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Zprávy z radnice !

56. schůze rady města proběhla
22. 10. 2012. Radní na ní schválili man-
dátní smlouvu na administraci projektu
„Rekonstrukce kotelny Základní umělec-
ké školy Přelouč na učebnu zpracování
a reprodukce zvuku“ se společností Insti-
tut projektového řízení a. s. Hradec Krá-
lové. Dne 2. 6. 2012 byl projekt Rekon-
strukce kotelny Základní umělecké školy
Přelouč na učebnu zpracování a repro-
dukce zvuku schválen k poskytnutí dota-
ce z Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod. Dne 17. 9. 2012
byla podepsána smlouva o poskytnutí
dotace. Předkládaná mandátní smlouva
na zajištění administrace projektu bude
uzavřena se společností Institut projek-
tového řízení a.s. se sídlem v Hradci Krá-
lové, který ve výběrovém řízení zvítězil
s nejnižší nabídkovou cenou. 

Rada rovněž souhlasí s bezplatným
poskytnutím prostor velkého sálu Ob-
čanské záložny pro potřeby konání cho-
vatelské přehlídky trofejí za rok 2012
v termínu od 23. 4. 2013 do 28. 4. 2013
z důvodu hodnocení kvality chované zvě-
ře a kontroly lovené zvěře. 

Rada rovněž vzala na vědomí zprá-
vu velitele městské policie o výsledku vý-
běrového řízení na nový služební auto-
mobil městské policie. Dne 15. 10. 2012
proběhlo v souladu s vnitřní směrnicí
02/12 výběrové řízení na služební auto-
mobil městské policie. Dle zadaných po-
žadavků byla pro výběr nabídky rozho-
dující výsledná nejnižší cena. Tu předlo-

žila firma Profi auto servis, s.r.o. Přelouč
a s touto firmou bude i následně uza-
vřena smlouva o dodávce služebního
automobilu. 

57. rada města proběhla dne 5. 11.
2012. Radní na ni mimo jiné vzali na
vědomí zprávu velitele městské policie
o výsledku výběrového řízení na zázna-
mové zařízení městského kamerového
dohlížecího systému (MKDS). Dne 2. 11.
2012 proběhlo v souladu s vnitřní směr-
nicí Městského úřadu Přelouč č. 02/12
výběrové řízení na záznamové zařízení.
Dle zadaných požadavků byla pro výběr
nabídky rozhodující výsledná nejnižší
cena a splnění termínu realizace do kon-
ce roku 2012. S vítěznou firmou Zdeněk
Jugas bude uzavřena smlouva o dodáv-
ce tohoto záznamového zařízení. Předá-
ní díla bude dle zadání do 31. 12. 2012. 

Rada dále doporučila Zastupitelstvu
města Přelouče schválit zadání územní-
ho plánu města a vzít na vědomí protokol
z vyhodnocení požadavků, připomínek
a podnětů k návrhu zadání územního
plánu Přelouč. 

Schválena byla výzva k podání na-
bídky - zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce „Rekonstrukce kotelny Základ-
ní umělecké školy Přelouč na učebnu
zpracování a reprodukce zvuku“. Cílem
uvedené veřejné zakázky je rekonstruk-
ce a přístavba bývalé uhelny v areálu ško-
ly a vybudování zkušebny pro dechový
orchestr se sociálním zázemím. Součás-

tí rekonstrukce a přístavby bude i úpra-
va stávajícího prostoru plynové kotelny.
Rozdělením původního velkého prosto-
ru vznikne nová menší kotelna, sklad
a chodba, která bude navazovat na stá-
vající chodbu a schodiště v prvním pat-
ře školy. Nová přístavba bude propoje-
na se stávajícím objektem školy pomocí
stávajícího schodiště a chodeb, na které
přístavba navazuje. Dne 27. 6. 2012 byl
projekt „Rekonstrukce kotelny Základní
umělecké školy Přelouč na učebnu zpra-
cování a reprodukce zvuku“ schválen
k poskytnutí dotace z Regionálního ope-
račního programu NUTS II Severovýchod.
Dne 17. 9. 2012 byla podepsána Smlou-
va o poskytnutí dotace. 

Projednány byly rovněž zápisy z jed-
nání osadního výboru v Klenovce a Mě-
licích. Rada města naopak nedoporučuje
zastupitelstvu města zařadit jako priorit-
ní akci do rozpočtu na rok 2013 výstavbu
nových autobusových zastávek pro me-
ziměstskou autobusovou dopravu v uli-
ci Vrchlického z důvodu předpokládané-
ho zanedbatelného využití. 

Radní schválili i omezení MHD v Pře-
louči ve dne 27. 12. a 28. 12. 2012 na
„víkendový režim“ a omezení MHD dne
31. 12. 2012, kdy by MHD byla v provo-
zu max. do 18.00 hod.                 mh

RADA MĚSTA PŘELOUČE

XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče proběhlo
15. 11. 2012. Zastupitelé na něm mimo jiné vzali na vědomí
návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Kle-
novka. Ze zápisu osadního výboru Lohenice vyplývají tyto po-
žadavky na město: prodloužení chodníku k nové zástavbě smě-
rem k Mělicím, vybudování komunikace za čekárnou a dodělání
finálního povrchu na komunikacích na návsi. Osadní výbor Mě-
lice požaduje zpracování projektu na kanalizaci a chodníky
v obci a opravu cesty u autobusové zastávky. 

Zastupitelstvo rovněž schválilo zadání územního plánu Pře-
louče a vzalo na vědomí protokol z vyhodnocení požadavků,
připomínek a podnětů k návrhu zadání územního plánu Pře-
louč. Zastupitelstvo města schválilo na zasedání dne 30. 6.
2011 pořízení nového Územního plánu Přelouč. Po přípravných
pracích a výběru projektanta byla v závěru srpna 2012 ukon-

čena 1. fáze pořizování územního plánu, a to „Průzkumy a roz-
bory“. Na základě těchto „Průzkumů a rozborů“ byl ve spolu-
práci s projektantem vypracován návrh „Zadání“ územního
plánu Přelouč. Ještě před vlastním zahájením projednávání ná-
vrhu zadání byl tento, včetně výsledků průzkumů a rozborů,
projednán na zasedání zastupitelstva dne 13. září 2012. Při-
pomínky zde vznesené byly do návrhu zadání zapracovány.
Městský úřad Přelouč, jako pořizovatel, oznámil projednání ná-
vrhu zadání veřejnou vyhláškou a rozeslal oznámení o projed-
nání všem dotčeným orgánům. Do 22. 10. 2012 mohl každý
uplatnit své požadavky. Po schválení zadání projektant (T-plán
Praha) zpracuje návrh územního plánu, který bude projednán
s dotčenými orgány. 

Zastupitelstvem města byla dále schválena a vydána Obec-
ně závazná vyhláška města Přelouče č. 10/2012, kterou se mě-
ní obecně závazná vyhláška č. 9/2011, o místním poplatku za
provoz systému shromažkování, sběru, přepravy, třídění a od-
straňování komunálních odpadů. 

mh

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, 

že 31. 12. 2012 
bude Městský úřad v Přelouči 

pro veřejnost uzavřen. 



Dnem 1. července 2012 nabyla účinnosti novela zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, která se vztahuje k zavedení místního poplatku za
provoz systému shromažkování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů dle § 10b citované-
ho zákona, a to od 1. ledna 2013.

Novelizace přinesla zásadní změny, které byly zapra-
covány do obecně závazné vyhlášky města Přelouče č. 10/
/2012, kterou najdete na oficiálních stránkách města Pře-
louče nebo na informační tabuli na Městském úřadě Pře-
louč, 4. patro - právní oddělení. 

Místní poplatek za provoz systému
shromažWování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů

Poplatník
a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na

území České republiky povolen trvalý pobyt nebo pře-
chodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky pře-
chodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kte-
rých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinné-
mu domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.

Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své po-

platkové povinnosti nejpozději do 30 dní ode dne, kdy mu
povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit exi-
stenci skutečností zakládajících nárok na osvobození od po-
platku.

Sazba poplatku
Celková výše poplatku činí 492 Kč na kalendářní rok

2013. 
V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlast-

nictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodin-
ného domu v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců
pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce.

Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro sta-
novení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto
měsíce.

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6.

2013.
Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek

splatný nejpozději do 6 měsíců ode dne vzniku poplatkové
povinnosti.

„Den platby“ se stává až den, kdy platbu obdrží banka
správce poplatku.

Osvobození
Od poplatku jsou osvobození:
a) poplatníci s celoročním pobytem v zařízeních sociální péče

a obdobných zařízeních neziskových organizací 
b) poplatníci, kteří jsou celoročně ve vazbě nebo výkonu ne-

podmíněného trestu odnětí svobody 
c) poplatníci, kteří se celoročně zdržují mimo území města

za účelem studia, zaměstnání nebo pobytu v zahraničí
d) poplatníci s pobytem na území města, kteří mají ve vlast-

nictví stavbu, určenou k individuální rekreaci, nacházející
se na území města, ve které není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba

e) děti do jednoho roku věku

Způsob úhrady
Poplatek se platí na účet města
a) v hotovosti v pokladně Městského úřadu Přelouč
b) poštovní poukázkou 
c) bezhotovostním převodem na účet č. 19-1425561/0100 u Ko-

merční banky a.s., pobočka Přelouč.

Variabilním symbolem je pořadové číslo poplatníka při-
dělené správcem poplatku a bude Vám sdělen na právním
oddělení a na pokladně Městského úřadu Přelouč.

Odpovědnost za zaplacení poplatku
Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit po-

platek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento
poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně;
zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní po-
stavení jako poplatník.
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INFORMACE O PLACENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
PRO ROK 2013

Pozvánka na tradiční 
silvestrovský ohňostroj

Srdečně zveme všechny občany města 
na tradiční silvestrovský ohňostroj 31. 12. 2012 

na Masarykově náměstí v Přelouči.



Místní poplatek ze psů
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Poplatník
Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trva-

lý pobyt nebo sídlo na území města.
Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trva-

lého pobytu nebo sídla.

Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlášit správci poplatků vznik, změ-

nu nebo zánik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastala. 

Sazby poplatku
Sazba poplatku ze psů se řídí trvalým pobytem nebo síd-

lem poplatníka bez ohledu na umístění psa a činí ročně:

a) za prvního psa u poplatníka s trvalým pobytem nebo síd-
lem 

- v rodinném domě  
v obvodu města v k.ú. Přelouč 360,- Kč

- v bytovém domě  
v obvodu města v k.ú. Přelouč 1 200,- Kč

- v ostatním stavebním objektu 
včetně budovy Města Přelouč 1 200,- Kč

- v místních částech města 120,- Kč 

b) za druhého a každého dalšího psa u poplatníka s trva-
lým pobytem nebo sídlem 

- v rodinném domě
v obvodu města v k.ú. Přelouč 540,- Kč

- v bytovém domě 
v obvodu města v k.ú. Přelouč 1 500,- Kč

- v ostatním stavebním objektu 
včetně budovy Města Přelouč 1 500,- Kč

- v místních částech města 360,- Kč

Sazba poplatku ze psů u poplatníka, který je poživatelem in-
validního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelem sirot-
čího důchodu, činí ročně: 

a) za prvního psa 120,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 

tohoto poplatníka 300,- Kč

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6.

2013.
Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního

roku, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů od vzniku po-
platkové povinnosti, a to v poměrné výši.

„Den platby“ se stává až den, kdy platbu obdrží banka
správce poplatku.

Způsob úhrady
Poplatek se platí na účet města
a) v hotovosti v pokladně Městského úřadu Přelouč
b) poštovní poukázkou 
c) bezhotovostním převodem na účet č. 19-1425561/0100 u Ko-

merční banky a.s., pobočka Přelouč. 

Variabilním symbolem je pořadové číslo poplatníka při-
dělené správcem poplatku a bude Vám sdělen na právním
oddělení a na pokladně Městského úřadu Přelouč.

Osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním

postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod, 
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob

dle písm. a),
c) osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvlášt-

ní právní předpis,
e) držitel psa prokazatelně nabytého z útulku pro ztracené ne-

bo opuštěné psy nebo psa odchyceného a umístěného v kot-
ci Městské policie Přelouč, a to pouze po dobu jednoho ro-
ku ode dne nabytí takovéhoto psa,

f) člen Svazu záchranných brigád kynologů

Veškeré další informace ohledně místního poplatku ze
psů naleznete na oficiálních stránkách města Přelouče,
odkaz Dokumenty města - Obecně závazné vyhlášky a na-
řízení, dále pak na právním oddělení Městského úřadu
Přelouč.

Upozorňuje-
me občany, že
s platností od
9. 12. 2012 do-
chází ke změ-
ně jízdního řá-
du městské hro-
madné dopravy
v Přelouči. 

Dále upozor-
ňujeme, že v době od 24. 12. 2012 do 1. 1. 2013 dochází k ome-
zení některých spojů. 

Nový jízdní řád naleznete na webových stránkách města:
www.mestoprelouc.cz.
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UPOZORNĚNÍ 
- NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD MHD

INFORMACE O PLACENÍ PSŮ PRO ROK 2013



Slovníček pojmů - základní terminologie
v systému sociálního zabezpečení

Sociální služba
Prostřednictvím sociálních služeb je poskytována v soula-

du se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pomoc
a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci (např. osobám,
které nezvládají péči o vlastní osobu, osobám v akutní životní
krizi, lidem žijícím na okraji společnosti, lidem ohroženým trest-
nou činností atp.) Sociální služby jsou zajišqovány registrova-
nými poskytovateli, kteří musí splňovat povinnosti stanovené
zákonem. Jsou poskytovány za úhradu i bezúplatně dle druhu
služby. 

Podpůrčí doba
Podpůrčí doba představuje dobu, po kterou je dávka vyplá-

cena. 

