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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

RADA MĚSTA PŘELOUČE
32. schůze rady města proběhla
5. 12. 2011. Radní na ni mimo jiné
schválili začlenění MHD Přelouč do systému IREDO s účinností od 11. 12. 2011
a ceník MHD Přelouč v systému IREDO
platný od 11. 12. 2011. Schválena byla
rovněž dohoda o vyúčtování tržeb v městské hromadné dopravě Přelouč po jejím
začlenění do IDS IREDO uzavřenou mezi
městem a OREDO s.r.o. Hradec Králové.
Dále radní vzali na vědomí žádost Charity Přelouč o finanční příspěvek na provoz
sociálních služeb v roce 2012. Schválena byla rovněž smlouva o dílo a dohodu o ceně za provedené práce na opravu podlahy v tělocvičně Základní školy
Masarykovo nám. č. p. 45 v Přelouči za
cenu 114.225,- Kč. Radní rovněž souhlasili s pořízením zabezpečovacího sy-

stému budovy č.p. 54 požární stanice,
ul. Zborovská, Přelouč, formou napojení
objektu na PCO Městské policie Přelouč.
Celkové náklady ve výši 35.000,- Kč budou hrazeny z rozpočtu JSDH Přelouč.
Zastupitelstvu města rada doporučila
schválit rozpočtové opatření č. V rozpočtu města pro rok 2011. Schválena byla
rovněž smlouva o dílo „Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy Přelouč
na učebnu zpracování a reprodukce zvuku.“ Na vědomí radní rovněž vzali zápis
ze schůze komise pro rozvoj města. Komise se zabývala úkolem zadaným radou
města, jak využít uvolněné místo po zrušení skateparku, ke kterému došlo na základě stížností obyvatel a následnému
vyhodnocení možných opatření ke snížení hladiny hluku. Komise navrhuje, aby

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
IX. zasedání Zastupitelstva města Přelouče proběhlo
15. 12. 2011 ve velkém sále Občanské záložny. Zastupitelé
na něm mimo jiné vzali na vědomí zprávu o činnosti rady města v období mezi VIII. a IX. zasedáním Zastupitelstva města
Přelouče, stanoviska výboru majetkového a finančního a návrhy osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka. Schválen
byl rozpočet města Přelouče na rok 2012 s tím, že příjmy budou činit 123.853 tis. Kč a výdaje 136.472 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude pokryt financemi z minulých let. Zastupitelstvo města rovněž schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku města
Přelouče č. 10/2011 o místním poplatku za provozovaný vý-

Informace pro občany
— nové jízdní řády
Pro potřeby obcí a občanů Pardubického kraje
byly zřízeny dvě informační linky
— 466 030 708, 466 026 866,
na kterých budou zástupci OREDA připraveni odpovídat na dotazy a připomínky k jízdním řádům.
Linky budou v provozu každý pracovní den
od 8 do 18 hodin.
Ve stejném čase se na ně dovoláte
i v neděli 11. prosince 2011,
kdy budou uvedeny v platnost nové jízdní řády.
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uvolněné prostranství dále sloužilo ke
sportovním účelům. Jako vhodné se jeví využití asfaltové plochy na 2 hřiště pro
letní sporty - tenis, odbíjená basketbal,
atd. Dalším návrhem je možné využití
v zimním období. Po instalaci jednoduchých „mantinelů“ by za vhodných klimatických podmínek mohlo vzniknout
umělé kluziště. Lokalitu pro okamžité nové umístění rampy a příslušné zázemí
komise nenašla. Prostranství ve sportovním areálu mezi náhradním fotbalovým
hřištěm a garážemi je polohou sice vhodné, ale celkovou plochou nedostatečné.
Muselo by dojít k náročným terénním
úpravám a asi i k rozšíření směrem ke
garážím. Efektivita vynaložených nákladů vzhledem k počtu uživatelů se jeví
v současnosti jako problematická. Pro
další postup komise navrhuje upřesnění prostorových požadavků na areál ze
strany zástupců tohoto sportu.
mh

herní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál
a herní místo lokálního herního systému, Obecně závaznou
vyhlášku města č. 9/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažgování, sběru, přeprav y, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a obecně závaznou vyhlášku
č. 8/2011, jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat
sázkové hry. Zastupitelstvo města rovněž vyhlašuje záměr na
prodej budovy č.p. 47 (včetně všech příslušenství) za cenu minimálně 4.000.000,- Kč a na prodej budovy č.p. 243 (včetně
všech příslušenství) za cenu minimálně 1.300.000,- Kč. Zastupitelstvo se rovněž zavazuje, že v případě prodeje budovy
č.p. 47 budou finanční prostředky z prodeje použity na nákup
hasičského vozidla pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
Přelouč.
mh

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

Večer s videokronikou
města Přelouče
dne 17. 1. 2012 od 18.00 hodin
ve velkém sále Občanské záložny Přelouč
Vstup zdarma
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MHD PŘELOUČ
Se změnou jízdních řádů k 11. prosinci 2011 dojde k plné integraci linky
městské hromadné dopravy v Přelouči.
V systému IREDO tak tato městská linka doplní dosud integrované MHD Dvůr
Králové n. L., Vrchlabí, Rychnov n. Kn.,
Náchod a Týniště n. O. Vedení města
Přelouče návrh integrace MHD přivítalo
a stalo se tak průkopníkem šíření tarifu IREDO v městských hromadných dopravách v Pardubickém kraji. Dle požadavku vedení města cena jízdného na
lince 655101 zůstává stejná jako dosud,
tj. 5 Kč pro všechny skupiny cestujících.
Tato jízdenka zůstává nadále nepřestupní a platí pouze na jednom spoji. Cestujícím na této městské lince ovšem bude
umožněn nákup celého sortimentu jízdenek IREDO. Například student z místní
části Mělice si již na spoji MHD bude
moci koupit studentskou jízdenku do
Hradce Králové v tarifu IREDO. Podobným způsobem lze v autobusu MHD vydat pro rodinu s dětmi skupinovou símovou jízdenku IREDO atd. Plná integrace
platí i opačným směrem. Tato forma in-

tegrace umožní cestujícím, kteří mají
jednotlivý jízdní doklad s cílovou zónou
Přelouč, bezplatný dojezd po zóně linkou
MHD (v rámci časové platnosti jízdního
dokladu). Všechny časové vícedenní jízdenky IREDO do resp. ze zóny Přelouč
samozřejmě také opravňují k cestování
na lince MHD. Linku mohou bezplatně
využít i cestující se símovou jízdenkou
IREDO. Domníváme se, že zmíněná integrace je pozitivním krokem směrem k cestujícím a v důsledku zvýší atraktivitu
veřejné dopravy nejen na Přeloučsku.
Cestující, který
cestou musí přestupovat, cestuje s přestupní jízdenkou
levněji, než pokud
by si kupoval několik jízdenek úsekových. S jízdenkou
IREDO je možné cestovat za stejnou
cenu přímo i okli-

Trh práce
na Přeloučsku
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
K 1. lednu 2012 dochází k řadě změn v sociální oblasti,
především u výplaty sociálních dávek. V platnost vstoupí nový
zákon, který výplatu veškerých sociálních dávek převádí z obcí
na Úřad práce České republiky.
Jedná se především o dávky pomoci v hmotné nouzi, tzn.
příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a dávky mimořádné okamžité pomoci. Dále přechází agenda dávek pro zdravotně postižené. Těmi se nově rozumí příspěvek na mobilitu
a příspěvek na zdravotní pomůcky. Tyto dvě dávky od ledna
nahrazují dosavadních osm dávek, o něž mohli žádat zdravotně postižení občané. V této oblasti bude úřad práce nyní
administrovat i vydávání průkazu mimořádných výhod. Úřad
práce bude zajišmovat i agendu související s příspěvkem na péči a organizaci veřejné služby. Úředníky, kteří zajišmují výplatu dávek a další zmiňované agendy najdete od 1. ledna 2012
v budově Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích,
kontaktní pracoviště Přelouč na adrese: K. H. Máchy 908,
535 01 Přelouč
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kou. Přitom cestující může vedle MHD
Přelouč využít také dálkové i regionální
vlaky a příměstské autobusy. Na uvedené trase Mělice — Hradec Králové může
cestující využít například trasu přes Pardubice s přestupy v Přelouči a v Pardubicích nebo trasu přes Lázně Bohdaneč
s přestupem pouze v Přelouči na často
vedené přímé autobusy Přelouč — Hradec Králové. Pokud si cestující zakoupí
časové jízdné např. na 30 dní, může
všechny integrované dopravní prostředky a trasy libovolně kombinovat. Podrobnosti o tarifu IREDO jsou uvedeny
na www.oredo.cz.

Telefonní kontakty:
950 144 520 Dávky hmotné nouze
950 144 521 Příspěvky na péči a dávky pro osoby
se zdravotním postižením
Úřední hodiny:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

08:00
08:00
08:00
08:00
08:00

-

17:00
13:00
17:00
13:00
13:00

Na našich internetových stránkách http://portal.mpsv.cz/
/upcr/kp/pak/kop/prelouc budou v lednu 2012 upřesněny
kontakty.
Míra nezaměstnanosti k 30. 11. 2011 v Pardubickém kraji:
7,4 %. Region: Pardubicko 6 %, Holicko 6 %, Přeloučsko 7,6 %.
Přeloučsko: 13998 ekonomicky aktivních obyvatel, na kontaktním pracovišti v Přelouči bylo k 30. 11. 2011 evidováno celkem 1107 uchazečů o zaměstnání, průměrný věk 37 let. Počet
nahlášených volných pracovních míst: Přeloučsko 183 (20 THP,
163 dělníci).
Michaela Hývlová
vedoucí referátu zaměstnanosti
www.portal.mpsv.cz - volná pracovní místa - informace z ÚP - agentury práce - životopisy - databáze škol - státní sociální
podpora - sociální služby - elektronické formuláře apod.
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Přeloučská radnice — včera, dnes a zítra
V únoru 2012 bude slavnostně otevřena nová budova MěÚ v Přelouči. Pojgme
si proto alespoň v krátkosti připomenout,
co její výstavbě předcházelo a jaká je
vlastně historie přeloučské radnice.
Když paní Irena Burešová, starostka
města, již v prosincovém vydání Přeloučského Roštu z roku 2001 nastínila nutné
přeměny historického jádra města, tj. rekonstrukci stávajících radničních objektů
čp. 25, 26 a čp. 27 (bývalý internát zemědělské školy) na Masarykově náměstí, ještě netušila, jaké problémy se jí postaví do
cesty. V souvislosti s pověřením činností
úřadů III. stupně a převzetím nových kompetencí došlo k navýšení počtu pracovníků a tím i povinnost zajistit pro ně nové prostory. Zpracováním architektonické
studie rekonstrukce stávajících objektů pověřila městská rada v roce 2001 architekta pana Ing. Arch. Milana Košaře. Již při
prvním statickém šetření v historických
objektech bylo zjištěno, že jsou v tak špatném stavu, že by si jejich rekonstrukce
vyžádala částku minimálně šedesát pět
milionů korun. Po zvážení této situace
navrhla rada města zastupitelům novou
variantu, dle předběžných propočtů finančně výhodnější a to výstavbu zcela nové
radniční budovy. Její rozpočtový náklad
představoval asi padesát mil. korun. Ze
dvou navržených lokalit se zastupitelé přiklonili k prostranství, navazujícímu na nově získanou budovu bývalého internátu
zemědělské školy. I přes nepochybně náročné finanční zatížení rozpočtu města
bylo třeba navržený záměr s ohledem na
budoucnost podpořit, nebom nová budova úřadu bude skutečným symbolem samosprávy občanstva, který naše město po
staletí postrádalo. Zpravidla se jednalo
vždy o provizoria, případná rekonstrukce
stávajících radničních objektů a internátu zemědělské školy by se stala v pořadí
již šestým sídlem tohoto úřadu.
Zastupitelstvo města tedy na svém
XIX. zasedání dne 17. 9. 2009 schválilo
vyhlášení veřejné obchodní soutěže na
výstavbu nové budovy městského úřadu.
Vzhledem k velkému zájmu stavebních
firem o tuto veřejnou zakázku byla zvolena forma tzv. užšího výběrového řízení,
které probíhalo ve dvou kolech. V prvním
kole stavební firmy na základě zveřejněné informace podaly žádost o účast a ve
druhém kole podávaly konkrétní nabídku
uchazeči, kteří splnili požadovaná kritéria a byli k podání této nabídky zadavatelem vyzváni. Pro druhé kolo byla pro po-
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suzování podaných nabídek jmenována
radou města komise sestavená ze zaměstnanců odborných útvarů městského úřadu, předsedy kontrolního výboru zastupitelstva a 2 členů rady města. Ve výběrovém řízení byla následně vyhodnocena
jako nejvhodnější nabídka uchazeče Metrostav, a.s. Praha, který za realizaci stavby nabídl cenu 83.036.957 Kč, včetně
DPH. Ještě před samotnou výstavbou nové budovy bylo nutné provést nákladný
archeologický výzkum. Jeho I. fázi schválila městská rada dne 1. 3. 2010 na své
85. schůzi. II. fázi pak 21. 4. 2010 na
89. schůzi rady města. Náklady na obě
fáze činily 1.927.190,- Kč. Výzkum prováděli pracovníci Východočeského muzea
v Pardubicích. Samotná výstavba byla
poté zahájena 21. 6. 2010 a celková
částka na výstavbu k dnešnímu dni činí
95.859.077,- Kč. Na stavbě se mimo již
zmíněné firmy Metrostav podílelo velké
množství menších subdodavatelských firem. Kolaudace proběhne ve 2. polovině
ledna 2012 a slavnostního otevření se
nový úřad dočká 7. 2. 2012.
Vramme se ale ještě alespoň ve stručnosti k historii:
První známé sídlo přeloučské radnice
bylo v bývalém renesančním „Panském
domě“, který dal vystavět tehdejší majitel
města Přelouče Jan z Pernštejna na západní straně náměstí kolem roku 1538.
Dům získala pravděpodobně v roce 1562
městská rada za částečnou úhradu dluhů
po Jaroslavu z Pernštejna a zřídila z něj na
tehdejší dobu velmi reprezentativní radnici. Její zbourání na přelomu let 1851-52
z důvodu uvolnění místa pro výstavbu nepříliš vzhledné budovy okresního soudu
bylo a stále je odborníky považováno za
nejnešmastnější zásah do vzhledu města.
Vyobrazení této renesanční budovy nejstarší známé přeloučské radnice tvoří barevnou obálku prvního dílu Dějin města
Přelouče od PhDr. Petra Vorla, Csc., vydaného roku 1999.
Stavba druhé radnice proběhla v letech
1853-54 a to na severní straně náměstí.
Měla menší podloubí se sedmi oblouky
a věžkou s hodinami. Pravděpodobně se

tehdy předpokládalo, že východním směrem navážou další budovy s podloubím,
tak jako je tomu na jižní straně náměstí.
Tato druhá známá budova radnice však
měla relativně krátké trvání. Musela ustoupit již v r. 1881 novému, modernímu a hlavně reprezentativnějšímu urbanistickému
konceptu pražského architekta Kaury —
stavbě nové školní budovy s radnicí v západním křídle nové budovy, jejíž vysvěcení se konalo 3. září 1882.
Sídlo tohoto třetího radničního úřadu
přečkalo zde jen půl století, nebom v důsledku výrazného navýšení počtu školáků po první světové válce musela radnice
své prostory uvolnit škole. Další - v pořadí již čtvrté přemístění radnice - se uskutečnilo v roce 1933 do pronajatých místností v prvém poschodí budovy pobočky
pardubické městské spořitelny v dnešní
Pražské ulici čp. 20, současném sídle Policie ČR. Páté stěhování radnice se uskutečnilo v době druhé světové války dne
7. dubna 1942 a to do budovy čp. 25 na
nynějším Masarykově náměstí, kterou
město získalo jako arisovaný majetek od
Ústředny pro židovské vystěhovalectví.
Na skutečnosti spojené s nabytím domu
čp. 25 (býv. majitel p. František Munk - příslušník židovského etnika) by nemělo být
zapomenuto. V těchto prostorách přečkal
Městský úřad i vstup do třetího tisíciletí,
když ještě dříve rozšířil své prostory v sousední bodově čp. 26, která byla majetkem
města. V době první republiky bývala v jejím přízemí prodejna Elektrických podniků města Přelouče, po únoru 1948 provozovna holičství Komunálních služeb.
Co říci závěrem? Poté, co se naše město dostalo do seznamu obecních úřadů
III. stupně, mělo by mít takový stánek,
který by byl funkční a odpovídal by potřebám jak občanů, tak i těch, kteří zde
budou v tomto století spravovat veřejné
záležitosti našeho města. Věřme, že se
nová budova nebude jen „krčit“ ve stínu
dominantních budov v centru města, tj.
Kříženeckého paláce Občanské záložny či
Kaurovy budovy staré školy na náměstí
TGM.
FH, MH

