
���������	
�� �������	
����
�����
�����
�
�����
��
������
�����

�������	
������
���	
��
���
����	
�����

�������	
��������	
�

��������� ��� �� !
"�

���� �

���� �� ��	
������� �� ��	
���

��������	
��

��� ���



2 Přeloučský ROŠT

! Zprávy z radnice 

Na své 3. schůzi konané v pondělí
27. 12. 2010 Rada města Přelouče mi-
mo jiné schválila smlouvu o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního pro-
středí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí k projektu: „Zateplení ob-
jektu mateřské školy Přelouč, Kladenská
1332“. Dále bylo rozhodnuto o ukončení
ostrahy areálu bývalých kasáren v Jasel-
ské ul. v Přelouči pomocí najaté stráž-
ní služby a o zajištění dozoru nad tímto
areálem formou kontroly Městskou po-
licií Přelouč a instalací elektronického
zabezpečení objektu s následným napo-
jením na pult centrální ochrany. Dosud
bylo na ostrahu tohoto areálu vynalože-

no více jak 1.000.000,- Kč. Bylo tedy na
zvážení, zda budovy v areálu zasluhují
tak nákladnou formu ochrany, nebo zda
by nebylo postačující provádět občas-
ný dozor, cca 2x denně, prostřednictvím
Městské policie Přelouč. 

Radní též stanovili místem pro oddá-
vání v oddacích dnech pátek a sobotu bu-
dovu Občanské záložny Přelouč a v od-
dacím dnu pondělí budovu Městského
úřadu Přelouč, čp. 26. Oddacími dny sva-
tebních obřadů v měsících leden až čer-
ven 2011 a září až prosinec 2011 pátky
a soboty, vždy od 10.00 do 14.00 hodin.
Oddávacím dnem každé pracovní pondě-
lí v čase od 8.00 do 17.00 hodin. Oddá-

vací dny svatebních obřadů v měsících
červenec až srpen 2011 následovně: čer-
venec - 8., 9., 22., 23. vždy v čase od 10.00
do 14.00 hodin a srpen 5., 6., 19., 20., vždy
v čase od 10.00 do 14.00 hodin. 

4. schůze rady města proběhla
dne 10. 1. 2011. Radní na ní mimo ji-
né schválili smlouvu o dílo na zpracová-
ní projektové dokumentace pro podání
žádosti pro akci „Dům pro volno časové
aktivity mládeže, Kladenská 845 (bývalý
Pionýrský dům). Schválena byla rovněž
mandátní smlouva mezi Městem Přelouč
a Jaromírem Janešem o zabezpečení čin-
nosti Městského informačního centra pro
město Přelouč v pronajatých soukromých
nebytových prostorách na adrese Hradec-
ká 153, Přelouč. Od 17. ledna 2010 tím
dochází ke změně sídla i poskytovatele
Informačního centra v Přelouči.         mh

RADA MĚSTA PŘELOUČE

20. 1. 2011 proběhlo ve velkém sále Občanské zálož-
ny III. zasedání Zastupitelstva města Přelouče. Jedním z dů-

ležitých bodů jednání bylo projednání návrhu uměleckého dí-
la v nové budově MěÚ. V úvodu krátce celou situaci objasnil
arch. Ing. Košař, autor návrhu nové budovy MěÚ. Návrh celé
budovy vychází prostorově z místa, kde budova stojí. Celou
budovou prostupuje atrium, které dává světlo podlažím. Kon-
cipovaná dispozice od začátku počítala s umístěním výtvar-

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Inzerce



Odpověk na tuto otázku, především
po novele zákona č. 13/1997 Sb. o po-
zemních komunikacích (dále jen „zá-
kon“), řeší v současnosti množství měst
a obcí, které jsou v drtivé většině přípa-
dů jejich vlastníky. Pokládám za věc mi-
mořádného veřejného zájmu, aby daná
problematika byla ozřejmena občanům
i představitelům místní samosprávy, a to
skutečně na podkladě relevantního zhod-
nocení platné právní úpravy a nikoliv na
jakémsi mediálním obrazu „chodníkové
novely“...

Platná právní úprava
Citovaný zákon, kde je řešena proble-

matika pozemních komunikací a péče
o ně, je sice základním kodexem daného
právního odvětví, ale je ve svém obsahu
velmi strohý a danou problematiku v pod-
statě vůbec legislativně neupravuje. Pou-
ze odkazuje na prováděcí předpis k zá-
konu, kterým je vyhláška č. 104/1997 Sb.,
jejíž vynutitelnost je ovšem prakticky nu-
lová. Zákon nepovinuje vlastníka pozem-
ní komunikace (chodníku) k její údržbě,
včetně té zimní. Uvedená skutečnost je
zcela zásadní. Celá péče o pozemní ko-
munikace je zákonem vtělena pouze do
roviny odpovědnosti vlastníka za škody,
jejichž příčinou jsou tzv. závady ve sjízd-
nosti, resp. schůdnosti. To znamená, že
vlastník chodníku za případné škody ne-
odpovídá vždy, když je schůdnost chod-
níku nějakým způsobem zhoršena.

Novela zákona
Do popsaného legislativního rámce

nepřinesla nic nového ani již zmiňovaná
„chodníková novela“ zákona. Ani ta ne-
přikazuje vlastníkovi (správci) chodníku

o něj pečovat, tj. zajišpovat jeho (zimní)
údržbu. Tzv. „Kuberova novela“ pouze zru-
šila vadný právní stav, kdy za škodu způ-
sobenou závadou ve schůdnosti chodní-
ku odpovídal vlastník sousední nemo-
vitosti, a tuto odpovědnost přenesla na
vlastníka chodníku. Teoreticky jde o zce-
la správné řešení, kdy odpovědnost za pří-
padné škody jde na vrub vlastníka věci.

Odpovědnost za škody
Pokládám za skutečně důležité zde

upozornit na onen až neuvěřitelný mýtus,
že obce vždy odpovídají za zhoršenou
schůdnost chodníků. Závada ve schůd-
nosti není dle zákona stav zhoršené
schůdnosti například v důsledku spa-
du sněhu, či náledí, ale nepředvídatelná
změna jeho schůdnosti, kterou chodec
nemůže předpokládat. Stav obdobný ja-
ko u řidičů na komunikacích. Definice
závady ve schůdnosti je zcela jasně vy-
mezena v § 26, odst. 7 zákona. Cituji:
„Závadou ve schůdnosti pro účely toho-
to zákona se rozumí taková změna ve
schůdnosti komunikace, kterou nemůže
chodec předvídat při pohybu přizpůsobe-
ném stavebnímu stavu a dopravně tech-
nickému stavu a povětrnostním situacím
a jejich důsledkům.“ Jinak řečeno, záva-
da ve schůdnosti je taková nepředvída-
ná změna v jeho schůdnosti, kterou ne-
může chodec předpokládat, a tudíž se jí
nemůže při chůzi přizpůsobit. Jako pří-
klady závady ve schůdnosti lze uvést
např. zmrzlou kaluž na jinak hladkém
a čistém povrchu chodníku nebo místo,
kde na čistý povrch chodníku vytéká vo-
da ze sousední nemovitosti, či náhlý vý-
tluk na jinak stavebně bezproblémovém
povrchu chodníku. Tedy vždy nějaká ná-

hlá změna, kterou uživatel chodníku těž-
ko může předpokládat, a ani to po něm
nelze spravedlivě požadovat. „Běžné“ sta-
vy chodníků v zimním období, pokryté
vrstvou sněhu nebo námrazou, nemají
charakter závady ve smyslu zákona, jsou
pouze důsledkem povětrnostní situace
a té musí chodec podle zákona přizpůso-
bit svůj pohyb (chůzi). Pokud mu vznik-
ne z tohoto titulu škoda, není za ni od-
povědný vlastník chodníku (obec), ale
pouze on sám! 

Judikatura 
Daná problematika byla již několikrát

judikována, a to zejména Nejvyšším sou-
dem České republiky, který jako přísluš-
ná instance řeší dovolání, zejména po-
škozených, ve věci nároku na náhradu
škody. Aktuálně se Nejvyšší soud k da-
né věci vyjádřil v rozsudku ze dne 25. 8.
2010, sp. zn. 25 CDo 1713/2008 (dostup-
ný na www.nsoud.cz). Nejvyšší soud zde
řešil případ dovolání ve věci žaloby na
náhradu škody za poškození zdraví, kte-
rou poškozenému okresní soud v prvé
instanci přiznal. Krajský soud však v od-
volání žalobu zamítl s tím, že stav chod-
níku v uvedeném případě (neposypaný
chodník) nelze hodnotit jako závadu ve
schůdnosti ve smyslu ustanovení § 27,
odst. 3, zákona. Nejvyšší soud ČR pak,
v rámci řízení o dovolání poškozeného,
argumentaci krajského soudu ve výše
citovaném rozsudku plně akceptoval
a potvrdil. 

Závěr
Podle výše uvedeného by bylo lze na-

být dojmu, že obce mohou zcela rezigno-
vat na provádění jakékoliv zimní údržby
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ného díla do tohoto prostoru. Nejčastějším námětem pak byl
vodní prvek, který ale padl, protože v suterénu jsou umístěny
archivy. Muselo by se tedy odkanalizovat, další problém by
vznikl v zimě kvůli vypouštění. Návrhem ing. Košaře tedy by-
lo, že by mohlo jít např. o poctu rodákovi F. Filipovskému. Me-
zi dalšími návrhy se pak objevila socha Přemysla Otakara II,
který povýšil Přelouč na město. 

Z poměrně rozsáhlé diskuze, která poté následovala, vyply-
nulo, že zastupitelstvo města schvaluje, aby do vstupního pro-
storu nové budovy městského úřadu bylo umístěno soudobé
abstraktní umělecké dílo, doplněné vhodnou zelení. 

Dále bylo zastupiteli schváleno znění záměru na prodej po-
zemků s lesními porosty specifikovaných ve znaleckém posud-

ku vedeném pod ev. č. 323- 35-09 zpracovaném společností
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. a pozemku p.p.č. 461/27 o výmě-
ře 15 292 m2 v k.ú. Přelouč odděleného z pozemku p.p.č. 461/2
dle geometrického plánu č. 1702-19/2009 obálkovou metodou
za cenu minimálně 10.061.220,- Kč a znění záměru na prodej
pozemků s lesními porosty specifikovaných ve znaleckém po-
sudku vedeném pod ev. č. 324-36-09 zpracovaném společ-
ností Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. obálkovou metodou za
cenu minimálně 10.306.540,- Kč. Zastupitelstvo též pověřilo
Mgr. Věru Jelínkovou, ing. Martina Moravce, Ph.D. a MUDr. Len-
ku Roušarovou k přijímání prohlášení snoubenců o uzavření
manželství.

mh

Jak je to se zimní údržbou chodníků?



chodníků, resp. na zmírňování následků
povětrnostních situací v zimním období
s tím, že je nutné se soustředit pouze na
výjimečné situace, které vykazují charak-
ter závad ve schůdnosti ve smyslu záko-
na a že obvyklým zimním podmínkám
(sníh, náledí) se musí chodci přizpůsobit
a za něž obec neodpovídá. Je ale nutno
mít stále na paměti, že obec podle obec-
ního zřízení má pečovat o uspokojová-
ní potřeb svých občanů a mezi ně patří
bezesporu i snaha o zajištění přiměřené

schůdnosti (sjízdnosti) městských komu-
nikací. Zde však každý musí respektovat
reálné technické možnosti a dostupné fi-
nanční prostředky obecních rozpočtů. Ni-
kdo nemůže rozumně a spravedlivě po
obci požadovat, aby v duchu „péče o po-
třeby svých občanů“ v zimě udržovala
a vždy neprodleně zajistila „úklid“ všech
chodníků v obci. To není prostě reálné.

Je proto nezbytné, aby zákonodárci
připravili kvalitní a realistickou novelu

zákona o pozemních komunikacích, kte-
rá by stanovila jak povinnost odstraňo-
vat vzniklé závady (těžko lze najít hranici
u zmírnění) a rozsah péče o komunika-
ce obecně, tak i povinnost vlastníka za-
jišpovat jejich sjízdnost (schůdnost), a to
s přihlédnutím k tomu, co lze od něho,
dle jeho objektivních možností, spraved-
livě požadovat. 

Karel Šilhavý - ředitel TS
s použitím článku JUDr. Kočí 
- Veřejná správa č. 25/2010
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Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 12. 2010 evidováno celkem
1356 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanos-
ti v měsíci prosinci tedy činila v této oblasti 9,66 %. K obcím
s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu
např.: Holotín 33,33 %, Tetov 26,67 %, Litošice 25 %, Vápno
24,56 %, Strašov 21,43 %, Sovolusky 20,9 %, Labské Chrčice
20,83 %, Trnávka 16,5 %. Dále uvádím míru nezaměstnanos-
ti: Chvaletice 9 %, Choltice 10,02 %, Břehy 9,38 %, Řečany n/L
7,5 %. V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 8,27 %. 

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
7,02 %, s celkovým počtem 6709 evidovaných uchazečů.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 12. 2010 cel-
kem 1212 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo
připadlo v okrese Pardubice v průměru 5,5 uchazeče. Na Pře-
loučsku bylo k 31. 12. 2010 hlášeno na ÚP celkem 210 vol-
ných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo cel-
kem 6,5 uchazečů.

Michaela Hývlová
Vedoucí pobočky

Úřad práce v Přelouči
K. H. Máchy 908, 535 01
Oddělení zprostředkování Přelouč
950 144 401-405
Oddělení státní sociální podpory - kontaktní místo Přelouč
950 144 501-504

Dne 1. 1. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 347/2010 Sb., kte-
rým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatře-
ními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Tímto
zákonem dochází ke změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměst-
nanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto změny naleznete na adrese: http://portal.mpsv.cz

Podpora v nezaměstnanosti od 1. ledna 2011
V souvislosti s novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměst-

nanosti, ve znění účinném od 1. ledna 2011, dochází ke změ-
ně při posuzování nároku a výše podpory v nezaměstnanosti.

Ukončí-li uchazeč o zaměstnání, před zařazením do evi-
dence uchazečů o zaměstnání, zaměstnání bez vážného dů-

vodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude mu, při
splnění zákonem stanovených podmínek, poskytována pod-
pora v nezaměstnanosti ve výši 45 % průměrného měsíční-
ho čistého výdělku z posledního ukončeného zaměstnání.

Nově nebude poskytována podpora v nezaměstnanosti
po dobu, po kterou uchazeči o zaměstnání přísluší zákon-
né odstupné, odbytné nebo odchodné. Podpůrčí doba pro po-
skytování podpory v nezaměstnanosti se v těchto případech
nebude krátit, pouze se posune její počátek o dobu, po kterou
uchazeči o zaměstnání přísluší zákonné odstupné, odbytné ne-
bo odchodné.

Podpora v nezaměstnanosti nebude poskytována ucha-
zečům o zaměstnání, kteří ke dni, k němuž má být pod-
pora v nezaměstnanosti přiznána, vykonávají tzv. nekoli-
dující zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti tak nebude
poskytována po dobu trvání právního vztahu, na jehož zákla-
dě uchazeč o zaměstnání vykonává činnost na základě pra-
covního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek ne-
přesáhne polovinu minimální mzdy, tj. 4000 Kč hrubého; dále
činnost na základě dohody o provedení práce nebo dohody
o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna při-
padající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne
polovinu minimální mzdy.

Trh práce
na Přeloučsku
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Od 17. ledna 2011 dochází ke změně sídla Informační-
ho centra v Přelouči. Infocentrum bude nadále fungovat v uli-
ci Hradecká 153, Přelouč (kavárna Gavi Caffe). 

Hlavní činností informačního centra je i nadále poskytová-
ní těchto informací a služeb: prezentace města Přelouč, pod-
hůří Železných hor, svazku obcí a Železnohorského regionu,
poskytování turistických informací o městě Přelouč a okolí
(autobusová spojení, stravování, ubytování, konané akce, pa-
mátky), orientace ve městě a dopravní obslužnost v regionu
(vyhledávání ulic, institucí apod.), informace ze života ve měs-
tě z oblasti kultury, sportu, vzdělávání a společenských akcí
(spolupráce s městem a jeho příspěvkovými organizacemi, spol-
ky i sdruženími ve městě, zajišpování prodeje dárkových před-
mětů spojených s městem Přelouč a regionem, propagační
materiály, vytvoření a aktualizace webové stránky Městského
informačního centra Přelouč se seznamem konaných akcí aj.

Výše uvedené informace a služby budou poskytovány veřej-
nosti ve dnech PO-PÁ 10.00-22.00, SO-NE 14.00-22.00.
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Město Přelouč, Kulturní služby města Přelouče
a M. Bečička s kolektivem srdečně zvou občany 

na pokračování úspěšného pořadu

Večer s videokronikou 
města Přelouče

ddnnee 1155.. 22.. 22001111 oodd 1188..0000 hhooddiinn
vvee vveellkkéémm ssáállee OObbččaannsskkéé zzáálloožžnnyy PPřřeelloouučč

Vstup zdarma

Změna sídla informačního centra

750 let založení města Přelouče
V letošním roce si Přelouč připomene

velmi významnou historickou událost -
- 750 let založení města. Připomeňme
si proto alespoň v krátkosti historické
události:

Město Přelouč patří k nejstarším his-
toricky doloženým místům v regionu. V ro-
ce 1086 ji král Vratilav věnoval benediktin-
skému klášteru v Opatovicích nad Labem
a s osudem tohoto kláštera je pak Pře-
louč spojena po dobu 300 let. 

Městem se Přelouč oficiálně stala
8. září 1261. Tímto dnem je datována lis-
tina českého krále Přemysla Otakara II.,
vydaná benediktinskému klášteru v Opa-
tovicích. Klášter získal pro svou osadu
Přelúčí tatáž práva, jakými disponovala
blízká královská města Kolín a Kouřim.
Tento dokument se shodou špastných ná-
hod zachoval v originále až do dnešní
doby jako jedna z mála zakládacích lis-
tin českých měst 13. století. (Originál je
uložen ve Státním ústředním archívu
v Praze, fond Benediktini Břevnov, listina
č. 37). O skutečném užívání městských
práv a výsad se však pro předhusitskou
Přelouč nedochovaly žádné doklady. V ro-
ce 1437 je poprvé uvedena jako „městeč-
ko“, tj. lokalita městského typu s omeze-
nou právní subjektivitou, jejíž legislativa
a zvláště majetko-právní a finanční agen-
da je plně podřízena vrchnosti. Poddan-
ským městečkem zůstala Přelouč až do
druhé poloviny 16. století, kdy se stala
spolu s celým pardubickým panstvím

součástí majetku českého krále. Během
sedmdesátých let 16. století vyvinuli míst-
ní radní mimořádnou aktivitu v zájmu
zlepšení právního postavení Přelouče.
Získali také podporu správního apará-
tu pardubického panství, v němž působi-
lo ve významných funkcích několik osob,
pocházejících z Přelouče. Podařilo se jim
za blíže nevyčíslených finančních nákla-
dů dosáhnout vydání listiny z 15. prosin-
ce 1580, kterou císař Rudolf II. povýšil
hospodářsky nepříliš rozvinuté městeč-
ko Přelouč na královské komorní měs-
to. Důsledkem tohoto aktu byla výrazná
změna sociální struktury Přelouče a ne-
bývale dynamický rozvoj města na pře-
lomu 16. a 17. století. 