Rozhodné období
Rozhodným obdobím je doba, za kterou se vypočítává vý-

še nároku na konkrétní sociální dávku nebo přímo určuje, zda
žadatel nadávku nárok má (například rozhodné období pro
nárok na podporu v nezaměstnanosti a pro výpočet její výše,
výpočet výše nemocenské atp.)

Nezaopatřené dítě
Za nezaopatřené dítě se pokládá podle zákona č. 155/

/1995 Sb., o důchodovém pojištění dítě do skončení povinné
školní docházky a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže
- se soustavně připravuje na budoucí povolání
- se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo

vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, z důvo-
du dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno
vykonávat výdělečnou činnost

- má ukončenou povinnou školní docházku, není mu ještě
18 let, nestuduje, je vedeno na úřadu práce a nemá nárok na
podporu v nezaměstnanosti. 

Životní a existenční minimum
Životní a existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/

/2006 Sb., o životním a existenčním minimu v platném znění.
Částky životního a existenčního minima platné od 1. 1. 2012
jsou stanoveny nařízením vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení čás-
tek životního minima a existenčního minima. 

Životní minimum je minimální společensky uznaná hra-
nice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základ-
ních osobních potřeb. 

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů,
která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních
základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Exi-
stenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u po-
živatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stup-
ni a u osoby starší 68 let. 

Hlavní využití životního a existenčního minima je v záko-
ně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Životní a exi-
stenční minimum je využíváno také v zákoně č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře při zjišqování nároku na dávky, které
zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených

sociálních situacích (zejména u přídavku na dítě a porodného).
V případě dávek pěstounské péče tvoří i základ pro výpočet
jejich výše. 

Částky životního minima platné od 1. 1. 2012 v Kč za měsíc
Pro jednotlivce 3410 Kč
Pro první dospělou osobu v domácnosti 3140 Kč
Pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti 2830 Kč
Pro nezaopatřené dítě ve věku 
Do 6 let 1740 Kč
6 až 15 let 2140 Kč
15 až 26 let (nezaopatřené) 2450 Kč
(Životní minimum je součtem všech částek životního minima
jednotlivých členů domácnosti.)

Částka existenčního minima platná od 1. 1. 2012 v Kč za
měsíc
Existenční minimum 2200 Kč

Příklady životního minima různých typů domácností v Kč
za měsíc
Jednotlivec 3410 Kč
2 dospělí 3140 + 2830 = 5970 Kč
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let 3140 + 1740 = 4880 Kč
2 dospělí, 
1 dítě ve věku 5 let 3140 + 2830 + 1740 = 7710 Kč
2 dospělí, 2 děti 
ve věku 8 a 16 let 3140 + 2830 + 2140 + 2450 = 10560 Kč
2 dospělí, 3 děti 
ve věku 5,8 a 16 let 3140 + 2830 + 1740 +

+ 2140 + 2450 = 12300 Kč

Započitatelné příjmy
S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní

příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracov-
ní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu,
důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální
podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti
a při rekvalifikaci, výživné atd.). 

Mezi započitatelné příjmy nepatří např. příspěvek na byd-
lení, doplatek na bydlení, jednorázové sociální dávky, peněžní
pomoc obětem trestné činnosti, sociální výpomoc poskytovaná
zaměstnavatelem, stipendia, odměny za darování krve, příspě-
vek na péči (v okruhu společně posuzovaných osob) a další
příjmy definované zákonem. 

Společně posuzované osoby
Mezi společně posuzované osoby patří
- rodiče a nezletilé nezaopatřené děti
- manželé nebo registrovaní partneři
- rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto dě-

ti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami
- jiné osoby společně užívající byt a nejsou posuzovány s jiný-

mi osobami
- jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí,

že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své
potřeby.

Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se
přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolá-
ní, z důvodů zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnic-
ké služby), zdržují mimo byt. 
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Společnost ASEKOL ve spolupráci s Pardubickým krajem
připravila pro občany soutěž ve sběru drobného elektra. Zapo-
jit se můžete ihned, od okamžiku, kdy si odstřihnete přilože-
ný leták (nebo si jej můžete vytisknout z webových stránek
www.asekol.cz, sekce Sbírej a vyhraj!). 

Pak už jen stačí najít doma, v garáži, na půdě, nebo na
chatě staré vysloužilé elektro (např. videopřehrávače, DVD
přehrávače, radiopřijímače, věže, kazetové magnetofony, gra-
mofony, domácí kina, reproduktory, dálkové ovladače, sluchát-
ka, videokamery, digitální a analogové fotoaparáty, elektrické
a elektronické hudební nástroje, notebooky, počítače, optické
mechaniky, myši, klávesnice, telefonní přístroje, faxy a záznam-
níky, tiskárny, malé stolní kopírky, kalkulačky, herní konzole,
elektrické hračky, apod.) a odnést je spolu s tímto letákem
na sběrný dvůr. Tam Vám letáček orazítkují (1 spotřebič = 1 ra-
zítko). Jakmile jich budete mít pět, vyplňte kontaktní údaje
a odpovíte na otázku, zda elektro patří do směsného odpa-
du. Pak leták odešlete na PO BOX č. 75, 46003 Liberec 3. Tisk
letáků není omezen, naopak, čím více donesete elektra a ode-
šlete orazítkovaných letáků, tím větší šanci máte na výhru
zbrusu nového tabletu Samsung, nebo další elektroniky. Více
informací o soutěži je k dispozici na www.asekol.cz. 

Vítězové se budou losovat za celý kraj, první místo bude oce-
něno zbrusu novým tabletem od společnosti Samsung, hodnot-
né spotřebiče obdrží i vylosovaní na 2. - 5. místě. Přesná pravi-
dla jsou uvedena na www.asekol.cz, opět v sekci Sbírej a vyhraj!

Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny a zá-
roveň přispějete recyklací elektra k ochraně životního prostře-
dí. Každý spotřebič totiž obsahuje až 80 % materiálů, které lze
znovu využít. Navíc se zabrání úniku škodlivých látek, jako je
rtuq nebo olovo. Nenechte proto ležet staré elektro v šuplíku,
raději sbírejte a vyhrávejte! Soutěž trvá do 28. 2. 2013!

V souvislosti s blížícím se koncem roku přinášíme občanům
našeho města informaci týkající se změny provozní doby sběr-
ného dvora o vánočních svátcích. Děkujeme za pochopení.   

datum                           provozní doba
pondělí 24. prosince zavřeno
středa 26. prosince zavřeno
čtvrtek 27. prosince 10 — 15 hod.
pátek 28. prosince 13 — 17 hod.
pondělí 31. prosince 10 — 14 hod.
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Od listopadu soutěžíme ve sběru elektra!

Změna provozní doby 
sběrného dvora 

o vánočních svátcích

Inzerce



Na místním hřbitově byla dokončena oprava pomníku Fran-
tiška Veverky. Pomník postavený na počest vynálezce ruchadla
se začal v průběhu let v důsledku nedostatečné velikosti zá-
kladu naklánět. Navíc před několika lety došlo k pokusu o od-
cizení ruchadla, ze kterého si zloděj odnesl alespoň radličku.
Od té doby ruchadlo „odpočívalo“ ve skladu. Náročnost opravy
spočívala v tom, že se pomník nachází na těžko přístupném
místě pro běžnou stavební mechanizaci. Pro manipulaci s ním
tak musel být zajištěn speciální jeřáb, jediný v České republi-
ce. Stavební část opravy zajišqovala pro město Přelouč firma
ELBE Holding s. r. o. z Hradce Králové, odbornou restauraci ru-
chadla a nápisu na pomníku pan Ladislav Jirák z Přelouče.

Miroslav Manžel 

Začátkem měsíce října jsme informovali o zahájení výstav-
by hřiště pro volejbal, nohejbal a tenis v místní části Klenovka.
V uplynulých dnech bylo hřiště dokončeno a vyznavači uvede-
ných sportů tak dostali do vínku důstojný stánek pro provozo-
vání svých aktivit. 

Přejeme do nadcházející herní sezóny 2013, aby hřiště ce-
lé sportovní veřejnosti dobře sloužilo. 

Dostupnost pracovní síly, vzdálenost k dálnici, dostupnost
pozemků a prostor pro podnikání. To jsou důvody, proč se pod-
nikatelsky nejpřívětivějším městem Pardubického kraje stala
Přelouč. 

Obce se ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys hod-
notí na základě padesáti kritérií rozdělených do dvou oblastí:
podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Druhou jme-
novanou oblast, která se na celkovém hodnocení podílí pade-
sáti procenty, mohou svým chováním radnice ovlivnit. Právě
v druhé jmenované kategorii získala vítězná Přelouč výborné
hodnocení. 

„V Přelouči je základem podnikatelského potenciálu
dobrá ekonomická kondice radnice. To nás nutí být co nej-
efektivnější a účelně vynakládat naše prostředky. Napří-
klad u veřejných zakázek máme co nejtransparentnější
pravidla,“ řekla na slavnostním vyhlášení starostka Přelouče
Irena Burešová. 

V rámci výzkumu Město pro byznys se analytici společnos-
ti Datank zaměřili také na systém zadávání veřejných zakázek
a obraz radnice před veřejností. Z výzkumu vyplynulo, že v Par-
dubickém kraji je téměř pětina podnikatelů nespokojených s ko-
rupčním prostředím na radnici. Nejhůř vnímají podnikatelé mí-
ru korupce na radnici v Hlinsku, nejlepší je naopak situace
podle průzkumu mezi podnikateli ve Vysokém Mýtě. Nespoko-
jenost s korupčním prostředím na radnici nemusí odrážet rea-
litu, ale je zrcadlem radnice. 

Celkové pořadí měst v Pardubickém kraji
1. Přelouč 9. Žámberk
2. Polička 10. Králíky
3. Vysoké Mýto 11. Česká Třebová
4. Chrudim 12. Svitavy
5. Pardubice 13. Moravská Třebová
6. Lanškroun 14. Holice
7. Litomyšl 15. Hlinsko
8. Ústí nad Orlicí

Zdroj: www.mestoprobyznys.cz
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Sportovní hřiště
Klenovka dokončeno

Oprava pomníku
Františka Veverky

Na Pardubicku 
se mají podnikatelé 
nejlépe v PřeloučiPOZOR POZOR!

Výbor Honebního společenstva Přelouč, připra-
vuje na den 16. února 2013 členskou schůzi.

V příštím čísle bude zveřejněna VYHLÁŠKA o pořádání
valné hromady členů, která se bude konat v restauraci
U Jiřího - Jelen.               Honební společenstvo Přelouč

Inzerce



1. 12.1928 byly zrušeny okresní politické správy v Pardu-
bicích a v Přelouči a současně byl vytvořen jeden územní
celek s názvem Okresní úřad Pardubice.

1. 12. 1944 byla uvedena do provozu autobusová linka
Přelouč-Turkovice. 

2. 12. 1993 potvrdil akademický senát VŠCHT Pardubice
do funkce rektora na další období prof. Ing. Ladislava Kud-
láčka, CSc. přeloučského rodáka (nar. 16. 8. 1932) - zemřel
20. 12. 1999.

4. 12. 1916 se v Přelouči narodil akademický malíř Miro-
slav Brotánek, profesor na střední odborné škole výtvarné,
náměty z krajinomalby čerpal převážně z Polabí. Zemřel
10. 11. 1987. 

5. 12. 1913 se v Přelouči narodil Miloš Svoboda, mj. ČSA,
vítěz Velké pardubické steeplechase v r. 1946 a 1952. V tom-
to dostihovém závodě startoval celkem jedenáctkrát. Zemřel
v Pardubicích dne 22. 6. 1996.

5. 12. 1945 zemřel v Praze přeloučský rodák Rudolf Neu-
höfer (nar. 6. 3. 1876), klasický filolog, později pracovník
ministerstva školství a osvěty. Byl autorem četných spisů pro
školství a vydavatelem latinských klasiků pro školní potřebu. 

5. 12. 2000 byl položen základní kámen ke stavbě čistič-
ky odpadních vod v Přelouči. 

6. 12. 1795 se v Přelouči narodil Václav Kozelka, ThDr., teo-
log, profesor bohoslovecké fakulty v Praze, v r. 1836 jmeno-
ván profesorem univerzity ve Vídni. Zemřel 28. 7. 1871 ve
Vídni. 

6. 12. 1851 se narodil v Novém Městě na Moravě Bohumil
Mareš, teolog, od r. 1887 první evangelický duchovní v Pře-
louči, literárně velmi činný (Listy Husovy, J. A. Komenský, Dě-
jiny církve křesqanské.) Zemřel v Přelouči dne 14. 11. 1901. 

10. 12. 1994 vysvětil královéhradecký biskup Karel Otčená-
šek kostel ve Vápně na Přeloučsku po ukončení náročné
rekonstrukce. 

11. 12. 2000 projel poprvé budovaným rychlostním korido-
rem ČD vlak rychlostí 160 km/h. Stalo se tak v úseku me-
zi Pardubicemi a Přeloučí. 

12. 12. 1955 zemřel v Písku Dalibor Doubek, hudební pe-
dagog, varhaník a dirigent. V letech 1923-1936 byl učite-
lem hudby v Přelouči, po roce 1943 ředitel Moravské filhar-
monie v Olomouci, od r. 1951 ředitel Hudební školy v Písku.
Dalibor Doubek byl táborským rodákem, narozen 25. 9. 1898. 

13. 12. 1914 se v Přelouči narodil Ing. Karel Ptáček, geo-
metr, potomek známé přeloučské muzikantské rodiny, ve
30. a 40. letech známý jako aranžér džezové hudby, půso-
bil v předních orchestrech té doby (Gramo-klub Jana Šímy,
Ladislava Haberta, Karla Vlacha aj.) Zemřel 1. 7. 1997 v Praze. 