Prohlídka nové budovy MěÚ v Přelouči pro veřejnost se uskuteční

7. února 2012
od 14.00, 15.00 a 16.00 hodin
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Lednová výročí
a významné události na Přeloučsku
1. 1. 1849 vyšel v Přelouči list „Bohu a vlasti“ s podtitulem
„Ohlas z Přelúče“, jehož redaktorem a vydavatelem byl přeloučský kaplan František Bohuslav Lukeš. Vyšlo však jen
jedno číslo, pak list přestal vycházet.
1. 1. 1861 byl založen „Spolek čtenářský okresu Přeloučského“. Předsedou se stal Václav Pour, mlynář z Valů.
1. 1. 1920 zahájilo činnost pro Přelouč a okolí konzumní
společenstvo „Svépomoc“.
1. 1. 1920 se narodil ve Vrdech Miloš Stantejský, mládí prožil společně s rodiči v Přelouči. Jako odbojový spolupracovník paraskupiny Silver A byl za heydrichiády zatčen v Ležákách, kde pracoval jako účetní v kamenolomu svého
švagra pana Černíka. Popraven na Zámečku v Pardubicích
24. 6. 1942.
1. 1. 1933 byl kronikářem Přelouče ustanoven J. V. Flos,
spisovatel a odb. učitel v Přelouči, později okr. škol. inspektor.
1. 1. 1946 byla v Přelouči zřízena expozitura Okresního národního výboru v Pardubicích.
1. 1. 1981 získaly spojené obce Telčice a Chvaletice statut
města s názvem Chvaletice.
1. 1. 1995 byla v Cholticích po letech zpřístupněna zámecká kaple sv. Romedia, která je historickou památkou I. stupně.
4. 1. 1987 zemřel v Pardubicích rodák z Volče Jan Hadač,
botanik v Pardubicích, Společně se svým bratrem Dr. Emilem
Hodačem, prof. UK Praha, vydali spis „Květena Pardubicka“.
5. 1. 1882 zemřel v Mladé Boleslavi Kašpar Knittl, český
kantor, varhaník, učitel hudby a hudeb. Skladatel. Působil jako učitel a ředitel kůru v Přelouči. Skládal chrámovou hudbu a písně, např. Źežulička kuká, Šablenka.
5. 1. 2007 zemřel v Přelouči ve věku 97 let Otto Hrabinec,
odborný učitel, reprezentant v nářagovém tělocviku, trenér
a cvičitel mládeže v tělocviku a atletice. V Přelouči žil od
1. 1. 1939 po příchodu ze Slovenska.
6. 1. 1863 byl v Přelouči založen pěvecký spolek „Vojmír“, čítající 40 členů. Předsedou byl zvolen farář Josef Čaňa. V roce
1873 spolek splynul s Občanskou besedou a dne 11. října
1921 byl přejmenován na „Pěvecké sdružení J. B. Foerster.
7. 1. 1995 prohlásilo Ministerstvo kultury ČR Národní hřebčín v Kladrubech n. L. národní kulturní památkou včetně genové rezervy starokladrubského gala korosiéra.
8. 1. 1933 koncertoval v Přelouči houslový virtuos Jan Kubelík.
8. 1. 1961 zemřel v Praze přeloučský rodák František Flos.
Byl okr. školním inspektorem. v Pardubicích, dále autorem
dobrodužné a naučné literatury pro mládež.
10. 1. 1968 rozhodla přeloučská městská rada o postavení cukrovaru v Přelouči, který byl v témže roce dostavěn
a 23. 11. 1868 slavnostně vysvěcen.
10. 1. 1910 se narodil ve Vracově, okr. Hodonín, Otto Hrabinec, odb. učitel, reprezentant v nářagovém tělocviku, trenér
a cvičitel mládeže v tělocviku a atletice. Od 1. 1.1939 žil v Přelouči na pozvání ředitele měšmanských škol na Slovensku
a bývalý správce konzulátu ve Splitu Gustava Heřmana. Odb.
učitel Otto Hrabinec zemřel 5. 1. 2007 v Přelouči ve věku
97 let.
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11. 1. 1904 se v Praze narodil Bořivoj Žufan, akademický
malíř, maloval společně s Janem Slavičkem, Vincencem Benešem i Václavem Špálou, pobýval často u příbuzných v Přelouči, kde čerpal náměty pro svoji tvorb u - např. zemědělské usedlosti, portréty osob a dětí.
11. 1. 1934 byla v Přelouči vytvořena „Skupina skautů junáků“.
11. 1. 1936 byl zvolen starostou města Přelouče František
Suchánek, odb. učitel.
11. 1. 1945 byl popraven v Drážganech přeloučský rodák - student pardubické reálky, Miloslav Potůček. Za druhé světové války se ve škole zapojil do protifašistického odboje,
v roce 1943 byl zatčen a s dalšími spolužáky odsouzen lidovým soudem k trestu smrti. Popraven 11. 1. 1945 v Drážganech.
11. 1. 1997 zemřel ve Břehách MVDr. Karel Novák, bývalý
veterinární lékař ve Vrchlabí n.L., v mládí aktivní sportovec
(hráč kopané a ledního hokeje za AFK Přelouč), narozen ve
Břehách 15. 4. 1925.
12. 1. 1930 se konala v Přelouči velká manifestace obyvatel,
požadujících zřízení okresu v tomto městě.
13. 1. 1861 byla v Přelouči založena průmyslová pokračovací škola, nazvaná „Řemeslnická škola“.
13. 1. 1943 zemřel v Pardubicích Josef Ledr ml., pedagog, učitel měšmanské školy v Přelouči, později okr. škol. inspektor.
Redaktor vlastivědného časopisu Krajem Pernštýnův, pedagogický spisovatel učebnic zeměpisu a dějepisu. Syn Josefa
Ledra st., autora Dějin města Přelouče nad Labem.
14. 1. 2005 zemřel v Praze ve věku 87 let Ing. Vladimír Hrubeš, předseda Klubu rodáků a přátel města Přelouče v Praze, čestný občan města Přelouče od 7. 11. 1997.
15. 1. 1933 vyhořely v Přelouči pekárna a mlýn (bývalá melasárna).
16. 1. 1933 byla v Přelouči zahájena akce vyvařování polévek pro 400 nezaměstnaných a jejich rodinné příslušníky.
16. 1. 1950 byla v Přelouči zřízena protituberkulosní poradna.
17. 1. 1726 potvrdil císař Karel VI. městu Přelouči všechna
jeho dřívější privilegie.
19. 1. 1936 byl ustaven „Výbor pro postavení pomníku Julii
Havlíčkové ve Svojšicích“.
20. 1. 1974 zemřel v Přelouči Josef Smejkal, býv. ředitel školy v Přibyslavi, od r. 1948 učitel na měšmanské škole v Přelouči, v letech 1951-1953 její ředitel. Autor informativní příručky „Přeloučsko“.
20. 1. 1936 byla dána do provozu betonová silnice Pardubice-Valy-Přelouč.
21. 1. 1923 se v Přelouči narodil Ing. Zdeněk Kadlus, CSc.,
lesní inženýr, působil ve výzkumném ústavu lesnickém
v Opočně, profesor na Stř. lesnické škole v Hranicích na
Moravě. Publikoval četné články v odborné literatuře.
23. 1. 1792 se v Přelouči narodil Josef Kučera, administrátor,
přispívatel do časopisu „Přítel mládeže“, velký propagátor
včelařství.
23. 1. 1880 zemřel v Praze choltický rodák Josef Vojtěch
Hellich, malíř historických výjevů, v r. 1849 založil jednotu
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Výročí a významné události
výtvarných umělců. Portrétoval Boženu Němcovou a Františka Palackého.
29. 1. 1902 zemřel v Dašicích v Č.choltický rodák - farář Josef Nechvíle. Regionální historik, vydal několik knížek mj.
první monografii o našem městě „Město Přelouč“.
29. 1. 1934 vyhořela do základů sokolovna v Živanicích.
30. 1. 1921 zemřel v rodné Přelouči Rudolf Brunner - Dvořák, momentní fotograf, byl dvorním fotografem arcivévody
Ferdinanda d’Este.
30. 1. 1923 se v Pardubicích narodila Jiřina Petrovická, herečka, své dětství prožila v Přelouči. Národní umělkyně, čestná občanka města Přelouče. Zemřela na srdeční selhání
v Praze dne 10. 10. 2008 v nedožitých 86 letech.
30. 1. 1933 byl ustaven tenisový klub - LTK Přelouč.
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30. 1. 1785 se narodila ve Všeradicích u Berouna Magdalena Dobromila Rettigová, populární spisovatelka - kuchařka,
pobývala po boku manžela - magistrátního rady na přeloučské radnici.
31. 1. 1935 opustil Přelouč poslední zbytek jezdecké posádky (jezdecké vojsko bylo v Přelouči přes 200 let).
31. 1. 1910 se v Přelouči narodil Josef Urbánek, atlet - vytrvalec (všeobecně zvaný „Gaučo“), vrstevník místních vytrvalců - olympionika Jarky Štorka - Žofky a Viléma Sýkory (později Explosia Semtín). „Gaučo“ Urbánek zemřel 16. 12. 2005
v Přelouči v nedožitých 96 letech.
F. H.
Prameny:
Miroslav Klimpl: Co se kdy na Pardubicku šustlo (r. 2003)
Aktualizovaný záznamník autora
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Vzpomínky na dušičko-silvestrovské menu,
ale i jiné nesmrtelné myšlenky
" Na hřbitově stojí u hrobu seriosní muž a opakovaně naříká: „Ach, tys neměl zemřít!“
Kolemjdoucí návštěvník se ho soucitně zeptá: „Pravděpodobně někdo blízký z rodiny, není-liž pravda?“
„Ani ne, ale zde leží první muž mé ženy“ a pokračoval ve
svém lkaní: „Ach, tys neměl zemřít...“

" Oscar Wilde: Zpočátku žena odolává mužovu útoku, na
konci mu brání v ústupu.

" Při silvestrovské zábavě je policejní hlídka svědkem vyhození neznámé osoby oknem, která se však rychle vrací po schodech dovnitř. Při třetím vyhození hlídka varuje
neznámého, aby se tam nevracel, že se mu to bude opakovat.
„Já tam ale musím, jsem hostinský a nemám ještě zinkasováno.“

" André Roussin: Je příjemné mít za milenku vdanou ženu,
protože večer musí jít domů.

" Jiná hlídka objeví na silnici ležícího zraněného člověka
a činí dotaz: „Kdo Vám to udělal?“
„Ty dva Němci, naproti v hospodě.“
„Jací Němci jsou zde v obci?“
„Jeden se jmenuje Müller a druhý Thurgau.“

" N. N.: Dříve dostával muž ženu, která uměla vařit jako její
matka, dnes dostane nanejvýš ženu, která umí kouřit jako
její otec.

" Oscar Wilde: Nejhorší není to, že stárneme, ale že zůstáváme mladí.
" Vauvenaques: Zklame-li se v lásce muž, zůstane starým
mládencem, zklame-li se v lásce žena, vdá se.
" Víno jazyk rozvazuje, ale nohy svazuje.
" E. Hemingway: Ze všech živočichů jen člověk se umí smát,
ač vlastně má k tomu nejmíň důvodů.
F. H.

" Při silvestrovském mariáši v hospodě vpadne dovnitř jejich kamarád Bohouš a informuje Frantu, že zatím co on
tu hraje mariáš, jeho paní je v posteli s jeho kamarádem.
Franta však trvá na dohrání hry a teprve potom si odskočí do blízkého bytu. Vrací se však téměř obratem s informací: „Bohouš je praštěný, ten chlap v posteli s manželkou
není můj kamarád, toho vůbec neznám. Můžeme proto
hrát klidně dál.“
" Výsledek novinové ankety:
- optimista se učí angličtinu
- pesimista se učí ruštinu
- realista se učí střílet
" Manželka vytýká manželovi: „Stárneš! Dříve jsi vyžadoval
zastavit na opravu auta v lese a nyní před hospodou!“
" John Osborn, anglický dramatik, ve hře „Komik“: starý kabaretiér má při prohlížení starých fotek ke každému herci
nějakou poznámku. Např. u Eddyho zavzpomínal: „Vždy
jsem mu připomínal, aby byl slušný a uctivý k lidem, když
jde nahoru, může se mu stát, že je bude potkávat, až půjde dolů.“

Inzerce

" Získáš-li nové přátele, nezapomeň nikdy na ty staré!
" Jiří Červený: Věrnost je, když nepřišel ten druhý, nevinnost
je, když nepřišel ani ten první.
" Jiří Červený: Nejztracenějším dnem našeho života je den,
kdy jsme se nezasmáli.
" La Rochefoucauld: Jakmile nás hlupák pochválí, už se nám
nezdá tak hloupý.
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Vážení čtenáři,

Ukradená děrovačka...

v prvním novoročním vydání Roštu bych vás chtěl informoNa služebnu MP volala zaměstnankyně MěÚ Přelouč a sděvat o chystaném stěhování služebny městské policie do nové
lovala, že jim někdo odcizil otevřeným oknem kancelářskou
budovy městského úřadu. Kdo se byl na novou budovu již poděrovačku. Hned byl shléddívat nebo šel kolem, mohl si všimnout cedulí a směrovek s nánut záznam z kamery z podpisem MĚSTSKÁ POLICIE. Pokud nás ale budete chtít osobně
loubí, kde byl viděn muž, jak
navštívit, budete muset do konce ledna ještě zajít do budovy
sahá pro něco do okna buměstské policie na Masarykově náměstí. Na začátku února
dovy MěÚ. Hlídka MP byla
proběhne přestěhování celé služebny MP i se vším technickým
poslána, aby prohledala okozázemím. Tím je zejména přesunutí městského dohlížecího kalí městského úřadu a pokumerového systému, vysílaček pro spojení strážníků i pult censila se zloděje najít. V ulici
tralizované ochrany.
Pražská byl po nějaké době
Nové prostory budou strážníkům i chodu městské policie
spatřen muž, který odpovídal popisu pachatele. Byl požádán
poskytovat moderní zázemí, které si budete i vy moci proo prokázání totožnosti a pak byl předveden na služebnu MP.
hlédnout při slavnostním otevření této nové buZde byla u tohoto muže nalezena ukradená dědovy. Od 1. února tedy předpokládáme, že vás
rovačka, kterou také pracovnice poznaly. Muž
budeme moci přivítat a vyřešit vaše požadavky
se k činu přiznal a čekala ho předvánoční poMÌSTSKÁ
na nové adrese v ulici Československé armády
kuta ve výši 1.000 Kč.
POLICIE
č. p. 1665.

Alkohol za volantem...
Vyhrožující anonym...

P

Den následující po vánočních svátcích vykonávala hlídka MP kontrolní činnost ve městě.
V nočních hodinách, kolem půlnoci, přišla
V nočních hodinách bylo zpozorováno vozidlo,
na služební mobil městské policie sms s textem,
které odjíždělo od čerpací stanice. Toto vozidlo
ØE
který vyhrožoval zabitím jisté osoby. V nepraviLOUÈ
předjelo hlídku MP neobratným manévrem,
delných intervalech pak přicházely další smsky,
a protože i dále jelo vozidlo velmi nejistě a pukteré oznamovaly umístění bomby na různých
tovalo mezi krajnicí a středem vozovky, bylo hlídkou MP zamístech ve městě, o vyhrožování zabitím strážníků i konkrétstaveno. Ve vozidle seděly tři osoby. Z řidiče i posádky byl cítit
ních osob. O těchto událostech byla informována policie ČR
alkohol a proto byl řidič vyzván k vykonání dechové zkoušky
a společně obě policie pak kontrolovaly místa, která byla ve
na přítomnost alkoholu v dechu. Zkouška ukázala, že tento
zprávách popisována.
řidič požil alkohol a přístroj naměřil 1,88 promile alkoholu. Na
Dnes je již anonym znám a je s ním vedeno příslušné řízení.
otázku co pil, řidič odpověděl, že měl tři pita a jedno alkoholické pivo... Dále hlídka na místě vyčkala do příjezdu PČR, kdy po
Agresivní opilec...
jejich příjezdu byla provedena druhá dechová zkouška, kterou
bylo zjištěno 1,83 promile alkoholu v dechu. Následně byla ceO víkendu, v ranních hodinách, volala na služebnu Městlá věc předána hlídce PČR.
ské policie Přelouč operační záchranné služby Pardubice se
žádostí o asistenci při vyšetření pacienta, který byl nalezen ležící v podnapilém stavu na zemi v ul. Smetanova. Hlídka byla poslána na místo, kde se na místě již nacházela posádka
RZS Přelouč a s nimi muž, který byl předtím nalezen ležící na
zemi. Muž jevil známky opilosti a při dotazech na jeho totožnost se jeho chování vůči posádce RZS i hlídce MP stupňovalo v agresivní jednání. Několikrát byl vyzván, aby se uklidnil, ale
to bylo marné. Po jeho souhlasu byl na místě podroben dechové zkoušce na přítomnost alkoholu a to s pozitivním výsledkem 4.09 ‰ alkoholu v dechu. Jelikož muž nebyl schopen
Ještě připomínám naše telefonní čísla:
samostatného pohybu, byl agresivní a pro velké množství alkoholu naměřeného v dechu, bylo lékařem rozhodnuto o jeho
tísňová linka
156 - ne z mobilních telefonů
převozu na záchytnou stanici v Pardubicích. Protože se poté
tel.:
466 959 660
několikrát snažil napadnout hlídku MP a odmítal uposlechfax:
466 094 104
nout dané výzvy, aby upustil od protiprávního jednání, bylo
mobilní telefon: 736 641 952
nutno na místě použít hmaty, chvaty a donucovací prostřede-mail:
mp@mestoprelouc.cz
ky. Muži byla následně přiložena i služební pouta. V té době
za městskou policii Mgr. Martin Karabec,
na místo dorazila i hlídka policie ČR, která si na místě celou
velitel MP Přelouč
věc převzala k dalšímu šetření.