Nejstarší zemědělská osada (středo-
věké Přelúčie), měla podle vlastivědné li-
teratury konce 19. a první třetiny 20. stole-
tí ležet v dnešní části města, rozkládající
se nejblíže Labi, dole pod městem. Říká
se jí „Na Dole“ a domy jsou zde skutečně
rozloženy okolo podlouhlé návsi, připo-
mínající středověké slovanské okrouhlé
vsi. Středověké město mělo být založeno
v roce 1261 na nově vyměřeném půdo-
rysu. Zmíněná hypotéza je však velmi
nepravděpodobná. Zpochybňuje ji roz-
bor městské plužiny (rozložení zeměděl-
ských pozemků a starých komunikací),
který klade nejstarší jádro zemědělské-
ho osídlení do blízkosti farního kostela
sv. Jakuba, respektive do prostoru dneš-
ního Masarykova náměstí. Pole, situova-

ná hned za usedlostmi na mírném jižním
svahu, byla pro tehdejší primitivní obdě-
lávání nejvýhodnější. V dnešní části „Na
Dole“ stály snad jen rybářské chalupy,
pro jejichž obyvatele znamenala těsná
blízkost řeky životní nutnost. 

Původním znakem Přelouče byl ob-
raz sv. Vavřince s roštem v ruce. (Tento
světec žil v polovině 3. století a jako stráž-
ce chrámového pokladu v Římě odmítl
zestátnění církevního majetku a chrá-
mový poklad rozdal mezi chudé. Podle
pověsti byl za tento čin odsouzen k smr-
ti upečením zaživa na roštu). Tento znak
pak užívalo město do husitských válek.
Když přešla Přelouč k podobojí, nerada
vzpomínala na vypálený klášter opato-
vický, a proto byl v té době ze znaku vy-
nechán obraz sv. Vavřince a ponechán
jen rošt (rožeň). Takto upravený znak je
tedy od XVI. století využíván dodnes. To-
lik jen v krátkosti z historie města. 

V průběhu roku budou v rámci oslav
pořádány různé kulturní a sportovní ak-
ce s vyvrcholením v sobotu 4. června, kdy
se na Masarykově náměstí uskuteční vel-
ká kulturně společenská akce s lidově-
-historickou tématikou. V týdnu před tou-
to akcí proběhne v Přelouči VII. ročník
festivalu Polanského Přelouč se slav-
nostním zakončením 4. června v parku
za školou.

2. - 4. června by měla proběhnout
soutěž českých a moravských vín v ho-
telu Bujnoch. 
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V průběhu roku budou dále školami
organizovány literární, výtvarné a vědo-
mostní soutěže, městská knihovna plánu-
je na 26. květen akci Přeloučská zasta-
vení, divadelní kroužek DDM připravuje
představení pro veřejnost a pěvecký sbor

J. B. Foerster uspořádá koncerty, na kte-
rých si také připomene 90. výročí své-
ho vzniku. O průběhu a konání jednotli-
vých akcí vás budeme nadále průběžně
informovat. 

mh

PRAMENY:

Jan Tetřev - Petr Vorel - Pamětihodnosti
města Přelouče

Petr Vorel - Dějiny města Přelouče I. díl
(1086-1618)

17. března 2011
Slavnostní zahájení oslav koncertem souboru Consortium
Pragense W. A. Mozart Korunovační mše

27. dubna 2011
Pořad Jazz a rock, seznamte se, prosím v podání členů
Komorní filharmonie Pardubice s představením brožury
PhDr. Petra Vorla o historii Přelouče

Květen
Koncert smíšeného pěveckého sboru J. B. Foerster při příle-
žitosti 90. výročí založení sboru

26. května 2011
Přeloučská zastavení - připomenutí důležitých míst a udá-
lostí spojených s historií města
Mgr. Jan Tetřev z Krajského muzea v Pardubicích (pořádá
Městská knihovna)

30. května - 4. června 2011
Festival Polanského Přelouč (pořádá ZUŠ)

3. června 2011
Divadelní představení na náměstí (divadlo Jen tak Chva-
letice)

4. června 2011
Vyvrcholení oslav na Masarykově náměstí - odpolední pro-
gram s lidově historickou tématikou, vystoupení populárních
umělců

17. září 2011
Ukončení oslav v průběhu konání 17. ročníku udílení Ce-
ny Františka Filipovského za dabing 

Další akce, konané v průběhu roku: 

"ZŠ Smetanova Přelouč bude pořádat velikonoční jarmark,
den dětí, vánoční akademii, sportovní, výtvarné a literární
soutěže

"ZŠ Masarykovo náměstí bude pořádat den otevřených dveří,
výstavy žákovských prací, sportovní, výtvarné a literární sou-
těže

"Městská knihovna bude pořádat vědomostní soutěž o his-
torii Přelouče v rámci akce „My všichni jsme Východočeši“
a 4. října 2011 setkání s autorem knihy Poutník, okouzlený
rodnou zemí Václavem Větvičkou.

"Divadelní kroužek DDM připravuje k výročí představení pro
veřejnost pod názvem Ze vsi do města. 

"Hoteliér pan Bujnoch plánuje na 2. až 4. června soutěž vín
Přemysla Otakara II. s kulturním programem a na září uvažu-
je o uspořádání běžeckého závodu.

"Pan Dvořáček bude pořádat doprovodné akce v Zahradní ga-
lerii v červnu a září.

Divadelní kroužek ESO při DDM v Přelouči připravuje na
květen 2011 divadelní hříčku Evy Jančíkové k 750. výročí po-
výšení obce na město s názvem „Ze vsi do města“. Děti zde
srozumitelnou a příjemnou pohádkovou formou přinesou sku-
tečné informace o založení obce, o významných lidech zde
žijících, o zajímavých událostech, které se v místě staly a které
by se k takovému pěknému výročí asi měly připomenout. Za-
tím zkoušíme první část hry, pilujeme postavy a připravujeme

netradiční oživení dialogů. Máme skvělé dětské herce, které
když zapomenou zlobit, se mění před očima na postavy a po-
stavičky ctihodných i méně ctihodných přeloučských občanů.
Věříme, že se nám hra podaří, i když nás čekají malé problémy
s dojížděním autorky a současně režisérky hry, která se kon-
cem ledna stěhuje mimo Přelouč. Jak se nám divadlo podaří,
budete mít možnost osobně poznat na jeho představení kon-
cem května v přeloučské Záložně. Už se na vás těšíme.

EJ
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! Zprávy z radnice 

KALENDÁŘ AKCÍ K 750. VÝROČÍ 
POVÝŠENÍ PŘELOUČE NA MĚSTO 1261-2011
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Dne 22. 12. 2010 se uskutečnilo předání věcí, které byly na-
koupeny z výtěžku tomboly na akci Zahradní Galerie Přelouč
2010.

Předání se uskutečnilo na půdě Dětské kliniky FN Hradec
Králové za účasti přednosty kliniky prof. Bayera, staničních se-
ster, zástupce Českého Rozhlasu Hradec Králové, za Ateliér
Josef, který pořádá ZG, byl přítomen pan Josef Dvořáček a za
realizační tým ZG Luděk Schejbal a Petra Jonášová.

Výtěžek tomboly činil 10.100 Kč a za tyto prostředky byly
nakoupeny hračky a různé pomůcky pro děti, které jsou dlouho-
době hospitalizovány. Při této příležitosti jsme prostřednictvím
Českého Rozhlasu HK poděkovali všem účinkujícím, sponzo-
rům, návštěvníkům a lidem, kteří zajistili, aby celá akce pro-
běhla úspěšně.

ZG podporuje Dětskou kliniku FN HK již druhým rokem
a věříme, že letošní ročník bude minimálně stejně úspěšný
jako ročník loňský. 

Za realizační tým ZG Luděk Schejbal

2 / 2011 7

Napsali nám !

Tombola 
- Zahradní Galerie Přelouč 2010

Inzerce

Inzerce

Inzerce
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! Výročí a významné události 

1. 2. 1707 vypukl v Přelouči rozsáhlý požár, který postihl
většinu domů ve městě i na předměstí 

1. 2. 1949 v důsledku vzniku Pardubického kraje byly zří-
zeny Okresní národní výbory v Přelouči a v Holicích

1. 2. 1949 k nově vzniklému okresu Přelouč byla připoje-
na obec Turkovice

1. 2. 1995 v budově Parlamentu ČR obdrželi zástupci obce
Svinčany pověřovací listiny pro používání znaku a praporu
této obce

2. 2. 1879 byl jmenován čestným občanem Přelouče Au-
gustin Plischke, okr. soudce v Přelouči, později rada zem-
ského soudu v Plzni

2. 2. 1946 se narodil v Černé za Bory doc.RNDr. Ing Sta-
nislav Ďoubyl, ved.katedry biofyziky a fyz. chemie farma-
ceutické fakulty UK Hradec Králové, autor četných odbor-
ných článků. Žije v Přelouči.

4. 2. 1644 zemřel utrakvistický kněz z přeloučské rodiny
podobojí Petr Zelenka (Gryneus Přeloučský). Působil jako
kaplan v Novém Bydžově, později jako duchovní správce
v Přelouči a Mladé Boleslavi. Je autorem spisu „Zrcadlo zá-
kona Jéžišova“

4. 2. 2006 zemřel v Přelouči ve věku nedožitých 76 let Josef
Jůza, bývalý kapitán a dlouholetý funkcionář místní kopané

6. 2. 1960 se narodil v Pardubicích Ivan Exner, akad. ma-
líř, mládí prožil v Přelouči. Byl zakládajícím členem skupiny
Tunel, uspořádal několik výstav, t. č. žije v Praze

7. 2. 1801 se narodil v Přelouči Josef Pardus, vlastenecký
katolický kněz. Studoval v Hradci Králové a v Praze, od 12. 5.
1851 byl farářem v Kameničkách. Stal se hlavní postavou
románu K. V. Raise „Západ“ (farář Kalous)

7. 2. 1846 se narodil v Čáslavi JUDr. Ladislav Quis, právník
a spisovatel, v letech 1884 - 1908 byl advokátem v Přelou-
či, kde byl všestranně veřejně činný. Byl blízkým spolupra-
covníkem Jana Nerudy. 

7. 2. 1916 se narodil v Přelouči MUDr. Karel Cholínský, vý-
znamný internista, působil v Institutu klinické a experimenál-
ní mediciny v Praze a to až do důchodu v r. 1980. Zemřel
7. 11. 2005 v Praze ve věku 89 let. Urna zesnulého byla
uložena do rodinné hrobky na přeloučském Svatém poli. 

10. 2. 1993 byla v Přelouči ve Zborovské ulici otevřena lé-
kárna u Zlatého raka

12. 2. 1803 se narodil v Malíně Josef Množislav Bačkora,
vlastenecký učitel a obrozenecký překladatel, působil jako
domácí učitel na zdechovickém zámku v rodině Paarů

12. 2. 1849 zemřel v Přelouči v domě čp. 222 František Ve-
verka, který společně s bratrancem Václavem vynalezl ru-
chadlo. Je pochován na přeloučském Svatém poli. 

12. 2. 1946 se narodila v Řečanech n. L. Marcela Marboe-
-Hrabincová, bývalá středoškolská profesorka a učitelka na
konzervatoři, současně spisovatelka. Od r. 1979 publicis-
tická činnost, předsedkyně Vč. Obce spisovatelů, členka
Penklubu

12. 2. 1947 byl ustaven Autoklub Přelouč
15. 2. 1976 zemřel v Přelouči Josef Závodský, bývalý baka-

lář theologie, působil jako farář církve českobratrské evan-
gelické v Přelouči, autor četných publikací a článků, viz
„Bratr Tůma Přeloučský“

15. 2. 1997 byla ve Chvaleticích loděnicích spuštěna na vo-
du lok „Pilsen“, vyrobená pro německou společnost Wessels

16. 2.1907 se narodila PhDr. Anna Zbořilová - místní ro-
dačka, hudebně vědecká publicistka, pracovala v hudebním
oddělení Pražské univerzitní knihovny. Zastřelena za heyd-
richiády 20. 6. 1942 v Praze

16. 2. 1973 byla v Cholticích otevřena moderní prodejna
Jednoty

17. 2. 2002 zemřel v Praze Jiří Chvojka (87 let), nestor čes-
kých nakladatelů, jako knižní nakladatel působil v Havlíčko-
vě Brodě, později v Praze. Mládí prožil s rodiči a sourozen-
ci v Přelouči v městské části Na Dole. S mladším bratrem
Miroslavem se věnovali v místním sportovním klubu atletice

19. 2. 1921 bylo v Přelouči ustaveno místní sdružení „Svazu
skautů republiky Československé“

20. 2. 1928 proběhla kolaudace vodní elektrárny, plavební
komory a silničního mostu přes Labe v Přelouči. V letech
1921 - 1927 vše postavila firma Kapsa a Müller z Prahy.
Stavba vyhlášena technickou památkou. 

21. 2. 1896 byl jmenován čestným občanem Přelouče bás-
ník Svatopluk Čech

23. 2. 1518 zemřel v Přerově Přeloučský Tomáš, první biskup
jednoty bratrské, literárně velmi činný 

23. 2. 1863 byla v Přelouči založena Občanská záložna
23. 2. 1865 byl jmenován čestným občanem Přelouče měst-

ský správce Jan Dítě
24. 2. 1925 se narodil v Přelouči Miroslav Potůček, student

pardubické reálky, za 2. světové války se zapojil do protifa-
šistického odboje, v roce 1943 zatčen a 11. 1. 1945 popra-
ven v Drážkanech

26. 2. 1863 zemřel v Kameničkách Josef Pardus, vlastenecký
katolický kněz, přeloučský rodák. Stal se hlavní postavou
románu K. V. Raise „Západ“ (farář Kalous)

28. 2. 1871 zemřel ve Vídni přeloučský rodák ThDr. Václav
Kozelka. Byl profesorem bohoslovecké fakulty v Praze, pozdě-
ji jejím děkanem. V r. 1836 jmenován profesorem vídeňské
univerzity. 

28. 2. 1928 se konal v Přelouči protestní tábor proti zrušení
okresu v Přelouči. 

F. H.

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

Únorová výročí a významné události na Přeloučsku

Inzerce



Naproti Slavíkovic pěknému domu
stálo dřevěné stavení bednáře Pešky.
U Pešků měli tři hochy. Nejpovedenější
byl Josef, o němž šla po uličce pověst, že
vybral čertovi mladé. Náš Karel a Lojza
Růžičkův byli jeho kamarádi a postrach
ulice. Všichni tři výtečníci mne vycho-
vávali jako nadějný dorost. Josef Peška
mne naučil střílet z praku, Karel mne
učil šplhat na karlata (druh výborných
slív) a na Fialovy hrušně a Lojza Růžič-
ka mne shodil u prvního tarasu do Labe
s prorockým poučením: „Jestli se neuto-
píš, budeš umět plavat, než tě voda odne-
se kembu.“ (Kemba byla obávaná hlubi-
na). Tenkrát jsem už nedoufal, že vylezu
z vody, ale dlouhý vrbový prut mně podal
pomocnou ruku a přitáhl mne ke břehu.
Celý měsíc jsem se na Labe nemohl po-
dívat, ale plavat jsem se vskutku naučil.
Ve třetím zděném domě, stojícím v pro-
storném dvoře bydlela paní kmotra Kon-
rádová. Pan kmotr Konrád byl pravý český
sedlák a tatínek říkal, že chodí v kožen-
kách a s dřevěnou fajfkou i spát. Paní
kmotra Konrádka se u nás alespoň jed-
nou týdně zastavila, třeba jen na skok.
Náš Karel se jí velmi líbil a jednou jsem
slyšel paní kmotru, jak mamince slibova-
la: „Vychovávám naši Toničku na dobrou
hospodyňku a zlatníčků bude mít plný
pytlík, až si Karlíček pro ni přijde.“

„Až jí bude tisíc neděl,“ souhlasila
maminka, „tek je jí myslím, teprve sedm
let.“ 

„Už osm, kmotřinko, osm,“opravila pa-
ní kmotra. Šel jsem se na Toničku podí-
vat. Měla kulatý červený obličej, nos jako
knoflík a tuhý copánek nahoru otočený

jako cibulka. Aspoň hodinu jsem přemýš-
lel, co s ní bude Karel dělat, on cibuli ne-
rad. Ale dobře mu tak, nedal mně sed-
nout na šimlu. 

Nahoře byla řada domků přerušena
plotem. Kulatou dírkou po vypadlém su-
ku mohl se malý člověk podívat do velké
zahrady. Mezi hustými korunami stromů
probělávaly se stěny domu a nad koru-
nami zdvíhal se štít, na jehož hrotu se
točil plechový kohout. Vím to proto, že
v domě bydlel pan kmotr Krouz a že jsem
mu líbal na potkání ruku, protože mně
to maminka poroučela. 

A protože jsem chtěl jakživ všecko
vědět, dověděl jsem se, že moje milá ma-
minka dostala od dědečka jen prázdný
domek a tatínek že si přinesl svou výba-
vu pod paží. Tatínek byl do práce jako kat,
ale neměl peněz. A co je řezník bez pe-
něz? Ve vsi musí platit hotovými a v krá-
mě musí čekat. „Víš Fanoušku, řezník dva-
krát prosí: když kupuje a když prodává,“
poučovala mne maminka. „A tu jednou
odpoledne, když jsem byla sama doma,
přišel pan kmotr Krouz a z ničeho nic po-
ložil na stůl čtyři stovky. Co? Co se děje?“
vypravila jsem ze sebe všecka ulekaná.
„To je pro Františka,“ řekl pan Krouz las-
kavě. „Vím, že by se otrkal, ale bez peněz
by nic nepořídil. Schovejte je, Aničko, do-
bře a řekněte Františkovi, aby mně je vrá-
til, až bude mít, až mu Pánbůh požehná,
ale nikomu jinému ani šept. To bych se
hněval.“ Třásla jsem se jako osika. Čty-
ři stovky jen tak z ruky do ruky chudá-
kům. Pan kmotr si nedal ani ruku políbit.
„Znám lidi,“ řekl na odchodu, „František
i vy, Aninko, jste z poctivých lidí, snad to

ani nevíte. Spánembohem!“ „A, a - vrátil
je tatínek?“, šeptl jsem zajíkavě. „Do ro-
ka a do dne, peníze jsme vrátili, ale po-
žehnání nám zůstalo.“ Od té doby jsem
číhával na starého vysokého pána cho-
dícího vždycky v černém, abych mu po-
líbil obě ruce. 