14. 12. 1912 se narodil v Kladrubech n. L. František Pivec
(Hanek), sportovní novinář a publicista, bývalý čsl. repre-
zentant ve stolním tenisu, v mládí sportoval v Přelouči (ko-
paná, tenis). Autor sportovně odborných publikací. Zemřel
13. 10. 1988 v Praze. 

14. 12. 1993 byla v Přelouči otevřena prodejna fy Quelle. 
15. 12. 1580 povýšil císař Rudolf II. Přelouč na královské ko-

morní město. 
17. 12. 1910 byli jmenováni čestnými občany Přelouče po-

slanci JUDr. Karel Kramář, Karel Adámek, Ing. Jan V. Hráský
a JUDr. František Ulrich. 

19. 12. 2000 byla v Přelouči dána do provozu prodejna
PENNY MARKET. 

20. 12. 1918 zastavil okresní hejtman v Pardubicích činnost
Okresního národního výboru v Přelouči. 

20. 12. 1999 zemřel v Pardubicích prof. Ing. Ladislav Kud-
láček, CSc., rektor Univerzity Pardubice, přeloučský rodák
(nar. 16. 8. 1932). 

21. 12. 1865 věnovalo obecní zastupitelstvo v Přelouči
300 zlatých na stavbu Národního divadle v Praze. 

21. 12. 1944 podlehla v Krasnici partyzánská jednotka ZA-
REVO v nerovném boji s kolínským a pardubickým gestapem. 

21. 12. 1987 byl komplex vodní elektrárny v Přelouči roz-
hodnutím bývalého ONV Pardubice zařazen mezi technické
památky. 

22. 12. 1884 se narodil v Plzni Gustav Adolf Molnár, čes-
kobratrský farář v Trnávce na Přeloučsku. Básník a před-
kladatel náboženského směru. Zbásnil listy Husovy „Všem
věrným Čechům“. 

22. 12. 1889 se narodil v Přelouči Karel Seidl, český oper-
ní tenorista. Působil v pražském německém divadle, poz-
ději v Essenu, Kolíně nad Rýnem, Düsseldorfu. Po 1. svě-
tové válce jako operní pěvec v Plzni, Českých Budějovicích
a v Olomouci. Úspěšný interpret postav Smetanových oper.
Zemřel 17. 7. 1941 v Plzni. 

22. 12. 1900 se narodil v Příbrami Emanuel Vítkovec, peda-
gog v Přelouči, významný osvětový pracovník, v 70. letech
působil ve funkci správce Městského muzea. Zemřel 7. 3.
1983. 

23. 12. 1977 byl zahájen zkušební provoz na prvním 200 MW
bloku elektrárny ve Chvaleticích. 

24. 12. 1954 zemřela v Kladrubech nad Labem Marta Rap-
haelová, akademická malířka, cestovala po celé Evropě, kde
se živila malováním. Po návratu se věnovala hlavně por-
trétní malbě. (Rodačka z Mitavy v Lotyšsku - 21. 5. 1870). 

24. 12. 1922 se narodil v Sedlci u Sedlčan profesor Ing. Dr. Mi-
roslav Večeřa, DrSc., od dětství žil s rodiči v Přelouči. Působil
jako profesor - později vedoucí Katedry na VŠCHT Pardubi-
ce, nyní Univerzita Pardubice. Rozsáhlá publikační činnost,
přednášky v ČR i zahraničí. Zemřel v Přelouči dne 17. 9. 1989.

26. 12. 1873 se stal prvním čestným občanem obce Svinča-
ny na Přeloučsku jednomyslně místní učitel Antonín Vagkany. 

26. 12. 1953 se narodila v Havlíčkově Brodě Kamila Žena-
tá - Přibáňová, akademická malířka a grafička, žila přechod-
ně s rodiči v Přelouči. Samostatné výstavy v četných měs-
tech ČR i v cizině. 

27. 12. 1919 zemřel v Kojicích tamní rodák Jan Vozáb (nar.
22. 3. 1861), námořní důstojník-major, z četných plaveb při-
vezl mnoho pozoruhodných předmětů, část sbírek věnoval
muzeu v Přelouči. Ovládal 8 cizích jazyků. 

29. 12. 1929 zemřel v Praze Rudolf Šetina, rodák z Lohe-
nic (nar. 11. 4. 1878). Katecheta, hudební skladatel chrámo-
vé hudby. Představitel cyrilického směru v chrámové hudbě,
působil v Hradci Králové, Jičíně, České Třebové a Vysokém
Mýtě.                                                              

F.H.

Prameny: Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo (r. 2003)
Aktualizovaný záznamník autora
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Výročí a významné události !

Prosincová výročí a významné události na Přeloučsku



Jde o mezinárodní projekt, 
který už více než čtvrt století pomáhá lidem 

se sníženou schopností pohybu 
ve vyspělých evropských zemích. 

Projekt byl oceněn titulem: 
„Nejvýznamnější počin roku 2007“.

K čemu je dobrý Euroklíč?
Zajišquje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních

a technických kompenzačních zařízení 
(např. výtahů, svislých a schodišqových plošin apod.) 

osazených jednotným Eurozámkem. 
Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, 

u nás je již osazeno přes 500 míst
(např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, 

v obchodních centrech apod.).

Kdo může získat zdarma Euroklíč?
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP 

a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient, 
který má bydliště v Pardubickém kraji.

Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. 
U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, 
bude do „Evidenční karty Euroklíče“ 
napsáno krátké čestné prohlášení, 

že patří do některé z cílových skupin.

Výdejním místem pro Přelouč a okolí je:
Městský úřad Přelouč, odbor sociální

(2. patro nové budovy úřadu, dveře č. 2.13)
tel.: 466 094 162, 466 094 167, mobil: 734 730 353

e-mail: odbor.socialni@mestoprelouc.cz
Výdejní hodiny Euroklíčů:

pondělí a středa 8:00-11:30, 12:00-17:00
Podrobné informace naleznete: www.euroklic.cz

www.evropskyinstitut.com

Centrálním distribučním místem Euroklíčů 
pro Pardubický kraj je:

Regionální pracoviště a poradna NRZP ČR 
pro Pardubický kraj

Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice
Budova Agrostavu Pardubice, 

kanceláře ve 4. patře, dveře č. 207
tel.: 466 952 423, mobil: 736 751 202

e-mail: pardubice@nrzp.cz
výdejní hodiny Euroklíčů:

pondělí a středa 8.00-12.00, 12.30-17.00
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Úřad práce ČR 
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

Kontaktní pracoviště Přelouč
K 31. 10. 2012 bylo v evidenci celkem 1 053 uchazečů

o zaměstnání.

Statistika za říjen 2012 
- vybrané obce spadající pod region Přeloučsko
- KoP Přelouč

Obec Uchazeči Míra nezaměstnanosti

Sovolusky 12 17,9
Litošice 9 16,7
Strašov 19 13,6
Hlavečník 16 13,6
Zdechovice 36 11,8
Kojice 27 11,3
Semín 27 10,2
Choltice 39 8,2
Kladruby 28 8,0
Turkovice 10 7,9
Chvaletice 127 7,4
Újezd 7 7,4
Mokošín 8 7,1
Přelouč 342 6,9
Jankovice 9 6,8
Břehy 34 6,7
Sopřeč 8 6,5
Řečany 43 5,7
Valy 13 5,2

Statistika Pardubický kraj
- míra nezaměstnanosti
Okres Pardubice: 6,4 %, Okres Chru-
dim: 8,1 %, Okres Ústí nad Orlicí: 8,0 %,
Okres Svitavy: 9,7 % 

Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč

Informace: http://portal.mpsv.cz

Kontakty:
Zaměstnanost: 950 144 401-405
Nepojistné dávky 
- státní sociální 
podpora: 950 144 501, 502, 504
Hmotná nouze: 950 144 503, 520
Příspěvek na péči: 950 144 521
Dávky pro osoby 
se zdravotním 
postižením: 950 144 505, 506

Tak i tímto způsobem někdy začíná hovor na naší lince…
My pracovníci Linky důvěry Ústí nad Orlicí jsme velmi vděč-

ní za to, že je možné se k nám dovolat. Telefonickou krizovou
pomoc nabízíme lidem nejen z Pardubického kraje a to stá-
le v non-stop provozu. Bohužel některé linky v České repub-
lice z finančních důvodů již své provozní hodiny omezily. Je to
jistě škoda, neboq linky důvěry mohou představovat první po-
moc lidem, kteří se ocitnou v problémech. Je to také škoda pro
ty, jež nemohou nebo se nechtějí se svým trápením obrátit na
své blízké a potřebují se někomu svěřit…

Samozřejmě i my jako většina neziskových organizací po-
skytujících sociální služby vzhlížíme do budoucnosti s určitý-
mi obavami. Objem prostředků, které stát poskytuje na tuto čin-
nost stagnuje nebo se dokonce snižuje. Věříme, že pokud se
nám podaří v nastávajícím období získat podporu i z jiných
zdrojů - provoz zabezpečíme. 

V roce 2012 Linka důvěry mohla poskytovat své služby dí-
ky zodpovědné práci jednotlivých pracovníků, vstřícnému pří-
stupu a podpoře ze strany měst, organizací a médií.

Náš projekt byl financován především z prostředků MPSV
a Pardubického kraje.
Naši činnost podpořily dále:
" Města a obce - Česká Třebová, Janov, Jevíčko, Chrudim, Lan-

škroun, Pardubice, Letohrad, Přelouč, Rybitví, Slatiňany, Tře-
mošnice, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk 

" Partneři projektu JSME TU DOMA 
" HOSTALEK-WERBUNG spol. s r.o.
" Odborné knihy nám darovalo knihkupec-

tví Paseka Česká Třebová.
" Děkujeme za spolupráci firmě MASOE-

KO s.r.o. Letohrad, Koalici nevládek Pardubicka a Krajské
hospodářské komoře Pardubického kraje.

Bc. Lucie Šumberová
vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí
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Haló, dovolal jsem se,
prosím, na Linku důvěry?

Inzerce



Vážení čtenáři,
v posledním vydání Roštu letošního roku bych vás chtěl infor-
movat o modernizaci městského kamerového dohlížecího sys-
tému (MKDS), která by se měla uskutečnit ještě do konce roku
2012. Modernizace se bude týkat pořízení nového záznamové-
ho zařízení, které nahradí dosluhující zařízení Dallmeier. Touto
změnou bude dosaženo mnohem kvalitnějšího záznamu, kte-
rý je často rozhodujícím a důležitým vodítkem při objasňování
trestné činnosti či páchání přestupků. Kvalita záznamu však
není tím jediným, co modernizace MKDS přinese. Mravenčí pra-
cí je dnes dohledávání vozidel a osob, kdy je nutné shlédnout
záznam, který čítá často několik hodin i dní, aby byl nalezen
potřebný důkazní nebo pomocný obrázek. Přesto mohu říct, že
náš MKDS je v tomto směru často úspěšný, potažmo lidé, kteří
s ním pracují. Nové záznamové zařízení však
i těmto lidem přinese zjednodušení jejich práce,
protože bude možné, pomocí nastavených filtrů,
získat pouze obrázky, kdy v záznamu projíždí vo-
zidlo nebo se děje nějaký jiný pohyb nebo je mož-
né pouze zadáním registrační značky požado-
vané vozidlo rychle dohledat. To vše bude dáno
požadavky a potřebami, které budeme od toho-
to zařízení potřebovat. Důležitou možností, kte-
rou nové záznamové zařízení nabízí, je vzdálený
uživatel. Díky němu je možné nadefinovat pod-
mínky a MKDS tak budou moct využívat i kole-
gové z policie ČR přímo z jejich pracoviště. 

Dalším významným krokem je změna spojení mezi kame-
rami a záznamovým zařízením. V současné době je signál z ka-
mer díky poskytovatelům internetu, mobilním operátorům a dal-
ším silně rušen. Pak je velmi obtížné sledovat kamery nebo
dohledávat informace ze záznamů se špatným obrazem. Pře-
chodem do tzv. security pásma se i tomuto problému vyhne-
me. Od začátku nového roku bychom měli mít nainstalované
zařízení k dispozici.

Spletl si dveře…
V brzkých ranních hodinách volal obyvatel domu v ulici

Tůmy Přeloučského, že uvnitř ve vchodu křičí, bouchá a snaží
se dobývat do sklepa neznámý opilý muž. Hlídka vyslána na
místo. Ve vchodu se nacházel opilý muž, který se snažil otev-
řít dveře do sklepních prostor v domnění, že se nachází u vcho-
du do svého bytu. Křičel, kopal do dveří a pozvracel chodbu.
Bude předvolán k dořešení svého jednání.

Vyproštění z výtahu…
Dozorčí služby přijal tel. oznámení z pečovatelského do-

mu v ul. Sluneční, že zde byl vypnut elektrický proud a jedna
obyvatelka zůstala uvězněna ve výtahu. Strážníci na místě po-
mocí klíče a speciální kličky paní vyprostili.

Znečištěný chodník…
Při kontrole veřejného pořádku v ulici Riegrova ve velmi

časných ranních hodinách byl spatřen mladík, který se vrávo-
ravě opíral o dům a vytrvale znečišqoval chodník obsahem ža-
ludku. Hlídkou MP byl zkontrolován, zda nepotřebuje lékař-

skou pomoc, ale byl jen zjevně pod vlivem alkoholu a bude
předvolán na služebnu MP a přestupek s ním bude dořešen.

Jak jsem již v úvodu
článku uvedl, jedná se
tímto o poslední příspě-
vek v letošním vydání
Roštu, a tak bych vám
všem rád popřál za ce-
lou městskou policii klid-
né, bezpečné a pohodo-
vé svátky a do příštího roku s pověrčivou třináctkou jen to
nejlepší a pevné zdraví!