Hodně Štěstí a Zdraví
v roce 2012!
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O kom nevíme
V lednovém vydání Přeloučského Roštu
bychom vám rádi představili jednu z nejvýznamnějších osobností mezinárodní
hudební scény - hornistu pana Radka
Baboráka.
Radek Baborák se narodil 11. března 1976 v Pardubicích. Do svých 5 let
vyrůstal v Holicích, ale s Přeloučí je velmi úzce příbuzensky spjat. (Jeho strýc p. Stanislav Polanský byl dlouholetým
ředitelem Základní umělecké školy v Přelouči a výraznou osobností města, maminka - p. Baboráková na Základní umělecké škole v Přelouči stále vyučuje).
Radek Baborák vyrůstal v rodině s bohatou muzikantskou tradicí. Začínal hrát
na zobcovou flétnu, ale již od svých osmi
let se intenzívně věnoval studiu hudby
a hře na lesní roh, pod vedením profesora Karla Křenka. Pod jeho vedením
se stal vítězem národních soutěží - ve
12 letech absolutním vítězem Concertina
Praga a o 3 roky později získal 3. cenu
na soutěži Pražského jara a stal se laureátem Grand Prix Unesco. V letech 1990-1994 studoval na Pražské Konzervatoři ve třídě profesora Bedřicha Tylšara. Již
během studií zvítězil na mezinárodních
soutěžích v Ženevě, v Markneukirchenu, v Mnichově. Obdržel Grammy Classic
Award a cenu Davidow.
Současně se začala rozvíjet i jeho
sólová kariéra v Evropě a v Japonsku.
V 18. letech mu bylo nabídnuto místo 1. hornisty v České filharmonii - zcela
výjimečně - bez konkurzu, na kterém setrval 2 roky. V letech 1996-2000 působil
jako sólohornista Mnichovských filharmoniků a v letech 2003-2010 v Berlínské filharmonii.
Je i vášnivým komorním hráčem. Často hostuje s kvintetem Afflatus, který získal 1. cenu na soutěži ARD v Mnichově. V roce 1996 byl pozván na festival
komorní hudby do japonské Jamagaty
a Kitakyushu. Nově je mu stále častěji
nabízena spolupráce na komorních projektech v Paříži (např. na zámku Louvre).
Jako duo hraje s klavíristkou Yoko Kikuchi, harfistkou Janou Bouškovou a varhaníkem Alešem Bártou. Profesorsky hostuje na TOHO University v Tokiu, Escuela
Superior de Musica Reina Sophia v Madridu. Vyučuje též na AMU v Praze.
Jeho repertoár zahrnuje díla všech
období. Ocenění se dostalo zvláště jeho

10

interpretaci skladeb J. S. Bacha. Nahrávky byly realizované u předních vydavatelství klasické hudby (EMI, SONY, EXTON,
CRYSTON, SUPRAPHON.) Spolupracuje
se špičkovými dirigenty a hudebníky. Je
hostem prestižních festivalů a jeho koncerty jsou přenášeny a natáčeny rozhlasovými a televizními stanicemi (ČT, Čro,
ARD, RTVE).

dební scény, koncertujete po celém
světě, spolupracujete se špičkovými
dirigenty a jste hudebním hostem prestižních festivalů. Můžete našim čtenářům prozradit, jak toto velké pracovní vytížení zvládá vaše rodina?
Rodina pro mě samozřejmě představuje velkou podporu. Snažím se s ní trávit maximum svého času. V současné
době, kdy naše děti již navštěvují základní školu, máme samozřejmě zájem,
aby chodily do českých škol, necestují se
mnou již tolik jako v minulých letech.
Vnímáte u vašich dětí také hudební
sklony a talent?
Ano, určitě ano. V současné době navštěvují Dismanův rozhlasový dětský soubor a myslím, že cit pro hudbu a talent
se u nich rozhodně projevuje.
Ráda bych se vás zeptala, zda si při
vašem velkém pracovním vytížení najdete ještě čas na nějaké své koníčky a záliby?
Mnoho času opravdu nezbývá, ale
prozradím, že ve volném čase velmi rád
vařím. Lákavá je pro mě italská, nebo
arabská kuchyně.

Zdroj: www.baborak.com
S panem Radkem Baborákem jsem
měla tu čest se osobně setkat na zkoušce Komorní filharmonie Pardubice v Domě hudby v Pardubicích.
Pro čtenáře Roštu jsem se zeptala na
pár otázek:
Pane Baboráku, patříte mezi nejvýznamnější osobnosti mezinárodní hu-

Ráda bych vám poděkovala za váš
čas, popřála vám mnoho dalších úspěchů v práci a pevné zdraví do dalších
let. Am se daří!
Za čtenáře Přeloučského Roštu
Martina Horáčková
Poděkování
Redakce Přeloučského Roštu by touto cestou ráda poděkovala mamince
p. Radka Baboráka - paní Baborákové,
bez jejíž velké iniciativy a ochoty by
tento článek nemohl vzniknout.

Poděkování
Vážení čtenáři,
Vracím se ještě k začátku adventu, kde připravili učitelé a vychovatelky ZŠ Smetanova výrobu dárků na vánoční svátky. Ve třídách čekalo překvapení pro děti i ostatní:
skládání krabiček a holubiček, vytvoření a vymalování vánočního prostírání, zdobení perníčků. Tyto dárky si děti mohly vyrobit samy. Na další dárky byla potřeba
pomoc dospělých. Pletli z pedigu - proutí zvonečky, navlékali korálky na vánoční
hvězdičky.
Děkuji všem, kteří se zasloužili o příjemnou předvánoční atmosféru, škoda jen, že
se nezúčastnilo více rodičů a prarodičů.
Všem přeji klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2012 hodně zdraví,
štěstí a úspěchů.
J. Polanská
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE
Štěpán Vít Hanousek
Lukáš Večerek
David Cibula
Matyáš Ledecký
Nina Bínová

FEJETON
I babičky zlobí…
„Jak budeš zlobit, Ježíšek ti nic nepřinese,“ slýchávaly jsme
jako děti tuto větu v předvánočním období. Marně jsme sestavovaly seznam vysněných přání netušíce, že jejich splnění nesouvisí s naší pokleslou morálkou, ale s objemem financí, jimiž disponovali naši rodiče. S notorickou pravidelností se před
Vánocemi ztrácela panenka, aby se objevila pod stromečkem
v nové garderobě.
„Tak máme babičku v nemocnici,“ hlásila nám na Nový rok
přes plot sousedka.
Ale? Je to pár dní, co jsme si v rámci upevňování dobrých
sousedských vztahů vzájemně přáli krásné Vánoce a hlavně
hodně zdraví v novém roce - a teg tohle. Onu babičku jsme
vídali, jak i přes svůj zralý věk svižně pobíhala po zahradě. Naše „PF“ vzalo za své.

JUBILANTI
Marie Huňáčková
Božena Danielová
Jiřina Janečková
Ludvík Janoušek
Drahomíra Pechová
Josef Volejník
Josef Holub

91
88
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86
80
80
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DIAMANTOVÁ SVATBA
Helena a Miroslav Breberovi

15. 12.

Věc se měla tak.
Na počátku byl dobrý úmysl nadělit babičce pod stromeček
smysluplný dárek. Lidé dříve narození díky Vánocům a životním jubileím postupně nastřádají věci (které se časem mohou
stát nepotřebnými) do té míry, že vznikne dojem, že už vše mají a nic nepotřebují. Ač tuto skutečnost řadu let vytrvale proklamují, nebereme jejich slogany vážně, bym by byly pravdivé.
Okamžik napětí při nedočkavém rozbalování dárků jim přece
nelze odepřít.
Omámeni reklamou a akční cenou zakoupili v supermarketu nejstarší člence rodiny neotřelý dárek. Pod vánočním
balicím papírem se skrývala nevelká krabička, údajně se zázračnými masážními účinky. Když si celá rodina postupně vyzkoušela vibrační technický vynález, došlo i na babičku. Masážní novinka rozkmitala babiččin skelet tak, že musela vyhledat
lékařskou pomoc. Snad jí utišující injekce zase vrátí bývalou
pohybovou svěžest.
Jakých morálních poklesků se dopustila sousedovic babička, tom otázka.
D. Jiroutová

Poděkování pěveckého sboru „J. B. Foerster“
Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster v čele s dirigentem Petrem Vackem má za sebou jubilejní rok 2011 s bohatou pracovní náplní.
V rámci oslav svého významného výročí uspořádal 14. května v Občanské záložně v Přelouči slavnostní koncert, na němž
vystoupil jako host i smíšený pěvecký sbor Vlastislav z Heřmanova Městce. Následně „J. B. Foerster“ přijal 28. května účast
na setkání pěveckých sborů v Heřmanově Městci a 4. června
na festivalu Foerstrovy Osenice. Tečkou za oslavami 90. výročí založení sboru byl vánoční koncert, který vyslechli přeloučští rodáci v Národním domě na Vinohradech v Praze, občané v Lipolticích a ti, kteří zavítali 18. prosince do přeloučské
Záložny.
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Smíšený pěvecký sbor J. B. Foerster, člen Unie českých pěveckých sborů, děkuje všem, kteří podpořili jeho činnost. Poděkování patří především Kulturním službám města Přelouče,
Městu Přelouč a sponzorům.
Nemalé díky patří také paní Bohuslavě Bláhové za obětavost, s jakou přistupuje k přípravám na koncerty sboru a v neposlední řadě i panu Bohumilu Čejkovi, který se významně
podílí na tvorbě propagačních materiálů a fotografické dokumentace ze všech akcí sboru.
Děkujeme také všem, kteří nám projevili přízeň svou návštěvou na našich vystoupeních.
Za pěvecký sbor Mgr. Drahoslava Jiroutová
předsedkyně sboru
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Mateøská škola Kladenská Pøelouè
vyhlašuje

ve dnech

6. 2. a 7. 2. 2012

ZÁPIS
na školní rok 2012 / 2013

pøihlášky budou k vyzvednutí v øeditelnì školy
v pondìlí 6. 2. 2012 a v úterý 7. 2. 2012
dopoledne 8.15 - 10.00 hodin
odpoledne 14.30 - 15.30 hodin
Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2012-2013

od 7. února do 8. února 2012
Náš cíl: děláme vše pro to, aby naše děti byly v duševní a tělesné pohodě,
domů odcházely spokojené, plné nových zážitků a poznatků

CO NABÍZÍME:
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1. Klidné rodinné prostředí
2. Vzdělávání dětí podle Rámcového programu
se zaměřením na tradice a čtyři roční období
„Hrajeme si celý rok“
3. Individuální přístup ke každému dítěti
4. Půldenní vycházky do přírody s bavůžky
5. Úzkou spolupráci se základní školou a základní uměleckou školou
6. 1 krát ročně celodenní výlet
7. Hru na zobcovou flétnu

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Výtvarný kroužek
Hudebně pohybovou výchovu
Seznamování se základy anglického jazyka
Návštěva planetária v Hradci Králové
Masopustní karneval
Předplavecký výcvik v bazénu v Chrudimi
Vítání jara
Den dětí
Návštěva divadelních a filmových představení
Besídky pro rodiče a veřejnost
Výprava za lesním skřítkem

Zveme rodiče a děti na prohlídku mateřské školy v době zápisu,
podrobné informace podáme denně od 7.00 do 16.00 hod. v mateřské škole nebo na tel. 466 672 019.
- rodiče si mohou vyzvednout přihlášku v MŠ již v měsíci lednu,
kterou vrátí vyplněnou do mateřské školy 7. nebo 8. února 2012
- na nevrácené přihlášky nebude brán zřetel
- ředitelka mateřské školy vydá rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení

- pokud přesáhne množství vrácených přihlášek počet míst v MŠ,
rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy ředitelka školy
- v případě, že přijaté dítě v termínu uvedeném na přihlášce z jakéhokoliv důvodu do mateřské školy nenastoupí, rodiče to neprodleně nahlásí ředitelce mateřské školy
- k zápisu se dostaví i rodiče, kteří chtějí své děti přihlásit do MŠ
v průběhu školního roku.
Ladislava Bukovská, ředitelka MŠ

Přeloučský ROŠT
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Okénko z Domova u fontány
Vánoce v Domově u fontány
Vážení čtenáři, věříme, že jste stejně jako naši klienti prožili
krásné vánoce plné
pohody, klidu, příjemné atmosféry a vzájemného setkávání.
Adventní čas v Domově u fontány byl
pro klienty připravován s pečlivostí tak,
aby prožili onu zvláštní, tajemnou a kouzelnou atmosféru vánoc a zároveň pro
ně byl připraven pestrý program plný kulturně společenských akcí. Za všechny
zmíníme malé baletky, děti ze školky
s vánočním představením, taneční představení, program základní umělecké

školy a několik hudebních představení,
především koncert zpěváků Josefa Sochora a Karla Bláhy. Naše klienty tak
každý den potěšilo nějaké vystoupení.
V domově jsme nezapomněli ani na Mikulášskou návštěvu, kdy průvan způsobený několika rozvernými čerty urovnával anděl s Mikulášem. Před první
adventní nedělí se domov oděl do vánoční výzdoby, kterou zajistili naši pracovníci, ale i klienti se na výrobě výzdoby podíleli a vánoční strom v jídelně
domova si sami ozdobili.
Především se však chceme zmínit
o neděli 11. prosince, kdy jsme uspořádali v pořadí první „Vánoční neděli v Domově u fontány“. Nápad uspořádat tuto akci vyšel od vedení domova a cílem
akce bylo zpříjemnit klientům, jejich návštěvám, ale také všem občanům Přelouče a okolí předvánoční čas. Vedení
domova velmi potěšilo, kolik zaměstnanců se na přípravě akce aktivně podílelo a to i ve svém volném čase. Jsme

1 / 2012

velmi rádi, že se nám podařilo zajistit
na dvacet prodejních stánků, které nabízely krásné rukodělné výrobky jakými
byla keramika, batika, výrobky z přírod-

ních materiálů, dekorační předměty, vánoční dekorace, paličkované a malované obrazy, výrobky z včelích produktů
a další a další. Kdo měl chum, mohl si
koupit voňavý štrůdl, chlebíčky a koláče, řízky s bramborovým salátem a vše
zapít třeba horkou medovinou. Zejména
pro děti byli příjemným oživením pejsci
a kůň, na kterém se mohly v našem par-

ku svézt. Ve výtvarné dílničce si děti vyráběly přání, která zavěsily na vánoční
strom, aby je Ježíšek snadno našel. Příjemné chvíle jsme si užili při poslechu
koled zazpívaných našimi klienty za doprovodu klavíru a nepatrné pomoci našich aktivizačních pracovnic. Všichni,
kdo v tu dobu pobývali v hale, klientům
po právu zatleskali. Později odpoledne
ředitelka Mgr. Danuše Fomiczewová
přivítala všechny návštěvníky a krátce
pohovořila o našem domově. Sváteční
proslov doplnily zpěvem koled M. Vašenková a D. Norková (žačky Základní

školy Pardubice, ul. Staňkova) a klient
pan A. Štěpánek přednesl vánoční báseň.
Na závěr ředitelka domova pomyslně předala všem klientům vánoční dárek - novou návštěvní místnost vybudovanou ve vstupní hale. Klienti ji mohou
využívat k příjemnému posezení mezi

sebou a samozřejmě také k setkávání
se svými návštěvami. Místnost však bude využívána i k moderním metodám
sociální práce s klienty, především pro
vzpomínkovou terapii, a proto je vybavena stylovým nábytkem a předměty, se
kterými se naši klienti setkávali ve svém
běžném životě.
Jsme velmi rádi, že se Vánoční neděle líbila nejen klientům domova, ale také návštěvníkům, z nichž někteří k nám
zavítali náhodně a někteří cíleně, což
nás těší o to víc. Pevně věříme, že se
Vánoční neděle stane tradicí příjemně
doplňující život domova a občanů města Přelouče i okolí.
Příjemná a milá byla také návštěva z Krajského úřadu Pardubického kraje. Navštívila nás Mgr. Jiřina Šedová, ve-

doucí oddělení sociálních věcí, které se
u nás velmi líbilo a ocenila nejen naši
novou návštěvní místnost.
Mgr. Danuše Fomiczewová
a Bc. Andrea Faltysová
vedení Domova u fontány
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Ze života Střední odborné školy:
Podzim a zima je obdobím výstav a pro studenty grafických
oborů SOŠ obdobím cestování. Atraktivní a často zneklidňující přehlídky žurnalistické fotografie World Press Photo a Czech
Press Photo navštěvujeme každoročně s většinou tříd. Výstava Kontroverze v pražském Rudolfinu představila budoucím
grafikům více jak 80 fotografií, které se staly předmětem právních, morálních a etických sporů. V ceně vstupného byla i malá „kniha“ vyprávějící příběhy jednotlivých fotografií. Všeobecně
oceňovanou expozici polygrafie v Technickém muzeu navštívili tiskaři.

Dne 9. 12. 2011 se pak všichni studenti graficky zaměřených oborů naší školy zúčastnili přednášky světově proslulého fotografa slovenského původu Roberta Vana v městském
kině, kterou zorganizovali učitelé odborného výcviku SOŠ. Povídání o životě, kariéře, cílech, potřebách a pochopitelně fotografii nadchlo většinu přítomných učitelů i studentů svou bezprostředností, otevřeností a vtipem. Součástí bylo samozřejmě
promítání fotografií, jak těch „pracovních“, tak osobních, z fotografova jistě ne nezajímavého života. Na závěr R. Vano odpovídal na dotazy studentů.
M. Drobek

Robert Vano v Přelouči

Inzerce
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Městská knihovna v Přelouči
nabízí nové tituly a zve k návštěvě
NAUČNÁ LITERATURA
druhá světová válka, vzpomínky
FRY, Helen
Z Dachau do Dne vítězství.
Líbeznice: Víkend, 2011.
NOVÁK, Jaroslav
Přisolíme si: vzpomínky
válečného letce.
Praha: Naše vojsko, 2011.
psychologie
STENGER, Christiane
Jak si vybudovat fantastickou paměm.
Praha: Grada, 2011.
matematika
MAREŠ, Milan
Příběhy matematiky: stručná historie
královny věd.
Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011.
modelářství
GREEN, Brett
Jak na modely technikou airbrush:
průvodce profesionálního modeláře.
Brno: Computer Press, 2011.
dějiny
BALCÁREK, Pavel
Ve víru třicetileté války: politikové,
kondotiéři, rebelové a mučedníci
v zemích Koruny české.
České Budějovice: Veduta, 2011.