Nejmilejší mí přátelé byli Tonda Hiršů
a Jeník Hrubešů. Tatínek Jeníkův byl švec
a dělal takové boty, že je nikdo neroztr-
hal, protože je nemohl nosit, leda hastr-
man. Toník byl syn krejčího, který šil jen
pro pány, proto nesměl Toník se mnou
pást krávy, ale když jsem mu dal ho-
molky a slíbil mrkev, uprchl a přiběhl
za mnou. Vyučil se holičem a po letech
byl takový pán, že mohl každý den chytat
v Labi ryby. Toník byl panské dítě, proto
jeho malá a hubená maminka nedovo-
lovala, aby se mnou pásl naše tři krávy
a neposlušnou kozu. Také já jsem ne-
rad pásl krávy, ale moje milá maminka
uměla všecko krásně „opentlit“. Vysvětlila
mně, že se krávy samy pasou a že já je
pouze hlídám. „A to, hošíčku, ani nevíš,
že se jednou jeden chlapec, který pásl
prasata, stal papežem, protože byl hod-
ný a pěkně se učil.“ „Na sádkách,“ kde
se rozléval potůček a vytvořil mezi vrbič-
kami louže, býval ráj. Tam jsme pásáva-
li husy a Pepička Jedličková, dcerka truh-
láře z naší uličky, mi přetlumočila, co jí
housata a husy na pastvě vypravují. Hou-
sata prý říkají: „My jsme malé panny, my
jsme malé panny,“ velké husy jim prý od-
povídají: „My jsme také byly, také byly, ta-
ké byly“ a houser se jim posmívá: „Ale už
dávno, ale už dávno.“

Pokračování příště
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Naše ulička - František Flos  5. část
(Staré album - dosud netištěné vzpomínky z časného mládí)

Dne 25. 1. 2011 proběhl v prostorách
kavárny Gavi café na Pernštýnském ná-
městí křest publikace Semínský přesyp.
Autoři Jiří Rejl a Martin Kohoutek popi-
sují na 16 stranách národní přírodní pa-
mátku rozkládající se v obci Semín. Toto
chráněné území je složené ze dvou oddě-
lených částí, z nichž část za bývalým pi-
vovarem je veřejnosti nepřístupná. Vzhle-
dem k výskytu velice zajímavých druhů

vázaných na váté písky, což je prostře-
dí v krajině čím dál vzácnější, vybrali au-
toři právě toto území jako první v edici
Příroda Přeloučska. Publikace je celo-
barevná, s fotografiemi pořízenými přímo
v prostoru národní přírodní památky. Bro-
žura bude postupně distribuována do
základních a středních škol a na obec-
ní úřady, popřípadě do místních kniho-
ven. Zájemce upozorňujeme, že omeze-

ný počet výtisků je k dispozici i na Měst-
ském úřadu Přelouč, odbor životního
prostředí (Agra 5. patro). Autoři mají již
připravené další díly, přičemž jejich vy-
dávání je samozřejmě nejvíce ovlivněno
financemi. Zde patří poděkování přede-
vším městu Přelouč a obci Semín, kteří se
na projektu finančně podíleli. Tímto se
také obracíme na sponzory, kteří sympa-
tizují s regionem Přeloučska, s prosbou
o finanční podporu tisku uvedené edice
(kontaktní email je: jiri.rejl@mestopre-
louc.cz). Za autory současné a budoucí
Martin Kohoutek.

Křest publikace Semínský přesyp



Na stránkách Přeloučského Roštu
jsme vás v naší rubrice „O kom nevíme“
seznámili už s pěknou řádkou zajíma-
vých osobností. Myslím, že ani toto vy-
dání nebude výjimkou. 

Velmi ráda bych vám představila sleč-
nu Kristýnu Dostálkovou a jejího čtyř-
nohého přítele — labradorského retrievra
TJABA. 

Slečna Dostálková je bývalou student-
kou přeloučského gymnázia a součas-
nou posluchačkou 2. ročníku Univerzity
Pardubice, fakulty chemicko-technolo-
gické, obor klinická biologie a chemie.

Když před sedmi a půl lety svého ka-
maráda od rodičů dostala, přemýšlela nej-

prve jen nad jeho základním výcvikem.
Začínali tehdy ve cvičebním prostoru na
Slavíkových ostrovech v Přelouči. Postu-
pem času se však standardní výcvik stále
více orientoval na tzv. AGILITY. (Agility —
cílem je překonat psí obdobu koňského
parkuru v co nejrychlejším čase a s co
nejmenším počtem chyb). V roce 2007
pak oba slavili první velký úspěch v této
disciplíně — 2. místo na Mistrovství ČR
mládeže v kategorii junioři. Koncem té-
hož roku však bohužel kvůli zdravotním
problémům Tjaba bylo nutné s agility
skončit.

Zeptala jsem se slečny Dostálkové, co
tedy následovalo.

„Následoval tzv. DOGTREKKING“ (pro
nás všechny laiky vysvětluji, že se jedná
o jakési extrémně dlouhé vycházky, tj.
cca 80-100 km, které je třeba zvládnout
v určitém časovém úseku) a záchranařina.

„Náš první dogtrekking (a rovnou
long) jsme šli v roce 2005. To mi bylo
čerstvě 15 a Tjabovi 2 roky. Do cíle jsme
se vlastně spíš doplahočili, ale byl to úžas-
ný pocit.... a tak nás dogtrekking chytil
a už nepustil. Nejlepší z dogtrekingových

závodů jsou ale zážitky, neopakovatelná
atmosféra, skvělí lidé — tento sport se ne-
dá popsat — ten se musí zažít.“

(Z úspěchů, které oba v této discip-
líně dosáhli, jmenuji alespoň některé —
v kategorii žen do 35 let — 2x 1. místo
— Oravský dogtreking 2009, Havinošlap
Košice 2008, 3x 2. místo — Vlčou stopou
2010, Oravský dogtreking 2008, Šlapa-
nický vlk 2006, 5x 3. místo — Stopou strej-
dy Šeráka 2009, Jednooký vlk 2009, Ha-
nácká štreka 2008…).

Se záchranařinou jste začali po defi-
nitivním ukončení agility a v součas-
né době se jí věnujete opravdu hodně.

Můžete našim čtenářům prozradit ně-
co bližšího?

„Tomu se s TJABEM věnujeme zhru-
ba dva a půl roku v záchranné brigádě
kynologů Pardubického kraje (www.za-
chranari-pardubice.cz). Zhruba po roce
výcviku si každý vybírá směr, kam se chce
ubírat — buk sutinové, nebo plošné vy-
hledání (u pátrání v plochách se jedná
o vyhledávání živých i mrtvých osob —
pozn. red.) Já jsem od začátku tíhla spíš
k plochám a poté, co Tjabo překonal svůj
největší problém způsobený nadměrným
zájmem o všechno živé běhající po lese,
jsme se plochám mohli začít věnovat na-
plno a sutiny jsme úplně vypustili. Větši-
na lidí si pod záchranářskou kynologií
představí hlavně sutiny a plochy odsou-
vají na vedlejší kolej. Ve sportovním po-
jetí jsou plochy poněkud nudné, jedná
se o malý kousek lesa, spoustu schova-
ných osob, osu postupu a vysílání psa
doleva, doprava…při přípravě psa do
praxe se však pracuje povětšinou s jed-
nou hledanou osobou, zato se musí pro-
hledat velký prostor a pes musí vydržet
pracovat několik hodin. Psovod musí
umět pracovat s GPS, mapou, musí ovlá-

dat teorii šíření pachu v terénu, aby byl
schopný efektivně pokrýt prohledávaný
prostor… Takže v tomhle pojetí jsou plo-
chy mnohem zábavnější.

A jakým způsobem probíhá výcvik?
„Většinou se jedná o jednodenní —

víkendové akce v okolí Pardubic či Hrad-
ce Králové. Celý záchranářský oddíl má
cca 25 členů a tyto víkendové akce vy-
myslí vždy někdo z oddílu. K tomu samo-
zřejmě probíhá letní a zimní soustředění.

Ráda bych se zeptala, zda vám při
těchto aktivitách zbývá ještě čas na
nějaké další koníčky?

„Myslím, že ano, ráda sportuji a mé
další koníčky a aktivity se sportováním
souvisí. Akce, které podnikám, se větši-
nou všechny dají podnikat i s Tjabem.

Vlastně už si ani neumím představit, že
by to bylo jinak. 

Prozraote mi ještě — jméno TJABO ne-
ní příliš obvyklé. Jak jste ho vybírala?

Je to švédské jméno, nic neznamená.
Čte se to jako ,šabo‘, pár lidí však při mém
volání špatně slyšelo ,žábo‘, takže tek-
ka mu většina známých neřekne jinak
než Žába nebo Žabák.

Se slečnou Dostálkovou bych si mo-
hla o jejím čtyřnohém příteli povídat urči-
tě ještě hodně dlouho a povídání by to
jistě bylo víc než zajímavé. Přesto věřím,
že i toto krátké představení vás zaujalo
a někoho možná i inspirovalo. Máte-li
zájem, dozvědět se o ní a jejím psím ka-
marádu něco víc, podívejte se na webo-
vé stránky www.tjabo.estranky.cz, urči-
tě nebudete litovat. 

mh
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Přeloučský skaut a cestovatel Pavel Matouš vás za občan-
ské sdružení EAST (www.cesty-east.cz) zve na přednášku s ob-
rázky z cest a povídáním o tom, proč a jak se vydat za krása-
mi postsovětského nebo islámského východu. 

Přednáška, která proběhne ve čtvrtek 24. února od 19 ho-
din v přeloučském kině, zaujme ty, kteří mají rádi povídání
a obrázky z cest i ty, kteří třeba uvažují o tom, že na východ
vyrazí. Informace od cestovatelů z neziskového sdružení mů-
že pomoci, těm, kteří chtějí jet samostatně i těm, kteří uvažují,
že vyrazí s EASTem. Vloni s námi vyrazilo a ze tří cest na vý-
chod se spokojeně vrátilo na třicet účastníků. 

Součástí přednášky bude také:
1) komentované promítání fotografií z loňských cest

Obrázky z loňských cest EASTU vlakem do Ruska a dalších
zemí východní Evropy.
Na cesty s EASTem vyjela běžná veřejnost. Účastníci byli nej-
častěji dvacátníci a třicátníci, ale do Polska nebo na Ukraji-
nu s námi jel i tříletý chlapeček a přivítali jsme i mladší se-
niory ve věku přes šedesát let. Cestu s neziskovým sdružením
si v roce 2010 si užili dokonce i ti, kteří dosud vůbec neces-
tovali. Jedna z účastnic byla před cestou s EASTEM nejdál
na tržnici v Polsku. 
Účastníků i organizátorů cesty se budete moci zeptat na to,
jak vše zvládli, a na další věci, co Vás budou zajímat. Me-
zi účastníky bylo i pár Přeloučáků - například skupinka za-
městnanců z místní knižní velkoprodejny.

2) beseda s dotazy k individuálnímu cestování
Promítány budou také fotografie z individuálních cest členů
EASTu z blízkých i vzdálenějších částí EUROASIE. Těšit se
můžete na města, venkov i přírodu. Důraz bude kladen na
ukázku východu bez extrémních senzací tak, jak skutečně
vypadá - výjimkou bude extrémně krásná příroda.
Máte vlastní zážitky z cest nebo o cestě na východ uvažu-
jete a chcete se na něco zeptat? Rádi vám pomůžeme ne-
bo poradíme.

3) nabídka poznávacích cest občanského sdružení EAST
v roce 2011
Neziskové sdružení EAST nabízí cesty pohodlnými lehátko-
vými vlaky na východ neziskově za náklady, které činí zlo-
mek ceny cestovních kanceláří. Mezi členy sdružení jsou
jak cestovatelé tak ekonom nebo dopravní inženýr, který
ví na jaké slevy v které zemi se vyplatí, které jízdenky kde
koupit a srazit tak cenu na minimum - pod cenu podobné
individuální cesty.

2 / 2011 11

Napsali nám !

Cestování na východ - zajímavosti, zážitky a tipy na cestu



Vážení čtenáři naší pravidelné rubriky,
úvodem dnešního příspěvku se vrátím k minulému číslu

Roštu, kde jsem sliboval další statistická čísla, která se týkají
práce strážníků v loňském roce. 

K minulému článku jsem obdržel dopis, pod kte-
rý se bohužel autor nepodepsal, nebop se prý ne-
chce vystavovat pozornosti městské policie. Mohu
ho na tomto místě ujistit, že nic takového by se roz-
hodně nestalo a děkuji za jeho reakci a námět, kte-
ré informace ho zajímají. Snad tedy na následujících
řádkách najde i odpovědi na své otázky.

Nejprve se vrátím ještě jednou k měření rychlosti
z jiného pohledu:

místo hodin počet uděleno 
měření měření přestupků pokut
Přelouč 284 241 259.500
Valy 155 164 176.000
Choltice 128 64 68.500
Sopřeč 131 80 81.500
Břehy 152 92 95.000
celkem 850 641 680.500 Kč

Ve městě Přelouč byla situace následující:

místo měření počet přestupků
Pražská ulice 72
Pardubická ul. 53
Lhota p. Přeloučí 29
Mělice 23
Hradecká ulice 15
Vrchlického ulice 14
Havlíčkova ulice 12
Tupesy 12
Klenovka 6
Lohenice 5

Další přestupky a činnost městské policie:

oblast protipráv. jednání počet uděleno pokut
cyklisti 137 35.000
špatné parkování 612 102.500
veřejný pořádek 254 25.200
obecně záv.vyhlášky 124 11.300
přest.proti majetku 96 47.600
občanské soužití 24 0 + předáno spr. org.
alkohol za volantem 13 Policie ČR
oznámeno trestných činů 15 Policie ČR
odchycených zvířat 76 8.400

Informace o odchycených zvířatech
na webu

Jak jste se dočetli, často se potýkáme s problémem od-
chytů zvířat. Jedná se samozřejmě nejčastěji o psy. Z tohoto
důvodu a také na podnět některých občanů se můžete o od-
chycených zvířatech dozvědět aktuálně na stránkách města

(www.mestoprelouc.cz) - městská policie - odchycení psi. Zde bu-
deme co nejdříve po odchycení zvířat zveřejňovat jejich fotogra-
fie, aby odloučení páníčků a zvířecích miláčků bylo co nejkratší.

Něco málo z našich zásahů
Pokus o sebevraždu...

Na linku městské policie telefonoval výpravčí z nádraží ČD,
že u přejezdu Na Krétě je nějaká žena a vypadá to, že chce
skočit pod vlak. Tuto informaci mu hlásili strojvedoucí projíž-
dějících vlaků. Na místo byla vyslána hlídka, zde již byla ta-
ké záchranná služba a žena, která přiznala, že chtěla skočit
pod vlak. V tom jí zabránily dvě kolemjdoucí ženy a tak pře-
dešly možnému neštěstí. Záchranná služba odvezla paní na
psychiatrii do nemocnice.

Opilec na silnici...
V odpoledních hodinách jsme obdrželi oznámení, že se na

komunikaci mezi obcemi Přelouč a Břehy válí opilec, pokouší
se vstát, ale padá do vozovky. Pán byl odveden na bezpečněj-
ší místo, a protože si stěžoval na bolest kolen, byla na místo
přivolána lékařská služba. Orientační dechovou zkouškou byl
zjištěn alkohol 2,55 promile. Lékař nakonec rozhodl o převozu
muže na protialkoholní záchytnou stanici. 

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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Milí čtenáři Roštu, srdečně vás zdra-
vím z Berlína!

BERLÍN
Charakterizovat Berlín několika věta-

mi je velice obtížné, Berlín je různorodé
město, každá čtvrp se vyznačuje odlišným
životním stylem, průměrným věkem oby-
vatel, národnostním složením i jejich po-
hledem na svět. Nedávno vysílaný do-
kument v České televizi ho popsal jako
„New York Evropy“ - svobodné místo, kde
se setkává nesčetné množství národnos-
tí a kultur. Berlín Vás nenadchne staro-
dávnou architekturou jako např. Paříž,
ale spíše svou nezaměnitelnou atmosfé-
rou, tolerancí obyvatel, která vám dovo-
lí obléknout na sebe cokoliv kdekoliv,
láskou k 70. létům a širokými ulicemi,
na kterých se s nikým nebudete muset
mačkat. Berlín je velikým lákadlem pro
umělce, malíře a studenty. Mladí umělci
mají možnost využít státní podporu, kte-
rá jim může nabídnout malé výstavní pro-
story za velice nízké ceny. Mnozí z nich
své výtvory prodávají na proslulých ber-
línských „blešácích“. Jsou to tradiční ne-
dělní trhy, kde najdete opravdu všechno.
Někteří lidé zde prodávají již nevyužíva-
ný obsah svých šatních skříní, jiní zase
starý i starožitný nábytek (momentálně
tu nejvíce letí již zmíněná 70. léta), dal-
ší si zase přivydělávají vyklízením opuš-
těných bytů - jejich kompletní kuchyň-
ské vybavení pak naleznete v krabicích
a cenu zkrátka usmlouváte. Návštěva ta-
kového „blecháče“ třeba v části Prenz-

lauer Berg, hned vedle bývalé ZDI, patří
k velice oblíbeným nedělním činnostem
mladých lidí. Všechny obchody jsou v Ně-
mecku ze zákona v neděli zavřeny, takže
oceníte třeba i to, že zde seženete čerst-
vé pečivo a jiné dobroty. Po „blecháči“ se
všichni přesunou hned vedle do Mauer-
parku (název dostal od své původní funk-
ce - takzvaného pásu smrti mezi vnější
a vnitřní berlínskou zdí). Je nepředstavi-
telné, že na místě, kde ještě před 25 le-
ty pohraničníci stříleli na odvážné ute-
čence z východu, dnes panuje atmosféra
60. let - lidé zde provozují nejrůznější sty-
ly hudby, tance, žonglují, hrají si s dětmi,
nebo zaujatě poslouchají pěvecké poku-
sy odvážlivců, kteří si dobrovolně (!) za-
zpívali s pojízdným karaoke v přírodním
amfiteátru. Pokud vás baví ježdění na
kolečkových bruslích, můžete si v ne-
děli večer vyrazit na projížkku městem
s ostatními nadšenci - policie uzavírá část
města pro auta, aby se skateři mohli do
sytosti vyřádit. A pokud vás více baví tře-
ba tanec, zajdete do jedné z tančíren na
odpolední Tanztee. Prvních 90 minut pro-
bíhá kurz, kde Vám připomenou 2 tance
a několik figur, poté už máte volnou zá-
bavu. Nikdo z návštěvníků se netrápí tím,
co má zrovna na sobě - některé postar-
ší dámy se vyfiknou skoro jako na ples,
uvidíte zde ale i velice šikovné tanečnice
v džínách, svetru a kozačkách. Nelekně-
te se také tzv. stejnopohlavních párů - ty
jsou v Berlíně poměrně běžné (i staros-
ta Berlína je gay). Na kurzu tedy učitel
nehovoří o partnerovi a partnerce, nýbrž
o tom, kdo vede a kdo následuje.

JÁ A BERLÍN, 
MOJE PRÁCE

Já sama jsem sem původně přijela
v roce 2001 pouze na jeden semestr
v rámci výměnného studijního pobytu
programu Erasmus. Během prvního půl
roku jsem si mezi ostatními studenty na-
šla spoustu přátel z různých koutů svě-
ta jako je Jižní Korea, Japonsko, Francie,
Bulharsko nebo Rusko, dostala nabídku
práce studentského asistenta na kated-
ře statistiky a propadla živoucí metropo-
li, která opravdu nikdy nespí. Po návratu
na Matem. - fyzik. fakultu Karlovy univer-
zity jsem si požádala o studijní stipen-
dium a nakonec byla vybrána jako jedna
z 5 evropských a několika desítek němec-
kých studentů, kteří obdrželi stipendium
na celou dobu studia. Na Humboldtově
univerzitě jsem vystudovala nejprve ba-
kaláře a později i magistra v oboru ma-
tematická statistika. Po celou dobu stu-
dia jsem navíc pracovala na částečný
úvazek jako asistent na katedře statis-
tiky, právnické fakultě, nebo v soukromé
firmě, kde jsem se podrobněji seznámi-
la s aplikovanou statistikou ve finanční
problematice a mohla zdokonalovat své
programovací znalosti. 

