterou si ve výsledku Orka nejspíš za aktivní hru zasloužila.

Orel Přelouč - FbC 98 Chomutov 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
Branky: 8. Pleskot (Bulíček) - 1:0, 16. Jezdinský - 2:0, 33. Bulíček (Kurka) - 3:2
Nedělní ranní zápas proti dalšímu týmu z druhé ligy zpod
Krušnohoří už pro nás z pohledu tabulky a možném postupu
moc neřešil. Nicméně jsme si chtěli dát balzám na naše poraněné duše a alespoň si zahrát další zápas proti dalšímu kvalitním soupeři. A ve slušném výkonu ze zápasu proti Orce jsme
pokračovali a konečně začali i dávat branky. Prvním gólem v Poháru se uvedl Pleskot po pěkném vysunutí se z obrany. Těsně
po přestávce se svoji typickou prudkou střelou prosadil Jezdinský a vše vypadalo až moc růžově a pohodově. V tu dobu si
troufám říct, že jsme jednoznačně drželi otěže zápasu. Ovšem
stačily 2 školácké chyby naší první obrany a bylo vyrovnáno.
Pak ještě rozsvítil po krásné akci Bulíček utěšenou střelou pod
břevno a poslal nás znovu do vedení. K vyrovnání Chomutova
došlo po trefené ráně z dálky do šibenice. Vítězný gól padl po
tragickém zaváhání naší obrany po rozehrávce z rohu. Zkušený a ostřílený soupeř nás až do konce téměř k ničemu nepustil. Musím jedním dechem dodat, že prohra byla naprosto zbytečná - na této úrovni totiž každá chyba znamená obdrženou
branku.
Petr Sedláček
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