ŠMIKMÁTOR, Ferdinand
Esoterická Vídeň: průvodce skrytými
dějinami města.
Praha: Eminent, 2011.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
HRUBÍN, František
Od jara do jara.
Praha: Albatros, 2011.

hudba
RUT, Přemysl
Orchestrion v hlavě: česká písnička
mezi poezií a divadlem.
Praha: Vyšehrad, 2010.

JEŽKOVÁ, Alena
Baba Jaga, kostlivá noha.
Praha: Albatros, 2011.

KRÁSNÁ LITERATURA
BRAUNOVÁ, Petra
Klub radostí dnešního dne.
Praha: Plus, 2011.

KLÍMA, Ivan
Jak daleko je slunce.
Praha: Portál, 2011.

COELHO, Paulo
Alef. Praha: Argo, 2011.
HANIBAL, Jiří
Král a císař: příběh dlouhého panování
Zikmunda Lucemburského.
Praha: Knižní klub, 2011.
CHARLESON, Susannah
Stopy pohřešovaných: odvážný pes
a jeho cvičitelka zachraňují životy lidí.
Praha: Práh, 2011.
MERCIER, Pascal
Noční vlak do Lisabonu.
Praha: Plus, 2011.
SOUKUPOVÁ, Petra
Marta v roce vetřelce.
Brno: Host, 2011.

ŠIKLOVÁ, Jiřina
Bez ohlávky: rozhovory.
Praha: Kalich, 2011.

SIERRA I FABRA, Jordi
Franz Kafka a panenka cestovatelka.
Praha: Albatros, 2011.
VLADISLAV, Jan
O pasáčkovi a zámku na zlatých
řetězech: pohádky pro kluky.
Praha: Albatros, 2011.

Hodnì štìstí, lásky,
pevné zdraví a spokojenost
v novém roce 2012
pøejí všem ètenáøùm
pracovnice Mìstské knihovny
v Pøelouèi.

MÌSTSKÁ KNIHOVNA PØELOUÈ

MÌSTSKÁ KNIHOVNA PØELOUÈ

POZVÁNKA NA BESEDU

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

ŽIVOT A DÍLO
BOŽENY NÌMCOVÉ

MODELÁØI
leden 2012

(150 LET OD AUTORÈINA ÚMRTÍ)

ètvrtek 19. 1. 2012
od 17.00 hodin

v Mìstské knihovnì v Pøelouèi
pro milovníky krásné literatury všeho vìku

JAROSLAV KREIBICH
literární znalec
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Výstava prací ètenáøù
dìtského oddìlení knihovny
Modely letadel
a jiné modeláøské dovednosti
Výstava potrvá do konce ledna
V èítárnì Mìstské knihovny v Pøelouèi
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Pardubičtí „rozhněvaní muži“ s Petrem Kostkou
Východočeské divadlo Pardubice 7. ledna uvede premiéru
hry Reginalda Rose Dvanáct rozhněvaných mužů. Známé
soudní drama režíruje ředitel Divadla pod Palmovkou Petr Kra-
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cik, který do jedné z hlavních rolí obsadil herce Petra Kostku.
Dále diváci uvidí Jana Hyhlíka, Pavla Novotného, Ladislava Špinera, Františka Švihlíka j. h., Josefa Vránu a další.
„Zdánlivě jasný případ vraždy nevzbuzuje zpočátku žádné
pochybnosti. Přesto se mezi dvanácti „spravedlivými“ porotci
najde jeden, jemuž tíha ortelu rozhodujícího o elektrickém křesle připadá příliš veliká na to, aby bylo možné vyřknout verdikt
bez diskuse. Zdánlivě formální a zbytečná šance na obhajobu
však vede k pochybnostem. Fakta ztrácejí svou jednoznačnost,
jakmile padnou nové otázky či se objeví další souvislosti. Důkazy viny začínají svědčit pro nevinu…,“ nastiňuje děj dramaturg Tomáš Syrovátka. Více o novince na repertoáru divadla naleznete na www.vcd.cz.
Radek Smetana, tiskový mluvčí VČD
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Dům dětí a mládeže Přelouč
Vánoční výstava 2011
Tradiční vánoční výstava proběhla první prosincový týden
v DDM. Všem návštěvníkům, nejen školákům, ale i veřejnosti,
patří veliký dík za projevený zájem o ukázky výrobků ručních

Vítězové školních kol byli:
Tomáš Klčo
5. B ZŠ TGM - I. stupeň
Martin Balada
9. A ZŠ TGM - II. stupeň
Matěj Prokop
5. B ZŠ Smetanova - I. stupeň
Petr Václavek
8. A ZŠ Smetanova - II. stupeň
David Vondráček
kvarta Gymnázium a SOŠ

Keramická dílna

prací. Součástí výstavy byla i možnost zakoupení drobných dárků s vánoční tématikou. Velice nás potěšilo, že o výstavu projevily zájem nejen přeloučské školy, ale i školy a mateřské školky z okolí Přelouče.

Od října 2011
jsme uvedli do provozu keramickou
dílnu ve sklepních
prostorách DDM.
Vzhledem k velikosti učebny je
dílna určena pro
maximálně deset
účastníků kurzu.
Dílnu využívají také pravidelné kroužky DDM zaměřené na ruční práce.

Šachový turnaj škol
V listopadu a prosinci proběhl šachový turnaj škol o pohár
místostarosty Města Přelouč. Nejprve se děti utkaly ve školních
turnajích, na závěr proběhl finálový turnaj za účasti nejlepších
šachistů z každé školy (turnaj proběhl po uzávěrce vydání Roštu).

Výtvarný kroužek
Velkou oblibu mezi dětmi má již mnoho let výtvarný kroužek pod vedením paní Homolové. Děti se zdokonalují v použití mnoha různých výtvarných technik.

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE
Vážení diváci,
zasíláme Vám program Východočeského divadla na měsíc LEDEN 2012, čeká Vás opět spousta nevšedních zážitků! Vybrat
u nás můžete i zajímavé vánoční dárky...
Z programu Městského divadla doporučujeme:
čt 12. 1. od 10.00 Amadeus
čt 12. 1. od 19.00 Pomsta á la Netopýr
so 14. 1. od 18.00 Višňový sad - DERNIÉRA
so 21. 1. od 19.00 Donaha!
ne 22. 1. od 19.00 Recitál Marty Kubišové
po 23. 1. od 19.00 Černá komedie - DERNIÉRA
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Z programu Malé scény upozorňujeme na:
st 4. 1. od 19.00 Volání sirén (hostem pořadu P. Kostka)
po 9. 1. od 19.00 Večer současné rumunské dramatiky
(scénické čtení dvou originálních her)
ne 15. 1. od 15.00 Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky
o hrnečku
út 17. 1. od 19.00 Neřež (koncert folkové skupiny)
čt 19. 1. od 19.00 Utíkej, Váňo, utíkej!
st 25. 1. od 19.00 Stařec a moře (hostem Divadlo Viola)
pá 27. 1. od 19.00 Bláznovy zápisky
Více informací naleznete na www.vcd.cz.
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Základní škola
Smetanova ul.

Adventní sobota

vystoupení, jedno lepší než druhé. Jako host byl letos pozván
bývalý žák školy, uznávaný písničkář Adam Katona. Zavzpomínal, jak v roce 2000 moderoval 8. vánoční akademii, a letos vystoupil na jevišti Záložny se svým minirecitálem. Předvánoční
nálada byla báječná, při obou představeních pro veřejnost se
rozezpívalo celé hlediště.

Poslední listopadovou sobotu bylo ve škole rušno. Zájemců o práci v tvořivých dílnách přišlo ještě víc než loni. Děti vyrá-

běly s pomocí dospělých originální vánoční dekorace a ozdoby
z papíru, pedigu, skleněných korálků nebo keramické hlíny.
Začal tak klidně a svátečně adventní čas.

První vánoční vystoupení předvedli žáci školy v roce 1993.
Tehdy nejstarším vystupujícím je dnes třiatřicet let. Od té doby
se uskutečňují vánoční akademie bez jediného přerušení každý rok. To je tradice, která zavazuje.
jk

19. vánoční akademie
Podle ohlasů byla letošní „předjubilejní“ akademie opět skvělá. Celkem ve třech představeních viděli diváci vždy čtyřiatřicet

Sportovci z 1. stupně mají důvod k radosti - z tradičního předvánočního turnaje ve šplhu si přivezli hlavní ceny. Kromě dortu
to je i exkurze do hřebčína s projížokou na koni. Ke skvělému
výsledku přispěli prvňáčci Veronika Hrubešová a Tomáš Pospíšil
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DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
se uskuteèní ve vech tøídách 1. stupnì,
keramické dílnì a poèítaèové uèebnì

ve støedu 11. 1. 2012
od 15 do 17 hodin

Zveme budoucí prvòáèky i jejich rodièe,
rodièe naich ákù
i dalí zájemce.
ØEDITELSTVÍ ZŠ PØELOUÈ, SMETANOVA UL.
vyhlašuje

ZÁPIS
do 1. tøídy
pro školní rok 2012/2013
Zápis se koná v pátek

20. 1. 2012
od 14.00 do 18.00
v budovì 1. stupnì
v Kladenské ulici
Mimo uvedený termín lze dìti zapsat také v kanceláøi školy (Smetanova ul.) od 16. ledna 2012.

DÌTEM NABÍZÍME:
•
•
•
•
•
•

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

1 / 2012

•
•
•
•
•
•

Adventní sobota
Vánoèní akademie
Velikonoèní jarmark
Pestrá nabídka zájmových kroukù
Práce s dìtmi s vývoj. poruchami uèení
a další …
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Olympionici ve školních lavicích
I ten letošní prosinec byl věnován celé řadě soutěží a projektů. MŠMT opět vyhlásilo tradiční OLYMPIÁDY v různých vědomostních oborech.
V měsíci prosinci na naší škole proběhla školní kola Dějepisné olympiády a Olympiády v českém jazyce. Olympionici
z 8. a 9. ročníků museli prokázat opravdu hluboké znalosti
a vědomosti z oboru numismatiky, znalosti o vývoji platidel od
pravěku až po současnost a všeobecné znalosti z historie.
Ani soutěž v českém jazyce nebyla nejlehčí. Na soutěžící
čekaly záludnosti nejen gramatické, ale i slohové.
Nejúspěšnějšími olympioniky se stali a postup do okresních
kol si zajistili: Ondřej Plíva, Petr Kratochvíl, Štěpánka Krausová,
Anička Dmejchalová a Kamila Pavlíková.
Blahopřejeme!
Mgr. L. Podlasová

Mikulášský turnaj ve florbalu
Ve čtvrtek 1. prosince 2011 jsme se zúčastnili mikulášského turnaje ve florbalu, který proběhl v Jakub klubu v Přelouči. Postavili jsme dva týmy a v nich si zahráli naši čtvrmáci, pámáci a jeden šesmák. Postupně oba naše týmy odehrály čtyři
zápasy. Jeden z našich týmů byl úspěšnější a obsadil celkově třetí místo v turnaji. Obdrželi jsme za to diplomy, medaile
a čokoládové mikuláše a čerty. Změřili jsme si síly s ostatními přeloučskými florbalisty a prožili tak pěkné sportovní dopoledne.
Mgr. V. Ostatek

Čerti přišli do školy
Děti se jich krásně bály. Na pondělní prosincové dopoledne připravili pro první i druhý stupeň žáci 9. B mikulášskou

Mgr. J. Müllerová

Kuželky
V průběhu měsíce listopadu odehráli žáci druhého stupně
školní turnaj v kuželkách. Dvě nejlepší dívky a dva nejlepší

nadílku. Pro nejhodnější děti nechyběly sladkosti z andělského košíku, pro zlobivější byly určeny brambory a kousky uhlí.
Prvňáčci zase mile překvapili Mikuláše - nakreslili mu nádherné obrázky a uměli pěkné básničky i písničky.
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chlapci z každé třídy poté postoupili do finálového turnaje,
který se uskutečnil 7. prosince.
V kategorii mladších žáků zvítězili Veronika Dvořáková ze
7. B a Tomáš Sukdolák ze 7. A, mezi staršími si nejlépe vedli
Markéta Pavlíková a Ondřej Minář z 9. A. Nejlepšího výkonu
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dohromady dosáhl Tomáš Sukdolák, který shodil na 30 hodů
139 kuželek.
Děkujeme tímto členům klubu SK kuželky, kteří nám umožnili změřit své síly v této sportovní disciplíně. Zvláštní poděkování patří panu Karlovi Janovskému za perfektní výklad, předávání zkušeností, cenných rad a organizaci soutěže.

Bc. M. Bulušek

Sběr starého papíru
Ve čtvrtek 10. listopadu proběhl odvoz starého papíru. Celkem bylo sebráno přes 12 000 kilogramů.
Získaná finanční částka byla rozdělena mezi žákovské kolektivy a část byla připsána na účet SRŠ při naší škole.
Velmi děkujeme všem, kteří se na akci podíleli.

do 1. tøídy Základní školy v Pøelouèi, Proè vybrat naši školu:
Masarykovo námìstí
ü dìtem nabízíme monost výuky nìmeckého
a anglického jazyka od 2. tøídy v zájmových
na školní rok 2012/2013
útvarech
se koná

V PÁTEK 20. LEDNA 2012
OD 14 HODIN DO 18 HODIN

ü nabídka zájmových kroukù, logopedické péèe
ü školní druina je souèástí školy v budovì
I. stupnì
ü program školní druiny je organizován èásteènì
v rámci kroukù
ü moderní odborné uèebny informatiky a fyziky,
tìlocvièna, keramická dílna, posilovna apod.
souèástí školy

Rodièe (zákonní zástupci), kteøí jdou s dìtmi k zápisu,
si vezmou rodný list dítìte (nebo obèanský prùkaz)
a zdravotní prùkaz.
Mimo uvedený termín lze dìti zapsat
od 16. ledna 2012 v kanceláøi školy.
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UM SLUNÍÈKO PØELO
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ROD
sídlo:

ul. Kladenská 845, Přelouč, tel. 605 515 924, Slunickoprelouc.webnode.cz

Milí čtenáři,
v prosinci pořádalo RC Sluníčko Přelouč Pohádkové odpoledne s hrami, vánoční pohádkou O dvou sněhulácích
a mikulášskou nadílkou. Na tuto akci jsme si pronajali tělocvičnu na 1. stupni ZŠ Masarykovo náměstí. Tělocvična je velmi hezká a přístup do školy, možnost zaparkování kočárků
i vybavení tělocvičny přesně odpovídalo potřebám pro rodiče
s malými dětmi. Odpoledne jsme zahájili soutěžemi, následovala hraná vánoční pohádka o narození Ježíška, kterou dětem zahrály dva „sněhuláci“ a poté již následoval příchod Mikuláše,
anděla a čertíka. Věříme, že se akce, na níž se sešlo 50 maminek s dětmi, tatínky, babičkami i dědečky, líbila.
Dne 16. prosince jsme pořádali Vánoční odpoledne s přespáním ve Sluníčku. Začali jsme zpíváním koled za doprovodu kláves, poté jsme si vyrobili andílka na stromeček, pouštěli
jsme lodičky, zpívali, hráli si a ochutnávali cukroví ☺. Po večerní čtené vánoční pohádce nejmladší z nás odešli domů, ti
odvážnější s maminkami zůstali a přespali. K dispozici jsme
měli naši hernu i místnost Aikida. Rozbalit nafukovací matrace a vlézt si do spacáčku byl pro děti (a nejen pro ně ☺)
opravdu krásný zážitek. Ráno jsme posnídali dobrou vánočku
a rozkrájeli jablíčka, abychom uviděli hvězdičky. Opět se hrálo
na klávesy a zpívalo, také jsme si vesele zacvičili a pak jsme
vyráběli řetěz z jablíček, buráků a pomerančů nejen na ozdobu
na venkovní stromeček, ale také jako krmení pro ptáčky. Akce
byla završena rozdáním diplomů a plni zážitků jsme se rozešli domů.
Co nás čeká:
V měsíci lednu nás mimo pravidelný program, který jsme
rozšířili o další věkovou skupinu (viz tabulka níže), čeká nová
služba a tou je Školka nanečisto. Půjde o trénink na školku,
kde rodiče budou mít možnost u nás zanechat na jednu hodinu děti, aby si vyzkoušely, jaké to bude ve školce. Půjde o děti
předškolkového věku, které k nám pravidelně dochází na program, takže nás dobře znají. Tři dobrovolnice s kurzy cvičení
s dětmi, či zkušenostmi s vedením dětí, budou mít připraven
program, který bude odpovídat věku dětí i schopnostem.
Závěrem bych chtěla poděkovat paní ředitelce ZŠ Masarykovo náměstí Mgr. Haně Konvalinkové za poskytnutí tělocvičny na Pohádkové odpoledne. Prostředí školy i tělocvičny
se všem velmi líbilo. Dále děkuji panu školníkovi Svobodovi za
ochotu a pomoc při stěhování věcí na tuto akci. Poděkování
patří i všem dobrovolnicím, které si mohly nohy uběhat, aby
bylo vše včas připraveno na svém místě. Pochvalu zaslouží
i „sněhuláci“, dobrovolnice z pardubického RC Kulihrášek, které dětem i dospělým krásnou formou zprostředkovaly příběh
o narození Ježíška i o všem, co souvisí s vánočním časem.
Vyjádření díků patří i pekárně Jenta, která poskytla vánočky na akci Přespání ve Sluníčku. Moc nám chutnaly ☺. Děkujeme i Aikidu Přelouč za poskytnutí místnosti na přespání. Díky
si zaslouží i Daník Kuba, který se nabídl, že na této akci zahraje na klávesy a celý večer i ráno krásně navozoval vánoční atmosféru. Také vyrobil všem dětem i organizátorkám diplomy, čímž nás všechny velmi mile překvapil ☺.