Již od prvního semestru na nejstarší
berlínské univerzitě mě šokovaly 2 vě-
ci - nejprve neformálnost studia: imatri-
kulace probíhá v kanceláři na studijním
oddělení a spočívá v obdržení student-
ského průkazu, na zkoušky (které se smí
opakovat pouze jednou za semestr) mů-
žete dorazit třeba v šortkách a nenechte
se překvapit, pokud probíhají třeba ve
vlaku do Frankfurtu nad Mohanem při
exkurzi do německé burzy. Nadále mě
velice mile překvapili sami vysokoškolští
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profesoři a jejich přístup k nám, samot-
ným studentům. Hned od začátku mě
brali jako rovnocenného partnera, sna-
žili se zaujmout svými projekty - zkrátka
nepřipadala jsem si jako nemožná za-
čínající studentka na mat-fyzu, která by
měla být jednou z těch 60% vyhozených.
V magisterském studiu byly téměř všech-
ny přednášky nabízeny také v angličtině
a stačilo, aby si výuku v angličtině přál
pouze JEDEN (!) zahraniční student.

Po ukončení studia mi bylo nabídnu-
to místo na ekonomické fakultě Hum-
boldtovy univerzity. Tak jsem poznala
chod univerzity i z druhé strany - vedla
jsem cvičení pro nižší ročníky a před-
nášky ve vyšším studiu. Tehdy jsem si
uvědomila, jak je příprava na přednášky
náročná, na jednu hodinu jsem se mnoh-
dy připravovala i několik dní!

Již od dob mých studií na přelouč-
ském gymnáziu jsem se však zajímala
i o biologii a genetiku. Zcela náhodou
jsem se dozvěděla o mezinárodním dok-
torandském programu v ústavu moleku-
lární genetiky Maxe Plancka také v Ber-
líně. Pro mne zcela nečekaně jsem prošla
náročným výběrovým řízením a v říjnu
2009 začala nový doktorát na oddělení

bioinformatiky. Ze začátku jsem muse-
la dostudovat mnoho informací o mole-
kulárních funkcích buňky, o vlastnostech
DNA, RNA i bílkovin…atd. Tek již pracu-
ji na několika projektech zabývajících
se stále ještě ne plně známým mecha-
nismem regulací genů. Již po několik let
se vědci snaží porozumět vnitřním me-
chanismům buňky - ačkoliv každá buň-
ka v lidském těle má naprosto stejnou
genetickou informaci, v různých tkáních
jsou aktivovány odlišné kombinace genů.
Za „zapnutí“ těchto genů jsou odpovědné
speciální bílkoviny, takzvané transkrip-
ční faktory. Rozluštění tohoto mechanis-
mu přispěje k rozpoznání genetických
poruch a disfunkcí organismu. Při mode-
lování a předpovídání vlastností těchto
faktorů se používají moderní statistické
metody, na jejichž uplatnění pracuji i já.

V Berlíně se setkávám s mnoha mla-
dými lidmi, potěšilo mě zjištění, že mladí
Němci jsou svými maminkami vychová-
váni k samostatnosti - je samozřejmostí,
že si mladí muži umí uvařit, vyprat, vy-
žehlit, postarat se o děti a mnozí z nich
si také berou „otcovskou“ dovolenou,
kterou v Německu nesmíte nazvat ma-
teřskou. A starší muži trpělivě doprová-

zejí své dominantní manželky po ob-
chodních domech, pomáhají s výběrem
oblečení a velikostí, nosí balíčky a tašky,
popřípadě posedávají v pro ně předem
připravených křeslech.

JÁ A PŘELOUČ
Do Přelouče se vracím velice často -

- hlavně za rodiči a také za kamarády,
nenechám si ujít žádný třídní sraz naší
gymnaziální třídy. Moji pozvánku do Pře-
louče již přijala velká řada přátel z ce-
lého světa - navštívili mě zde kamarádi
z Jižní Koreje, Japonska, Kanady, Číny,
Polska a zatím pouze 3 Němci. Všem
se tady moc líbilo, chutnalo jim české
domácí jídlo (a také v bufáči) a pivo. Za-
ujala je i krajina v našem okolí, hlavně
Labe, které se třeba těm z Hamburku
zdálo tak malé. 

O Berlíně bych mohla ještě mnoho
vyprávět - o jeho parcích, kde se může-
te volně pohybovat, krásných jezerech,
výstavách, muzeích, moderní architektu-
ře. Ale to by bylo moc dlouhé. Nakonec -
- Berlín není daleko - tak někdy zde na
shledanou!

Z německé metropole 
zdraví Alena Myšičková
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NARODILI SE
Boháč Vojtěch
Virt Jakub
Houfová Tereza
Kubín Jan
Weihrauchová Vanessa

JUBILANTI
Paulus Ladislav 92 let 
Žemličková Marie 91 let
Horníková Jarmila 90 let
Svobodová Věra 90 let
Nejedlá Božena 89 let
Baštová Božena 87 let

Marková Blažena 87 let
Tylerová Vlasta 87 let
Balík Hubert 86 let
Křičenský Bohuslav 86 let
Škorec Vlastimil 85 let
Honová Helena 85 let
Douda Josef 85 let
Mlatečková Anna 85 let
Bajerová Vlasta 80 let
Macháček Josef 80 let
Makešová Danuše 80 let
Špácová Věra 80 let
Šoustková Věra 75 let
Petera Karel 75 let
Holá Věra 75 let
Rulc Jaroslav 75 let

PŘELOUČÁCI

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
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Zaujala mě odpověk kamarádky, kterou jsem po delší do-
bě potkala v marketu.

„Jak žiješ?“ zeptala jsem se.
„Rychle,“ odpověděla.
Bylo to na ní vidět. Strhané rysy, v každé ruce taška přeté-

kající nákupem. Mířila k autu. Musela toho ještě hodně stih-
nout - pošta, rodičák, boty do opravy, namočené prádlo, něco
k večeři…

Čas, ta zatracená čtvrtá dimenze trojrozměrného prostoru,
která s námi manipuluje. Existuje a my ho nemáme. Jak vlast-
ně vypadá?

Běžec s dlouhým krokem, který nemá slitování ani s jedním
z nás. Říká se o něm, že je jediný spravedlivý. Možná v tom,
že nám myje hlavy stříbrem na vlasy - pokud nám nějaké za-
chová. Ale nutno přiznat, že nejvíce času mají lenoši a utrá-
cejí ho tudíž, kde se dá - na kanapi, v hospodě nebo v parku
s „krabicákem“ v ruce. Ti, co tvrdí, že ho nemají, ho trpělivě
svou pílí převádějí na peníze či jiné hodnoty a postupně se
mění na workholiky.

Za jeho existenci mohou hodináři. Nejen, že někdy ve 13. sto-
letí sestrojili hodinový stroj, ale dbají na to, aby se nezastavil.
Bez hodin bychom sice neuvařili správně vajíčko naměkko, ale
zase bychom nemuseli spěchat na nádraží, aby nám před vy-
třeštěným zrakem vlak ujel, stejně jako mojí skvělé tetě. Poté,
co jí před očima odjížděl půlnoční vlak, jímž pravidelně jez-
dila, se obořila na výpravčího:

„Jak to, že už jede?“ soptěla udýchaně.
„Jede přesně, paní,“ odpověděl pán s plácačkou.
„Ale vždycky má zpoždění,“ teta na to.
Dost času měl patrně i vynálezce kukačkových hodin. Je-

ho zásluhou se necháváme pravidelně bičovat hloupým ptáč-
kem vyřezaným ze dřeva, který nám silně dává najevo, že ne-
stíháme.

O pojetí času vypovídá příhoda s farmářem, kterou popsal
Robert Fulghum. Náhodný pocestný spatřil farmáře ve zvlášt-
ní póze. Nad hlavou držel prase tak, aby dosáhlo do koruny
jabloně a mohlo si pochutnávat na jablíčkách.

„Co to, prosím vás, děláte?“ divil se kolemjdoucí.
„Krmím prase,“ odvětil farmář.
„A není to trochu náročné na čas?“ dotázal se pocestný.
„Praseti na čase nezáleží,“ řekl krmič.
Přiznám se, že někdy tomu praseti závidím.

D. Jiroutová

FEJETON
NEVIDITELNÝ NEPŘÍTEL



Do nového roku 
s písničkou

S veselými písněmi se setkali žáci
1. stupně na dvou vydařených akcích.
1. a 2. třídy zhlédly 6. 1. v KD Hronovic-
ká v Pardubicích pohádku Princové jsou
na draka, ve které zazněly nejznáměj-
ší písně z autorské dílny Uhlíř - Svěrák,
např. Dělání, Statistika, Kdyby se v kom-
natách. Šlo o úsměvné vyprávění o tom,
že dělání opravdu zahání smutek, a to
nejen pohádkovým princeznám, o tom,
jak Honza vlastně nemusí bojovat s dra-
kem, nebop chytrý drak se vyzná ve sta-
tistice a vyvodí logické závěry. Hudební
pohádka se moc líbila.

Není divu, že se všichni žáci 2. až
5. tříd těšili na Hodinu zpěvu, kterou ve-
dl 21. 1. v místním kině přímo Jaroslav
Uhlíř. Hrál na klávesy, děti zpívaly s ním,
a na závěr mohly dokonce i tančit na pó-
diu. Pochvala od známého autora a sa-
motné setkání s ním každého potěšily.

Rovněž žáci 2. stupně, kteří mají před-
platné do VČD, zahájili nový rok kulturou.
V lednu zhlédli muzikál Chicago a hru
A. P. Čechova Višňový sad.

Plavecký výcvik
V letošním školním roce probíhá pla-

vecký výcvik kvůli opravě pardubického
bazénu v Chrudimi. Výuku vedou zkuše-
ní a speciálně školení instruktoři, kteří se
snaží rozvíjet u dětí kladný vztah k vodě.
To se jim velmi daří, protože děti se na
plavání vždy těší a jsou nadšeny vodní-
mi hrátkami a soutěžemi. Během kurzu
si žáci v klidné atmosféře osvojují zá-

kladní plavecké dovednosti, které pak
budou rozvíjet příští rok. Druháčci, kteří
mají letošní plavání už za sebou, se těší,
že za rok se bude opět jezdit do Chrudi-
mi. Na fotografiích vidíte žáky 3. ročníku.

Lyžařský výcvik
Letošní lyžařský výcvik sedmáků se

vydařil, přestože jim počasí moc nepřá-
lo. Při odjezdu v sobotu 8. 1. se nakláda-
ly lyže a zavazadla do autobusu pana
Staňka za deště. Domovem osmatřiceti
žáků a jejich pedagogického doprovodu
se stala na týden chata Slovanka v Jizer-
ských horách. Díky výborné kuchyni pa-
ní domácí se tu cítili opravdu jako do-
ma. V lyžařském středisku Severák bylo
naštěstí sněhu dost, takže téměř každý
den se lyžovalo, i když jsme si víc užili
deště než sluníčka. Patnáct výborných ly-
žařů z prvního družstva mohlo brzy za-

čít trénovat carvingové oblouky, ostatní
zlepšovali své lyžařské dovednosti a nej-
větší radost ze svých pokroků měli jako
vždy ti, kteří stáli na lyžích poprvé, a po-
dařilo se jim zvládnout bezpečně jízdu
nejen z kopce, ale i na vleku. Kvůli deš-
ti byly zrušeny závody, a tak se diplomy
a odměny rozdávaly hlavně za soutě-
že v sudoku, piškvorkách, básnění a po-
řádku. Holky a kluci si užili krásný týden
a do školy se nikomu nechtělo.

Zima na horách
(Lucie Vrchotová ze 7. B)

Tek nám vládne měsíc leden,
na hory hned všichni jedem.
Počasí zde není stálé,
severák tu fouká stále.
Večer začal padat sníh,
děti už se vidí na saních.
Ráno slunce probudí nás,
i když je venku velký mráz.
Po snídani každý tiše
nasadí si svoje lyže,
vyrazí pak na kopec,
jako správný sportovec.
Konec hor se rychle blíží,
Lucka hledá druhou lyži. 
Ta se jí však ztratila,
když ze svahu se řítila.
Dobře všechno skončilo,
zranění ji minulo.

Den otevřených dveří
Budoucí prvňáčci se svými rodiči

i ostatní zájemci měli možnost prohléd-
nout si budovu 1. stupně naší školy.
V pondělí 17. ledna odpoledne se tu ko-
nal Den otevřených dveří. Žáci 5. tříd dě-
lali průvodce a ochotně ukazovali ná-
vštěvníkům, kde se nacházejí šatny, třídy,
knihovna, předvedli jim, jak se pracuje
na interaktivní tabuli, a zavedli je do ke-
ramické dílny, kde mohli pozorovat prá-
ci keramického kroužku.
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Kroužky:
Kroužek německého jazyka

na I. stupni
Tento zájmový kroužek má na naší

škole již několikaletou tradici a scháze-
jí se v něm žáci z druhých až pátých roč-
níků. Pracují na počítačích s výukovými

programy pro německý jazyk. Učí se no-
vá slovíčka, seznamují se s německou
gramatikou (ta je zcela odlišná od té čes-
ké) a následně si ji zábavnou formou pro-
cvičují. Takto získané vědomosti žáci urči-
tě využijí na II. stupni, kde je německý
jazyk zařazen do výuky jako druhý cizí
jazyk.                    Mgr. D. Cyroňová

Posilovna, 
kroužek kondiční kulturistiky

Ve sklepních prostorách nové budo-
vy je nádherná prosklená místnost - po-
silovna. Její interiér by nám mohlo zá-
vidět kdejaké fitcentrum. Na několika
moderních strojích si pravidelně při ho-
dinách TV utužují zdraví žáci 8. a 9. roč-
níků, zájemci pak navíc 1x týdně navště-
vují kroužek kondiční kulturistiky. 

V letošním roce navštěvuje tento krou-
žek 7 žáků z devátých tříd. Scházejí se
pravidelně jednou týdně každý čtvrtek
od 16:30 do 17:30 a cvičí pod vedením
p. učitele M. Buluška.

Aby bylo jejich tělo připraveno na
zvýšenou zátěž, zahajují posilování dů-
kladným strečinkem. Po protažení, uvol-
nění svalů a zahřátí následuje kruhový
trénink, kdy postupně na jednotlivých
stanovištích posilují horní partie zad,
dolní končetiny, hrudník, ramena, horní
končetiny, břicho a dolní partie zad. Na
závěr cvičení nikdy neopomenou zařa-
dit opět strečink a protažení. 

Kroužek kondiční kulturistiky je me-
zi žáky velmi oblíben.

Prostředí posilovny si můžete pro-
hlédnout ve fotogalerii na www.zsmn.cz.

Bc. M. Bulušek

Tříkrálová sbírka
Již v prosinci byly slyšet dotazy: „Kdy

to začne? Mohu se také přihlásit? Já mám
už občanský průkaz.“ Postupně se začal
tvořit seznam žáků 7. + 8. + 9. tříd, kteří
měli zájem pomoci v prvním lednovém

týdnu Charitě Přelouč s Tříkrálovou sbír-
kou. Každý den byl sraz v 8,30 v Jakub
klubu - převlek, líčení obličeje, písnička,
poučení a určení místa. 

Všichni přihlášení to zvládli, někteří
žáci z 9. ročníků byli za organizaci odmě-
něni poukázkou do knihkupectví.

Děkujeme žákům za pomoc při Tří-
králové sbírce.                          -ved-

Žáci se specifickými
poruchami učení

Hlavním cílem všech pedagogů je
maximálně respektovat specifické schop-
nosti a potřeby dětí. Již při zápisu do prv-
ní třídy se zaměřujeme na jednoduchá
cvičení zrakového vnímání, pravolevé
a prostorové orientace, při rozhovoru
s dítětem sledujeme výslovnost, vyjad-
řovací schopnosti a slovní zásobu. Odbor-
nice z mateřských školek již mohou po-
slat předškoláky do pedagogicko-psycho-
logických poraden. Tím získáme u dětí
správnou diagnostiku, která právě v 1. tří-
dě hodně pomůže. 

Je opravdu důležité, aby diagnostika
proběhla co nejdříve, tedy v předškol-
ním nebo mladším školním věku, pro-
tože včasné rozpoznání SPU a násled-
ná práce s dítětem, jsou předpokladem
k lepší úspěšnosti ve škole. Každé dítě
posuzujeme individuálně a práce s ním
je často „běh na dlouhou trap“. Vyžadu-
je mnoho trpělivosti a pochopení.

Domnívám se, že odklad školní do-
cházky poruchy dys nevyřeší, speciální
přístup pedagoga je pro dítě tím nejlep-

ším řešením. Pedagog zařazuje cvičení
rozvíjející sluchovou a optickou diferen-
ciaci, grafomotorická a psychomotoric-
ká cvičení, cvičení na syntézu a analýzu
slov. Neustále s dítětem opakuje, procvi-
čuje, střídá různé činnosti. Využívá ob-
vyklých i specifických pomůcek - čtecí
okénka, šablony pro psaní, upravené tex-
ty, názorné pomůcky. 

Důležité je tyto děti zapojit do všech
činností. Děti s SPU potřebují ve vyučo-
vací hodině přirozené pohybové aktivi-
ty, časté vyvolání k tabuli, možnost po-
hybu v prostoru třídy, oddychnout si při
tělovýchovné chvilce. 

Pokud je u dítěte porucha potvrzena,
musí mu být vysvětleno, proč mu dělají
některé věci problémy. Potřebuje také
ujistit, že za to nemůže. Aby s námi pe-
dagogy žáci spolupracovali, musíme do-
cílit toho, aby cítili, že jim chceme pomo-
ci. Od rodičů pak očekávají především
pochopení. My učitelé děkujeme rodi-
čům za spolupráci.

Mgr. M. Černohlávková

Nový projekt ve ŠD
Od ledna do června letošního roku

je v I. oddělení družiny realizován evrop-
ský pilotní projekt Koalice nevládek Par-
dubicka, o. s. s názvem ,,Nejsem z Mar-
su“. Na tomto projektu spolupracují ještě
čtyři vybrané 1. třídy a jedna ,,mateřinka“
na Pardubicku. Projekt navazuje na pod-
porovanou aktivitu Prevence rasismu
a xenofobie prostřednictvím multikultur-
ní výchovy a vzdělávání. Každé úterý od-
poledne se děti v družince zábavnou for-
mou her, vyprávění, kreslení, pohádek
i divadélka seznamují se životem dětí
i dospělých v exotických a vzdálených
zemí. Jednou měsíčně se daným téma-
tům budou věnovat i ve školním vyučo-
vání. Lednovým tématem je Mongolsko,
v dalších měsících se dozvíme o životě
Vietnamců, Ukrajinců, ale i o kultuře af-
rické a arabské. Už se všichni těšíme, čím
nás lektorka sociálního divadla překva-
pí příště. Hravou formou jsme se dosud
dozvěděli hodně zajímavého o životě ve
vzdáleném Mongolsku. Pomocí sociál-
ního divadla je rozvíjena osobnost, tvoři-
vost, otevřené myšlení, komunikace a dal-
ší kompetence dětí, které si odnesou ze
školy do života.