I v roce 2013 tady pro vás budeme, připraveni podat
pomocnou ruku.

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

za městskou policii 
Mgr. Martin Karabec
velitel MP Přelouč
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Když se na podzim konala na měst-
ském úřadě výstava „Babičko, dědo, co
všechno umíte?“, patřily mezi obdivova-
né práce také nádherné vyšívané obrazy
a polštáře. „Kdo to vytvořil?“, ptali se ná-
vštěvníci výstavy. 

Představujeme vám tedy v tomto čís-
le autorku - paní Marii Jarolímovou.

Kdo navštěvoval základní školu v uli-
ci Obránců míru (dnes Smetanova), ji zná
jako učitelku chemie a biologie, mnohým
radila s výběrem povolání jako výchovná
poradkyně. Je také velkou znalkyní nejen
květin, ale i všech možných rostlin - od
plevelů až po ty exotické.

S vyšíváním obrazů začala, když na-
stoupila do důchodu. Dříve nebyl čas-
- a ten tato práce opravdu vyžaduje. A jak
Marie Jarolímová říká: „V důchodu je nut-
né mít nějakého koníčka.“ A tak vytváří

pomocí tisíců stehů obrazy krajin, květin,
zátiší. Předlohy získává z různých časo-
pisů, od známých a také z městské kni-
hovny. Někdy jsou na nich barvy vyznače-

ny různými čísly, jindy značkami. Kromě
značné zručnosti vyžaduje tato práce ta-
ké soustředění a trpělivost. Na běžný
obrázek je třeba vyšít cca 32 000 kříž-

ků! A výsledek je potom vskutku fasci-
nující malý gobelín, který svědčí o schop-
nosti lidských rukou. Ten je pak součás-
tí malé domácí galerie nebo slouží jako

dárek pro přátele a rodinu. A že jablko
nepadá daleko od stromu - o tom svědčí
i zručnost její dcery - paní I. Kryštofové,
o které jsme již v Roštu také psali (vytvá-
ří paličkovanou krajku).

Je dobře, že jsou mezi námi lidé - a je
jich mnoho -, kteří v důchodu nesloží ru-
ce do klína, ale tvoří, pracují, pomáhají
a dělají radost druhým.                 JM

Na počátku sedmdesátých let nastoupla na rehabilitační
oddělení Polikliniky Přelouč paní Hana Rudolfová - Králová,
která jako první získala vzdělání v oboru rehabilitační pracov-
ník (dnes fyzioterapeut). Pracovala s pí Večeřovou, Volfovou
a později i s pí Zástěrovou ještě v budově bývalého plicního
oddělení (dnes budova privátních zubních lékařů).

V osmdesátých letech ve staré budově polikliniky pracova-
la ještě s fyzioterapeutkami pí Dvořákovou a Říhovou.

V roce 1994 si Hana Rudolfová otevřela privátní reha-
bilitační praxi v Řečanech n/L, kde pracovala do června le-
tošního roku. Vážné onemocnění ukončilo její život 19. 10.
2012.

Životní energie, elán a pracovitost, ale i úsměv na tváři, kte-
ré jí byly tak vlastní, budou chybět pacientům i jejím bývalým
kolegyním.

ED

12 / 2012 13

Společenská kronika !

JUBILANTI
František Chyba 94 let
Vladimíra PaWourová 92 let
Anna Netušilová 90 let
Naděžda Šuchová 89 let
Milada Kačerová 87 let
Jiří Hubáček 86 let
Helena Turynová 86 let
Milada Klucká 86 let
Jiří Kysilka 85 let
Marie Křinková 85 let
Helena Faktorová 80 let
Jana Davidová 80 let
Eva Hubáčková 75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Ivana a Rostislav Kaskovi 10. 10.

ZLATÁ SVATBA
Miroslava a Otto Danihelkovi 3. 11.

DIAMANTOVÁ SVATBA
Bohuslava a Miroslav Šimkovi 3. 11.

VZPOMÍNKA
Dne 3. 12. 2012 uplynou tři roky, co nás navždy
opustil náš milovaný syn a bratr p. Martin Horák
ve věku nedožitých 39 let. 
Vzpomínají rodiče a sestry Iveta a Edita s rodinami.

PŘELOUČÁCI

VZPOMÍNKA NA KOLEGYNI

O kom nevíme



„Přeloučská lahka“
Polabská výškařská tour zavítala do Přelouče. Starostka

města zahájila ve sportovní hale 31. 10. první ročník soutěže
ve skoku vysokém. Jedná se o sérii pěti závodů, jejichž vítě-
zové postoupí do velkého finále v OD Futurum v Kolíně. Naši
žáci začali při hodinách TV tuto méně obvyklou disciplínu tréno-
vat, a tak si vedli skvěle. Výkony na medailové umístění před-
vedli Jana Plivová z 6. A (2. místo) a Robert Forman z 6. B
(3. místo). Oba se nechali vyfotografovat s legendární držitel-
kou světových rekordů v běhu na 400 m a 800 m, Jarmilou Kra-
tochvílovou. Ve starší kategorii zazářila Andrea Kohoutová
z 9. B (2. místo). Celkově se naše škola umístila jako druhá.
GRATULUJEME!

Ochrana obyvatelstva 
za mimořádných situací

Na tento projekt se většina žáků těší nejen proto, že po
něm začínají podzimní prázdniny, ale také proto, že se naučí
nebo zopakují některé důležité informace a dovednosti, které
mohou zachránit život při autonehodě, požáru, výbuchu, zápla-

vách a v jiných
nebezpečných
situacích. Ne na-
darmo se totiž ří-
ká, že štěstí pře-
je připraveným.
Deváqáci se při-
tom důkladně se-
známí s nároč-
nou prací HZS.
Stát se profesio-
nálním hasičem
je jen pro tvrdé
a odvážné, ale zá-
roveň odpovědné
chlapy.

Na návštěvě v 1. třídách

Na začátku listopadu pozvali nejmladší žáci své rodiče do
školy, aby se pochlubili, jak jim jde čtení, psaní, matematika
i jiné předměty.

Z deníčku Bílé paní
Na párty u příležitosti mých 315. narozenin se 24. října se-

šla přeloučská strašidla u základní školy v ulici Kladenská. Účast
strašidel všech druhů i ostatních návštěvníků jakožto malých
dítek s rodiči byla hojná. Ke své hrůze jsem však zjistila, že na-
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še řemeslo upadá. No-
vých strašidel nepřibývá
a nás, strašidel v aktiv-
ním věku, je pomálu. Na-
štěstí nám vypomáhá pár
čipernějších strašecích se-
niorů, kteří ještě pamatu-
jí zlaté strašecí časy. Vy-
dávám se tek na studijní
cestu kolem světa, abych
pochytila nějaké nové
světové strašácké móre-
sy. Pokud se totiž děti opět nezačnou pořádně bát, strašidla
ze světa vymizí a děti budou neukázněné a zvlčí. Tak za rok
nashledanou.

Další listopadové aktuality
# Do pokladny Klubu přátel školy přibylo 21 980 Kč za

15 700 kg starého papíru. Sběrová akce se vydařila. Kdo
přispěl nejvíce? H. Jílková z 2. B 455 kg, L. Novák z 2. A
311 kg, A. Škodová, T. Husák, Moravcovi, J. Kasal, V. Ma-
toušková, A. Hrouda, O. Husák, K. Nováková, V. Novotný
a V. Váňová (všichni více než 200kg). Více než 100 kg při-
neslo 45 žáků. Všem náleží velký dík a pochvala, nejlepším
sběračům odměna. Peníze budou použity ve prospěch dětí.

# Třeqáci obdrželi „mokré vysvědčení“
# Deváqáci jeli načerpat inspiraci do divadla Brodway - mu-

zikál „Andílci za školou“
# Florbalisté z 6.—7. ročníku získali v turnaji Orion Cup

5. místo 

Exkurze do Poniklé 
— tip na předvánoční výlet

Páqáci se vypravili za objevováním starých časů do kraje
pod horami. Navštívili firmu RAUTIS, která se věnuje tradiční
výrobě skleněných vánočních ozdob. Sledovali, jak se ze za-
hřátých skleněných trubiček lisují perly, jejichž spojením vzni-
kají hvězdičky, řetězy, panenky, letadélka… na co si jen vzpo-
menete. Nakonec si každý žák sestavil svou vlastní hvězdičku
na vánoční stromeček.

Cestou se ještě stavili v soukromém Muzeu krkonošských
řemesel. V obrovské staré stodole se neohřejete, ale můžete si
prohlédnout spoustu věcí. Je tu vystaveno asi 700 předmětů
týkajících se drátování, ševcoviny, zpracování lnu a obilí, obdě-
lávání půdy, truhlářství, tkalcování, necování (síqování) a samo-
zřejmě sklářství.
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Návštěva budoucích prvňáčků
Již tradičně k nám

i letos zavítali budoucí
prvňáčci. Prohlédli si na-
ši školu, vyzkoušeli si
sezení v lavicích v 1. tří-
dách, zahráli si hry na
počítačích v počítačové
učebně a pozdravili se
se spoustou starších ka-

marádů. V keramické dílně ukázali svoji šikovnost. Svá vyrobe-
ná dílka si před Vánocemi odnesou domů na památku. 

Dne 3. září 2013 se z vás mohou stát opravdoví žáci naší
školy. Těšíme se na vás!                           Mgr. V. Šorfová

ŠKOLNÍ SLAVÍK 2012
Ve čtvrtek 1. 11. 2012 se na naší škole uskutečnilo škol-

ní kolo soutěže o nejlepšího zpěváka - Školní slavík. Z tříd-
ních kol soutěže postoupilo a poměřilo své zpěvácké doved-
nosti 43 malých i velkých zpěváků a zpěvaček.

Proti loňskému roku se úroveň soutěže - jednotlivých vy-
stoupení o mnoho zlepšila. Nálada panovala skoro sportov-
ní: všichni soutěžící se na úvod dobře rozcvičili - rozezpívali
a zahřáli své hlasivky a pak mohla začít soutěž po jednotli-
vých kategoriích.

Byly tři věkové kategorie pro dívky a pro chlapce. Všichni
se snažili, všichni byli velmi dobří, jen někteří však byli nejlep-
ší, a proto vyhráli a odnesli si medaili, diplom a odměnu.

Mgr. V. Pokorná

Návštěva EDUCAnet 
- Střední odborné školy Pardubice, s. r. o.

7. listopadu navštívili chlapci a dívky z devátých tříd EDU-
CAnet - Střední odbornou školu Pardubice, s. r. o. se sídlem
v Rybitví. Na místě byli rozděleni do dvou skupin, ve kterých si
mohli „ochutnat“ základy studia dvou maturitních oborů - eko-
nomiky a podnikání a informační technologie. Prohlídka této
soukromé školy se všem velmi líbila.          Bc. M. Bulušek

Klíčování
Žáci třídy 3. B ze ZŠ Masarykovo náměstí navštívili v pá-

tek 9. 11. 2012 městskou knihovnu v budově Záložny. Neby-
la to jejich první návštěva - v první třídě byli pasováni paní
Knížkou na čtenáře, ve druhé třídě se seznámili s provozem
knihovny a tek žáky čekalo „klíčování“. Děti přivítala paní Bě-
ta, která plete pohádky a nejenom pohádky. Měla pro žáky při-
pravené zajímavé úkoly, např. rozluštit popletenou pohádku,
vymýšlet slova na připravená písmenka, předvádění písmenek
a jejich malování. Po splnění všech úkolů dostali žáci symbo-
lický klíč ke všem knížkám. Z návštěvy knihovny si kromě klí-
če odnesli také Knihu písmenek, kterou si žáci sami společně
vytvořili.

Pracovnicím knihovny děkujeme za krásně připravený pro-
gram a těšíme se na další.                     Mgr. D. Cyroňová
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NAUČNÁ LITERATURA
dopravní prostředky
FOJTÍK, Jakub
Policejní letadla: od četnických leteckých
hlídek až k prezidentské letce.
Praha: Mladá fronta, 2010.

umění
CHALUPA, Pavel
Bohuslav Reynek. 
Řevnice: Arbor vitae, 2011.

cestopisy
LANGEROVÁ, Viera
Urdu, parka, burka: pět let v Pákistánu.
Praha: Nakl. Lidové noviny, 2011.

dějiny
CHARVÁT, Petr
Václav, kníže Čechů. 
Praha: Vyšehrad, 2011.

REGIONÁLNÍ LITERATURA
JARÁ, Karla
Všední život na Pardubicku v období na-

cistické okupace a druhé světové války.
Pardubice: Krajská knihovna, 2012.

KRÁSNÁ LITERATURA
GIBRAN, Kahlil
Ježíš, syn člověka: jeho slova a činy oči-
ma těch, kteří jej znali. 
Praha: Vyšehrad, 2012.

KAY, Susan
Dědictví. 
Ostrava: Domino, 2012.

KRAUSS, Nicole
Velký dům. 
Praha: Argo, 2012.

NOSKOVÁ, Věra
Příběhy mužů. 
Praha: Klika, 2012.

SOBOTKA, Richard
Zrada v Andělském dvoře: drsné osudy
beskydských horalů v posledních měsí-
cích druhé světové války. 
Líbeznice: Víkend, 2012.

YEHOSHUA, Abraham B.
Molcho.
Příbram: Pistorius & Olšanská, 2012.

LITERATURA
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

TRNKA, Jiří
Zimní říkadla. 
Praha: Studio trnka, 2008.

SKOŘEPOVÁ, Eva
Chytré pohádky z lesní mýtinky: zvířátka
ve světě ekonomie. 
Praha: Grada, 2012.

LOMOVÁ, Lucie
Divoši. 
Praha: Labyrint, 2011. (komiks)

KOONEY, Anne
50 supertriků pro děti jak na matema-
tiku. 
Praha: Fortuna Libri, 2012.