22

NOVÁ (ROZŠÍŘENÁ) OTEVÍRACÍ DOBA SLUNÍČKA:
Den

Skupina

Čas

Věk dětí
(vše v doprovodu rodičů)

Pondělí: Všeználek 9.30 až 11.30 2 až 6 let
Školka nanečisto 15.00 až 16.00 dle dohody
Šnečci
Kuřátka

9.00 až 10.15
10.20 až 11.50

9 až 12 měsíců
1 až 2 roky
(možno přijít už v 10 h)

Středa: Berušky
Komátka

9.00 až 10.15
10.20 až 11.50

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

Úterý:

Herna
Čtvrtek: Slůňata

15.00 až 17.00
9.30 až 11.30

2 až 6 let

Pátek: V pátek nás naleznete ve Chvaleticích, kde také cvičíme
s dětmi od 0-1 roku a 1-2 roky, viz rc-chvaletice.wz.cz
Na program se není potřeba přihlašovat předem,
těšíme se na Vás ☺.

U umím lepit J

Miminka

Zdobení perníèkù

Miminka

Přeloučský ROŠT
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Velká cesta Vietnamem na jaře 2011 - 4. část
Na závěr tohoto vyprávění se podíváme na několik nejdůležitějších (aspoň
podle výběru cestovních kanceláří) míst.
Začneme jak se sluší a patří hlavním městem. Hanoj leží v severním Vietnamu a je
spojena s osobností, jejíž jméno zná snad
každý i mimo hranice země - s Ho Či Minem. On tedy se ve skutečnosti jmenoval
úplně jinak, ale jak je u revolucionářů
dobrým zvykem, přijal toto „bojové“ jméno, které v překladu znamená Světlonoš.
Jeho ctitelého důvěrně nazývají strýček
Ho. Povinným poutním místem při návštěvě Hanoje je dům, ve kterém Ho Či Min
úřadoval jako prezident Vietnamské demokratické republiky až do své smrti v roce 1969. Ve své skromnosti odmítl palác
bývalého francouzského guvernéra a nastěhoval se do vedlejšího domku pro služebnictvo, kde se ukazuje jeho pracovna,
ložnice, hrnek na kafe... S tou deklarovanou skromností poněkud kontrastuje obrovské pompézní mauzoleum v antickém
slohu, hlídané čestnou stráží, ve kterém
odpočívá nabalzamované tělo strýčka
Ho. O jeho dobrý vzhled se už roky starají odborníci z Moskvy, kteří mají v tomto oboru bohaté zkušenosti. Ale on to tak
prý nechtěl, to jeho obdivovatelé proti jeho vůli...
Ale necháme strýčka Ho odpočívat
v pokoji, Hanoj má i jiné zajímavosti. Jednou z nejznámějších je divadlo vodních
loutek. To prý v době, kdy Rudá řeka nebyla regulována a každoroční záplavy znemožňovaly práci na polích, rolníci si vyřezávali loutky a na vodní hladině s nimi
hráli představení na náměty vesnického
života. Stala se z toho tradice, vodní hladina se přestěhovala do zvláštní budovy a ukrytí živí herci pohybují v bazénu
loutkami, které jsou až půl metru vysoké
a 15 kg těžké. Pro diváky je to nepopsatelný zážitek, pro účinkující živé i dřevěné nepopsatelná námaha.
Dalším důležitým místem je Chrám písemnictví - první vietnamská univerzita
založená v roce 1076. Jako vzdělávací
centrum sloužila až do roku 1802. Zaujalo nás dochovaných 82 obrovských kamenných stél umístěných v areálu Chrámu (původně jich bylo 116). Na těchto
stélách jsou vytesána jména a osobní
data mužů, kteří na univerzitě úspěšně
složili doktorát v letech 1442-1778. Tak
trošku jsme potichu srovnávali hodnotu
takového titulu s hodnotou obdobně nazvaného titulu na nejmenované univerzi-
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tě v nejmenované zemi a bylo nám tak
trošku smutno.
V Hanoji by toho bylo k vidění ještě
mnoho, ale pojegme dál na sever. Zátoka
Ha Long nyní získala prestižní ocenění
jako jeden ze sedmi nových přírodních
divů světa. Asi tři tisíce ostrovů a ostrůvků různých velikostí rozhozených v Tonkinském zálivu působí přímo pohádkově.
A nebyl by to ani Vietnam, aby k tomu
nepatřila pověst o drakovi, který svým
ocasem rozryl zemi, prolákliny se zaplnily vodou a vyvýšená místa zůstala jako
ostrovy. Na napodobenině staré pirátské
lodi jsme tam strávili dva dny, viděli jsme
jeskyně, rybářské vesnice (chatrče na barelech) a přes poměrně nepříznivé počasí to za to stálo. Jen jsme neviděli místní
obdobu lochnessky, která tu údajně žije.
Tak snad příště.
Ze severu rychlý letecký přesun do
středu země. Město Hue bylo hlavním
městem za vlády císařů dynastie Nguyen,
jejíž poslední představitel abdikoval v roce 1945. Kromě návštěvy císařského paláce a tzv. Zakázaného města, které se
postupně rekonstruuje do původní podoby, jsou hlavní pozoruhodností císařské
hrobky v okolí města. Za bližší zmínku
stojí pohřební areál císaře Tu Duc, který
vládl v letech 1848-1883. Rozsáhlou oblast zastavěnou mnoha chrámy, paláci, pavilony a vybavenou vším možným přepychem využíval císař jako letní sídlu už za
svého života společně se svými 104 manželkami a bezpočtem konkubín. Přesto
tuto stavbu nazval „Khiem“, tj. „Skromná“
a na kamenné stéle zvěčnil aspekty své
vlády včetně přiznání chyb, kterých se dopustil. Pokání nebo pokrytectví?
Další zastávkou byl Saigon, tedy správně Ho Či Minovo Město. Víc než tohle obrovské, rušné a moderní sídlo nás zaujalo jeho okolí. Asi 40 km od Saigonu leží
legendární tunely Cu Chi. První podzemní chodby byly budovány už za války proti Francouzům, dokonalosti však dosáhly
až za americko-vietnamské války v šedesátých letech 20. století. Sím tunelů jen
v bezprostředním okolí Cu Chi byla dlouhá 250 km, hloubkou se rovnala několikapatrovému domu a obsahovala prakticky kompletní infrastrukturu, pravda
ve velmi primitivním, ale účinném provedení. Technické podrobnosti lze najít
v jakékoliv historické publikaci, z našich
dojmé snad jen to, že i po padesáti letech působí celá oblast naprosto děsivě

a to i s tím vědomím, že teg už je to jen
„jako“.
Nejjižnějším bodem naší cesty je delta řeky Mekong. Tahle obrovská řeka se
větví do devíti hlavních ramen („devět draků“), které jsou vzájemně propojeny sítí
kanálů a dalších bočních toků, takže zabloudit tady je víc než snadné. Hlavně je
ovšem Mekong rušná dopravní tepna. Na
jejích březích stojí domy na kůlech (bydlení, dílny, benzínové stanice, dokonce
sklad rakví) a po řece se valí proud lodí
s nákladem čehokoliv od rýže přes stavební materiál až po maličké logky s nákupem pro rodinu. Vyhlášené jsou ranní trhy
Cai Rang, které fungují jako plovoucí velko i maloobchod s ovocem a zeleninou.
Ale čas vyměřený pro naše toulky Vietnamem se neúprosně blíží ke konci a tak
musíme opustit horké a vlhké podnebí
delty a vydat se zpátky na severovýchod.
Cestou do našeho „domovského“ místa
Nha Trangu nás ještě čeká Středovietnamská vysočina a město Dalat. To je snad
nejkrásnější místo, jaké jsme navštívili.
Historických památek moc nemá, založili ho Francouzi v roce 1912 ve stylu alpského horského letoviska, ale je úžasné
polohou, podnebím a vůbec celkovou
atmosférou pohody a klidu. Ocenily to
i válčící strany v době americko-vietnamského konfliktu, kdy vedoucí představitelé obou stran považovali Dalat za nekonfliktní zónu a spokojeně se rekreovali ve
stejném městě. Dovedeme si představit,
že se mohli potkávat na promenádě podél dalatského jezera a docela zdvořile
se zdravit, než se opět vrátili do palebných postavení.
Poslední dva dny odpočíváme v Nha
Trangu. I když toto má 315 tisíc obyvatel,
jeho pláže jsou písečné, krásné, čisté
a s dokonalým servisem pokud jde o nejrůznější služby turistického průmyslu. Bohužel na koupání je vhodná doba jen asi
do 13 hodin, pak začne foukat nepříjemný studený vítr, který se utiší až kolem
20. hodiny. I proto bychom si dovedli pro
čistě pobytový zájezd představit stejně
krásné pláže daleko blíž k domovu.
Na závěr snad jen tolik (ale jde samozřejmě jen o náš soukromý názor): na
samotný pobyt, třeba i zpestřený několika výlety, bychom se asi do Vietnamu
nevypravili. Ale putování touto zemí a poznávání života jejich obyvatel je zážitek,
který rozhodně stojí za to.
Jindřich a Marie Škopkovi
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Skauting
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Skauting
Parta a dobrodružství ve Dvojce
Oddíl skautů hledá pár kluků do svých řad. Druhý skautský oddíl v Přelouči zahrnuje pod sebou věkovou kategorii 11-14 let, která koresponduje s druhým stupněm základní školy. Je mezistupněm mezi Vlčaty (2. - 5. třída) a mladšími Rovery
(9. třída - 4. ročník střední školy).
Činnost v tomto věku nabírá na intenzitě a atraktivnosti. Zaměřujeme se především na rozvíjení týmové spolupráce, kreativnosti a schopnosti řešit problémy, v pokročilejším věku rozvoji analytického myšlení popřípadě organizačním schopnostem.
A to vše za pomocí atraktivních her, činností, sportu a projektů.
Toto vše je rozvíjeno v přirozeném morálním prostředí malé soudržné skupiny vedené rádcem. Družina Rošmáků se schází v pondělí a družina Bobrů v úterý. Jednou
do měsíce máme oddílovou schůzku a víkendovou akci. Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte Martina Pittnera, 602 590 206, m.pittner@seznam.cz.

Dvojkařské Casino
Skautská klubovna Dvojky se na jeden prosincový večer proměnila ve velké casino. Kluci, tak jak se do správného casina patří, přišli oděni do společenského oblečení. Během večera mohli zbohatnout nebo také přijít úplně o vše. A tak kluci ve vší
snaze sázeli imaginární peníze na ruletu, poker, kostky, ale také na automobilové závody či honbu za zlodějem a mnoho dalších aktivit. Očekávané se stalo skutečností

a většina kluků byla na konci akce ve ztrátě. Nemohli se tak zúčastnit závěrečné
dražby o ceny a ještě k tomu museli splnit
nelehký úkol jako vykoupení. Cílem večera bylo se pobavit, ale zároveň si připomenout, jak je hazard zákeřný. V závěrečném
revue jsme se všichni shodli, že znovu
navštívíme casino pouze, bude-li se podobná akce opakovat v klubovně. Sázet
skutečné peníze opravdu nemá smysl.

Záchranná mise vlčat
V neděli 6. prosince se oddíl vlčat vypravil po okolí Přelouče, aby si mohli
kluci ověřit některé dosavadní dovednosti, případně se naučit novým.
Chřipky a sychravé počasí způsobily,
že jsme se sešli v komorním počtu, a jelikož jsme si měli vařit oběd, tak aspoň
neubude :).
Po klubovně jsme posbírali poslední
nutné propriety a vyrazili. Cesta utekla
rychle, nebom cestou museli být kluci
ostražití a sledovat zda vedoucí neodhodí tajně lístek. V případě, že shromáždi-

li více lístků, mohli si koupit část mapy
nebo indicii. Cílem totiž bylo, pomoci raněnému Mauglímu, který se nacházel neznámo kde.
Než jsme stihli nalézt Mauglího. Přišel za námi hlad. Kluci se tedy rozdělili
do svých šestek a za dohledu vedoucích
si připravili míchaná vajíčka s chlebem.
Takový oběd ale nebyl zadarmo. Předcházelo mu spoustu práce jako připravit ohniště, donést suché dřevo, rozdělat
oheň (u vedoucího na zahradě) po dešti,
a jídlo správně upravit. Vše se vyvedlo,
odměnou byl velmi stravitelný a většinou i dobrý oběd.
Poté už nás dělili od Mauglího poslední kilometry, přesto byly čím těžší.
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Kluci museli jít se zavázanýma očima
pod jedením jen jednoho z nich. Skákání žabáků, běh, řešení hádanek, a další.
Nakonec to kluci všechno zvládli a dostali se k poraněnému Mauglímu, kterého ihned bez váhání ošetřili. Společně
jsme se pak se zachráncem vydali zpět
ke klubovně.
Naše vlčata obstála na výbornou, ušli
přes 10 km, připravili si svépomocí oběd
na ohni, zachránili Mauglího a ještě stihli každý odnést kus drobného odpadu
z přírody. Výprava se vydařila. Těšíme se
na další.

Kulinářské okénko
Vážení čtenáři, dobrý den. Jak to letí.
Máme po vánočních svátcích. Doufám,
že jste je prožili v pohodě a hlavně bez
zažívacích problémů. Já vám dnes nabídnu recepty na lehká jídla, která by
neměla způsobit nějaké potíže.
HOVĚZÍ PEČENĚ NA SLANINĚ
Co budete potřebovat: špalíček roštěnky, kořenovou zeleninu (úměrně množství masa), cibuli, 15 dkg pokrájené
anglické slaniny, rajský protlak, hladkou mouku na zaprášení, olej, sůl,
špetku cukru, špetku mletého nového koření.
Postup: špalíček masa zprudka ze všech
stran orestujete, dáte do pekáčku, osolíte, opepříte, přidáte slaninu a pozvolna
do měkka upečete. Kořenovou zeleninu
osmahněte cibulí, mírně podlijte a duste
do změknutí. Měkkou zeleninu rozmixujte, přidejte rajský protlak (tolik, až je oranžová), špetku cukru, nového koření, poprašte moukou a ještě povařte. Upečené
maso nakrájejte na plátky a spolu se
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slaninou zalijte omáčkou. Vhodná příloha jsou těstoviny.
PŘÍRODNÍ HOVĚZÍ ROŠTĚNKA
Co budete potřebovat: několik tenkých
plátků (1 cm) roštěnky (dle počtu osob),
pepř, sůl, plnotučnou hořčici, hladkou
mouku, sádlo na smažení, cibuli, vývar
z kostky, sojovou omáčku.
Postup: Plátky roštěnky po okrajích nařízněte, osolte, opepřete, potřete hořčicí
a jemně zaprašte moukou. Takto upravené plátky zprudka z obou stran orestujte
a dejte mimo pánev. Ve výpeku zpěňte
cibulku, podlijte vývarem, trochou sojové
omáčky. Vramte zpět plátky roštěnky, přikryjte pokličkou a duste doměkka. Občas podlijte vývarem. Nejvhodnější příloha je rýže.
Teg něco bezmasého - DUŠENÉ BRAMBORY S HOUBAMI A KYSELÝM ZELÍM
Co budete potřebovat: 0,5 kg oloupaných brambor, 1 velkou cibuli, sádlo,
mletou červenou papriku (sladkou),

hrst sušených hub, mletý černý pepř,
drcený kmín, zeleninový vývar (z kostky), 20 dkg nakrájeného kysaného zelí, česnek (dle chuti), majoránku.
Postup: sušené houby si předem namočte. Na sádle zpěňte cibulku, poprašte paprikou, přidejte na kostičky nakrájené
brambory a vymačkané houby. Vše přisolte, přidejte špetku pepře, drceného kmínu
a za stálého míchání krátce osmahněte.
Pak podlijte vývarem, přikryjte pokličkou
a duste, až jsou brambory téměř měkké.
Na závěr přidejte zelí.
Poznámka: S přidáním zelí nespěchejte.
Mohlo by se stát, že budete mít brambory tvrdé. V případě potřeby podlévejte vývarem. Na závěr přidejte prolisovaný česnek a špetku majoránky.
TVAROHOVÉ PLACIČKY
Co budete potřebovat: 1 kostku tvarohu, strouhanku, 1 žloutek, sníh z jednoho bílku, sůl, cukr, olej na smažení.
Postup: Z tvarohu, strouhanky, žloutku,
bílku, soli a cukru vypracujte těsto, které
rozválíte na placku asi 1 cm silnou. Z ní
vykrájejte placičky a na oleji osmažte. Placičky podávejte polité zavařeným ovocem.
Dobrou chum.
Pavel Culek
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