J. Prokopcová Kasalová
vedoucí vychovatelka
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Pozorný čtenář Roštu a také doufám,
že i nějaký zájemce o přeloučskou příro-
du, si řekne: „Vždyp o zimovištích netopý-
rů psali nedávno, to se asi spletli, ane-
bo nemají o čem psát.“ Ne, tak to není,
nespletli jsme se a máme o čem psát.
Klenotů přeloučské přírody máme tolik,
že nám to dá na hodně dlouhý seriál.

Tak proč tedy znovu zimoviště neto-
pýrů? Sčítáním netopýrů na zimovištích
na Přeloučsku jsme se začali zabývat
v roce 2009 a letos tedy pokračujeme tře-
tím rokem. Netopýři jsou tzv. indikátory
čistého životního prostředí a jejich přítom-
nost či nepřítomnost nám také napoví
o některých změnách v okolní krajině.
Proto je nutné v této činnosti pokračovat
i nadále. Kontrolujeme pravidelně nám
známá zimoviště a snažíme se nalézat
zimoviště nová. Letos jsme sčítání již pro-
vedli, zbývá nám pouze samotné město
Přelouč.

Výsledky jsou pro nás velmi potěšují-
cí. V létě se nám podařilo získat informa-
ci o potenciálním zimovišti v Řečanech
nad Labem. Jaké bylo naše překvapení,
když jsme ve starém sklepě napočítali

8 ex. netopýra dlouhouchého (Plecotus
austriacus). Řečanský sklep se v tu chví-
li stal na Přeloučsku zimovištěm s největ-
ším počtem netopýrů. Co víc, tolik zimu-
jících netopýrů dlouhouchých se ještě na
žádném zimovišti ve východních Čechách
nenalezlo.

Další překvapení nám přinesla návště-
va choltického zámku. Sice jsme tam na-
šli jenom jednoho netopýra, ale zase stál
za to. Byl jím netopýr brvitý (Myotis emar-
ginatus), kterého jsme na přeloučských
zimovištích nalezli poprvé. Jde zároveň

o první nález tohoto druhu v zimním ob-
dobí v okrese Pardubice. Jednoho neto-
pýra brvitého jsme objevili už v létě na
půdě zámku. Doložení výskytu v letním
a zimním období nasvědčuje pravděpo-
dobnou přítomnost letní kolonie v blíz-
kém okolí.

Uvedenými nálezy, se kterými jsme
vás v těchto Klenotech přeloučské příro-
dy seznámili, jsme tento náš přeloučský
přírodní klenot malinko více vybrousili
a přidali na jeho ceně.        

Jiří Rejl

ŠKOLNÍ KOLA OLYMPIÁD
V závěru prvního lednového týdne 2011 se konala školní

kola chemické olympiády. Soutěžící dostali možnost prokázat
osvojené znalosti nejen v teoretické oblasti, ale i získané do-
vednosti v praktické části, a to prostřednictvím několika labo-
ratorních úkolů. 

Na prvním místě se v kategorii C s přehledem umístila Vě-
ra Bochníčková /kvinta/, druhý stupínek obsadila Nikola Švá-
bová /sexta/. V kategorii D soutěž ovládla Štěpánka Ptáčková
/kvarta/. 

Nejlepší studenti postoupí do okresních a krajských kol.
Všem zúčastěným děkujeme a postupujícím přejeme mnoho
štěstí.                                     Mgr. Lucie Stříbrná Ph.D.

Na počátku roku se odehrálo také školní kolo biologické
olympiády pro žáky nižšího gymnázia (kategorie C a D). Soutě-

žící museli určit 15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů a proká-
zat své znalosti biologie v testu i schopnost mikroskopování. 

Do okresního kola postupují ostřílené reprezentantky gym-
názia Štěpánka Ptáčková /kvarta/, Magdaléna Štochlová /ter-
cie/ a Barbora Kožená /kvarta/. V kategorii D pak Zuzana Pro-
cházková /sekunda/, Kamila Linhartová /prima/ a Václav Luňák
/sekunda/.                              Mgr. Martina Pohanková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Jako každý rok, i tentokrát se naši studenti podíleli na reali-

zaci tradiční dobročinné akce Tříkrálová sbírka. Ap už v kos-
týmech samotných legendárních mudrců, nebo jako doprovod
koledníků, jste je mohli první lednový týden potkávat v ulicích
města a před svými příbytky.

Jsme velice potěšeni, že i tímto způsobem jsme mohli po-
moci dobré a záslužné činnosti.
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Cirkus Chauve,
aneb na počátku byla kniha
Vskutku, na počátku školního roku

v září 2010 jsem výuku na výtvarném
oboru začal čtením z knihy Cirkus Chau-

ve. Knihu napsal Jiří Bilbo Reidinger, zná-
mý především jako klaun, autor mnoha
představení a pouliční herec. Jeho kni-
ha líčí život jedné klaunské rodiny, kte-
rou tvoří kromě Bilba jeho žena Josefí-
na, dvě dcery Týnbila a Bárbila, kachna
Bilboa, krysa Krysbila, blecha Násosbila,
maska Bubálila a jiní.

Na projektu, který vznikl postupným
skládáním jednotlivých cirkusových mo-
tivů, pracovali žáci výtvarného oboru
ZUŠ Přelouč ve věku od pěti do devate-
nácti let. V rámci výuky jsme řešili, jak
základní problémy výtvarného jazyka (li-
nie, barva, tvar, světlo, stín, prostor, hmo-
ta), tak jsme rozvíjeli představivost a sa-
mostatnost uvažování. 

Na výstavě, která zaplnila nejen učeb-
nu výtvarného oboru, ale také schodiště
budovy, byly prezentovány kresby, mal-
by, keramika, závěsný objekt z vlnité le-
penky a šité sochy (tzv. soft art - měk-
ké umění). 

Každá výstava začíná vernisáží, tako-
vou malou oslavou kde se každý podělí
o to, co za určitý čas vytvořil. Naši výsta-
vu zahájil osobně Jiří Bilbo Reidinger se
svou klaunskou rodinkou. Přicestoval
s představením volně vycházejícím ze
zmiňované knihy. Pomyslný kruh / inspi-
race - tvorba - prezentace / se započal
a uzavřel díky knize CIRKUSU CHAUVE. 

Všem žákům za pracovitost a nápadi-
tost v tomto pololetí, Cirkusu Chauve za
inspiraci a kouzelné představení a rodi-
čům za podporu a zájem děkuje autor
článku a pedagog VO

Jan Vojtíšek

Základní umělecká škola
v Přelouči 

nabízí keramiku pro dospělé
Pokud chcete známé obdarovat origi-

nálními dárky a nebo sobě zkrášlit byt,
dům či zahradu, přijkte si do keramické
dílny v suterénu naší školy něco vyrobit.

Pod odborným dohledem určitě zvlád-
nete vytvořit například originální zvoneč-
ky, mísy, závěsné obrázky a vyzkoušet si
můžete i točení na hrnčířském kruhu.

První hodina v novém roce se usku-
teční 8. února od 16.45 do 18.45 hodin.

Ukázka z děl našich návštěvnic

VÁNOCE MALÝCH ZPĚVÁČKŮ
V PŘELOUČI

Dětský pěvecký sbor Rošpák měl o vá-
nocích opět napilno. Největším letošním
zážitkem byla pro všechny spolupráce
s Pardubickou komorní filharmonií a dal-
šími pěveckými sbory - z Litomyšle, Žam-

berka, Jablonného nad Orlicí a Pardubic.
Celé první pololetí proto bylo ve zname-
ní „Vánoc malých zpěváčků“ z dílny Vě-
roslava Neumanna. Možná můžeme říci,
že se jedná o jeden z nejkrásněji propra-
covaných cyklů tradičních vánočních ko-
led, který si před lety zadal u autora pro
svůj Pardubický dětský sbor dirigent Vlas-
tislav Novák. I tentokrát se pan Novák na
celém projektu podílel při společné se-
cvičné zkoušce všech sborů, kterou řídil
již na začátku prosince. V neděli 12. 12.
pak přišlo velké setkání v plné parádě
koncertně oblečených 110 ti dětí a celé
filharmonie. Od dopoledních hodin pro-
bíhala generální zkouška a odpoledne
a večer pak 2 koncerty, které byly již v lis-
topadu zcela vyprodány. Byl to ohromný
zážitek, jak pro děti, tak pro diváky - ten
velký zvuk z malých zvonivých hlásků
doplněný barvami všech nástrojů orches-
tru. A navíc se můžeme pochlubit, že dě-
ti z Rošpáku si zahráli na nástroje s fil-
harmonií - v partituře je totiž zapsán part
valchy, či vozembouchu a střelby z pisto-
le, které filharmonie nevlastní, proto jej
odehráli Rošpáci! Ohlas z koncertu byl
veliký a dojmy z něho vydrží jistě dlou-
ho. Komu se nepodařilo navštívit koncert
v Pardubicích, měl možnost uslyšet celý
cyklus a ještě další vánoční písně a kole-
dy na koncertech Rošpáku v Kladrubech
nad Labem, ve Svinčanech a také v Pře-
louči na koncertě všech sborů ZUŠ v Zá-
ložně. Naposledy na nás atmosféra vánoc
dýchla na tradičním Tříkrálovém koncer-
tě v kostele sv. Jakuba. Nyní si už vánoč-
ní zvonky dál uchováváme jen v naší
paměti a těšíme se na teplé jarní dny
i písničky.

Veronika Pokorná a Pavel Čapek
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Pravidelná činnost
Badminton

Velmi populární sport v minulosti nachází své zájemce a ob-
divovatele i v současnosti. Děti se schází v nové hale jednou
týdně, velký dík patří vedoucím - Haně a Petrovi Špačkovým.

Zumba
Hit sportovních hal a tělocvičen, jedná se o kombinaci aero-

bicu s latinsko-americkými tanci. Mezi dětmi má tento krou-
žek, především díky cvičitelce Lence Houserové, velkou oblibu.

Akce DDM
Dne 22. 12. 2010 proběhl v DDM koncert flétniček pro ro-

diče a známé pravidelných účastníků kroužků hry na flétnu.
Děti předvedly skvělé výkony, na závěr jsme si zazpívali vá-
noční koledy se skupinou Vodfrk.

Připravujeme 
Jarní prázdniny s DDM od 7. 3. do 9. 3. 2011
Pondělí 7. 3. Aktivity v DDM, malování, výroba upomínkových

předmětů, hry a zpívání s kytarou
Úterý 8. 3. Návštěva aquacentra Vodní svět Kolín
Středa 9. 3. Kuželna Přelouč
Bližší informace na plakátech a našich www stránkách v mě-
síci únor.

HARRACHOV 5. 5. - 14. 5. 2011
Týdenní pobyt pro rodiče s malými dětmi.
Budova se nachází na klidném místě mezi břehy řeky Mu-

mlavy a potokem Bílá voda, v centrální části obce. V nedávné
době tu byla dětská ozdravovna, nyní objekt slouží jako ubyto-
vací zařízení zejména pro rodiny s dětmi a školy v přírodě.

K dispozici je velká zahrada s dětskými prolézačkami, hou-
pačkami, jsou zde hřiště na míčové a pohybové hry. Celkem
v 11 pokojích je 43 lůžek, v každém pokoji je WC a sprcha.
Dále je zde jídelna, učebna a herna. Ubytování je s plnou pen-
zí, včetně pitného režimu.

Podrobné informace a přihlášku získáte v DDM u Blanky
Leksové.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE v Přelouči, Veverkova 752,
telefon 466 672 003, mobil 739 633 508,

pořádá letní tábor

KRKONOŠE
Termín: 8. 7. - 17. 7. 2011

Pojedeme do horské chaty Akuma v Rokytnici nad Jizerou. Uby-
tování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích se sprchovými kouty
a WC. V chatě je prostorná jídelna, společenská místnost. Stra-
va je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Snídaně jsou
podávány formou švédského stolu. Náplní programu tábora
bude poznávání Krkonoš, hry, soutěže, sportovní vyžití a to vše
ve volné přírodě. Navštívíme Harrachov, Dvoračky, pramen
Labe, koupaliště v Jablonci nad Jizerou a další krásná místa. 

Děti se mohou naučit základy hry na kytaru.
Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč 

od 1. února 2011.
Vyplněnou přihlášku vraTte a finanční úhradu 

proveWte do konce května 2011.
Způsob úhrady jednorázově v DDM nebo formou záloha -

- doplatek, převodem na účet číslo 1502709524/0600 
Ge Money Bank Přelouč.

Cena tábora: 3 400,- Kč - v ceně je zahrnuta doprava,
strava, ubytování, pojištění, vstupy, lanovky, 

pedagogický dozor.

Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně
nebo na uvedených telefonních číslech. 
Pozor! Kapacita tábora je omezena, proto
neodkládejte přihlášení svého dítěte.

Hlavní vedoucí tábora:  Pavel Hrdý,
telefon 466 672 003, 723 114 976

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

letní tábor

MOŘEPLAVCI
Termín: 11. 7. - 23. 7. 2011
Hlavní vedoucí: Blanka Leksová

Letos pojedeme opět do Hluboké u Skutče a zabydlíme se na
13 dní v táborové základně DOMINO. Základna se nachází na
okraji lesa, v krásném a zdravém prostředí Českomoravské
vrchoviny, asi 8 km od Skutče. Nedaleko se nachází ojedinělá
přírodní zajímavost Toulovcovy maštale. Děti budou ubytovány
ve srubech s krytou teráskou. V areálu je zděná budova s ku-
chyní, jídelnou a klubovnou, ke hrám je také k dispozici vel-
ký dřevěný hangár. V menší zděné budově je sociální zařízení

a sprchy s teplou vodou. Strava bude zajištěna 5x denně. 
Nejbližší koupání je vzdálené 2 km. 

Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte v DDM
nejpozději do 31. 5. 2011. Na začátku června obdržíte

podrobný seznam věcí a organizační pokyny.

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

od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme poštou.

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

zve holky a kluky na čtrnáctidenní letní tábor s názvem 

PUTOVÁNÍ 
ZA JIHOAMERICKÝMI

CIVILIZACEMI
Termín: 3. 7. - 16. 7. 2011
Hlavní vedoucí: Jana Homolová

MÍSTO KONÁNÍ: Osada VRANICE u Nových Hradů,
v chráněné krajinné oblasti TOULOVCOVY MAŠTALE

Tábor je určen pro děti od 8 do 15 let. Kapacita tábora je 45 míst
ve dvoulůžkových stanech s podsadou a podlážkou. Dále k tábo-
ru patří srub s kuchyní a zastřešenou jídelnou pro děti. U tábo-
ra jsou suché záchody, myjeme se ve studené vodě ve žlabu
se stříškou. V okolí tábora jsou tři tůně a táborem protéká po-
tok. Pro holky a kluky je připraven bohatý program na téma
JIHOAMERICKÉ CIVILIZACE - OLMÉKOVÉ, MAYO-
VÉ A AZTÉKOVÉ. Celé dny se budeme pohybovat v krás-
né, pro mnohé již známé přírodě. Strava je zajištěna 5x denně.

Cena tábora: 3 500,- Kč
Závaznou přihlášku si můžete vyzvednout v DDM v Přelouči

od 1. 2. 2011 každý všední den od 8.00 do 17.00 hodin.
Odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku a tábor 

zaplatit je třeba nejpozději do 31. 5. 2011.

Platbu můžete provést osobně v DDM, nebo bankov-
ním převodem na účet GE MONEY BANK Přelouč

č.ú. 1502709-524/0600, jako variabilní symbol
uveWte toto číslo 417+číslo přihlášky.

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

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

pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR

Termín: 22. 8. - 26. 8. 2011
Čas: 9.00 - 16.00 hod.

Tradiční tábor s výlety do okolí Přelouče a množstvím her.
Děti si s sebou nosí jídlo na celý den. Sportovní oblečení,
turistická obuv. V případě špatného počasí aktivity v DDM.

Přihlášky do 30. června 2011 

Vedoucí: p. Jana Homolová,
Pavel Hrdý, Blanka Leksová

Cena: 500 Kč
Bližší informace: 466 672 003, 739 633 508



Vážení čtenáři Přeloučského Roštu,
dovolte, abych zhodnotila,
co se nám od 1. července
2010, kdy jsem nastoupi-
la do Domova u fontány
jako ředitelka, do dnešních
dní podařilo vykonat a co

nás ještě čeká.
Už při nástupu do domova jsem vě-

děla, že práce budeme mít všichni více
než dost, proto jsme se do ní s chutí pus-
tili. Změny, které jsem chtěla a chci za-
vádět, jsou dvojího charakteru. Na ty prv-
ní, finanční prostředky nepotřebujeme.
Mám na mysli úctu jeden k druhému,
úsměv a vlídné slovo, pochopení a to-
leranci, pozitivní vnímání jeden druhé-
ho... Tyto změny penězi nepořídíme, pro-
tože zde jde o změnu myšlení lidí a to
je dlouhý proces, na kterém již pracuje-
me a budeme i nadále všichni intenziv-
ně pracovat. 

Jiné změny bez finančních prostřed-
ků, byp s dobrou vůlí, nedokážeme. Pro-
to bych touto cestou chtěla poděkovat
především našemu zřizovateli, Pardubic-
kému kraji, který nám i v době finanční
krize vyčlenil finanční prostředky ve vý-
ši 6,710.600,- Kč, za které jsme mohli
vybudovat evakuační terasy, které mají
přispět k bezpečí, ale i k trávení volné-
ho času především pro klienty, kteří jsou
trvale upoutáni na lůžko a nemohou trá-
vit čas na čerstvém vzduchu. Pardubický
kraj poskytl i další dotaci do investičního
fondu ve výši 5,000.000,- Kč. A tak jsme
začali a budeme pokračovat i v novém

roce v budování pohodlných a prostor-
ných koupelen tak, aby i nechodící klien-
ti měli zajištěnou kvalitní hygienu. Snaží-
me se o zútulnění našeho domova tím,
že jsme umístili do vestibulu sedací sou-
pravu (a všichni máme velkou radost, že
ji naši klienti využívají k posezení s blíz-
kými či přáteli u kávy, nebo jen tak po-
zorují pohyb v budově), předělali jsme
kompletně knihovnu, kterou jsme zaří-
dili jako obývací pokoj, kam si lidé mo-
hou zajít nejen pro knihy, ale i posedět
a popovídat s návštěvou či přáteli, nebo
v klidu a v pohodlí sledovat televizi. Pro
nadšence počítačů jsme v knihovně za-
chovali počítačový koutek. Na všechna
oddělení jsme zakoupili jako vánoční
dárek nové plazmové televize s úhlopříč-
kou 107 cm, aby nejen v čase vánočních
pohádek, ale i po celý rok, bylo na televi-
zi dobré podívání. Pro návštěvy a zaměst-
nance na noční směně jsme vybudovali
parkoviště. Pro vzdělávání zaměstnan-
ců jsme vytvořili novou učebnu. Opravili
jsme a dokonce vybudovali i nové kan-
celáře pro vedení domova. Zavedli nový
docházkový systém pro zaměstnance,
čipové objednávání stravy. Nakoupili
jsme nové nákladné vybavení kuchyně,
abychom pro klienty i pro zaměstnance
mohli od nového roku vařit v týdnu dvě
jídla a všichni si mohli vybrat podle mo-
mentální chuti. Koupili jsme dvacet šest
nových polohovacích postelí na odděle-
ní přízemí B, kde byly dosud staré poste-
le. V plánu je vybavit postupně pokoje
i novým nábytkem. Na jaře dojde k tou-

žebně očekávanému kroku - a to výmě-
ně oken v celém areálu. 