J.K.
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Podzim přímo vybízí ke strašidelným hrátkám. A protože na-
ši čtenáři školou povinní se bojí velmi rádi, uspořádali jsme
pro ně Strašidelný večírek plný literárních hrátek, šifer, strašidel
a jiných překvapení. Byla i strašidelná hostina. Do programu
zasáhla také Městská policie, jejíž oznámení o napadení Pře-
louče mimozemšqany nás vyslalo do parku, kde jsme velmi sta-
tečně téměř do půlnoci získávali od návštěvníků z vesmíru
DNA. Tento úlovek jsme pak společně odevzdali před půlnocí
policii k vědeckým účelům a pak jsme pozvali mimozemšqany

na noční hodování... Tím jsme město Přelouč zachránili a moh-
li jsme jít spokojeně strašit do svých domovů.

DĚKUJEME MĚSTSKÉ POLICII ZA HUMORNÝ PŘÍSTUP K IN-
VAZI MIMOZEMŠŤANŮ A DALŠÍM NAŠIM STRAŠIDELNÝM NÁ-
PADŮM.

L.H.

V sobotu 1. prosince 2012 bude v rámci Dne pro dětskou
knihu Městská knihovna otevřena mimořádně od 17.00 do
19.00 hodin. V této době bude na náměstí probíhat slavnostní
rozsvícení Vánočního stromu. Můžete tedy při této příležitosti
zajít s dětmi také do knihovny, ohřát se a prohlédnout si nebo
vypůjčit domů jejich oblíbené knihy.

L.H.

Přejeme všem čtenářům
hezké a klidné prožití vánočních svátků,
š>astný nový rok 2013 
a těšíme se na shledání při prvním půjčování
v roce 2013, ve středu 22.. lleeddnnaa.

J.K.

STRAŠIDELNÝ VEČÍREK 2012
aneb strašidelné rejdy v Městské knihovně

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU



PROSINCOVÉ AKCE ZUŠKY
1. 12. Soutěž chrámových sborů Praha - pěvecké sbory Roš-

qák a Komora
2. 12. Rozsvícení vánočního stromu, Svojšice
4. 12. Mikulášský koncertík - pěvecký sbor Korálek a žáci

tanečního oddělení
6. 12. Vánoční koncert, Jeníkovice, 17:00
7. 12. Vánoční koncert sborů - pěvecké sbory Korálek, Roš-

qák, Komora a Poškoláci, 18:00, Záložna
8. 12. Vánoční koncert, Divišova vila

10. 12. Vánoční koncert pěveckého oddělení, Sál ZUŠ, 17:00
11. 12. Adventní koncert, 17:00, Záložna
12. 12. Vánoční koncert Chvaletice, 16:00, Divadlo Jen - Tak
14. 12. Vánoční koncert - pěvecké sbory Rošqák, Komora a Po-

školáci
18. 12. Vánoční koncert Choltice, 17:00, Jídelna
19. 12. Vánoční vystoupení pro ZŠ TGM, Záložna, 8:00
19. 12. Vystoupení v Domově Fontána, 14:00
19. 12. Vánoční koncert Dechového orchestru ZUŠ, Zálož-

na, 19:30
20. 12. Vánoční večírek žáků třídy J. Baborákové, Sál ZUŠ
23. 12. Zpívání pod vánočním stromem, 18:00, Náměstí TGM

SOUSTŘEDĚNÍ ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU
Starší ročníky tanečního oboru naší ZUŠ se o podzimních

prázdninách zúčastnily tanečního soustředění v Králíkách,
které pořádá tamní umělecká škola. Studentky se tak setkaly
nejen s jinými pedagogy a tanečními žánry, ale také se stu-
denty jiných ZUŠ. Tato spolupráce tanečních oborů začala již
v minulém školním roce a určitě v ní chceme pokračovat. Jako
připomenutí na příjemně a aktivně strávený čas posíláme dvě
fotografie.                                            Soňa Paskerová

SLAVNOSTNÍ KONCERT 
DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ NA ŽOFÍNĚ

V sobotu 10. Listopadu vyvrcholil slavnostním koncertem
v Paláci Žofín 21. ročník velmi prestižní soutěže hudebních
těles ze základních uměleckých škol a konzervatoří s názvem
Concerto Bohemia, vyhlašují Česká televize a Český rozhlas.
Po střechu naplněný sál publikem, dlouhotrvající potlesk, nád-
herné prostředí a televizní kamery, co víc si může orchestr přát.
Nejlepší soubory z celé republiky svým výkonem potvrdily svou
špičkovou úroveň a i přes velmi náročnou a vyčerpávající aku-
stickou zkoušku předvedly výkony na profesionální úrovni.
Celým večerem provázel Lukáš Hurník a svou přítomností kon-
cert poctil nestor české hudební scény llja Hurník, který v letoš-
ním roce oslaví už devadesáté narozeniny. Náš orchestr pod
vedením Michala Chmelaře předvedl Slavnostní pochod Anto-
nína Dvořáka a sklidil obrovský potlesk. Děkujeme všem účin-
kujícím za skvělý výkon, rodičům našich žáků a dalším příz-
nivcům orchestru za jejich pomoc a podporu. A kdo nestihl
poslouchat přímý přenos koncertu na stanici Vltava, bude mít
možnost sledovat záznam koncertu na ČT2, o jehož termínu
budeme informovat.                                 Petra Lojínová 

Úspěch dechového orchestru v Bambergu
Přeloučský dechový orchestr ZUŠ zažívá v letošním roce

jednu z nejúspěšnějších sezón. Po lednovém vítězství na me-
zinárodní soutěži Praga 2012, dubnovém vítězství v soutěži
Concerto Bohemia a květnovém týdenním úspěšném zájez-
du do Bulharska si tento měsíc orchestr připsal další cenný
triumf. V sobotu 27. 10. 2012 se zúčastnil mezinárodní sou-
těže dechových orchestrů v německém Bambergu. Soutě-
žilo zde 20 nejlepších mládežnických orchestrů z celého Němec-
ka. Přeloučský orchestr zde byl jediným zahraničním hostem. 

V této velice silné konkurenci získali mladí přeloučští mu-
zikanti pod vedením dirigenta Michala Chmelaře vynikající
3. místo. Celá soutěž, která byla pořádána k 20. výročí zalo-
žení Severobavorského hudebního svazu, se odehrávala v Jo-
seph - Kailberth - Saal, tedy v domovském sále Bambergských
filharmoniků.

Účast na soutěži by nebyla možná bez finančního příspěv-
ku nadace Život umělce a bez podpory města Přelouče a SRPŠ
ZUŠ Přelouč.                             MIchal Chmelař, dirigent
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Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
pro školní rok 2013/2014 nabízí zájemcům 

o studium níže uvedené obory vzdělání

8-letý obor vzdělání poskytující střední vzdělání s matu-
ritní zkouškou:

# 79-41-K/81 Gymnázium

4-leté obory vzdělání poskytující střední vzdělání s ma-
turitní zkouškou:

# 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
# 34-53-L/01 Reprodukční grafik, grafička pro média

3-leté obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výuč-
ním listem:

# 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích
# 34-53-H/01 Reprodukční grafik, grafička
# 33-56-H/01 Truhlář
# 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Zveme vás na den otevřených dveří, 
který se uskuteční 

9. 1. 2013 od 13.00 - 18.00 hodin pro obory SOŠ
a

na informační den pro zájemce o studium 
na nižším gymnáziu

30. 1. 2013 od 15.00 - 18.00 hodin.

# V závěru kalendářního roku bude na naší škole zahájena
další etapa přestavby. Tentokráte proběhne částečná výmě-
na oken ve východní části. Současně se změní také vstup
do hlavní budovy, který projde celkovou rekonstrukcí. 

# Ředitelství školy a kolektiv všech zaměstnanců Gy a SOŠ Pře-
louč přeje všem občanům Přelouče a okolí veselé Vánoce
a pěkný nový rok 2013.

Z lavic SOŠ
# Podíleli jsme se na přípravě propagačních materiálů na ak-

ci Dožínky na zámku v Pardubicích, která proběhla ve
dnech 30. 9. 2012 a 1. 10. 2012.

# Zaměstnanci školy a vybraní žáci se zúčastnili propagač-
ních výstav:
Kolín 15. 10. - 16. 10. 2012
Chrudim 16. 10. - 17. 10. 2012
Kutná Hora 31. 10. 2012
Pardubice 2. 11. - 3. 11. 2012

# 23. 10. 2012 a 6. 11. 2012 proběhlo seznámení žáků ZŠ
s oborem vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář moto-
rových vozidel.

# Ve dnech 23. 11. 2012 a 24. 11. 2012 uspořádala naše ško-
la Dny otevřených dveří, kde zájemci o studium získali in-
formace o všech vyučovaných oborech vzdělání, byli sezná-
meni s podmínkami pro studium a mohli si prohlédnout
jednotlivé specializované učebny a dílny praktického vy-
učování.

Z lavic gymnázia
24 HOUR STUDENT CONTEST, BARCELONA

Ve dnech od 22. 10. do 23. 10. jsem se zúčastnila zajíma-
vého setkání ve španělské Barceloně. Sešlo se zde 32 bývalých
účastníků mezinárodní vědecké soutěže Intel-ISEF z celé Evropy. 

Byli jsme rozděleni do osmi týmů, ve kterých jsme se vzá-
jemně neznali. Měli jsme 24 hodin na to, abychom vymysleli
problém, s kterým se potýká „smart city“, což znamená ve vol-
ném překladu chytré nebo moderní město. Zároveň jsme měli
nalézt realistické a levné řešení. Konkrétně naše skupina číta-
jící kromě mě ještě dívku ze Švédska a dva chlapce z Belgie
a Portugalska řešila problém zabíhající do oblasti medicíny. 

Navrhli jsme přístroj, který by odhalil rychlost metabolizo-
vání léků podávaných lékařem pacientům. Jeho existence by
ušetřila peníze i životní prostředí, protože by se nemuselo vy-
rábět nepotřebné množství léků. Uspořil by se samozřejmě i náš
čas, protože návštěvy u lékaře by nebyly tak časté.

Tento nápad byl originální a splňoval zadání: myslete „out
of a box“. (V praxi to znamená, že se nesmíme nechat unést prv-
ním a snadným řešením.)

Ostatní týmy měly také zajímavé nápady týkající se úspor-
ného nakupování, levné a rychlé dopravy do práce, zlepšení
životního prostředí a v neposlední řadě šetření elektrické ener-
gie. Ovšem my jsme šli do hloubky problému, měli neotřelý ná-
pad a díky tomu nás porota vyhodnotila jako vítěze celého klání. 

Jsem velice vděčná za možnost účastnit se soutěže, na kte-
rou nepotřebuji nic víc než hlavu otevřenou novým věcem
a schopnost své nápady propojit do smysluplného projektu,
ale také za to, že jsem si ve volných chvílích mohla projít tak
úžasné a neustále tepající město, jakým je Barcelona. 

IVANA SMUTNÁ, OKTÁVA

VÍTĚZNÝ TÝM S HLAVNÍM POROTCEM
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Koncert kapely Acoustic Band v předvánočním Soudku
S přeloučskou kapelou Acoustic Band jste se v tomto roce

mohli setkat na několika zajímavých hudebních akcích kona-
ných v našem městě a okolí. Za všechny lze uvést třeba vy-
dařené červnové přeloučské rockování pořádané Kulturními
službami města Přelouč v místním parku za školou nebo kon-
certní vystoupení v rámci letošního 8. ročníku ZAHRADNÍ GA-
LERIE. Acoustic Band si Vás nyní dovoluje pozvat do hezkého
prostředí sálu místní restaurace Soudek, kde se dne 22. 12. 2012
od 20.30 hod. uskuteční celovečerní koncert této kapely (vstup-
né dobrovolné). Přijkte si zpříjemnit předvánoční shon posle-
chem rockové muziky v unplugged podání!

Za kapelu Acoustic Band Aleš Doležal st.
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23. října 2012 se v nové budově MěÚ v Přelouči uskutečnilo další slavnostní vítání nově narozených občánků města. 
Nové občánky našeho města tímto vítáme a přejeme jim mnoho zdraví a štěstí do života.

Vítání občánků

Adam
Bartůněk

Andrea 
Krejčíková

Elizabeth 
Minaříková

Julie 
Komárková

Lucie 
Bálková

�imon a �těpán 
Řehákovi

Viktorie 
Stoklasová



Listopad v našem klubu
V tomto měsíci jsme se zabývali převážně pracovními čin-

nostmi, při nichž jsme vyráběli výrobky na vánoční trhy. Ale ne-
věnovali jsme se jen práci - také jsme sportovali, vařili, malova-
li, hráli na kytaru a klávesy, učili se a diskutovali o pravidlech,
která musí všichni, kdo chtějí do klubu docházet, dodržovat. Ve
středu 21. listopadu se v kuchyňce klubu Volant konal sou-
boj mezi dvěma našimi kuchaři, respektive mezi kuchařkou
a kuchařem ☺ Oba si vybrali hlavní chod, který potom uvařili

podle svých chutí a fantazií. A kdo kuchařské umění hodnotil?
No přeci porota, která se skládala z pracovníků, ale i ze všech
dětí, které v tento den v klubu byly. Všichni jsme s chutí ochut-
návali, ale rozhodování nebylo vůbec jednoduché. Po dlouhém
přemýšlení bylo o výherci kuchařského souboje přeci jenom
rozhodnuto. Vítěz obdržel diplom a sladkou odměnu. Listopad
se rychle překulil a nyní před sebou máme měsíc plný akcí.
Ve středu 5. prosince 2012 k nám zavítá Mikuláš, čert a anděl.
Ve večerních hodinách se na oplátku vydají naši malí čertíci,
Mikulášové a andílci na cestu po městě, kam půjdou navští-
vit hodné i ty trošku zlobivé děti. Tímto nabízíme občanům, kte-
ří by chtěli postrašit své ratolesti nebo je jen odměnit balíčkem,
který jim předá Mikuláš či čertík, aby nás v případě zájmu kon-
taktovali na telefonní čísla 773 001 046 nebo 773 001 039.
Rádi Vás s dětmi navštívíme ☺. Před vánočními prázdninami
nás ještě čeká Vánoční besídka, které se zúčastní i rodiče
našich dětí. Ti tak budou moci shlédnout vystoupení, které si
pro ně děti připravily. I vy jste srdečně zváni na Vánoční be-
sídku do Volantu ☺.                             Martina Hošková

Reportér klubu VOLANT
Autorem rubriky je pro tento měsíc mladá slečna. Jaké jsou

její postřehy z podzimního dění v klubu si můžete přečíst prá-
vě tek. Děkujeme Anitko ☺!