Prosinec v Jakub klubu…
Byl o něco klidnější než divoký listopad…☺. Jen start měsíce byl rychlý, to je pravda. 1. 12. totiž proběhl dlouho očekávaný turnaj ve florbalu, kterého se zúčastnilo pět týmů.
Dva ze základní školy ZŠ MN, dva ze základní školy Smeta-

ne poslední ☺! Snažili se ze všech sil a to nejenom během
turnaje, ale i před ním pravidelně každý den trénovali. A bez
trenéra! Což není vůbec jednoduché. My jsme na ně pyšní!
Založili tým, pravidelně trénují a zúčastnili se turnaje. A to
není málo!
Zbytek měsíce se nesl v duchu Vánoc. V poklidu jsme
advent strávili pečením cukroví, vyráběním ozdobiček, přáníček a dárečků. Uspořádali jsme mikulášský karneval. Přišel Mikuláš a také čerti dorazili. Jenom anděl se nám trochu
opozdil. Nakonec si s sebou čerti nikoho do pekla nevzali.
Každý zazpíval nebo zarecitoval koledu a zasloužil si malý
sladký balíček.
Vyhodnotili jsme výtvarnou a rukodělnou soutěž vyhlášenou pro školy. Tentokrát se tvořilo na téma „Co pro tebe
znamenají Vánoce?“ Sešlo se nám 54 obrazů a jeden krásný obrovský betlém. Všechna díla jsou již tradičně vystavena
v městské knihovně a sundají se po příchodu Tří králů.
Všem umělcům moc děkujeme za jejich krásné příspěvky.
S rokem 2011 jsme se všichni společně rozloučili posezením
u vánočního stromečku. Prostřeli jsme stůl cukrovím a dobrotami, které si děti nachystaly. Zapálili jsme svíčky, pustili
si koledy a hodovali a povídali jsme si o vánočních tradicích,
zvycích, ale i jiných zajímavostech. Zahráli jsme si pár společenských her a nakonec jsme si rozdali pár drobných dárečků na znamení toho, že jsme rádi, že máme jeden druhého.
Uplynulý rok nám přinesl mnoho změn a novinek. Myslím,
že máme na co vzpomínat a že to nebylo vůbec špatné, i když
jsme zažili i mnoho těžkých chvil ☺.
Rádi bychom poděkovali všem dětem, které k nám docházejí, za to, jak se snažily a pracovaly na sobě. Všem dobrovolníkům, kteří mezi nás po celý rok chodili a pomáhali nám
a společně s námi se věnovali našim klientům. Všem spolupracujícím organizacím, které nám pomáhají kvalitně vykonávat naší práci. Děkujeme také všem sponzorům a dárcům,
kteří tuto důležitou činnost podpořili. Děkuji všem svým spolupracovníkům za jejich nasazení a nadšení, se kterým svou
práci vykonávají. Co přinese nastávající rok, to uvidíme, a co
chystáme, to se dozvíte v příštím vydání Roštu. Tématem měsíce leden bude Romský svět.
Tým Jakub klubu

RC Kubíček 2012
nova, no a náš tým! Vyzváni byli také sportovci v praktické
škole, ale pro nízký počet žáků školy se nepodařilo sestavit
vhodný tým. Turnaj proběhl bez problémů a konfliktů. Myslím,
že si jej všichni hráči, diváci i ostatní účastníci užili. Celkem
se odehrálo deset zápasů. Hrací čas jsme zkrátili na 14 minut
z důvodu časové tísně. Ale myslím, že to nakonec nikomu nevadilo. Všechna utkání byla napínavá a všichni hráči jeli naplno. Na prvních dvou pozicích se umístili hráči základní
školy Smetanova. Třetí místo vybojovali sportovci základní
školy na Masarykově náměstí. Naši kluci skončili čtvrtí, ale
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V roce 2012 se již nebudou konat čtvrteční setkání rodičů a dětí v klubovně Jakub klubu, ale jistě vás potěší další
kurzy floristiky s Hankou Kubátovou, v květnu „Den pro rodinu“, společné výlety do blízkého okolí Přelouče, letní schůzky na zahradě Orlovny a jiné akce, o kterých se dozvíte z „Roštu“ a z letáků.
I v tomto roce rádi oceníme další „Společnost přátelskou
rodině“, vyhlášení kampaně bude opět na jaře.
Hodně zdraví a pěkné zážitky v novém roce
Vám přeje RC Kubíček!

Přeloučský ROŠT

Napsali nám
PODĚKOVÁNÍ žákům ZŠ Smetanova
Během listopadu žáci ZŠ Smetanova namalovali pro nás
krásné vánoční pohlednice. Při rozsvícení vánočního stromu
na Masarykově náměstí v předvečer první adventní neděle
jsme pohledy nabídli za dobrovolný příspěvek. Ze 160 pohlednic se 120 prodalo za 1 320,- Kč a všechny zbylé pohlednice
jsme pak před Vánocemi rozdali klientům naší pečovatelské
služby, kteří z nich měli velkou radost. Výtěžek z prodeje jsme
odeslali na účet Papežského misijního díla dětí ČR na pomoc
dětem v Ugandě.

Klub Aktivní senior
V lednu se sejdeme druhé úterý, t.j. 10. ledna 2012
v 9.30 hod. v Jakub klubu. Setkání bude zaměřeno na cestování. Kdo máte fotografie, zajímavé příběhy, diapozitivy, videa, přijgte se rozdělit o své zážitky.

NABÍDKA ZVUKOVÉ KNIHOVNY
PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ ČTENÁŘE
Ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích nabízíme možnost výpůjčky namluvených knih na kazetách, CD
nebo MP3. Ve svém katalogu krajská knihovna nabízí přes
700 titulů na kazetách a dalších 500 na CD nebo MP3. Katalog máme k dispozici. Pokud máte zájem, kontaktujte nás.
Zdenka Kumstýřová

Nová služba — Podpora rodiny
Děkujeme ještě jednou všem, kteří jste reagovali na naši výzvu sběru ošacení a věnovali nám své dary, které byly
využity pro potřeby nízkopříjmových rodin v Přelouči a spádových obcích. Díky vaší laskavosti a ochotě jsme nasbírali
dostatek dětského oblečení, a proto až do odvolání zastavujeme sběr ošacení, stále ovšem přijímáme dětskou obuv
a hračky.
Také jsme Vás informovali o nedostatku potravin, hygienických potřeb, nádobí, utěrek, ložního prádla, atd. v rodinách,
kterým poskytujeme naše služby. I nadále se na Vás obracíme s prosbou o tyto nezbytné věci.
Můžete nás kontaktovat na tel. 731 598 914, nebo emailu
hudcova.charita@seznam.cz. Všem předem velmi děkujeme.
Mgr. Michaela Macháčková
sociální pracovnice

!

firemní školky v zrekonstruovaných prostorách Divišovi vily.
Gratulujeme a děkujeme!
Zdenka Kumstýřová

Tříkrálová sbírka 2012
„My tři králové jdeme
k vám, štěstí, zdraví,
vinšujem vám…“
Tak právě tuto nejznámější koledu můžete nyní slyšet v ulicích našeho města
i přilehlých obcích. Od
pondělí 2. 1. 2012
do neděle 8. 1. 2012 probíhá v dopoledních i odpoledních
hodinách Tříkrálová sbírka 2012.
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou jakoukoliv částkou
přispět do kasiček králů.
A kdo že jsou to ti tři králové?
Podle legendy to byli králové z Východu, v Bibli jsou však
nazýváni mudrci, protože byli velmi učení. Vyznali se v mnohých vědách i uměních a zřejmě toho hodně věděli o hvězdách.
Před dvěma tisíci lety tito tři mudrci poznali právě podle
hvězd, že na západ od jejich království se má brzy narodit
nový a velmi mocný král. Mudrci se mu chtěli poklonit a přinést mu dary. Naložili proto největší drahocennosti své doby —
zlato, kadidlo a myrhu - na velbloudy a slony a vydali se na
dalekou cestu.
Jména Kašpar, Melichar a Baltazar jim byla přiděleny až po napsání Bible, na základě středověké legendy.
První písmena jmen mudrců znamenají Christi benedicat
mansione — Kristus ar žehná tomuto příbytku. Svůj svátek
mají tito tři mudrcové 6. ledna a je ztotožněn se svátkem
Zjevením Páně, který západní i východní církev slaví ve stejný den. Jejich ostatky jsou uloženy v katedrále v Kolíně nad
Rýnem.
Kašpar (lat. Caspar), jméno orientálního původu = „strážce
pokladů“
Melichar (lat. Melchior), hebrejské jméno = „můj král je světlo“
Baltazar(lat. Balthasar), jméno babylonského původu = „ochraňuj život králi“. Baltazar měl podle evangelia svatého Matouše tmavou plem.
+K+M+B 2012

Tradiční Tříkrálový koncert žáků ZUŠ
KRAJSKÉ KOLO OCENĚNÍ
SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ
Ve středu 30. 11. 2011 se v Občanské záložně konala konference Efektivní rodinná politika ve spolupráci se Sítí mateřských center a Pardubickým krajem. Na závěr konference
zástupci hodnotitelů návrhů na ocenění Společnost přátelská
rodině sdělili, kdo v letošním roce získá toto ocenění. Za celý Pardubický kraj to je letos pouze 8 subjektů — firem nebo
organizací. Za Přelouč ocenění získal pan Kysela za zřízení
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Slavnostním zakončením sbírky bude již tradičně benefiční koncert připravený ve spolupráci se ZUŠ Přelouč. Všechny vás tímto srdečně zveme v neděli 8.ledna 2012 v 15 hodin do kostela sv. Jakuba, kde bude nejen velká zima, ale
i nezapomenutelná atmosféra a krásná hudba lahodící uchu
i duši.
Koncert se koná pod záštitou vícehejtmana Romana Línka a ve spolupráci s Kulturními službami města Přelouče.
Monika Krejčíková
koordinátorka sbírky
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
BOHORODIČKA

POD OCHRANU TVOU

Prvním lednem 2012 začínáme nový občanský rok. Zároveň se končí v církvi tzv. „vánoční oktáv“ (osm dní), započal
Slavností Narození Páně 25. prosince a končí slavností Bohorodičky Panny Marie, právě 1. ledna. Pro věřícího je matka
Ježíšova ve zvláštní úctě, jako pro každého syna a dceru je
maminka drahou a vzácnou bytostí. Katolíci i pravoslavní neuctívají Marii jako bohyni, vždym byla člověkem, zároveň je ale
Matkou Ježíše, kterého vyznáváme jako Syna Božího. Evangelista Lukáš píše: „Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch
svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.“ ( Lk1,35;). Loni jsme tento text
v kostele četli v poslední čtvrtou neděli adventní. V tento den
nám do kostela při nedělní bohoslužbě přinesli Betlémské
světlo dvě přeloučské skautky. Den předtím mi jedna z nich
položila otázku, jestli skutečně věřím v Boha. Na jedné straně jsem byl překvapen otázkou, ale uvědomil jsem si její
otázky a otázky její generace, jestli Bůh skutečně existuje.
Ovšem, já jsem byl ve víře veden od dětství. Přišlo období, kdy
jsem pak ve společenství mládeže u nás na faře uchopil předanou víru od rodičů a prohloubil a proměnil její dětskou a postupně i dospívající podobu ve víru dospělého. Samozřejmě
každým rokem je tato víra jiná, bug se prohlubuje, nebo stagnuje, nebo se i ztrácí. Život bez rozměru víry je životem těžším, proto chápu otázku této mladé ženy, která se ptá po
důvodech, proč věřím. Víra je pro mě opora, radost, ale i závazek. Kdykoli se podle víry nechovám, děsím se ze špatného svědectví,
zároveň musím v pokoře
znovu přehodnotit své jednání a uvědomit si velikost
závazku víry
mé ale i mých
pokřtěných
přátel, jakéhokoli křesmanského vyznání. Ale neztrácím naději. Jsem optimista! Přeji
všem am jdeme dál a kráčíme v Novém
roce 2012 ve
víře, důvěře
vůči sobě, lidem i k Bohu
a pod ochranou Bohorodičky.

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale od všeho nebezpečí vysvobog nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní
naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovog. Modlitba ze 3. století.
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JIZVY LÁSKY — PŘÍBĚH
Jednoho teplého letního dne si malý chlapec usmyslel, že
si půjde zaplavat do zátoky za domem. Vyběhl zadními vrátky, radostně skočil do vody a plaval sem a tam. Nevšiml si,
že se k němu blíží krokodýl.
Na chlapce dohlížela z okna jeho matka. Když si s hrůzou
uvědomila, co se děje, okamžitě vyběhla z domu. Utíkala k zátoce a z plných plic na chlapce volala. Jakmile ji uslyšel, polekal se a plaval směrem k ní. Bylo však příliš pozdě.
Doběhla k molu a uchopila chlapce za paže přesně ve
chvíli, kdy se mu kajman zakousl do nohou. Ze všech sil se
snažila vytáhnout syna z vody. Krokodýl byl sice silnější, ale
maminka vyvinula mnohem větší úsilí a srdce jí hořelo láskou k chlapci. Výkřiky zaslechl jeden muž. Přiběhl k zátoce
s puškou a krokodýla zabil.
Chlapec střetnutí s krokodýlem přežil. Ačkoli jeho nohy
utrpěly těžká zranění, byl schopen opět
chodit.
Když se z traumatu zotavil, požádal ho jeden novinář,
aby mu jizvy ukázal.
Chlapec nadzvedl
přikrývku. Zároveň
si však pyšně vyhrnul rukávy, předvedl
mu jizvy na pažích
a řekl: „Tyto jizvy
musíte vidět.“ Byly to
stopy po matčiných
nehtech, které se mu
zaryly do kůže. „Maminka mě nepustila
a zachránila mi tak život. Proto mi zůstaly.“
PS: Nechám se milovat, i když riskuji, že si ponesu jizvy
lásky? Je moje láska k ostatním zdrojem jejich záchrany?
Z knihy: José Carlos Bermejo, Příběhy pro uzdravení duše, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2010.
Požehnaný Nový Rok 2012 přeje P. Pilka Lubomír.
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Staré dějiny obce Újezda
Staré dějiny obce Újezda
Dějiny obce Újezda, zvaného kdysi
„Oujezda“ spadají do dvanáctého století, i když je jisté, že obec stávala již dávno před tím. Kdy a kým byla založena,
není známé. Rovněž odkud vzala své
jméno je neznámé. Jedině ze starého místního podání, že zde před dávnými věky
byl újezd, neboli z časů bývalých válek
hlavní průjezdní cesta od koní a vozů
udupaná.
Hlavním bodem v dějinách zdejší obce, o který se opírají veškerá data, je zdejší filiální kostel sv. Jiljí, původně kostel
farní. Rovněž ani o něm nelze zjistit přesně kdy a kým byl založen.

Újezd za vpádu švédů
Střídání pánů přinášely zdejším obyvatelům daně, roboty a útisk jak je uvedeno ve spisech. Nejhůře se vedlo poddaným v době válek - v husitské, ale
hlavně ve válce třicetileté. Obzvláště za
vpádu švédů do Čech r. 1639 byla obrácena třetina Čech v poušm. Loupeživé hordy projížděly vesnicemi, vyrabovaly a vzaly vše, co se vzít dalo. Vesnice zpustošily
a vypálili, po některých nezůstalo ani památky. Obce Újezd a Ostrovnice byly vydrancované a z větší části vypálené. Na
jihozápadě od Újezda ležela ves Liplesy,
(v místech nynějšího rybníka Vyplesa) ta
byla úplně srovnána se zemí, takže po

Újezd a Ostrovnice
V dějinách obce je uvedeno, že nynější část Újezda „Ostrovnice“ bývala až do
poloviny 17. století samostatnou vesnicí
a nesla název. „Wostrounicze“. Obě tyto
obce měl již roku 1268 v držení pán Sezima z Hořepníka, majitel hradu a panství Hradišmského, ke kterému tehdy zdejší obec náležela.
V roce 1268 je uvedeno, že v Oujezdě stojí farní kostel sv. Jiljí
Kostel ve svých počátcích neměl postranní kaple, byl pokryt šindelem a vížku měl dřevěnou. Po jmenovaném Sezimovi, zdědil obec Oujezd a Wostrouniczi
v roce 1299 Dětoch z Třebelovic a Žíželic, od roku 1321 se majitelem stal Petr
z Rožmberka. Uveden je v roce 1370 Šerec z Klamoše a roku 1397 je připomínán také co patron újezdského kostela
Jan Klamoš z Lomnice.
Újezd patříl k Hradišti, ke Klamoši
a později k Chlumci
Uvádí se, že patřila k panství Hradišmskému, některá léta k tvrzi Klamošské
a později k panství Chlumeckému. Jako
patron kostela Újezdského je připomínán
roku 1418 Milota z Úsova, také se uvolil
dávat ke kostelu desátky. Poslední pán
na tvrzi Klamošské jemuž obec Újezd
byla prodána, byl Jetřich ze Všejan od
roku 1451-1485. Od roku 1521 patřila
Klamoš k panství Chlumeckému. Pán
panství Chlumeckého Vilém Kostka z Postupic prodal celé panství mezi nimi i vsi
Újezd a Wostrounici jmenovaného roku
1521 Vojtěchovi z Pernštejna, pánu na
Pardubicích.
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ní nezůstalo ani památky. Rovněž i ves
Kolesy a Pamětník byly vypáleny, avšak
po válce roku 1652 byly tyto vesnice
znovu obnoveny.
Následky třicetileté války
Následky třicetileté války byly katastrofální, údaje jsou vyňaty ze Žiželického Urburu z roku 1571. V Čechách
klesl počet obyvatelstva z 3 milionů na
800 000 tisíc. Tisíce měst a vesnic bylo
vypáleno a zničeno, domácí zvířata téměř vyhubena. Půda byla po třicet let
ladem, nebylo lidí, kteří by ji obdělávali.
Rolníci pro velké daně a bídu ze svých
usedlostí po této válce utíkali. Páni na
jejich hospodářství dosazovali lidi, kteří
měli sebemenší obnos peněz. Tak roku
1668 koupil spáleniště Martin Volejník