Z výše uvedeného je na vás, abyste
posoudili, zda se nám naše práce dařila.
Já doufám, že ano, proto chci poděkovat
všem pracovníkům, kteří se na tom podí-
leli, ale i klientům, kteří s porozuměním
snášeli stavební práce a nepohodlí, které
šlo ruku v ruce s budováním nových a lep-
ších podmínek pro jejich život a naši práci.

Poděkování si zaslouží i naši donáto-
ři. Toho největšího už jsem výše jmenova-
la (Pardubický kraj). Dále mám na mysli,
a touto cestou děkuji i panu Mgr. Ondře-
ji Heřmanovi, který věnoval našemu do-
movu 30. 000,- Kč na akce pro volný čas
klientů a ergoterapii, firmě UNTRACO, v.o.s.
z Ostravy - Poruby, která nám poskytla
finanční dar 63.689,- Kč na vzdělávání
zaměstnanců a na materiál pro ergote-
rapeutické činnosti klientů, České poště,
která nám věnovala 40.000,- Kč na 4 ge-
riatrická křesla, Adventistům 7. dne, kte-
ří nám věnovali 1.500,- Kč z výtěžku je-
jich vánočního koncertu, KM Marketu
v čele s panem Markem Karabcem, kte-
rý přispěl na vánoční pohoštění a kos-
metické balíčky pro všechny zaměstnan-
ce a klienty. 

Věřím, že se počet těch, kteří budou
mít zájem s naším domovem spolupra-
covat a jakoukoli formou nás podporo-
vat, bude v tom letošním roce 2011 více
a já jim budu moci opět za nás všech-
ny poděkovat.

Mgr. Danuše Fomiczewová
ředitelka Domova u fontány
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Napsali nám !

Z Domova u fontány

Přelouč U Soudku

Hudební pořad
s Jiřím Černým

John Lennon
Úterý 22. 2. 2011 v 19.00 hodin

Vstupné 130,- Kč
Předprodej „U Soudku“ od 4. 2. 2011

Inzerce
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KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:

Akce APALUCHA
Když nám to sněhové podmínky dovolí, tak každoročně

uspořádáme pro děti oblíbené zimní radovánky pod názvem
APALUCHA - jízda na čemkoli. Tentokrát jsme soutěžili v nej-
delší jízdě, ve které první místo získala Bára Vosáhlová, druhé
místo patřilo Pavlu Otradovskému a na třetím místě se umís-

tila Erika Slaběňáková. Kromě pekáčů si mohly děti zajezdit
také na skibobu a nafukovacím kole, což bylo obzvláště zá-
bavné. Po náročných výkonech přišlo v mrazivých dnech oprav-
du vhod posezení u kamen na chatě u Rumlů, kde nechyběl
teplý čaj a buchta. Tímto chceme za toto příjemné zpestření
velice poděkovat. Slova díků patří i všem dobrovolníkům, kte-
ří nám pomohli dopravit děti do Chvaletic a zpět. 

Klubové aktivity
V našem klubu Radost si děti oblíbily aktivity v tělocvičně,

při kterých se mohou sportovně vyřádit. Relaxace si užíváme
při posezení u šálku čaje, kde probíráme nejrůznější témata
a děti se podílejí na plánování svých činností, navrhují výlety
a zábavu. Velice žádané jsou i netradiční výtvarné činnosti,
při kterých se děti učí pracovat s různými materiály. Procvičo-
vání a doučování matematiky, českého jazyka, angličtiny je pro
děti důležité, což je vidět na jejich vzájemné spolupráci. Na
počítačích se mohou děti kromě hraní her i učit a pracovat
s internetem. Tímto děkujeme pardubické instalatérské firmě
INMONT za darování dvou počítačů, skeneru a tiskárny. 

Denní program klubu

PO - WORKSHOPY - výtvarné techniky s nejrůz-
nějšími materiály 

- Artterapie 
- PC - internet

ÚT - video klub, dramaterapie - povídání u šálku čaje
- Preventivní programy, di-

vadlo
- PC - internet

ST - společenské hry - soutěže
- doučování 
- práce na PC 

ČT - doučování, muzikoterapie - tělocvična (fotbal, vybíje-
ná, trampolína, kruhy...)

- práce na PC
- doučování s gympláky
- muzikoterapie, karaoke,

tanec Zumba

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

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

Kolektiv klubu Radost
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Akce pro děti !



Vážení spoluobčané,
v měsíci lednu jsme mimo pravidelný program uspořádaly

první Dětskou diskotéku pro nejmenší. Prostory nám poskytl
majitel kavárny Gavi Caffé, za což mu moc děkujeme. Děti nad-
šeně tancovaly na písničky z dětských pohádek, sledovaly ba-
revná světýlka poletující po stěnách, hrály si a soutěžily. Tímto
ještě jednou děkujeme za ochotu majiteli kavárny i zaměst-
nancům. 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
PRO NEJMENŠÍ ROBÁTKA ☺☺

Tanec, hry, soutěže, odměny, kolo štěstí, hra-
cí koutek (hračky, skluzavka, domeček s ba-
lónky, koutek pro miminka)... 
KDY: čtvrtek 10. února od 15.30 do 17 h.
KDE: velký sál Sokolovny Přelouč
Rodinné vstupné 45 Kč. Jste srdečně zváni.
PROSÍME PŘEZŮVKY S SEBOU.
VHODNÉ PRO DĚTI DO 6 TI LET. 

Na měsíc březen chystáme Burzu těhotenského a dět-
ského oblečení, potřeb a hraček!

Pravidelný program se-
stává ze cvičeníčka, zpívání,
tvoření, hraní si a povídá-
ní… Zajištěno občerstvení,
příjemné posezení, knihov-
nička a hezky strávený čas
s dětmi ☺

Závěrem bych chtěla po-
děkovat našim sponzorům
za rok 2010. Jsou jimi: Měst-
ský úřad Přelouč, SVOS spol.
s r.o. Přelouč, Montplast Ve-
selí u Přelouče, Hračky Alfa

Přelouč a Krtkův ráj Přelouč. Všem našim přispěvatelům velmi
děkujeme a přejeme hodně štěstí v novém roce!

Ilona Kubová

Nové stránky klubu: slunickoprelouc.webnode.cz,
tel. 605 515 924
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KLUB MAMINEK A DÌTÍ SLUNÍÈKO
Budova Sokolovny, 2. patro. Vchod bez kočárků ze Žižkovy ulice, 

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

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

Setkání zakončeno masáží dle
metodiky Mgr. Jany Hašplové.

Kopátka 10.20—11.50 8—12 měsíců
Čtvrtek Slůňata 9.30—11.30 od 2 let výše

Zvířátka 15.00—17.00 herna pro děti
0—6 (7) let v doprovodu rodičů

Pátek zavřeno Příležitostný program dle zájmu
(tvoření, kurz k porodu, přednášky apod.)



K dnešnímu výletu do jižní části re-
gionu Přeloučska doporučujeme kolo
a můžeme udělat i malou výjim-
ku a jet autem. Čeká nás cesta
do obce s krásným názvem Brloh.
Brloh leží již na úpatí Železných
hor, ano, je to tak! V odborné lite-
ratuře zabývající se geomorfologií
(věda o vnějších zemských útva-
rech) nalezneme správný termino-
logicky název geomorfologický ce-
lek Železné hory. Výhodná poloha
doplněná nikdy nevysychajícím Br-
ložským potokem umožnila vznik
obce zřejmě již ve 12. století.

Nejstarší písemný doklad o Brlohu
u Přelouče pochází z roku 1318. Za krá-
le Jana Lucemburského je zapsán vlady-
ka Havel z Brloha, který vlastnil i Be-
nešovice. Zápis popisuje spor Přibka ze
Svinčan, kterého žaluje Havel z Brloha,
že mu způsobil škodu požárem na Bene-
šovicích, asi mu je v sousedském sporu
vypálil. Rod vladyků z Brloha nacházíme
v písemnostech od počátku 14. století.
Vladykové z Brloha u Přelouče nosili
v červeném štítu rodového erbu železný
klobouk, proto se klobouk stal symbolem
dávné historie obce Brloha na jejím zna-
ku a také na praporu. Dodnes zachova-
ný sklep na zahradách domů čp. 14 a 16
je hmotným dokladem dochovaných pí-
semných zdrojů, že v Brlohu u Přelouče
stála tvrz s poplužním dvorem. Při kopá-
ní základů pro stavbu stodoly na počát-
ku 20. století se přišlo ve hloubce 1,5 m
až 2,5 m na velmi zachovalou část zdi,
na které byly znát ještě různé ornamen-
ty v zelené a růžové barvě (zřejmě po-
zůstatek sgrafitové výzdoby). Místo pro
tvrz bylo dobře zvoleno, nebop byla po-
stavena vedle brložského potoka, který
napájel vodní příkop středověkého sta-
vení, hlavní ochranu tehdejší válečnické
doby. Poplužní dvůr se nacházel v mís-
tech nynějšího čp. 27 na trochu vyvýše-
ném terénu. U dvora býval také špýchar
o dvou podlahách nad sebou a další hos-
podářské budovy.

Brložský statek je doložen mnoha zá-
pisy v Deskách zemských, některé jsou
spojeny se zajímavými osobnostmi na-
šeho kraje. V zápisech jsou uvedeni Cho-
těbor a jeho syn Jan z Brloha v souvis-
losti s koupí a prodejem domu r. 1373
(zápis z doby Karla IV.) na Hradčanském

náměstí. Také je zajímavý podpis Petra
z Brloha na listině z r. 1416 z doby Vác-

lava IV., opatřené 452 pečetěmi českých
pánů. List obsahuje výtku Otcům Sbo-
ru Kostnického po upálení Mistra Jana
Husa a věznění M. Jeronýma z Prahy.
Dozvídáme se, že jsou zapsáni majitelé
Mikuláš a Jan z Brloha na sněmu Čá-
slavském roku 1440 (období bez krále),
kdy s ostatními pány z Chrudimského,
Kouřimského, Čáslavského a Hradecké-
ho kraje uzavřeli mír zemský. S rodovým
jménem vladyků z Brloha, jejichž jména
je možné číst jako doklad při převodech
majetku, se setkáváme ve spisech cca do
roku 1540. Brloh byl prodán v r. 1541 ry-
tíři Vilému Dobřenskému z Dobřenic, ale
ještě před tím, než se stal pánem Brloha
Vilém Dobřenský, patřil krátce několika
různým majitelům, kteří zde v článku
nejsou uvedeni. Poslední mužský poto-
mek Zdeněk z Dobřenic umírá v r. 1566
a majetek dědí jeho sestra Eva Stropí-
nová z Dobřenic, ale ta ho v roce 1601
prodává Adamovi z Valdštejna a na Že-
hušicích. V majetku žehušickém zůstal
Brloh do roku 1661. Potomci rodu z Vald-
štejna nemohli žehušické panství a br-
ložský statek udržet pro dluhy, proto jej
jmenovaného roku 1661 prodali Thunům
z Hohensteinu, jimž až do roku 1922 br-
ložský statek a žehušické panství patřilo.
Celkem 261 let byli hospodáři a vlastní-
ky Thunové, než se stal novým majitelem
na brložském statku od roku 1922 Jan
Lidický, který své hospodářství vedl jako
zbytkový statek do roku 1947. Rokem
1951 veškerý majetek bývalého dvorce
propadl státu a roku 1957 byly budovy
přenechány nově založenému brložské-
mu zemědělskému družstvu, které ho
přestavělo na moderní kravín a vepřín.
Brložskou kroniku začal psát v r. 1921
Jan Lidický starší a pokračovatelem byl

jeho syn Jan Lidický, majitel zbytkového
statku v Brlohu čp. 40. Záznamy brlož-
ských kronikářů jsou pro nás stále zají-
mavé, protože nahlédnutím do zaniklých
dějin Brloha se dozvíme, že za císaře Jo-
sefa II. r. 1783 měla osada 21 domů a v té
době zde žilo 26 rodin, celkem 126 osob.
Brložská panská hospoda v té době by-
la povinna odebírat pivo z panského pi-
vovaru v Žehušicích a také, že u dvora
brložského nechyběl ani panský mlýn.
Zajímavá je zpráva o tom, že byl brložský
mlýn před první světovou válkou zmoder-
nizován a již v roce 1917 si sám dyna-
mem vyráběl světelnou elektřinu, v roce
1929 se napojil na elektrickou síp zave-
denou do obce. Za druhé světové války
r. 1941 byl německou zprávou uzavřen.
Po válce měl dovoleno šrotovat pouze
obilí, ale později byl nadobro odsouzen
k zániku. Mlýn byl na svou dobu velmi
moderně vybaven, ostatně budova stále
stojí jako svědek z té doby na břehu ryb-
níka v Brlohu. 

Po prohlídce obce a odpočinku u ryb-
níka můžeme vyrazit do blízkého okolí.
Nejzajímavější je samotné údolí Brlož-
ského potoka. Mnozí ani netuší, že v je-
ho vodách žije rak říční, který je řazen
mezi kriticky ohrožené živočichy. Také
u tohoto potoka vážkaři našli kromě mo-
týlic páskovce kroužkovaného (pozorný
čtenář Roštu se s tímto druhem nesetká-
vá poprvé). V tuto roční dobu je již možné
v údolí slyšet houkání největší evropské
sovy, kterým je výr velký. Výři u Brloha již
několik let pravidelně hnízdí. Ornitologo-
vé, kteří výry kroužkují, na jeho hnízdě
nacházejí ježčí bodliny, drobné hlodavce
a mezi nimi i potkany. V blízkém buko-
vém porostu se můžeme setkat s dalším
zajímavým hnízdícím ptákem holubem
doupňákem, který hnízdí v dutinách stro-
mů vytesaných datlem černým. Údolím
je možné dojít až do Pelechova, ale to je
už na další samotný výlet. 

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

K volnému zpracování regionálních dě-
jin byla použita literatura: 
Kronika obce Brloh 
Z dějin Valů nad Labem a blízkého oko-
lí, část II - Petr Vorel
Českomoravská heraldika I. - August Sed-
láček
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Brloh - jedna ze vstupních bran
do přeloučských Železných hor



Skauti do Přelouče 
opět přivezli 

Betlémské světlo
Skauti podobně jako v předchozích

letech přivezli do Přelouče Betlémské
světlo. Rozvoz poselství pokoje - světla
zažehnutého v Betlémě po Evropě je ev-
ropskou skautskou tradicí od roku 1986.
Po Čechách ho skauti od roku 1989 kaž-
dý rok rozváží ekologickou bezpečnou
dopravou - celostátní vlakovou štafetou.

V letošním roce dorazil plamínek do
Přelouče v lucerničce vlakem z Pardu-

bic již v sobotu 18. prosince a na mši
v kostele si ho mohli vzít věřící. Pan fa-
rář světlo převzal a chránil ho do čtvrt-
ka 23. 12. 

Tento den si pro něj přeloučští skau-
ti opět přišli a zájemcům ho večer připa-
lovali na tradičním Vánočním zpívání.
Někteří občané si na světlo přivezli lu-
cerničky. Řada jiných účastníků zpívání
od skautů dostala svíčku a světlo si od-
nesla domů.

Symbolickou shodou je přesně stej-
ně dlouhá tradice rozvážení Betlémské-
ho světla v Čechách a Vánočního zpívání
v Přelouči. První Vánoční zpívání s Ko-
rálkem na Masarykově náměstí v Pře-
louči bylo jakýmsi vyvrcholením demon-
strací a touhy po svobodě v roce 1989.
Ve stejném roce mohli Betlémské svět-
lo od rakouských skautů poprvé dostat
také čeští zástupci obnovujícího se skau-
tingu. Obě tradice proběhly již dvaadva-
cetkrát, před několika lety se světlo do-
stalo poprvé na zpívání a dnes je jeho
pevnou součástí.

Pavel Matouš

Středisková besídka
Společné chvíle jsme zahájili v tělo-

cvičně, kde jsme se věnovali míčovým
hrám a jiným aktivitám. Když jsme byli
dostatečně unaveni, přemístili jsme se
do naší klubovny, kde na nás čekal bet-
lém a vánoční stromeček. Neztráceli jsme
čas, protože nás čekalo ještě několik úko-
lů. Prvně bylo potřeba vyrobit drobné dár-
ky, s kterými pak mladší děti vyrazily do
ulic, aby obdarovaly náhodné kolemjdou-
cí. Mnozí z nich byli velmi překvapeni,
že jim dnes dává někdo něco zadarmo.
Když se zpět vrátili i poslední opozdilci,
hrály se drobné hry a ujídalo cukroví.
Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet některé vá-
noční zvyky, jako třeba rozkrajování jabl-
ka. Uvolněná nálada nás provázela celým
večerem. Na závěr jsme si rozdali dáreč-
ky, popřáli špastné Vánoce a vydali se do
svých domovů.

Petr Kalousek

Výprava do centra
Teplických skal

Letos jsem se na tradiční výpravu
těšil ještě více. Devátý ročník spojený
s největší účastí v historii sliboval mno-
ho zážitků. 

A také tomu tak bylo, malý srub o po-
sledním víkendu před Vánoci byl plný až
po zasněženou střechu. A nás účastní-
ky a naši vánoční náladu střežila „Skal-
ní nevěsta“, monumentální skalní útvar
tyčící se přímo nad naším srubem. Ta-
kových útvarů jsou ve skalách desítky,
však je obdivoval i Johan W. Goethe. My

jsme krásu zasněženého skalního měs-
ta poznali hned na dvou výletech. První
nás zavedl na zříceninu hradu Střmen.
Zdolali jsme celkem tři stovky schodů,
hrad byl totiž postaven na vysoké skále.
Druhým výletem byl přímo okruh skalní-
ho města. Ohromné skalní stěny v nás
budily zasloužený respekt. Právě v zimě
je skalní město nejkrásnější, a to díky
úžasným ledopádům a nádhernému ti-
chu. Většinu turistů nenapadne jít do
skal v třeskutých mrazech.

Na výpravě jsme zvládli mnohem ví-
ce, domů jsem si dovezl dárek, žaludek
plný cukroví, dvě pokořené cache, vzpo-
mínky na sněhové bitvy a vyzpívané hla-
sivky. Těšíme se na další - již desátý ročník.

Martin Pittner
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SKAUTING

Betlémské světlo si odneslo 
ke stovce lidí

Připalování plamínků světla probíhalo
u skautského stolku na náměstí



Dobrý den vážení čtenáři. Na únor
jsem si pro Vás připravil tři jednoduché
recepty, které určitě zvládne každý. Kdo
má rád celer, tak tomu poradím, jak si
připravit celerovou krémovou polévku,
dále si můžete vyzkoušet masové nud-
ličky ve vlastní š�ávě a protože máme
málo vitamínů, tak si zkusíte připravit vi-
tamínovou bombu. A jdeme na to.

Na celerovou polévku budeme potře-
bovat:
1 celer (50-60 dkg), tři větší brambo-
ry (20 dkg), dvě středně velké cibule,
5 dkg másla, 3 dcl mléka, 2 dcl sladké
smetany, 2 žloutky, 1 l vývaru (z kost-
ky), sůl, muškátový oříšek.