Tělocvična
Všem zájemcům, kteří občas nevědí, co s volným časem

a rádi by si protáhli tělo a kosti, bychom chtěli nabídnout mož-
nost využít prostor naší malé tělocvičny. Přijít mohou děti
a mládež v otevírací době klubu, ale jsme zde samozřejmě
i pro dospělé. Zasportovat si u nás může každý. Rádi byste, ale
nechce se vám do toho samotným? Domluvte se s kamarád-
kou nebo s kamarádkami, či kamarády a přijkte k nám. Může-

te se protáhnout na velkých balonech, na tatami si můžete
zacvičit jógu či pilates aj. Prostory můžete využít k aerobicu,
zumbě či jiným aktivitám. Pro muže, ale i pro ženy, zde má-
me pár ručních činek, dvě velké činky a lavičku na bench. Za-
šlapat si můžete na rotopedu, či zpevnit celé tělo na elipticalu.
Máme zde velké zrcadlo, takže si může přijít zatančit menší
skupina nebo třeba jenom sólový tanečník.Tělocvična je zatím
vybavená po skromnu, ale doufáme, že časem se cvičební mož-
nosti rozšíří. Přibude například boxovací pytel, různé další spor-
tovní náčiní, či možnost promítnutí cvičebních DVD. Budeme
rádi, když k nám zavítáte. Na čase se vždy domluvíme, tak ne-
váhejte a přijkte si zacvičit. Nic vás to nestojí a navíc ještě zís-
káte dobrý pocit!                                    Iva Gabrhelová

Vánoční trhy a svátky vánoční!
V prosinci se chystáme s dětmi vyrazit na vánoční trhy, kte-

ré budou probíhat v Přelouči(Domov u fontány) a také v Chlum-
ci nad Cidlinou(na zámku). Chceme tak představit naší organi-
zaci veřejnosti a také si něco málo přivydělat prodejem výrob-
ků, které společnými silami s dětmi a dobrovolníky vytváříme
již druhým měsícem. Výrobky s dětmi zhotovujeme v rámci vý-
tvarných, rukodělných a pracovních činností. Tvoří tak, baví se
a zároveň se učí vztahu k práci. Jakožto obecně prospěšná
společnost můžeme vykonávat v rámci organizace doplňko-
vou činnost, za podmínky, že zisky poputují na udržení či rozvoj
činnosti našeho centra. Financování neziskové organizace ne-
ní snadná věc, a tak se snažíme jak se dá, přiložit ruku k dílu☺.

Je tu poslední měsíc roku, Advent již pomalu běží a brzy
by měly přijít svátky klidu a míru, svátky pohody. Rádi bychom
poděkovali všem kteří nám pomohli roztočit VOLANT a pomá-
hají nám jet dál. Za každou radu, pomoc a podporu jsme vděč-
ni a velmi si jí vážíme. Přejeme Vám všem, kteří nám fandíte
a pomáháte, a také všem čtenářům abyste se alespoň na Vá-
noce na chvíli zastavili, zpomalili se. Vychutnali si přítomný
okamžik a za ničím nechvátali. Rozhlédli se kolem sebe a strá-
vili krásné a veselé svátky se svými blízkými. To je přeci největ-
ší dárek pro každého z nás! Iva Gabrhelová

Veselá Vánoce a šfastný celý příští rok vám všem přeje VOLANT!

Více informací se o nás dozvíte na www.volantops.cz.
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Poradna pro seniory a seniorské záležitosti - Ve spolu-
práci s Klubem důchodců v Lázních Bohdaneč byla v rámci
poradenské činnosti našeho zařízení, uspořádána přednáška
pro bohdanečské seniory. V příjemném prostředí klubovny, kte-
rá se nachází v budově základní školy, se v pondělí 12. listo-
padu sešlo na 30 seniorů. V průběhu přednášky bylo hovoře-
no o sociálních službách poskytovaných Domovem u fontány
v Přelouči. Posluchači byli blíže seznámeni s onemocněním
Alzheimerova choroba a jejich příčinách a příznacích, o tom,
co nemocný člověk prožívá a jak se cítí, ale zejména jsme ho-
vořili o tom, jak v domácnosti pečovat o osobu, která tímto one-
mocněním trpí. Probrali jsme jak s nemocným komunikovat, jak
zajistit hygienu a biologické potřeby, jak a kdy podávat stra-
vu, jaké nabízet denní činnosti, jak zajistit bezpečnou domác-
nost a bezpečí nemocného při procházkách a mnoho dalších
oblastí. Z reakcí návštěvníků bylo patrné, že přednáška poslu-
chače zaujala. V průběhu přednášky i v jejím závěru proběhla
interaktivní diskuse. Návštěva v klubu se tak protáhla téměř
na hodinu a půl a já doufám, že posluchačům přinesla cenné
poznatky. 

Mgr. Andrea Faltysová, DiS.
metodik sociálních služeb Domova u fontány

Návštěva 30 dobrovolníků v našem domově - Dne 10. lis-
topadu 2012 se od 10:00 hod v Domově u fontány uskuteč-
nila návštěva třiceti dobrovolníků, kteří se sjeli z celé České
republiky. Tuto příjemnou návštěvu nám umožnila paní Ing. Zdeň-
ka Kumstýřová z Oblastní charity Přelouč. Po uvítání dobrovol-
níků pracovnicemi domova, byli dobrovolníci rozděleni na jed-
notlivá oddělení po pětičlenných skupinkách. Většina klientů
se teple oblékla a vyrazila s dobrovolníky na procházku po
zahradě nebo do města. Klienti, kteří chtěli zůstat v teple, si

s dobrovolníky poví-
dali, hráli „člověče, ne-
zlob se“ nebo si ne-
chali předčítat z knih.
S velkým nadšením
obyvatelé jednotlivých
oddělení přivítali hra-
ní na kytaru doprová-
zenou zpěvem. Dob-

rovolníci se v našem domově zdrželi pouze hodinu a půl, ale
i tento krátký čas byl časem, který zpestřil našim klientům
krásného sobotního dopoledne. 

Mgr. Nela Fomiczewová
pracovnice Domova u fontány 

Vánoční neděle v domově - Vánoční svátky se kvapem blí-
ží a my máme radost, že vás můžeme pozvat na ,,Vánoční ne-
děli v Domově u fontány“ dne 16. 12. 2012. Můžete se opět
těšit na mnoho stánků nabízejících drobné dárkové předmě-
ty, adventní věnce, chutnou medovinu a mnoho dalšího. Na nej-
menší opět čeká výtvarná dílna, ve které si budou moci vyrobit
vlastní vánoční přání a pověsit ho na vánoční stromeček. Ak-
ce bude zahájena ve 13:00. Vánoční odpoledne poté zavr-
šíme adventním koncertem Československého komorního
dua (Pavel Burych a Zuzana Berešová) - zpěv za doprovodu
houslí a elektrického klavíru, který je připraven na 16:00 ho-
din v budově domova.

Kufřík života - Domov u fontány oslovil Krajský úřad Par-
dubického kraje - odbor sociálních věcí s žádostí o spolupráci
při obdarovávání náhradních rodin Pardubického kraje, kterým
krajský úřad zprostředkoval dítě do péče. Jedná se o rodiny,
které přijmou dítě do osvojení - většinou se jedná o miminka
do půl roku věku. A dále se jedná o pěstounské rodiny, které
mohou přijmout jedno, dvě, ale i tři děti najednou (souroze-
necké skupiny) rozdílného věku. Výjimečně se jedná o děti
mladší jednoho roku. Žádost chce odbor prezentovat formou
soutěže na téma: „Dárek do kufříku života“. Domov u Fontány
se do této soutěže zapojil s velkým nadšením. Na odděleních,
za pomoci sociálních pracovnic, sepsali klienti pohádku pro
děti a také se vyrobily hračky v podobě medvídků, se kterými
si děti mohou hrát nebo se k nim přivinout v postýlce. Doufá-
me, že naším počinem do dětských očí přineseme radost a na
tvářičkách vykouzlíme smích. 

Mgr. Nela Fomiczewová
pracovnice Domova u fontány

Poděkování Cukrárně Duo
Domov u fontány by touto cestou rád poděkoval Cukrárně

Duo, konkrétně Janě Prokešové a Jindřichu Kravaříkovi za dor-
ty, které ve druhé polovině roku 2012 věnovali klientům k vý-
znamným životním jubileím. Vzhledem k nabídce Cukrárny Duo,
která klientům domova, kteří oslavují 80., 90. a 100. výročí na-
rozenin, vždy dort věnují, mohou se i další klienti těšit na krás-
ně zdobené a chuqově vynikající dorty. 

24 Přeloučský ROŠT

! Napsali nám 

Okénko z Domova u fontány



Vážení čtenáři,
v době psaní tohoto článku chystáme pro děti z Přelouče a oko-
lí mimo pravidelný program Sluníčka tyto akce do konce roku:
výlet do ZOO Habrkovice, výlet do Vodního světa v Kolíně, před-
nášku o látkových plenkách, tvoření adventních věnců, zdo-
bení perníčků, výlet do Perníkové chaloupky pod Kunětickou
horou, pohádkové odpoledne s mikulášskou besídkou, před-
nášku o výživě dětí, cvičení dětí v Domově u fontány a vánoč-
ní odpoledne s přespáním ve Sluníčku. Informace o všech ak-
tivitách naleznete na stránkách slunickoprelouc.webnode.cz
a na letácích ve městě.

Od ledna 2013 otevíráme další skupinky pro maminky
(či tatínky, babičky...) s dětmi:

" Motýlci 0 - 5 měsíců
" Berušky 6 - 10 měsíců
" Šnečci 11 - 17 měsíců
" Kuřátka 18 - 23 měsíců
" Koqátka 24 - max. 30 měsíců
" Cvičení s pohádkou - 24 měsíců až předškolní věk
" Tvoření s pohádkou - 24 měsíců až předškolní věk
" Herna - 0 - 6 let, děti v doprovodu rodičů
" Školka nanečisto - hlídání dětí od 2,5 roku
" Laktační poradenství - na objednání
" Psychologické poradenství - na objednání

Přesný rozvrh naleznete během několika dní na letácích ve
městě a na webových stránkách Sluníčka.

Přejeme Vám pohodové svátky vánoční a hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v roce 2013.
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Je pátek 21. 9. 2012 … na hodinách
minula osmá ranní a prostory Atelieru
Josef v ulici Štítného začínají pomalu oží-
vat. U snídaně probíhá vášnivá debata
o právě proběhlém Sochařském Work-
schopu a rozhovor se pomalu stáčí k to-
mu co vše je dnešní den potřeba připra-
vit a zařídit na den následující, sobotu

22. 9. 2012 kdy se koná již 8. ročník Za-
hradní Galerie, který pořádá Atelier Josef.
V průběhu dne se sjíždějí další pomoc-
níci a již po poledni připomínají prostory,
kde se tato akce koná velké mraveniště,
které ač zdánlivě chaotické funguje ja-
ko dobře namazaný stroj. Přípravy probí-
hají až do pozdních večerních hodin….
pokračují v sobotu ráno a kolem 11 ho-
diny dopoledne je již vše připraveno na
start.

Ve 13 hodin si bereme s kolegou Jo-
sefem Dvořáčkem (který je pořadatelem
ZG) mikrofon, celou akci jako již tradič-
ně uvádíme a poté předáváme slovo Lu-
káši Peškovi z Českého rozhlasu Pardu-
bice, který ZG moderuje. Jako první vy-
stupuje vskutku démonický Pepa Nos,
jehož téměř hodinové vystoupení strhá-
vá veškeré obecenstvo včetně nás…. po
dlouhé době co jsem ho neslyšel vskutku
osvěžující. Dalším aktérem je Žesqový sou-
bor ZUŠ, který je již tradičním účastní-
kem ZG a na něj navazuje Svatomartin-
ský sbor se svoji produkcí Ukrajinských
a Židovských chrámových a lidových pís-
ní. Zhruba v tuto chvíli je potřeba opus-
tit hlavní scénu ZG a omrknout jak to vy-
padá hned za zdí v ulici Štítného kde
začala žít svým životem druhá hudební
scéna na které se v postupném sledu vy-
střídali umělci různých žánrů např. stře-
dověká a barokní hudba v podání Padua-
ny Hispanici, písničkář Dalibor Pšenička
nebo lidová hudba Harmonikářů a vzhle-
dem k tomu co bylo diváků a poslucha-
čů tak byl život této scény zcela napl-
něn…. ale rychle zpět na hlavní scénu,

kde se k vystoupení připravuje písničkář
Adam Katona se svým hostem Richar-
dem Mulerem. Hodinová produkce těchto
dvou pánů byla výborná a Adam Kato-
na rok od roku lepší,což mohu zodpověd-
ně posoudit jelikož Adam je každoročním
účastníkem ZG, je to takový „inventář“…
děkujeme Adame.