(dnes čp. 27) Podobně v Ostrovnici se
usadil Vejvoda, později zvaný Bohatý,
(dnes čp. 13) který jako čeledín sloužil
v Klamoši, měl ušetřené peníze, o kterých se dozvěděli páni a vybídli ho přes
své úřady, aby jim peníze odevzdal a dali mu za ně opuštěnou rozsáhlou živnost čp. 13, 29, 30, 16 a 18. K dovršení
bídy po třicetileté válce vypukla ve zdejším okolí cholera a mor.
Ukradený kostel sv. Jiljí
Ani náboženské rozbroje neminuly
obec Újezd, nebom v roce 1606 při luteránských nepokojích za zdejšího faráře
Matyáše Linzera ze Schönuwergu byl katolíkům ukraden kostel a luteráni si dosadili svého kazatele.
Kostel byl po bouřlivých nepokojích vrácen katolíkům.
Újezd pod rychtou Štítskou a farností Žíželickou,
později i Vápenskou
Z roku 1617 se uvádí ve
spisech státního archivu v Praze, že obec Oujezd patří pod
rychtu Štítskou. Obec Oujezd,
Wostrounice a Štít byly spojeny
v jednu obec (jednalo se o spojené obce) kde toto sloučení
trvalo až do roku 1904.
Roku 1703 Václav Norbert
Oktavián ze Vchynic, co patron
újezdského kostela, dal kostel
řádně opravit a přestavět, od
tohoto roku náležel k farnosti
Žiželické. Později v r. 1721, za
nástupu jeho syna Františka Ferdinanda byl kostel přidělen k farnosti Vápenské.
Při návsi stojí jednoduchá, ale svébytná zvonice
Uprostřed při návsi, na druhé straně
cesty, blízko kostela sv. Jiljí stojí zvonice,
která byla postavena snad v 18. století.
Zvonice je hranolová, patrová, s nízkou
stanovou střechou. Konstrukce je štenýřová, bez vzpěr a zvonové stolice. Zvon,
který je přímo zavěšen na horním věnci trámů štenýřového hranolu, pochází
z roku 1576.
Volně zpracováno podle újezdské kroniky a jiných archivních materiálů.
Marcela Danihelková
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Gymnastika
V tomto zimním semetru udělal tým
gymnastiky mnohé změny. Dívkám se
pořídily nové tréningové i závodní dresy
(viz foto), chlapcům a dívkám pak trička

s nápisem našeho oddílu. Dále se přibrali noví sportovci a to jak dívky, tak
i chlapci různých věkových kategorií. Spo-

lečně od září pracovali na vystoupeních
na Mikulášskou besídku, která byla v režii právě celého oddílu gymnastiky. Na
Mikulášské besídce se oddíl představil
v 7 vystoupeních. Dívky se jako tradičně
představily ve vystoupeních na nářadích

(lavička, kladinka a velká kladina), 2x na
kobercích, dále i při skocích na malé
trampolíně a v pódivce. Noví cvičenci - dívky i chlapci si nacvičili vystoupení
v opičí dráze se skoky přes švédskou

bednu. Starší chlapci pak předvedli skoky na malé i velké trampolíně a nestyděli
se i cvičit v pódiovce. Mikulášská besídka se předvedla v novém kabátě a u diváků měla velký úspěch, změnilo se moderátorství besídky, vystoupení oddílu si
uvedli sami vedoucí a tělocvična se proměnila díky sněhové výzdobě od našeho
oddílu v zimní zasněženou krajinu. Od
ledna náš tým bude přibírat další členy
a to jak dívky, tak i chlapce. Zájemci se
mohou přijít podívat na naše cvičení každé úterý a čtvrtek od 18. hodin. Adepty
do našeho týmu vítáme, bude je ale čekat zkouška ze základů gymnastiky, nebom místa v oddíle jsou již omezená. Děkujeme tímto všem, kteří se podíleli na
chodu našeho týmu. Největší dík patří
vedoucí oddílu Iloně Entové, dále pak
Zdeňkovi Vamberskému, Petře Šimkové
a Martině Mrkvičkové. Přejeme všem bezproblémový vstup do nového roku 2012.
A těšíme se na Vás na našich hodinách
gymnastiky!!!

Ohlédnutí za Mikulášskou besídkou
Besídka je vždy přehlídkou činnosti
jednotlivých oddílů Sokola. Tentokrát ji
celou připravil oddíl gymnastek, který se
od září úspěšně rozrostl. Moderátorka

Petra Šimková vyzvala diváky, aby povzbuzovali cvičence potleskem, a opravdu bylo proč tleskat. Zasloužily si to nejen gymnastky a gymnasté při cvičení na
koberci, na kladině, na trampolínách, ale

i „broučci“ a „včelí medvídci“, kteří cvičili se svými rodiči, předškoláci se zimní
písničkou i nejmladší basketbalisté. Fotky z tohoto zdařilého vystoupení najdete
na sokolprelouc.rajce.idnes.cz.

SOKOL Přelouč zve na cvičení JÓGY
JÓGU může praktikovat každý, stačí malý kousek prostoru,
pohodlné oblečení a touha žít zdravějším a naplňujícím životem.
Jógové polohy = ásany procvičí každou část těla, protáhnou
a zpevní svaly a klouby, páteř a celý kosterní systém. Neomezují se jenom na tělesnou schránku, ale mají vliv i na vnitřní
orgány, žlázy a nervy, udržují celý systém zářivě zdravý. Odstraněním fyzického i duševního napětí se uvolňují obrovské
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zdroje energie. JÓGOVÁ DECHOVÁ CVIČENÍ = pranajáma oživují tělo a napomáhají ovládat mysl, takže se pak cítíte klidní
a osvěžení. Pozitivní myšlení a meditace dodávají zvýšenou
jasnost uvažování, duševní sílu a soustředěnost.
Na první pohled se zdá, že jóga je jenom série zvláštních
fyzických postojů, které udržují tělo pružné a ohebné. Ale postupem času, pravidelným prováděním ásan se správným dýcháním si začnete být vědomi drobných změn ve svém pří-
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stupu k životu. Díky stálému zpevňování a uvolňování těla
a zklidňování mysli začne ve vaší duši probleskávat stav vnitřního klidu, naší pravé přirozenosti. To je podstata jógy. Slovo
JÓGA pochází ze staroindického jazyka zvaného sánskrt, což
znamená spojení našeho fyzického těla s tělem duševním. Toto všechno prožíváme v našich cvičebních hodinách. V závěreč-

né relaxaci posloucháme příjemnou uklidňující hudbu, umocněnou vůní aromalampy.
Pokud vás tyto řádky oslovily, přijgte mezi nás. Cvičíme každou středu od 18.30 hodin ve druhém poschodí Sokolovny
Přelouč.
Těší se na vás Milena Plištilová.
výbor Sokola

Členská schůze

Následovalo vystoupení hospodáře
ing. Němce, který podrobně s využitím
vizuální techniky formou komentované
prezentace seznámil přítomné se zarybněním sportovních vod, organizací a průběhem brigád, problémy které organizace řeší v souvislosti s predátory (především kormorán a volavka) a organizací
prodeje povolenek na r. 2012.
Do programu povinně patří i zprava
dozorčí komise, na schůzi ji přednesl za
omluveného předsedu její člen p. Čermák.
Následná diskuze byla orientována
především na problémy sportovního rybolovu a rybářské stráže. Veškeré připomínky a dotazy byly v průběhu schůze
v zásadě zodpovězeny. Na základě diskuze byl do návrhu usnesení doplněn
úkol pro výbor a to: „Vstoupit do jednání s Fy. Excalliburf ohledně zpřístupnění části pozemku - louky - u revíru „Houser“.
Usnesení bylo schváleno absolutní
většinou přítomných (1 hlas proti) Celý
text usnesení a další informace najdete
na webových stránkách organizace.
Závěr schůze provedl předseda p. Zikl
a poděkoval za účast.
Všem členům organizace pak popřál zdraví, štěstí a hodně rybářských
úspěchů v novém roce.
Za výbor MO: J. Posledník

V sobotu 3. prosince
se v sále místního kina konala členská schůze místní rybářské organizace.
V obsáhlém referátu
zhodnotil předseda p. Zikl uplynulý rok
a to jak v oblasti spolkové tak i ekonomické a sportovní. Organizace si podle
jeho slov vedla v r. 2011 stejně dobře jako v letech minulých, uspořádala všechny plánované akce počínaje zájezdem
na rybářskou výstavu do Prahy, přes velmi úspěšný rybářský ples pořádaný netradičně v sokolovně v Přelouči, uspořádáním všech tradičních závodů jak pro
děti tak i dospělé v Přelouči, Heřmanově
Městci i Lázních Bohdaneč - podrobné
informace o těchto akcích byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách
organizace.
Poděkoval všem členům, kteří se na
přípravě, organizaci a celkovém průběhu
podíleli, protože s ohledem na jejich počet, organizační a materiální náročnost by
je i přes slušnou podporu ze strany sponzorů nebylo možno všechny uskutečnit.
V části zaměřené na ekonomiku,
zhodnotil mimo jiné průběh a zajištění

výlovu rybníku Buňkov, který je samozřejmým, každoročním vyvrcholením pracovního nasazení stálých zaměstnanců
i jejich aktivních pomocníků z řad členské základny. Letošní dobrý hospodářský
výsledek je především jejich zásluhou.
V další části pak informoval o současném
stavu přípravy realizace stavby rybníku
„Zaječák“ a problémů, které s touto stavbou souvisí. Do ekonomické části patřila
i pasáž o navrhované úpravě - zvýšení - ceny za povolenku na místní vody. Podrobně vysvětlil kalkulaci, která je základem tohoto rozhodnutí.
V další části pak jednatel p. Zářecký
s použitím vizuální prezentace informoval přítomné o definitivním hospodářském
výsledku za rok 2010 - členská schůze
pokud je v prosinci je informována pouze o předběžném hospodářském výsledku v daném roce - a předběžném výsledku za rok 2011. Ze zprávy vyplynulo, že
za r. 2010 překročil dosažený čistý zisk
400tisíc a byl v celém objemu převeden
do základního jmění organizace. Hospodářské výsledky za rok 2011 byly opět
předběžné, definitvní budou schvalovány na příští členské schůzi.

HASIČI OBČANŮM
Vážení spoluobčané, i v průběhu letošního roku budete
mít příležitost získat na stránkách Přeloučského Roštu základní informace, jak jednat v případě vzniku mimořádné události, havárie nebo nehody. Začněme tím, jak rozlišit „houkání“,
když zazní sirény. Sirény jsou prostředkem k varování obyvatel při hrozícím nebezpečí. Každý občan by měl vědět, jaké
druhy signálů existují, co který znamená a hlavně - jak se v případě ohrožení zachovat.
Jak budete varováni v případě ohrožení?
Varovným signálem „všeobecná výstraha“, kterým je obyvatelstvo varováno v případě hrozby nebo vzniku mimořádné
události, jako je např. povodeň, únik nebezpečných látek do
životního prostředí, velký požár, výbuch, apod. Signál je vyhla-

1 / 2012

šován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund (obvykle
zazní třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech). Obyvatelstvo je následně informováno o tom, co se stalo a co se má
v takovém případě dělat, a to pomocí elektronických sirén, obecního rozhlasu a dalších informačních prostředků (TV, rozhlas).
Pravidelně můžete slyšet také zkoušku sirén, a to každou
první středu v měsíci ve 12.00 hodin. Ověřuje se jím funkčnost
systému varování a slyšitelnost sirén. Signál je vyhlašován nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund.
Slýchat můžete i požární poplach, který slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany obce nebo podniku. Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 sekund
trvalý tón, 10 sekund pauza, 25 sekund trvalý tón). U elektronických sirén vysílaný signál napodobuje zvuk trubky „HO-ŘÍ“,
HO-ŘÍ“. Zkouška sirén ani požární poplach nejsou varovným
signálem! Více pak naleznete na www.hzspa.cz.
Eva Kuthanová, HZS Pardubického kraje
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Halový turnaj starších přípravek v kopané
FK Přelouč uspořádal v 12. 11. 2011
ve sportovní hale ve Chvaleticích turnaj
starších přípravek. Turnaje se tradičně
zúčastnila mužstva z Pardubického, Královehradeckého a Středočeského kraje
a poprvé jsme přivítali i mužstvo z Libereckého kraje. Ve skupině A na sebe narazila mužstva Přelouče, Kolína r. 2002,
MFK Chrudim r. 2002 Vlci, FK Náchod
r. 2001 a Baumitu Jablonec n. N., ve skupině B hrála mužstva Lipoltic, MFK Chrudim r. 2001, MFK Chrudim r. 2002 Medvědi, FK Náchod r. 2002 a FK Kolín r. 2001.
Ze skupiny A postoupilo z prvního místa
mužstvo FK Kolín 2002 a z druhého místa zásluhou kanonády v posledním utkání skupiny mužstvo Jablonce, které tak
na skóre přeskočilo Náchod 2001. Skupinu B vyhrálo mužstvo Náchoda 2002
a druhé skončilo mužstvo MFK Chrudim
2001. Mužstvo pořádajícího FK Přelouč
na své soupeře nestačilo a všechna utkání v základní skupině prohrálo, i když
rozdíl skóre v některých zápasech neodpovídal průběhu hry. Bohužel se však
v každém utkání projevila chvilková ztráta koncentrace, po které následovalo několik rychlých gólů, které znehodnotily
snažení celého týmu.
V semifinálových soubojích překvapivě podlehlo mužstvo MFK Chrudim 2001
celku Kolína 2002 0:2 a překvapení se
zrodilo i ve druhém semifinále, ve kterém Jablonec nestačil na Náchod 2002
a prohrál s ním 0:1. Ve finále se Kolín
ujal rychle vedení, Náchodu se sice pět
minut před koncem povedlo snížit, ale
v poslední minutě o vítězství v zápase
i v celém turnaji rozhodlo druhou brankou mužstvo Kolína. V zápase o třetí místo diváci branku neviděli a o třetím místě Jablonce tak rozhodly až pokutové

kopy. FK Přelouč neuspěl ani v posledním zápase a v utkání o deváté místo
podlehl Lipolticím 0:1. Všechna individuální ocenění si odvezla mužstva Náchoda, nejlepším hráčem byl vyhlášen
Kryštof Janečka z FK Náchod 2002, nejlepším brankářem jeho kolega Jakub
Kryštof a nejlepším střelcem se stal s pěti brankami Dominik Malý z FK Náchod
2001.
Závěrem chceme vyslovit uznání všem
mužstvům za vzorné vystupování, dále
patří dík sponzorům turnaje, kterými byly Pamep, Zelenina Vitera a Elektrárna
Chvaletice a. s.
Turnaj starších přípravek
Skupina A
Přelouč - Kolín 02
Náchod 01 - Chrudim Vlci
Kolín 02 - Jablonec
Přelouč - Chrudim Vlci
Náchod 01 - Jablonec
Kolín 02 - Chrudim Vlci
Přelouč - Náchod 01
Chrudim Vlci - Jablonec
Kolín 02 - Náchod 01
Přelouč - Jablonec
1.
2.
3.
4.
5.

Kolín 2002
Jablonec n. N.
Náchod 2001
Chrudim Vlci
Přelouč

0
1
1
1
0
1
0
0
1
0

12 : 2
7:2

Skupina B
Lipoltice - Kolín 01
Náchod 02 - Chrudim Medv.
Kolín 01 - Chrudim 01
Lipoltice - Chrudim Medv.
Náchod 02 - Chrudim 01
Kolín 01 - Chrudim Medv.

0
4
0
0
2
0

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

6
1
1
2
0
0
5
0
1
10

8
6
6
5
0

b.
b.
b.
b.
b.

:
:
:
:
:
:

2
0
3
0
0
0

Lipoltice - Náchod 02
Chrudim Medv. - Chrudim 01
Kolín 01 - Náchod 02
Lipoltice - Chrudim 01

0
0
2
1

1.
2.
3.
4.
5.

10
9
5
2
1

Náchod 2002
Chrudim 2001
Kolín 2001
Chrudim Medvědi
Lipoltice

Třetí A - čtvrtý B
Náchod 01 - Chrudim Medv.
Čtvrtý A - třetí B
Chrudim Vlci - Kolín 01
1. semifinále
Kolín 02 - Chrudim 01
2. semifinále
Jablonec - Náchod 02
O 9. místo
Přelouč - Lipoltice
O 7. místo
Chrudim Medv. - Kolín 01
O 5. místo
Náchod 01 - Chrudim Vlci
O 3. místo
Chrudim 01 - Jablonec
na penalty
Finále
Kolín 02 - Náchod 02

:
:
:
:

2
4
2
5
b.
b.
b.
b.
b.

4:0
2:0
2:0
0:1
0:1
0:2
3:0
0:0
1:2
2:1

Konečné pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FK Kolín 2002
FK Náchod 2002
Baumit Jablonec n. N.
MFK Chrudim 2001
FK Náchod 2001
MFK Chrudim 2002 Vlci
FK Kolín 2001
MFK Chrudim 2002 Medvědi
Lipoltice
FK Přelouč

Mikulášská akademie Střední školy chovu koní
a jezdectví Kladruby nad Labem
Dne 7. 12. 2011 se v jízdárně Střední školy chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem uskutečnila XXV. Mikulášská akademie, která byla zahájena
sborem trubačů školy. Jako první vjeli do
jízdárny andělé na koních a za nimi čerti, kteří se snažili navodit předvánoční
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atmosféru. Konec zábavy a začalo se soutěžit na koních. Jako první byla soutěž
zvaná mini-maxi. Žáci měli za úkol, překonat sérii dvou skoků. Přičemž s každým kolem se druhá překážka zvyšovala. Kdo chyboval, musel z kola ven. Druhá
soutěž nazvaná košilová, kde družstvo

třemáků soutěží proti družstvu druháků.
Jezdec musí dojet na vytyčené místo, seskočit z koně, svléknout rozlišovací tričko, nasednout na koně a uhánět rychle předat štafetu druhému z družstva.
Všichni přihlížející mohutně povzbuzují
a fandí své třídě. A soutěží se dále - pře-

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

sedlávání, předávání bičíku a konečně
oblíbená židličková, kterou všichni znají už z mateřské školy. Po této poslední

soutěži jdou koně odpočívat do stáje a začíná
se soutěžit bez koní. Jako první se závodí v parkuru po svých. Každá
třída postavila na start
5 žáků, aby si vyzkoušeli jaké je to skákat
přes překážky jako koně. Všem to šlo báječně, ale někteří špatně
odhadli vzdálenost a pokřtili povrch jízdárny.
Soutěž střídá soutěž
(skákání v pytlích, slalom s vejci, trakaře a přetahování lanem).
Je tu konec, máme posledního vítěze a už
se těšíme na příští soutěžní zápolení.