Postup: Z dobře očištěného celeru
najemno nastrouháme několik dkg (4-5)
a odložíme. Zbylý celer a brambory nakrá-
jíme na malé kousky. Na másle zjemní-
me na kolečka nakrájenou cibuli, přidá-
me brambory a celer, osolíme a krátce
osmažíme. Podlijeme vývarem a mlékem.
Na mírném ohni vaříme, dokud vše úpl-
ně nezměkne. Přidáme nastrouhaný sy-
rový celer a krátce povaříme. Potom vše
propasírujeme, dochutíme špetkou soli
a muškátovým oříškem, znovu krátce
povaříme a scedíme. Žloutky rozmíchá-
me ve sladké smetaně a přidáme do po-
lévky. Můžeme podávat s osmaženou
houskou. 

No a jdeme na masové kuličky. Co
budeme potřebovat (4 porce):
50 dkg vepřové krkovičky (plecka),
10 dkg uzené slaniny, 10 dkg šunky,
3 cibule, 2 stroužky česneku, 2 raj-
čata, 3 nakládané okurky, sůl, sádlo,
mletý pepř. 

Maso nakrájíme na proužky. Okur-
ky, šunku a slaninu nakrájíme na nud-
ličky. Na rozpáleném sádle do „sklovita“
opečeme slaninu, přidáme nakrájenou
cibuli, zpěníme. Přidáme maso, osolíme,
přidáme česnek a pepř. Pod pokličkou
na mírném ohni dusíme. Když je maso
poloměkké, přidáme rajčata pokrájená
na menší kostky. Před dokončením při-
dáme okurky. A ještě dusíme. A pak už
nezbývá než to sníst. Jako přílohu mů-
žete použít vařený brambor.

Co potřebuji na vitamínovou bombu:
1 čínské zelí, 1 velký pórek, 2 středně
velké mrkve. 

Mrkev nahrubo nastrouhám, pórek
nakrájím na tenká kolečka a zelí pokrá-

jím na malé kousky. Tvrdé košpály nepo-
užívám. To vše promíchám, dám do skle-
nic a zaliji sladko kyselým nálevem (voda,
ocet, cukr). Sklenice zavíčkuji a dám do
chladna odležet. Druhý den můžete kon-
zumovat.                       Pavel Culek
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Kulinářské okénko

Inzerce



Požáry vzniklé rozmrazováním patří mezi časté případy
v zimním období v každém roce. Především v zimních měsí-
cích, kdy dochází k náhlému snížení venkovní teploty a ná-
sledně k zamrzání vodovodních potrubí, dopravních prostřed-
ků, přístrojů, strojů a armatur.

Ze statistiky požárů jsou známé případy, kdy došlo k požá-
ru zemědělských objektů, kde příčinou bylo rozmrazování za-
mrzlého vodovodního potrubí zapálením slámy, kterou se po-
trubí obložilo. 

Po víkendové návštěvě se rodinka vrátila do svého domku
a majitel zjistil, že je zamrzlé potrubí ústředního topení ve skle-
pě. Jak na to, když je v domě velká zima, pomůže nám benzi-
nová letlampa, ale ouha nastala zrada, staré noviny a pavuči-
ny v těsné blízkosti potrubí se snadno a rychle vzňaly a majitel
se musel dát na ústup. Zahřál se on i hasiči, kterým se naštěs-
tí podařilo zachránit obytnou část domu.

Přitom známe řadu bezpečných způsobů rozmrazování, kte-
ré však osoby provádějící rozmrazování nepoužívají jen proto,
že trvají o trochu déle než uvedené nebezpečné způsoby. Je
to především rozmrazování horkou vodou, kdy zamrzlé potru-
bí, armaturu, či další předmět poléváme horkou vodou, nebo
nám pomůže horká pára. 

Nejčastěji dochází k zamrzání vodovodních potrubí, kde lze
doporučit především elektrické rozmrazování. Je to způsob, při
kterém se používají rozmrazovací transformátory, toto rozmra-
zování smí provádět poučená osoba a lze jej použít jen na ko-
vová potrubí, nejsou-li jednotlivé části izolačně oddělené.

Při dodržení uvedených způsobů a podmínek rozmrazová-
ní lze vzniku požáru bezpečně předejít. V každém případě však
vyloučíme použití otevřeného plamene. I když jsou uvedené
bezpečné způsoby možná trochu pracnější a zdlouhavější, tu-
to nevýhodu mnohokrát vyváží to, že objekty a zařízení ochrá-
níme před vznikem požárů a následných škod.

Pavel Nejtek,
HZS Pardubického kraje

Od 1. ledna letošního roku platí nový právní předpis, kte-
rý ukládá povinnost, že při užívání nemovitosti s komínem si
každý musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu
(tzv. spalinové cesty) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzni-
ku požáru. 

Jedná se o nařízení vlády č. 91/2010, o podmínkách po-
žární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebi-
čů paliv, vydané ve Sbírce zákonů dne 1. 3. 2010. 

Podle tohoto nařízení vlády se provoz spalinové cesty
a spotřebiče paliv považuje za vyhovující z hlediska požární
bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové
cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí
způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády,

a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledá-
ny závady.

Základní podmínky (vybrané z citovaného nařízení) pro ko-
míny, do kterých jsou napojeny spotřebiče o výkonu do 50 kW:

# kontrolu spalinové cesty může provést pouze odborně
způsobilá osoba, která musí být držitelem živnostenské-
ho oprávnění v oboru kominictví. U spotřebičů do výkonu
50 kW se kontrola spalinové cesty provádí jedenkrát roč-
ně. O provedené kontrole musí vydat tato osoba zprávu
(doklad), jejíž součástí jsou i případné závady a termín pro
jejich odstranění.

# čištění komínů pro spotřebiče do 50 kW se provádí podle
druhu spotřebiče 1x (např. plyn) až 3x za rok. U čištění
ale již není stanovena povinnost, aby ji prováděla osoba
odborně způsobilá. Lze ji provádět i svépomocí. 

# čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejmé-
na se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve
spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných
znečišpujících částí nahromaděných v neúčinné výšce ko-
mínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
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HASIČI OBČANŮM

Revize a čištění 
komínů



Zhodnocení roku 2010 v číslech a poděkování
Služby pro seniory

V rámci aktivizačních programů pro seniory jsme po-
skytli služby 75 lidem a celkem to bylo 2 828 služeb. V pe-
čovatelských službách nás během roku potřebovalo 43 se-
niorů a bylo to celkem 8 232 služeb. U těchto dvou služeb
jsme zaznamenali nárůst služeb téměř o 30 % při skoro stej-
ném počtu klientů. Odlehčovacími službami jsme pomohli
v 7 rodinách, celkem 2 172 služeb. 

Dobrovolnické centrum
Jak jistě víte, máme akreditované dva dobrovolnické pro-

gramy, a to „Dobrovolníci u nás“ a „Dobrovolníci v Domově
důchodců“. Dobrovolníci v našich aktivitách, tedy činnosti
v Jakub klubu a vedení aktivizačních programů pro seniory,
celkem odpracovali 607 hodin. Jednou týdně máme aktivních
17 dobrovolníků. Do Domova u Fontány dochází jednou týd-
ně 11 dobrovolníků ve věku 18 - 65 let a celkem se tam vě-
novali obyvatelům domova 445 hodin. 

Moc děkujeme všem dobrovolníkům a doufáme, že radost,
kterou přinášejí dětem a seniorům ve svém volném čase, na-
plňuje i je samotné.

Pokud byste se chtěli přidat k týmu dobrovolníků, kontak-
tujte nás. My zajišpujeme proškolení a pak i pravidelné schůz-
ky. Sejít se a popovídat si o činnosti dobrovolníků můžeme
kdykoliv. Tel. 731 402 371. 

Děkujeme novému vedení Domova u Fontány za podporu
nových dobrovolníků a za milé předvánoční setkání, které při-
pravili pro všechny dobrovolníky. Atmosféra byla velice příjem-
ná a všichni jsme se cítili „jako doma“.

Zdenka Kumstýřová

Leden v Jakub klubu
První měsíc nového roku utekl docela rychle. V týdnu od

4. do 10.1. probíhala v Charitě a v prostorách Jakub klubu Tří-
králová sbírka, a tak jsme při té příležitosti stanovili téma-
tem měsíce Charitu a již zmiňovanou Tříkrálovou sbírku. Dě-
ti jsme blíže seznámili s pojmem sociální služby, co je vlastně
charita jako taková, společnost, pomoc, podpora, pověděli jsme
si o různých cílových skupinách sociálních služeb a o důleži-
tosti možnosti využít podpory a pokusili jsme se vcítit do růz-
ných situací, které nám život připraví. Vyprávěli jsme si o Tříkrá-

lové sbírce, zahráli si na Tři krále a zazpívali koledu. Řekli jsme
si, kam plynou penízky, které ochotní koledníci po několik dní
pro potřebné získávají. Mimo to jsme se samozřejmě věnova-
li také jiným důležitým i zábavným činnostem. Zašli jsme opět
na kuželky. No, a protože neškodí připomenout si čas od ča-
su, jak se chovat… sám k sobě, k druhým, ve společnosti, tak
se budeme po celý únor věnovat aktivitám pozitivně ovlivňu-
jícím to naše chování v nejrůznějších situacích. 

Iva Gabrhelová

Rodinné centrum Kubíček - program na únor
Otevřeno máme každý čtvrtek od 9.00 do 11.30.

V únoru procvičíme zejména prstíky na rukou.
3. 2. Naučíme se několik prstíkových říkanek a budeme ob-

kreslovat a vybarvovat ruce.
10. 2. Vyzkoušíme modelínu pro nejmenší. 
17. 2. Budeme vytvářet obrázky za pomoci prstových barev

a mačkaného papíru.
24. 2. Zahrajeme dětem prstíkové divadlo. Vyrobíme si bylin-

kovou zahrádku.
3. 3. Oslavíme již 3. výročí vzniku našeho RC Kubíček. Ne-

bude chybět dort ani nealko - přípitek!
Tyto činnosti doplníme běháním, skákáním, balónováním

a lumpačením. Také si popovídáme a posvačíme. Další informa-
ce na tel. 731 598 913. 

Jitka Salfická
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letos proběhla celkem v 35 obcích Pře-
loučska a samotné Přelouči. V našem
městě vás mohli tři králové navštívit, ne-
bo jste je mohli potkat od úterý 4. ledna
do pátku 7. ledna 2011. Sbírka v okol-
ních i vzdálenějších obcích začala už
v neděli 2. ledna ve Volči a ve Strašově
(tady se vybrala největší částka z navští-
vených obcí - 9.784,- Kč) a skončila v so-
botu 8. ledna.

S 89 pokladničkami postupně vyšel
stejný počet tříčlenných skupinek kolední-
ků - tří králů. Ano, počítáte dobře - celkem
to je 267 žáků základních škola a stu-
dentů! Některé skupiny, zejména mimo
Přelouč, měly navíc doprovod dospělých
dobrovolníků, jiné koledovaly s průka-
zem, kterým se může prokázat vedoucí,
pokud už má „občanku“ (platné naříze-
ní, pokud jste měli pochybnosti).

A tek čísla: při letošní Tříkrálové sbírce
jsme získali neuvěřitelných 145.528,- Kč,
z toho v samotné Přelouči 46.059,- Kč!

Děkujeme vám všem, kteří jste jakou-
koliv částkou přispěli na dobrou věc -
- VELKÉ DÍKY!

Poděkování patří žákům obou ZŠ,
kteří se sbírky zúčastnili, ředitelům těch-

to škol - Haně Konvalinkové a Františku
Jelínkovi - a rodičům, kteří děti pro sbír-
ku uvolnili. 

Děkujeme studentům gymnázia, kte-
ří tvořili doprovod a řediteli Luboru Pa-
cákovi za omluvení jejich nepřítomnosti
ve vyučování, a také studentům odbor-
ných učilišp v Přelouči a Pardubicích, kte-
ří nám už loni pomáhali jako „devápáci“.
Významně nám pomohly školy v Chol-

ticích, Řečanech, Zdechovicích, Semíně
a Břehách - diky.

O zajištění hladkého průběhu sbírky
se starají dobrovolníci, kteří této akci vě-
nují svůj volný čas. Jmenujme např. Evu
Kosinovou, Janu Karasovou, Josefa He-
rodesa, Jaroslava Mercla, Františka Ku-
báta či Jana Pultra. Poděkování patří jim
i zaměstnancům Charity, zejména pí Sza-
layové, Gabrhelové a dalším, ale také sta-
rostům obcí.

Za sponzorský dar - výborné pečivo
na každý den sbírky, děkujeme Pekař-
ství Kaska a za teplý čaj kuchařkám škol-
ní jídelny. Velké uznání patří všem, kte-
ří se jakýmkoliv způsobem na průběhu
letošní sbírky podíleli a umožnili získat
tak vysokou částku.

Tříkrálová sbírka byla zakončena
v kostele sv. Jakuba v neděli 9. ledna
poděkováním a slavnostním koncertem
žáků a pedagogů ZUŠ Přelouč. Během
koncertu mohli přítomni diváci tipovat
výsledek celé sbírky. Po sečtení jsme pak
kontaktovali výherce. Nejblíže se svým
tipem trefila paní učitelka Dana Staňko-
vá. Odevzdali jsme jí knihu, kterou pro
výherce věnoval vicehejtman Roman Lí-
nek. O použití prostředků vás budeme
informovat příště.

Mgr. Věra Jelínková,
koordinátora TS
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Nedorozumění dobrá vůle změní
Po přečtení fejetonu v minulém Roštu od paní Jiroutové se

chci s vámi podělit s jednou vánoční SMS-kou. Na štědrý den
jsem dostal přání SMS zprávou, která mě rozesmála. Text zprá-
vy zněl: „Požehnané svátky vánoční, vše dobré v Novém roce
2011, přeje Petr.“ Protože jsem ale neznal číslo, a nezobrazilo
se jméno, odepsal jsem: „Děkuji. Ale který? Černý nebo svatý?
Odpověk se záhy objevila: „Něco mezi“ a autor přidal příjmení!
Takové „malé nedorozumění“ a kolik způsobila radosti. Hned
jsem se s tím po mši svěřil lidem v kostele a ještě dnes se při
vzpomínce na tuto situaci usmívám. 

Někdy nedorozumění nepřináší radost, ale mnohem více
bolestí. Když se k tomu přidá špatná vlastnost domýšlivost a ne-
ochota věci vysvětlit, vzniknou nepříjemné situace, jak je mno-
hokrát známe. Nedorozumění již tolikrát přivedlo lidi k rozděle-
ní vztahů, rodin, rozpadu manželství... A když hledáme zdroj,
kromě lidské neochoty je to i zlý duch. Jméno yábel se řecky
řekne diabolos, a znamená to „ten, kdo rozděluje“. Nechci sa-
mozřejmě všechno svalovat na něho, protože i člověk má svou
vůli a rozhoduje se. Jeden známý kněz řekl v kostele: „A příště
az sem raději nechodí ten, který se nechce smířit se svým pro-
tivníkem“. Jednu ženu, která se léta nebavila se svou starší
sestrou to tak zasáhlo, že se rozhodla s ní smířit“. A to je krásné!

Proto Vám v únoru přeji, ap pracujeme na jednotě, mod-
litbou k Bohu, ale i dobrou vůlí a ochotou se smířit. Abychom
se v našich rodinách, v práci, v kolektivech a všude kolem cí-
tili dobře. PS: Bez práce nejsou koláče! Zdraví a žehná všem

P. Lubomír Pilka

Světový den nemocných
11. únor je vyhlášen jako světový den nemocných. Již ně-

kolikrát jsem se účastnil poutě do Lourdes spolu se skupinkou
postižených dětí ze Slovenska, tehdy ještě jako „helper“ (po-
mocník), a to díky přátelům z Anglie, kteří se svou organizací
HCPT pořádají o velikonocích poup pro postižené děti již od ro-
ku 1956. Naposled jsem tam byl v roce 2008, kdy bylo 150 vý-
ročí zjevení. V tom roce Lurdy navštívil i papež Benedikt XVI.
Proto přidávám pro čtení pár dalších informací o francouzských
ale i českých Lurdech. 

Lurdy proslavila sv. Bernadeta Soubirousová (1844-1879),
které se zde v jejích 14 letech opakovaně zjevila Panna Ma-
ria. Na místě zjevení - v jeskyni u řeky Gavy - pak došlo ještě
za života světice k několika uzdravením. Od té doby začali
městečko pod Pyrenejemi vyhledávat nemocní. Během půldru-
hého století zde došlo ke stovkám uzdravení, z nichž několik
desítek bylo na základě důkladného zkoumání uznáno církví
jako zázrak. Panna Maria se v Lurdech poprvé zjevila 11. úno-
ra 1858. Následovalo dalších 17 zjevení. Při jednom z nich,
25. března se Panna Maria představila Bernadetě slovy: „Jsem
Neposkvrněné početí“. Dívka sama termínu nerozuměla a vzá-
pětí ostatním sdělila, co slyšela. Dogma o Neposkvrněném po-
četí bylo přitom vyhlášeno jen čtyři roky předtím. Bernadeta
byla v roce 1933 papežem Piem XI. svatořečena právě na svá-
tek Neposkvrněného početí 8. prosince. 

Bernadeta byla nejstarším dítětem zchudlého mlynáře. Ro-
dina žila ve svízelných sociálních podmínkách. Dívka sama trpě-
la už od dětství různými chorobami, zvláště astmatem. Chodit

do školy takřka nemohla a tak její znalosti byly velmi ome-
zené. Byla však mezi lidmi oblíbená pro svou pokoru a dobro-
srdečnost. Takřka od počátku zjevování byla sledována desítka-
mi soukromých osob, církví a úřady. Nikdo nedokázal popřít
věrohodnost toho, co prožívala. Ve chvílích, kdy viděla „krásnou
Paní“, byla dívčina tvář naplněna doslova nebeskou blaženos-
tí - na tom se shodli všichni pozorovatelé. V jeskyni, kde setkání
probíhala, vytryskla při jednom zjevení voda s léčivými účinky.
Jednou tato voda zachránila život i Bernadetě. A přece - jak
sama říkala v poslední etapě svého mladého života, kterou
strávila v klášteře - „mým zaměstnáním je být nemocná“. Ne-
moci se kupily: migrény, srdeční slabost, nádor na koleně, po-
stupné hluchnutí, žaludeční potíže atd. I proto církev slaví její
svátek, který připadá na 11. únor, jako „světový den nemoc-
ných“. Bernadeta však žila jinou než pozemskou nadějí. Její
Paní jí totiž vzkázala: „Budeš se mít dobře ne v tomto, ale v tom
druhém životě.“

České Lurdy - ve Filipově na Šluknovsku
V roce 1866 v noci z 12. na 13. ledna se zde stalo zjevení

Panny Marie těžce nemocné Magdaleně Kadeové, která již
pomalu umírala a svojí modlitbou a vírou ji navštívila Panna
Marie a zázračně ji uzdravila. Potud historie zázraku, kde na
místě zjevení a v místě staré chaloupky č. p. 63, byla postupně
vystavěna kaple a kostel, ten byl v roce 1926 papežem Piem XI.
povýšen na basiliku. Od postavení první kaple až po dnešní
dny se vždy ve výročí zázraku ve zdejší basilice konají slav-
nostní mše svaté za účasti tisíců věřících z celé Evropy, nej-
více poutníků přichází a přijíždí z Čech, Moravy, Slovenska,
Saska a Polska, nebop tam všude je Panna Marie z Filipova
velmi známá. 