Panuje lehká nervozita, jak asi do-
padne další vystoupení?, v hlavní roli
klavír Petrof, parta doslova uměleckých
stěhováků, prostory ZG narvané diváky
a posluchači, přirozené i nepřirozené pře-
kážky… a najednou začal koncert, tady
ruka, tady podlážka, tady popruhy, tady
povel a ten krásný nástroj byl najednou
na pódiu, nádherný, naladěný a nedoč-
kavý na první tóny dalších hudebních

aktérů, trombonisty Kurta Neubauera
a jeho klavírního doprovodu Mgr. Ryšán-
kové. Jejich vystoupení bylo vynikající
a i přes různorodost posluchačů bylo vel-
mi kladně přijato. Po skončení produkce
těchto špičkových muzikantů vstoupila
na scénu opět parta uměleckých stěho-
váků, a jak se klavír objevil tak opět zmi-
zel. Za tuto skvělou klavírněstěhovací ak-
ci a za zapůjčení mistrovského nástroje
děkujeme Českému Hudebnímu Fondu.

I další hudební aktér byl velmi očeká-
ván a to nejen k žánru, který představu-
je, ale i vzhledem k tomu, že jejich zá-
kladnou je Přelouč a o příznivce vskutku
nemají nouzi. Acoustic Band, kapela, kte-
rá je složená z muzikantů různých Pře-
loučských hudebních formací… a vskutku
jim to svědčí. Výborná produkce, příjem-
ný výběr repertoáru, velký ohlas u diváků
a důkaz, že i dnes se rodí zpívající bu-
beníci a to v nejlepším slova smyslu…
jen houšq pánové a dámo.

Blíží se 19. hodina areál ZG praská
ve švech, mám pocit, že ani není možné
dostat sem tolik lidí, ale je to tak a všich-
ni již netrpělivě čekají na absolutní hu-
dební vrchol dnešního dne, vystoupení

houslového virtuosa Jaroslava Svěcené-
ho a jeho kytarového doprovodu Jiřího
Klause. Poté co jsem úspěšně oběma
aktérům prorazil cestu davem ze šatny
začala krátká zvuková zkouška, která již
sama o sobě byla koncertem…. zde je
nutno vyzdvihnout profesionální práci
zvukového mistra Martina Burketa, kte-
rý celou akci zvučil a za to velké díky…
vše je připraveno a začli se dít věci. Vý-
kon obou protagonistů byl jedním slovem
excelentní a způsob jakým posluchačům
všech žánrů podal Jaroslav Svěcený kla-
sickou hudbu, byl neuvěřitelný. Rovněž
způsob jakým mistr komunikoval s po-
sluchači a diváky byl úžasný a lidi do-
slova pohltil. Hodinová produkce těchto
dvou pánů utekla jako by to byla minu-
ta, ale obecenstvo je nepustilo, vytleska-
lo přídavek a aplaus neměl konce, ale
vše jednou končí. Bohužel. V této společ-
nosti bychom vydrželi ještě hodně dlou-
ho. Je zvykem, že na závěr dostane mis-
tr květinu, ano dostal celý pugét buchet,
který pro tuto příležitost upekla Kája
Dvořáčková, která se mimo jiné zaslou-
žila o nádherný design areálu… dobrou
chuq mistře, víme kde je Vaše slabina...

Jak jsem již zmínil byl to již 8. roč-
ník ZG, ale proč zrovna název Zahradní
Galerie? Odpověk je jednoduchá, sou-
částí akce je nejen hudba, ale i výstava
výtvarných děl Josefa Dvořáčka, Bohda-
na Berana, Mudr. Aleše Bučka, Akade-
mické sochařky Blanky Proksové, Tomá-
še Vorla, Pavla Taicha. Součástí výstavy
byla i prezentace výtvarných děl, které
vznikli na Sochařském Workschopu, kte-
rý předcházel ZG.

Celá akce má i charitativní rozměr
a Atelier Josef již čtvrtým rokem podpo-
ruje Dětskou Kliniku Fakultní nemocni-
ce v Hradci Králové a součástí akce je
prodej lístků do tomboly, jejíž výtěžek jde
právě na děti a tím se dostáváme k dal-
šímu bodu programu, kterým je vyhláše-
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ní tomboly. Je důležité zmínit, že ceny
do tomboly věnoval pan Josef Dvořáček
a to v podobě cca 12 obrázků a mnoho
dalších cen věnovali firmy či soukromé
osoby, kterým není lhostejný osud dět-
ských pacientů a za to jim patří velký dík.

Ceny vyhlašovali a předávali: za Atelier
Josef pan Josef Dvořáček a Luděk Harry
Schejbal, prof. Bayer přednosta Dětské
Kliniky FN H. Králové, houslový virtuos
Jaroslav Svěcený, HD Design Miroslav
Vorel, prezident Miss World neslyšících
Josef Uhlíř a slovem provázel Lukáš Peš-
ka. Příjemnou tečkou byl již tradiční křest
nového CD skupiny PIERRES pod názvem
Šrapnel a za reprodukované produkce
tohoto CD bylo polito celou lahví šam-
paňského…. hurááá.

Ještě než přejdu k samotnému závě-
ru celého dne je na místě složit velké
díky všem sponzorům, přispěvovatelům
a podporovatelům v čele s městem Pře-
louč, kteří nás již tradičně či nově podpo-
rují a bez kterých by se tato akce nemo-
hla konat. Zároveň je nutno poděkovat
celému realizačnímu týmu a všem lidem,
kteří nám naprosto nezištně pomáhali,
aq to byli žluté tombolistky, lidi u občerst-
vení, lékařská služba, hostesky, pořada-
telé prostě všichni a poděkování letí až
do Opavy. Děkujeme také všem mediál-
ním partnerům. Na závěr bychom rádi
poděkovali všem lidem, kteří si zakoupi-
li lístek do tomboly, a tím přispěli na dob-
rou věc. Speciální poděkování patří také
směrem nahoru… počasí i když to bylo
chvílema na hraně nakonec vyšlo skvěle.

Hodina pokročila na 21:30 a na scé-
nu vstupují poslední aktéři řádného prog-
ramu, parta skvělých muzikantů, veselých
mladých lidí se svoji Irskou hudbou skupi-
na BERBEERIES. Pánové to zmáčkli a ne-
stačil jsem se divit. Tolik energie, tolik
profesionality a přitom přirozenosti, roz-
tančili celý areál, bylo plno a přesto si li-

di našli místo k pohybu a já měl dojem,
že se v rytmu hýbou i stromy, lavičky, žid-
le prostě celá ZG, opravdu důstojné za-
končení celé akce…… on to ale konec
ještě nebyl, jak dozněla skvělá irská hu-
da na pódium se začali trousit muzikan-

ti ze všech koutů a vznikl skvělý Jam
Session,kterého se mimo jiné zůčastnil
i Dan ze skupiny Maxim Turbulenc, který
se po vystoupení na náměstí bavil na ZG.

Spát jsme šli opravdu pozdě, ale s po-
citem že máme za sebou podařenou ak-
ci, spoustu spokojených aktérů a diváků
a nutkání i závazek v tomto konání po-
kračovat a pokud i Vy máte stejný po-
cit, děkujeme za to, držte palce a za rok
ahóóójjj.
Za Atelier Josef Luděk Harry Schejbal 
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Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny jsme prožili tra-

dičně ve Vodním světě Kolín, v mrazi-
vém počasí bylo relaxační dopoledne

velmi příjemné. Druhý den jsme strávili
sportovní dopoledne v kuželně Přelouč
pod vedení skvělého kuželkářského bar-
da - pana Miroslava Skaly. 

Šachový turnaj škol
V listopadu a prosinci probíhají v DDM

turnaje přeloučských škol v šachu ve dvou
kategoriích - I. stupeň ZŠ a II. stupeň ZŠ
(prima až kvinta gymnázia). Soutěž vy-
vrcholí v předvánočním čase závěrečným
turnajem o pohár místostarosty Přelou-
če za účasti nejlepších šachistů z každé
školy. 

Pravidelná činnost
Angličtina s moderní hudbou
Od října navštěvují zájemci o ang-

lický jazyk nový kroužek pod vedením
Mgr. Marka Víta. Výuka probíhá netradič-
ní formou - zpěvem současných, moder-
ních písniček za skvělého hudebního do-

provodu lektora. Kroužek se schází kaž-
dé úterý od 14.30 v DDM a je určen pro
druhý stupeň ZŠ, prima až kvarta gym-
názia.

Flétna 
Děti jsou rozděleny do skupin začá-

tečníků a pokročilých. Nenásilnou formou
děti pronikají, pod vedením Blanky Lek-
sové, do tajů hry na tento krásný nástroj,

který velkou měrou přispívá k nácviku
správného dýchání.

Koncert flétniček
Vánoční koncert účastníků kroužků

hry na flétnu ve středu 19. 12. 2012 od
17.00 v hlavním sále DDM. Na závěr si
zazpíváme vánoční koledy se skupinou
Vodfrk. 

Pohodové svátky vánoční, hodně
štěstí, rodinné pohody a hlavně
zdraví v roce 2013

přejeme všem dětem i dospělým.

Pavel Hrdý, Jana Homolová, 
Blanka Leksová

Dům dětí a mládeže Přelouč 



Vánoční setkání s biskupem Josefem Kajnekem
Srdečně zveme na tradiční předvánoční setkání seniorů

s pardubickým biskupem Mons. Josefem Kajnekem, a to ve stře-
du 19. 12. 2012 od 15 hodin v Jakub klubu. 

Podpora rodiny - sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Hledáme někoho, kdo by se chtěl věnovat 
domácímu vyučování dvou chlapců

Rádi bychom pro naši uživatelskou rodinu zprostředkova-
li možnost domácího vyučování pro dva bratry, navštěvující
první a čtvrtou třídu. Podmínkou je minimálně středoškolské
vzdělání s maturitou, kladný vztah k dětem a chuq do takové
činnosti. Práce bude samozřejmě honorována. Bližší informa-
ce Vám rádi poskytneme na tel. 731 598 914, Rita Hudco-
vá, vedoucí služby.

Daruj dárek!
Vánoce se blíží a všechny děti z našich uživatelských ro-

din se na ně těší. Rodiče jim budou obtížně vysvětlovat, že Je-
žíšek nepřijde. Peníze na dárky prostě nejsou. Prosíme všechny,
kteří mohou opatřit dárek navíc, aby nám pomohli připravit
lepší vánoce těmto dětem. Vytvořili jsme seznam přání dětí, o kte-
rých víme, že jim je rodiče nemohou splnit, věková škála těch-
to dětí je od 2 týdnů do 16 let, takže přání jsou různá:

DĚVČATA - zimní kombinézu na lyžařský výcvik vel. 176,
dekorativní kosmetiku - stíny, řasenku, tužku, rtěnku apod.
2 x (přání dvou děvčat), dobrodružnou knížku, česací hla-
vu + vybavení, panenku, kolotoč nad postýlku, stojící tabu-
li na kreslení, měkkou panenku s výrazným obličejem,

CHLAPCI - auto Tatra, bílou šus�ákovou soupravu bez
obrázků vel. M/L, černou šus�ákovou soupravu bez obráz-
ků vel. M/L, auto - bagr 3 x (přání tří chlapců), terénní auto.

Pokud se rozhodnete nám pomoci, prosím vyberte si ze
seznamu jeden dárek a ozvěte se nám na tel. 731 598 914,
nebo email hudcova.charita@seznam.cz. Domluvíme se, jestli
dárek, který jste si vybrali, už nezajistil někdo jiný, a další po-
drobnosti. Těšíme se na Vaše ohlasy a doufáme ve Vaši štěd-
rost. Předem upřímně děkujeme.

Rita Hudcová, vedoucí služby

Co se děje v Jakub klubu
Rozšíření otevíracích hodin

Od 15. listopadu 2012 jsme rozšířili na přání dětí provozní
dobu již od 12.00 do 17.00. Některé děti končí ve škole dřív
a čekaly před klubem, než se otevře. V chladném počasí budou
moci být v teple bez čekání.

Vydařená akce během podzimních prázdnin
V den školních prázdnin jsme s dětmi vyšli do přírody a za-

hráli si naučnou hru, tzv. „šipkovanou s hledáním pokladu“.
S dětmi jsme se rozdělili na dvě skupiny, první skupina vybí-
rala trasu a umístění průběžných soutěžních a vědomostních
úkolů a druhá skupina měla tyto úkoly po trase nalézt a plnit.
Zakončením hry bylo nalezení uschovaného pokladu v podo-
bě sladké odměny. Samozřejmě, že děti měly největší radost
z nalezeného „sladkého“ pokladu, který ihned spořádaly.

Programy pod vedením dobrovolníků 
Naše aktivity pro děti se snažíme díky pomoci dobrovolní-

ků stále rozšiřovat, proto jim chceme i touto cestou poděkovat.
Ve čtvrtek odpoledne se věnujeme nejen keramice, ale i spor-
tu, konkrétně florbalu, což hlavně kluky velmi baví. Připravu-
jeme novou činnost, a to výuku hry na bicí nástroje, která by se
uskutečňovala v prostoru naší tančírny. Věříme, že bude o tu-
to činnost mezi dětmi velký zájem.

Halloween 
Akci „Halloween“ si děti hodně užily (viz foto:), nejdřív to

byly soutěže a pak jsme si ve vytvořené tajemné atmosféře
předčítali z „Bílých historek“, což je společenská hra zaměřená
na rozvoj fantazie.

Korálkování
Koncem listopadu se v Jakub klubu uskutečnil kurz výro-

by vánočních ozdob z korálků. Paní Zdena Šohajová, které své
nádherné výrobky vystavovala na výstavě Babičko, dědo, co
všechno umíte, přijala naše pozvání a spolu s Hankou Kubá-
tovou učila tvořit z korálků krásné vánoční ozdoby děti a do-
brovolníky v Jakub klubu a pak i maminky ze služby Podpora
rodiny. Moc děkujeme za trpělivost, ochotu a podporu nám
méně šikovným ☺.