!

Jana Cincibuchová

Spotřebitelská poradna
Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům
nabízí v rámci poradny bezplatně:
$ Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání
zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování

za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na
telefonní lince. Poradenství je zdarma,
platí se pouze cena běžného hovoru.
Telefonní linka: 299 149 009
Provozní doba: Po - Pá 9 - 17 hod.
$ Publikace, např. tištěná informační brožura o marketingových praktikách pro-

dejců na předváděcích akcích určená
převážně seniorům.
$ Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné zasílání nových
informací k vybrané kategorii výrobků.
$ Vzory, vybrané vzory právních listin
a podání vypracované pro konkrétní
účel (volně ke stažení na webových
stránkách www.dtest.cz),
web: http://www.dtest.cz/

Inzerce

1 / 2012
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SOUPISKY PŘELOUČSKÉ HOKEJBALOVÉ LIGY 2010-11
HT CEPY
Libor Komůrka, Radek Balán, Martin Beránek, Milan Beránek,
Štěpán Poříz, Stanislav Korel, Marek Smolík, Miroslav Stránský,
Radovan Pišta, Michal Drenko, Jiří Švihlík, Ondřej Waber, Tomáš
Matrka, Michal Jeřáb, Petr Novotný, Petr Menc, Marcel Filip, Pavel Maschke, Jan Moravec, David Kántor, Lukáš Vlasák, Tomáš
Minařík, Tomáš Schejbal, Petr Šatara,
vedoucí týmu Libor Komůrka

BC MOTOR STARS JIH
Petr Brykner, Jan Cidlinský, Martin Šmíd, Luděk Tesák, Martin
Sláma, Tomáš Hájek, Jiří Kadera, Jiří Myška, Aleš Mátl, David
Štefanský, Luboš Musil, Aleš Ulrych, Michal Plháček, Lukáš Bažant, Michal Janko, Vojtěch Navrátil, Jan Dyntar, Zdeněk Řehák, Roman Stoklasa, Jiří Hubáček, Roman Štefanský, Marek
Jurkas, Bronislav Stuchlík, David Večerník,
vedoucí týmu Rostislav Sukup

ROCKETS
Jan Michálek, Jan Dušek, Michal Kobera, Tomáš Rosenberger,
Martin Kohout, Marcel Slanina, Petr Smekal, Aleš Záruba, Ondřej Matoušek, Petr Minařík, Pavel Pluhar, Tomáš Frencl, Jan
Bílý, Roman Dubišar, Štěpán Hrnčíř, Aleš Kudrna, Michal Kačírek, Luděk Franc, Pavel Kouba, Jiří Marek, Martin Bahník, Václav Sůra, Zdeněk Hanuš,
vedocí týmu Monika Kohoutová

RIO
Michal Židlický, Igor Ročín, Jakub Mucha, Leoš Tamchyna, Jakub Stráník, Jiří Kalousek, Petr Sobotka, Rudolf Raška, Ondřej
Studený, Jakub Horák, Ladislav Ledecký, Jakub Novák, Josef
Janecký, Pavel Veselý, Miroslav Pištora, Jakub Slabý, Lukáš Slabý, Tomáš Ježek, Petr Staněk, Richard Novotný, Roman Škuta,
Jan Kraus,
vedoucí týmu Jaromír Kraus

HC DEVILS
Radek Kopecký, Jan Vejdělek, Marcel Petr, Jan Malý, Ladislav
Homola, Petr Vokál, Michal Tomášek, Aleš Kožený, Filip Kaván,
Robert Koch, Michal Špaček, David Černický, Luboš Pazdera,
Lukáš Kamaryt, Zbyněk Hejhal, Martin Hlavsa, Slavomír Zdeněk, Pavel Šprincl, Aleš Danihelka, Martin Oberreiter, Pinson
Solano, Robert Košmál, Tomáš Vorba,
vedoucí týmu Radek Kopecký

ČUNÍCI
David Krejčík, Jan Příhoda, Radim Kubát, Radek Dostál, Dan
Reichman, Milan Kašík, Petr Nedělka, Jan Hausel, David Kubát, Lukáš Dvořák, Martin Kazimír, Ladislav Jezdinský, Zbyněk
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Čapek, Bohumil Lapka, Tomáš Hackenberg, Michal Pidanič,
Jan Pecka, Petr Špaček, Marek Novotný, Miloš Kamaryt, Aleš
Bečka,
vedoucí týmu Martin Kazimír

BEER STARS BŘEHY
Tomáš Vlk, Lukáš Vlk, Michal Drápalík, Martin Drápalík, Jan Čížek, Jaroslav Pospíšil, Petr Ziegler, Petr Jirák, Pavel Malý, Jiří
Kopecký, Miloš Panchártek, Vratislav Klička, Jaroslav Matějovský, Tomáš Jirsa, Miroslav Svatoš, Petr Sedmák, Tomáš Přívozník, Robin Vaněk, Daniel Karas, Lukáš Šilar,
vedoucí týmu Tomáš Vlk, Michal Drápalík

KENYA
Jaromír Kraus, Petr Svoboda, Petr Šanda, Lukáš Hutla, Jakub
Nebřenský, Radim Adámek, Filip Mucha, Ondřej Kouba, Martin Kryštof, Pavel Ročín, David Kazimír, Lukáš Chmelík, Ondřej
Holub, Filip Nový, Josef Holeček, Petr Musil, Luboš Moravec,
Tomáš Jindra, Radek Šolta, Aleš Mít, Michal Zima, Roman Waldhans, Jan Novotný, Jakub Ježek, Lukáš Pfeiffer,
vedoucí týmu Petr Svoboda

CHLUPATEJ BOBR
Jan Zatloukal, Tomáš Grande, Radek Grande, Martin Hloušek,
Radek Hloušek, Roman Krupička, Kamil Kautský, Jiří Kuře, Michal Kaňuka, Petr Veselý, Zdeněk Hrbek, Aleš Jarolím, Martin
Blažek, Josef Rambousek, Honza Minář, Jan Barva, Jaroslav
Wohlhofner, Ladislav Chára, Pavel Benadík, Zdeněk Stránský,
Dušan Novák, Michael Moravec, Martin Hrubeš, Václav Volný,
Petr Haas,
vedoucí týmu Jan Zatloukal

TPS GAMBRINUS
Daniel Starý, Michal Veselý, Petr Beneš, Petr Svoboda, Vladimír
Novotný, František Zerzán, Petr Cincibuch, Ivan Moravec, Michal Vorlíček, Radim Hrubeš, Jaroslav Kopecký, Milan Piskač,
Ondřej Vala, Martin Růžek, Tomáš Novotný, Michal Synek, Filip Forstl, Dominik Jirák, David Novotný, Miloš Moravec, Břetislav Malý, Jiří Laurin, Jan Fíla, Vladimír Loužil
vedoucí týmu Lubomír Poledne

FAN CLUB JESTŘÁBI PŘELOUČ
Pavel Rob, Josef Vysoký, Petr Kmoníček, Aleš Šejna, David Štainer, Roman Chyba, Zdeněk Smolík, Tomáš Smolík, David Václavek, Ondřej Kadaník, Michal Kohout, Martin Kohout, Aleš
Zitta, Jiří Sobl, Lukáš Pleskot, Luboš Kasal, Martin Kadaník, Libor Capay, Filip Oliva, Adam Bednář, Štěpán Bořek, Tomáš
Dvořáček
vedoucí týmu David Václavek
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Orel Přelouč - oddíl florbalu
V lednovém čísle přinášíme čtenářům Roštu přehled o situaci družstev mužů a juniorů florbalového oddílu Orla Přelouč. Soutěže těchto týmů se po vánoční přestávce, která dělí
sezónu téměř na dvě poloviny, rozeběhnou v lednu opět naplno, a tak jistě neuškodí stručné shrnutí aktuální situace těchto družstev.

Čelo tabulky Pardubické ligy:
1. Sokol Pardubice C
10
2. FTC Vysoké Mýto
10
3. Orel Přelouč B
10
4. Respect Heřman. Městec 10
5. TJ Lubná
10

7
6
6
6
3

3
3
1
0
2

0
1
3
4
5

24
21
19
18
11

60:30
55:34
54:42
51:47
45:56

Orel Přelouč - muži A:

Orel Přelouč - junioři:

Áčko mužů dosahovalo v první polovině sezóny průměrných
výsledků. Předváděná hra byla sice často lepší, než konečný
výsledek, což ovšem při pohledu na tabulku není vidět. Po výborných výkonech na domácí palubovce proti loňským lídrům
soutěže z Trutnova a Vrchlabí, následovaly 2 prohry na turnaji
ve Svitavách, kde zejména prohra s domácím lídrem soutěže
po spoustě neproměněných šancí dost mrzela a hlavně byla
zcela zbytečná.
Vzhledem k tomu, jak je liga ve své středu nevídaně vyrovnaná, kdy 3. a 10. celek od sebe dělí pouhých 6 bodů, bude
nutné nadále pečlivě sbírat body s celky v druhé půlce tabulky
a zejména na jejím konci. Pak se týmu vyhnou záchranářské
starosti při případném sestupu více než jednoho týmu, ke kterému by mohlo dojít díky vývoji ve vyšších soutěžích. Naopak
by toto mravenčí sbírání tzv. „povinných“ bodů mohlo přinést
pobyt v klidné první polovině tabulky.

Juniorům chvíli trvalo, než se jejich soutěž rozeběhla naplno, protože vlivem rozpisu soutěže a přeložení našeho domácího turnaje, abychom nekolidovali se zápasem basketbalového áčka mužů, měli kluci po úvodních dvou duelech téměř
dvouměsíční pauzu.
Ta jim ale paradoxně přišla vhod a díky tréninkové píli prokázali zvyšující úroveň své hry přenést i do výsledků. Jediným
stínem je zbytečný výpadek v té době s posledním Vamberkem,
protože po 5 minutách jsme doma vedli 3:0 a ztratit takovýto
zápas je zcela zbytečné.
Na druhou stranu následný souboj v domácí hale s lídrem
z Jaroměře, s kterým předtím v Jaroměři prohráli, přinesl strhující bitvu a náš vítězný obrat ve druhé třetině ze stavu 1:3 na
6:3. Soupeř se ale nevzdal a až do poslední minuty to byl lítý
souboj kdo z koho. Kluci ale předvedli zcela mimořádný, fantastický výkon, takže po závěrečném hvizdu jim zaplněná přeloučská hala aplaudovala dlouho ve stoje. Pro ty z vás, kdo
u toho byli, to byl jistě nezapomenutelný zážitek!

Poslední výsledky:
FbK Kostelec n/O
FBC Draci Lanškroun
FBC Trutnov (DTJ)
TJ Spartak Vrchlabí
FbK Svitavy
Sokol Pardubice G

5:6,
4:1,
4:4,
7:4,
3:4,
0:5.

Střed 11-členné tabulky 3. ligy:
4. FbK Kostelec n/O
8 5 0 3
5. FBC Trutnov (DTJ)
10 4 2 4
6. Orel Přelouč A
10 4 1 5
7. FBC Draci Lanškroun
8 4 1 3
8. TJ Spartak Vrchlabí
8 4 0 4

15
14
13
13
12

38:37
50:35
46:36
38:33
46:34

Orel Přelouč - muži B:
Béčko mužů se stále překvapivě drží špice Pardubické ligy.
Když už se po sérii 3 proher s celky z aktuální špice ligy zdálo,
že týmu dochází dech a nastává propad 9-člennou tabulkou
dolů, dvě poslední, velmi cenné výhry nad týmy ze spodku tabulky tým vynesly zpět až na třetí místo.
Vzhledem k 9-bodovému odstupu od sestupových pozic
může tak tým v klidu získávat v 2. polovině soutěže další cenné zkušenosti zejména pro mladé hráče orelské juniorky, kteří se v béčku mužů prosazují čím dál tím více.
Poslední výsledky:
FBK Piráti Sokol Chrudim
FTC Vysoké Mýto
Sokol Pardubice C
Respect Heřmanův Městec
FBC Letohrad B
Sokol Ústí n/O

1 / 2012

7:2,
2:8,
2:6,
2:6,
8:1,
8:6.

Výsledky:
FBK Piráti Sokol Chrudim
FbK Svitavy
TJ Sokol Jaroměř
FBO Baník Vamberk
FBO Baník Vamberk
TJ Sokol Jaroměř

8:7,
4:3,
3:6,
7:3,
6:9,
7:6.

Tabulka 3. ligy juniorů:
1. TJ Sokol Jaroměř
10 8 0 2
2. FBK Jičín
8 5 1 2
3. Orel Přelouč
8 4 1 3
4. FbK Orlicko-Třebovsko
8 4 0 4
5. FbK Svitavy
8 3 0 5
6. FBO Baník Vamberk
10 3 0 7
7. FBK Piráti Sokol Chrudim 8 2 0 6

24
16
13
12
9
9
6

73:42
57:38
47:53
45:47
31:42
49:67
38:51

Na závěr článku o přeloučském florbalu pak všem jeho fanouškům připomínám, že florbal v Městské sportovní hale lze
v 1. čtvrtině roku shlédnout v tyto termíny:
sobota
7. 1. - muži A,
neděle
8. 1. - mladší žáci,
neděle
15. 1. - starší žáci,
sobota
28. 1. - muži B,
sobota
25. 2. - ženy,
sobota
10. 3. - junioři.
Začátky utkání a další podrobnosti z přeloučského florbalu pak můžete sledovat na našich 5 nástěnkách po městě či na
webových stránkách www.fbcprelouc.ic.cz.
Mirek Kumstýř
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Na Dakar 2012 se chystá také pětinásobný vítěz
Josef Macháček
Na Dakar 2012 se opět chystá také pětinásobný vítěz kategorie čtyřkolek Josef Macháček, závodník z Heřmanova
Městce nedaleko Přelouče. Pokud by se mu podařilo vyhrát
čtyřkolky i tentokrát, mohl by vyrovnat rekord Karla Lopraise.
Jenže to nebude ani náhodou snadné.

Jak vypadá konkurence ve vaší kategorii?
Pojede 32 lidí, z toho tak dvanáct může vyhrát.

Dakar 2012 se blíží, kolikátá je to vlastně tvoje osobní
účast?
11x vcelku, z toho desátá závodní. Jednou jsem zajišmoval
kompletní asistenci a dvakrát v roce 1997 a 98 částečnou
asistenci na evropském kontinentu. V roce 2005 jsem ještě
asistoval u odvozu Macíkova Liazu.
Jak nyní piluješ fyzičku?
Hlavně makám do dvou v noci v dílně, to je ta nejlepší příprava. Málo spát a hodně dělat. Fyzičku nijak nepiluji. Když
v mém věku začnu, tak mi hned někde něco lupne a pak se
z toho dva týdny vzpamatovávám.
Foto Pavel Jelínek
Jak se ti líbí plánované změny trati?
Tram je pro všechny stejná. Dakar se zase zkrátil. Kde jsou
ty časy, kdy měl přes deset tisíc km. Nezajímá mě, jestli jsou
to duny nebo kamení. Jediné překvapení může přinést Peru,
kde bude asi hodně písku, což mi ale nevadí.
A na závěr - přivítal bys návrat Dakaru do Afriky, kdyby to
bylo opět možné, nebo raději dál v Americe?
Návrat do Afriky? Asi ano. Po čtyřech letech by to byla vítaná změna. A byl by zase o měsíc více na přípravu, bylo by to
i levnější. Pro buggynu by pak byla lepší Afrika. Je tam méně
feše (jemného písku). Myslím ale, že se bude ještě tak deset
let jezdit v Americe.
Foto Petr Lusk, foto týmu
Zvažoval jsi jet s buggynou a nakonec jedeš opět se čtyřkolkou. Na buggyně se ale dál pracuje a staví se nová
a lepší?
Samozřejmě. Buggyna se připravovala od havárie v Polsku - dělal se nový rám, velká nádrž, aby byla homologovaná. Fyzicky jsem ji dostal až v půlce září a potom bych ji s mojí kapacitou již nedokázal dodělat. Buggynu si nakonec pronajmul
Dušan Randýsek, který ji nakonec ani s pěti lidmi, které měl
k dispozici, nebyl schopen dodělat. Plánuji s ní tak start až
na Silk Way (léto 2012).

Díky za rozhovor a přeji mnoho zdaru a šrastný návrat.
Pavel Jelínek, šéfredaktor Motormix

Inzerce

Jak bys srovnal jízdu v obou těchto strojích. Přece jen je
to asi zcela zásadní rozdíl.
To je tak na hodinu vyprávění. Je to diametrální rozdíl. Na
čtyřkolce se cítím nebezpečně, buggyna je auto, jsem tam připoután. Rychlost je přibližně stejná. Je zde omezena na 150 km
za hodinu a hlídá to GPS. Když chybí do limitu čtyři km, pípá to.
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