Vánoční představení - V Betlémě není místo
Jako každý rok, tak i letos, 1. ledna, na slavnost Matky Bo-

ží Panny Marie, se rozezněla hudba v Přeloučském kostele
sv. Jakuba a andělský chór (v podání našich dětí a mládeže
farnosti) nám zvěstoval příchod Mesiáše - Ježíše Krista. V Bet-
lémě není místo - takový byl název letošního vánočního divad-
la. Svatá rodina, která se vydala na sčítání lidu do svého rodné-
ho města Betlém, nenašla nikoho přívětivého, kdo by nechal
přenocovat poutníky z dálky. Na pomoc jim přispěchali andě-
lé a našli místo ve stáji, vzadu za domem u jedněch hodných
hospodských. A jaké by to bylo vánoční divadlo, kdyby nepřišli
tři mudrcové z dálného východu? I ti se přišli narozenému krá-
li poklonit a přinesli mu dary - zlato, kadidlo a myrhu. V té tiché
noci se zrodilo Světlo, Naděje národů, Král, Bůh a Vykupitel.

Nacvičit vánoční scénku nám trvalo dva měsíce. Celkem
se zúčastnilo 18 dětí a mládežníků a pro velký úspěch jsme
hráli představení také v sousední farnosti Ohaře. A jak se ří-
ká: „Jak na Nový rok, tak po celý rok“ tak doufám, že nám ne-
zmizí nadšení a že i příští rok se podaří společnými silami vy-
tvořit dobré dílo. 

Ap Světlo Kristovo svítí na Vaši cestu a nezapomínáme na
dar, který nám byl dán v městě Betlémě. „Neboz Bůh tak milo-
val svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho
věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Jan 3, 16

Lucie Pavelková
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V prosinci 2010 uspořádal FK Přelouč ve Chvaleticích halo-
vé turnaje starších a mladších žáků. Turnaje mladších žáků se
zúčastnilo osm mužstev. Ve skupině A na sebe narazila muž-
stva Přelouče, Sezemic, Velimi a FK Pardubice 1899, ve skupi-
ně B hrála Třemošnice, Bohemians 1905 roč. 1999, Velký Osek
a Holice. Ze skupiny A postoupilo z prvního místa mužstvo Ve-
limi a z druhého místa tým Sezemic. Ze skupiny B postoupil
podle očekávání z prvního místa tým Bohemians a do finálo-
vých bojů je doprovodil celek Velkého Oseka. Do bojů o 5. až
8. místo tedy nastoupila mužstva Přelouče, FK Pardubice 1899,
Holic a Třemošnice. V souboji těchto týmů nejlépe uspěla
Přelouč, která tak obsadila konečné páté místo, za ní se
umístily Holice, FK Pardubice 1899 a na posledním místě Tře-
mošnice.

V prvním semifinále porazily překvapivě Sezemice do té do-
by suverénní Bohemians 4:2 a ve druhém semifinále zdolala
Velim tým Velkého Oseka 1:0. V zápase o třetí místo přehráli
Bohemians jednoznačně Velký Osek 5:0 a o vítězi turnaje v zá-
pase Velimi se Sezemicemi po nerozhodném výsledku 2:2 roz-
hodovaly až penalty. V nich bylo úspěšnější mužstvo Velimi
a stalo se tak vítězem turnaje.

Do turnaje starších žáků se přihlásilo pouze sedm mužstev
a tak se hrálo jednokolovým systémem každý s každým. Turna-
je od začátku suverénně procházelo mužstvo pořádající Pře-
louče, které zaváhalo pouze jednou, když překvapivě prohrálo
s Třemošnicí. Všechny ostatní zápasy Přelouč vyhrála a stala se
po zásluze vítězem turnaje. 

Na závěr bych rád poděkoval všem mužstvům za vzorné
vystupování, dík patří Elektrárně Chvaletice a.s. a Řeznictví Sů-
ra, které se podílely na sponzorování turnajů.

Výsledky turnaje mladších žáků

Skupina A
Přelouč - Pce 1899 0 : 0
Velim - Sezemice 1 : 1
Přelouč - Velim 0 : 2
Pce 1899 - Sezemice 1 : 1
Pce 1899 - Velim 2 : 2
Přelouč - Sezemice 3 : 2

Pořadí skupiny A
1. Velim 5 : 3 5b.
2. Sezemice 5 : 4 5b.
3. Pardubice 1899 3b.
4. Heřm. Městec 1b.

Skupina B
Holice - Velký Osek 0 : 1
Třemošnice - Bohemians 2 : 3
Holice - Třemošnice 1 : 1
Velký Osek - Bohemians 0 : 3
Holice - Bohemians 1 : 3
Třemošnice - Velký Osek 1 : 2

Pořadí skupiny B
1. Bohemians 9b.
2. Velký Osek 6b.

3. Třemošnice 4 : 6 1b.
4. Holice 2 : 5 1b.

Čtvrtý A - Třetí B Přelouč - Třemošnice 3 : 2
Čtvrtý B - Třetí A Holice - Pce 1899 1 : 0
Druhý A - První B Sezemice - Bohemians 4 : 2
Druhý B - První A V. Osek - Velim 0 : 1
O 7. místo Třemošnice - Pce 1899 0 : 3
O 5. místo Přelouč - Holice 1 : 0
O 3. místo Velký Osek - Bohemians 0 : 5
Finále Velim - Sezemice 2 : 2

na penalty 1 : 0

Konečné pořadí
1. FC Velim 5. FK Přelouč
2. Spartak Sezemice 6. SK Holice
3. Bohemians 1905 7. FK Pardubice 1899
4. FŠ Velký Osek 8. ŽSK Třemošnice

Nejlepší hráč: Heblík Lukáš (FK Přelouč)
Nejlepší střelec: Novotný Luboš (Velký Osek) 5 branek
Nejlepší brankář: Svoboda Jiří (FC Velim)

Výsledky turnaje starších žáků
Přelouč - Velim 1 : 0
Přelouč - Holice 3 : 1
Přelouč - V. Osek 1 : 0
Přelouč - Třemošnice 0 : 2
Přelouč - Moravany 6 : 1
Přelouč - St. Hradiště 2 : 0

Konečné pořadí
1. FK Přelouč 13 : 4 15b.
2. FC Velim 7 : 4 13b.
3. Sokol Moravany 12 : 10 12b.
4. SK Holice 14 : 9 9b.
5. ŽSK Třemošnice 12 : 11 8b. 
6. Sokol St.Hradiště 2 : 11 2b.
7. FŠ Velký Osek 6 : 17 1b.

Nejlepší hráč: Radek Moravec (Přelouč)
Nejlepší střelec: Tomáš Veselý (Třemošnice) 8 branek
Nejlepší brankář: Jiří Svoboda (Velim)

Sumo Cup 
ovládly Řečany n. L.

Vítězem pátého ročníku Sumo Cupu se překvapivě poprvé
v jeho krátké historii staly Řečany nad Labem, ačkoliv v normál-
ní hrací době vyhrály jen v jednom z pěti zápasů. 

Tento tradiční turnaj se letos poprvé odehrál v přeloučské
hale a přinesl stejně jako minulý rok překvapivého vítěze. Ve
skupině A na sebe narazila mužstva Přelouče, Řečan, Chva-
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Halové turnaje starších a mladších žáků v kopané



B - TÝM
2. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD

1. NA Rangers Hronov 11 9 2 0 0 88:34 31
2. TJ Lokomotiva Česká Třebová 11 8 0 0 3 59:37 24
3. HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B 10 6 2 0 2 57:27 22

4. HBC Jokerit Chrudim 11 6 0 1 4 48:38 19
5. 1. HBC Svitavy 11 5 1 1 4 42:32 18
6. HbC Chlumec nad Cidlinou 10 4 0 3 3 46:36 15
7. HC Jestřábi Přelouč B 11 4 0 0 7 26:40 12
8. Ježci Heřmanův Městec B 11 4 0 0 7 25:50 12
9. SK OEZ Testa Letohrad B 11 3 0 0 8 36:54 9

10. SK Holcim Prachovice 11 0 0 0 11 14:93 0
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letic a Selmic, ve skupině B hrály Přelovice, Kolesa, Bítovany
a Rosice n. L. Skupinu A vyhrálo beze ztráty bodu naše muž-
stvo a z druhého místa postoupily zásluhou špastného vítěz-
ství v posledním utkání ve skupině nad Chvaleticemi Řečany.
Druhou skupinu vyhrály Bítovany a z druhého místa je dopro-
vodily Rosice. Obhájce prvenství Kolesa ve skupině nezískaly
ani bod a skončily v ní poslední.

V prvním semifinále po bezbrankové remíze porazily Řeča-
ny Bítovany až na penalty, ve druhém semifinále naše muž-
stvo přes převahu podlehlo 1:3 Rosicím. V zápase o třetí místo
mělo naše mužstvo opět po celou dobu převahu i dostatek šan-
cí, jediný gól však vstřelily minutu před koncem zápasu Bíto-
vany. Ve finále měly od začátku převahu Rosice. Po vedoucím
gólu se však uspokojily s bráněním náskoku a Řečany je pět
minut před koncem za pasivitu ztrestaly vyrovnávacím gólem.
Na penalty už byly Řečany lepší a poprvé v Sumo Cupu zvítě-
zily. Nejlepším střelcem turnaje se stal s čtyřmi brankami Pavel
Vohralík z Přelovic, nejlepším brankářem byl vyhlášen Ivan Je-
níček z Bítovan a nejlepším hráčem Aleš Ulrych z Přelouče.

Závěrem chceme vyslovit uznání všem mužstvům za vzor-
né vystupování, dále patří dík sponzorům turnaje, kterými byli
Sumo s.r.o., Řeznictví Sůra, Rio Bar, Restaurace U Jiřího, Karel
Šilhavý, Autotechnik Přelouč a Pekařství Kaska. 

Skupina A
Přelouč - Chvaletice 2 : 0
Řečany - Selmice 0 : 0
Přelouč - Řečany 4 : 2
Chvaletice - Selmice 2 : 1
Přelouč - Selmice 2 : 0
Chvaletice - Řečany 0 : 1

Pořadí skupiny A
1. Přelouč 9b.
2. Řečany n. L. 4b.
3. Chvaletice 3b.
4. Selmice 1b.

Skupina B
Kolesa - Přelovice 0 : 2
Rosice - Bítovany 1 : 1
Kolesa - Rosice 1 : 2
Přelovice - Bítovany 0 : 1
Bítovany - Kolesa 2 : 0
Rosice - Přelovice 2 : 1

Pořadí skupiny B
1. Bítovany 4 : 1 7b.

2. Rosice n. L. 5 : 3 7b.
3. Přelovice 3b.
4. Kolesa 1b.

Čtvrtý A - Třetí B Selmice - Přelovice 1 : 3
Čtvrtý B - Třetí A Kolesa - Chvaletice 0 : 0 (pen. 8 : 9)
Druhý A - První B Řečany - Bítovany 0 : 0 (pen. 3 : 2)
Druhý B - První A Rosice - Přelouč 3 : 1 
O 7. místo Selmice - Kolesa 1 : 5
O 5. místo Přelovice - Chvaletice 2 : 1
O 3. místo Bítovany - Přelouč 1 : 0
Finále Řečany - Rosice 1 : 1 (pen. 3 : 1)

Konečné pořadí
1. SK Řečany n. L. 5. Přelovice
2. Sokol Rosice n. L. 6. Baník Chvaletice
3. Bítovany 7. Panter Kolesa
4. FK Přelouč 8. Sokol Selmice

Nejlepší střelec: Pavel Vohralík (Přelovice) 4 branky
Nejlepší brankář: Ivan Jeníček (Bítovany)
Nejlepší hráč: Aleš Ulrych (Přelouč)

Horní řada: Franta Pelant. Josef Pelant, Michal Skohoutil,
Jaroslav Křivka, Lukáš Hostinský, Martin Bahník
Spodní řada: Michael Moravec, Jakub Moravec, Martin
Hrubeš, Filip Bank

UMÍSTĚNÍ NAŠICH CELKŮ V SEZÓNĚ 2010-11 PO PODZIMNÍ ČÁSTI

HOKEJBAL - HC JESTŘÁBI PŘELOUČ

SK ŘEČANY N/L 1920 1. místo SUMO CUP 2011
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Béčko začalo, tak jak nechtělo. První zápasy odehrávalo
v lepených sestavách, malý počet hráčů pak nedával šance
na nějaký výrazný úspěch. Série porážek pak přibila mančaft
do suterénu tabulky. Tréninkový deficit byl u některých až pří-
liš znát. Vlak se rozjížděl pomalu, sestava se počala plnit a na
výkonech to začalo být znát. 

Některé zápasy byly doslova katastrofální, viz Chrudim.
Chlumec pak využil našeho zbídačeného týmu. Naopak duely
v Hronově, Svitavách či doma s Ježky nebo Třebovou, pak uká-
zaly, že při plné koncentraci a nasazení, můžeme sehrát vy-
rovnané zápasy s každým. Společnou řeč našli gólmani Cidlin-
ský a Krejčík. Cíka je jistota, kterému nevyšel snad jen zápas
v Chlumci. Krejčík pak zklidnil hormon , což mu prospělo ze
všeho nejvíc a chytá spolehlivě. Dvořka není žádný technik
a určitě nebude rozhodovat zápasy množstvím bodů. Svým pří-
stupem a nasazením na hřišti i mimo něj dokazuje, že volba
kapitána byla více než správná. Mezi pravidelně nastupující
patří i nestárnoucí Dulda. Zkušenosti přenáší i na hřiště. Ně-
kdy trochu skeptické hodnocení nepůsobí na mužstvo příliš
pozitivně. Ale to je prostě Dulda. Mile překvapila nová akvizi-
ce Olívek. Osobně jsem měl trochu strach, zda-li tato soutěž
nebude na jeho postavu až příliš rychlá. Mé obavy na hřišti
brzo rozptýlil. Petr Svoboda st. pak ve svých 44 letech jako no-
váček jasně ukazuje, že s registrovaným hokejbalem lze začít
v každém věku. Troufnu si říci, že neběhá v této soutěži moc
kvalitnějších defenzivních beků! Libuna se stále snaží o zvýše-
ní úrovně B týmu. Bohužel se od něho čekalo více kanadských
příspěvků. Jeho mošna bodů byla na podzim doslova žebrác-
ká. Uzdravší se Kalousek pak od prvních zápasů jasně nazna-
čil, že B tým je jeho přestupnou stanicí výše, čehož si brzo
všiml i trenér áčka. Staří kmeti Mátl, Sláma či Kadera prodáva-
jí své zkušenosti ve prospěch týmu, pokaždé, když nastoupí.
U bratrů Kryštofů záleží na tom, kolik si dají na noc pod hla-
vu. Někdy zahrají jako z partesu, někdy jsou na hřišti jen stí-
nem. Vojtíškovi se vpředu moc nedařilo, pomalu se přesouvá
dozadu, kde by to snad mohlo být i lepší. Jeho přístup k dění
kolem klubu je pak vzorem pro všechny ostatní. Těžkou ne-
moc, kterou je střílení branek, se ke konci snažil léčit snad již
uzdravený Kubát. Dalším milým překvapením je mladíček Zer-
zán, který se při každém zápase mačká jako citrón. Bohužel
se mu nedaří střelecky, i když se do šancí dostává velice často.
To samé lze říci i Hejhalovi. Král střelců oblastky nejvíce pro-
větrává obranné řady soupeře, leč cestu do branky jeho střely
nenacházely. Komůrka se nikdy netajil tím, že bude dávat pro-
stor mladým, a že to bude dobrý tah, mu pomalu ukazují např.
Moravec, Navrátil, Veselý nebo Novotný. Tradiční bojovníci z áč-
ka Raška, Mucha, Hackenberg či Kopecký ukazují v této soutě-
ži svou vejšku. O Pidaničovi jsem hovořil, velice dobré schop-

nosti ukázal jako obránce. Právě obránci jsou nedostatkovým
zbožím, takže uvidíme.

Béčko se pomalu zvedá. Cílem je playoff a jeho důstojné
zvládnutí. Cesta je však hodně trnitá a je jisté, že to bude bo-
let! Béčko má na vízo za 3!

STARŠÍ DOROST
NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD

1. SK Kometa Polička 16 13 1 0 2 80:22 41
2. HBC Jokerit Chrudim 14 10 0 1 3 76:17 31
3. TJ Lokomotiva Česká Třebová B 16 10 0 0 6 52:47 30
4. SK Holcim Prachovice 14 1 1 1 11 18:70 6
5. HC Jestřábi Přelouč 16 1 1 1 13 22:92 6

Dorost hodnotím jen z toho mála, co jsem viděl a co jsem
slyšel. Pozitivní je, že za tým jsou schopni jezdit hrát i hráči
z okolí, jako je Zítka či Metzl. Hodně důležitý trénink kluci
však prakticky neznají a to se v zápasech projevuje. Pomalu
se proslýchalo, že některé chování našich dorostenců nemá
nic společného s hokejbalem. To je snad ještě více zarážející,
protože klub Jestřábi Přelouč měl, co se týká chování, vždy vi-
sačku super špička Na druhou stranu byla by škoda, aby si
hráči typu Maschke, Richtár, Pecka, Bednář a další, svým cho-
váním, uzavírali cestu mezi dospělé, kam by se určitě měli
postupně posunout. Při troše dobré vůle a tréninku na to mít
určitě budou. V zimní lize je čeká další společná poup a poma-
lu vnímám náznaky zlepšení. Parta kolem Bednáře by mohla
mířit mezi dospělé a jak brzo to bude, záleží pouze na nich. Vý-
sledky v dorostenecké soutěži zas nejsou až tak důležité. I když
nějaký bodík na jaře by byl oceněním trenérské práce p. Jiřího
Vališe a p. Davida Novotného. Budeme věřit ve zlepšení ... na
vysvědčení dávám 3— !

STARŠÍ ŽÁCI
MČR - VÝCHOD

1. HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice 16 15 1 0 0 95:22 47
2. SK Kometa Polička 14 10 1 1 2 94:28 33
3. HBC Hradec Králové 1988 14 7 2 3 2 53:30 28
4. Ježci Heřmanův Městec 16 6 0 2 8 59:49 20
5. ERA Svítkov Stars Pardubice 16 4 2 0 10 47:70 16
6. SK OEZ Testa Letohrad 14 3 1 0 10 37:69 11
7. HC Jestřábi Přelouč 14 0 0 1 13 16:133 1

Žáci překvapují tréninkovou morálkou, což je zásluhou pře-
devším jejich chuti do hry a dobrou prací pánů Vamberského

a Sobla. Černou tečkou je také chování
pár jedinců. Kmoníček nebo Dekereš by
na své mladší spoluhráče mohli působit
mnohem pozitivněji a přímo z lavičky
než z trestných lavic. Družstvo našich
nejmladších však dokazuje, že hokejbal
je především hra! Výsledky jsou až na
dalším místě. Je potřeba jim držet palec
a vítězství určitě přijdou. Nemusí to být
hned... ale přijdou... Plha z Kojčic dostá-
vá na vysvědčení dvojku!

- Libuna -

Inzerce
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