Nový cíl zařízení při činnostech s dětmi
Od září vnímáme u dětí problém se zvládáním vlastní agre-

sivity a konfliktního jednání s vrstevníky. Proto jsme si stanovi-
li další cíl, který budeme v rámci našich preventivních progra-
mů sledovat a vyhodnocovat. Jedná se o podporu dobrých
vztahů mezi dětmi - podporu dětí při předcházení konfliktních
situací a konstruktivní řešení konfliktů s vrstevníky a preven-
ce šikany a agresivního chování dětí. Věříme, že děti se po-
stupně naučí zvládat své emoce a počet vzájemných konflik-
tů bude klesat. 

Mikuláš a Vánoce v Jakub klubu
Mikulášskou nadílku připravujeme ve spolupráci se škol-

ní družinou ZŠ na Masarykově náměstí na pátek 7. 12. 2012.
Akce se účastní asi 90 dětí, takže Mikuláš bude mít u nás pl-
né ruce práce:. Vánoční besídku plánujeme na pondělí 17. 12.
2012 a ve spolupráci se sponzory připravíme malý dárek pro
všechny. 

Vše dobré v novém roce přeje tým Jakub klubu.
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Pozvání Klubu aktivní senior
Klub aktivní senior navštívil v listopadu Východočeskou ga-

lerii v Pardubicích. Tam si v několika sálech prohlédl komen-
tovanou výstavu obrazů Antonína Chittussiho. Všichni členo-
vé byli vyzváni k účasti na přednášce s tématem Bezpečnost
občanů a bezpečnost v silničním provozu, kterou pořádala 20. 11.
Městská policie Přelouč. 

Tradičně první úterý v měsíci, tentokrát 4. prosince 2012,
se setkají v Jakub klubu členové Klubu aktivní senior na pro-
gramu: Moje nejlepší vánoční cukroví. Při setkání se bude
ochutnávat a vyměňovat nejlepší recepty. Členství v klubu je
otevřené, zveme další aktivní seniory☺. V prosinci jsou členo-
vé klubu pozváni na tři adventní koncerty spojené s besedou
o zvycích v adventním čase, které organizují manželé Kyselo-
vi v Divišově vile. Můžete se k nám připojit. 

Hana Kubátová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
Tradiční koledování o svátku Tří králů probíhá vždy kolem

6. ledna. Ten den církev slaví příchod mudrců z východu, kte-
ří, upozorněni hvězdou, vydali se na cestu hledat velkého
krále. V Betlémě našli dítě Ježíše a odevzdali mu své vzácné
královské dary - zlato, kadidlo a myrhu. Podle historických pra-
menů není jisté, zda byli skutečně tři, protože jejich počet se

určil později podle počtu darů. Koledníci se podle jejich vzoru
taky vydávají na cestu, ale cílem je navštívit domácnosti lidí
dobré vůle s tradiční koledou: „My tři králové jdeme k vám…“
Před zahájením koledování obdrží v kostele sv. Jakuba posvě-
cenou křídu, se kterou píší na veřeje dveří své iniciály +K+M+B
s přáním požehnaného celého příštího roku. Je to symbol ra-
dosti, štěstí a pokoje, který má naplňovat tento domov.

Zvlášq se na koledníky těší starší lidé, kteří často sami ja-
ko děti koledovali. Tato setkání bývají pokaždé hodně příjem-
né, někdy na koledníky čeká i cukroví nebo čaj. V mrazivých
dnech to hodně potěší:. 

Při zajišqování Tříkrálového koledování spolupracujeme se
všemi základními školami v regionu. Moc děkujeme vedení
všech ZŠ za vstřícnost a ochotu. Jelikož chceme navštívit po-
kud možno všechny obce na Přeloučsku - a je jich přes 40,
potřebujeme zorganizovat hodně skupinek koledníků, aby na-
vštívily všechny, kdo na ně čekají. 

Koledování se pod Charitou ČR organizuje již potřinácté
a je spojeno se sbírkou na podporu činnosti jednotlivých Cha-
rit. Pravidla veřejné sbírky jsou přísná, proto skupinku dětských
koledníků vede pověřená osoba (nad 15 let), vybavená prů-
kazkou s uvedeným číslem pokladničky. Vedoucí skupinky ko-

ledníků bude informovat dárce o účelu sbírky a o činnosti
Charity. Každá pokladnička musí být úředně zapečetěna a ozna-
čena razítkem městského úřadu. Na pokladničce bude také
umístěné logo Charity. Po ukončení sbírky bude celý výtěžek
na místním úřadě sečten a odeslan na centrální konto. V jed-
nu chvíli musí být na společném účtu všechny výtěžky z po-
kladniček z celé ČR. Až pak se 65% vrátí do místa, kde se ko-
ledovalo. Více aktuálních informací o celé sbírce najdete na
www.trikralovasbirka.cz.

V naší organizaci plánujeme z výtěžku sbírky doplnit další
kompenzační pomůcky do naší půjčovny, obnovit vybavení
v Jakub klubu, které slouží dětem i seniorům. Část výtěžku ja-
ko každoročně využijeme na podporu našich pečovatelských
služeb v malých obcích. 

Všechny Charity v naší Královéhradecké diecézi poskytu-
jí 5 % svého výtěžku na pomoc v Indii a to přesně v části, kde
probíhá projekt Adopce na dálku (z Přelouče je zde taky pod-
porováno více dětí). Minulý rok se zakoupil školní autobus, kte-
rý dětem již slouží.

Tříkrálová sbírka 2013 bude probíhat v Přelouči a při-
lehlých obcích od pátku 4. ledna do úterý 8. ledna 2013.

V neděli 6. ledna 2013, na svátek Tří králů, se v kostele
sv. Jakuba uskuteční tradiční Tříkrálový benefiční koncert
žáků ZUŠ Přelouč pod záštitou vicehejtmana Romana Lín-
ka. Začátek bude v 15 hodin. Srdečně zveme na příjemné za-
končení vánoční doby. 

Přeji Vám požehnané vánoční svátky a nový rok 2013 na-
plněný štěstím, zdravím a radostí. 

Těšíme se na setkání s Vámi v lednu při koledování 
nebo na benefičním koncertě ☺. 

Koordinátorka Monika Krejčíková a koledníci
+K+M+B 2013
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POZVÁNÍ 
NA SETKÁNÍ

Pøijmete, prosím, na�e pozvání na setkání týmu
pracovníkù a dobrovolníkù Charity Pøelouè, 

které se bude konat ve ètvrtek 29. listopadu 2012
od 17 hodin v hotelu Fontána.

PROGRAM:
1. Pøivítání pøítomných
2. Slovo hostù: Ing. Pavel �otola, krajský radní pro so-

ciální péèi, Bc. Irena Bure�ová, starostka Mìsta Pøe-
louè, Ing. Jana Machová, øeditelka KONEP, sponzoøi -
- Petr Va�íèek, Ing. Jaroslav Èerný 

3. Podìkování pracovníkùm a dobrovolníkùm - øeditelka
Zdenka Kumstýøová

4. Podìkování dobrovolníkùm a pøedání dárkù - vedoucí
slu�eb Charity Pøelouè, kde jsou dobrovolníci aktivní

5. Podìkování dobrovolníkùm a pøedání dárkù - øeditel-
ka DUF Mgr. Dana Fomiczewová

6. Duchovní slùvko - Mgr. Zdenìk Skalický �Charita zna-
mená láska / Na Vánoce pøi�la na svìt láska�

7. Ochutnávka vín - Dobré víno Cestrovi 
Zakonèení v 19. hodin

�������



Kousek od Přelouče směrem na jiho-
východ leží malá obec Klenovka. Pěšky
tam dojdete po silnici za pár minut, na-
víc projdete kolem památného dubu, kte-
rý vám ze sebe dodá patřičnou energii.
Kdo je línější může jet přeloučskou měst-
skou dopravou, protože Klenovka je jed-
nou z částí města. O jejím názvu už na
dalších řádcích.

Jméno této obce vzniklo nejspíš od
toho, že byla založena u klenového le-
sa, tedy u lesa javorového. Lesy kolem
vsi měly od nepaměti svá jména. Sever-
ní les zvaný „Houser Dolní“ a na výcho-
dě „Houser Horní“ a na západní straně
se rozkládal lesík „Březina“.

Klenovka patřila od svého počátku
ke Štěpánovu, protože její dějiny jsou
úzce spojeny s rytířským panstvím na
Štěpánově. V roce 1667 spolu se štěpá-
novskou tvrzí, Jedousovem, Klenovkou
a se dvěma pustými chalupami v Nech-
lebích byla prodána Vilémem Oldřichem
Střelou z Rokyc, rytíři Ctiboru Jeníkovi Zá-
sadskému z Gamsendorfu.

Zpráva o této obchodní transakci je
pro Klenovku důležitá, protože je první
písemnou zmínkou o obci. Rytířské pan-
ství i s Klenovkou bylo v roku 1678 opět
prodáno dalšímu majiteli Pavlu Leopol-
dovi, svobodnému pánu z Walderode
a na Řepíně. 

V zápětí, v roce 1684 se stal novým
majitelem štěpánovského panství tedy
i Klenovky, František Vojtěch Cikán z Čer-
mné. František Vojtěch majitel štěpánov-
ského panství zemřel roku 1696. Vdova,
Anna Františka z Dobřenic pozůstalý ma-
jetek, štěpánovskou tvrz, dvůr a pivovar,
Klenovku, Jedousov, ves pustou Nechle-
by v roce 1706 prodala Františku Rome-
diovi z Thunu, držiteli sousedního pan-
ství Choltického. Tak vlastně vzniklo Chol-
tické panství - spojením několika statků
včetně Štěpánovského. Během času zmi-
zela neobývaná štěpánovská tvrz - sídlo
rytířů. Zanikly i rybníky, které se rozklá-

daly kolem, byly proměněny v úrodná po-
le. Zůstaly jen bývalé hráze, některé nyní
slouží za cesty, označují zaniklé štěpá-
novské „rybniční panství“. Jejich jména
zůstávají v kronice jako důkaz: Zavírský,
Mokošínský, Uher, Bradáček, Nový, Okrou-
hlík, Dvorský, Klenovský, Čeperka, Slatin-
ka, Klatovský, Hrachovec, Trnovec, Dlouhý,
Jedousovský a Tvrzský. Pomalu zmizely
sádky, v roce 1936 byla zbourána stará
rybárna a zanikl i mlýn /dům čp. 17/ na
Klenovce. Postupně zmizely hráze - poz-
dější staré cesty z Přelouče do Klenovky. 

V roce 1777 podle zápisu v kronice,
byly malé obce Štěpánov, Klenovka, Va-
ly a Veselí spojeny pod jediný obecní
úřad - rychtu Veselskou. Ještě roku 1787
navštěvovaly klenovské děti školu při fi-
liálním kostele v Lepějovicích. Až v roce
1823 počaly obce vyjednávat o stavbě
nové školy. Dne 6. září téhož roku bylo
potvrzeno, že škola bude stát v Klenov-
ce. 28. září přijal patronát hrabě Jan Thun,
pán na Cholticích a bylo započato s pří-
pravami ke stavbě. Škola na Klenovce by-
la roku 1828 za pomocí všech obcí a fi-
nanční pomocí patrona školy dostavěna.
Prvním učitelem zde byl bývalý učitel Le-
pějovické školy Jan Plítek. Časem byla
jednotřídka dostavěna v trojtřídku, do kte-
ré bylo roku 1889-90 zapsáno 109 dívek
a 91 chlapců. Škola v Klenovce měla
svou místní osmičlennou školní radu,
kde byli zástupci všech obcí. Rok 1909
byl ve znamení boje obcí Štěpánova, Kle-
novky a Valů o obecní samosprávu. Po
dlouhém očekávání, až v roce 1912 při-
chází od c.k. místodržitelství rozdělení
obcí Klenovky, Veselí a Štěpánova na sa-
mostatné a hospodářsky na obci Veselí
nezávislé celky. Ještě na začátku první
republiky nevedla Klenovkou silnice, ale
jen polní cesta, až v roce 1929 byla ko-
laudována silnice do Klenovky. K obci
patří také asi 1 km vzdálená chatová
oblast nazývaná Březiňák.

Osada vyrostla u Březinského rybní-
ka, který je jedním z posledních rybní-
ků bývalé valské rybniční soustavy. Po
prohlídce obce k rybníku vyražte. Cesta
vás povede pořád podél lesa, není kde
zabloudit. Rybník je to malý ale o to ví-
ce užívaný. Místní chataři ho v létě vy-
užívají ke koupání a v zimě na bruslení.
Na hrázi roste nádherný exemplář topo-
lu černého, který byl po právu vyhlášen
za památný strom. Takovýchto krásných
stromů tohoto druhu na území Pardu-

bického kraje mnoho není. Kde je voda,
je samozřejmě i život. Po hladině plují
lysky a kachny divoké, z rákosí se ozýva-
jí rákosnící. Nad vodou v létě rejdí desít-
ky druhů vážek. V noci je hladina rybní-
ka lovištěm netopýrů. Za okenicí jedné
z chat byl nalezen sameček netopýra
Brandtova. O výskytu tohoto druhu se
ještě donedávna na Přeloučsku nevě-
dělo. Když už jsme u těch netopýrů, ne-
smíme zapomenout na nález letní ko-
lonie netopýra nejmenšího v Klenovce.
Jde vůbec o první nález nonie tohoto
druhu na území východních Čech. 

Po projití osady držte směr na silnici
Veselí - Klenovka. Po této silnici dojde-

te zpět do Klenovky. Po levé ruce se vám
otevře pohled do širokého údolí Lipoltic-
ké svodnice, která je dalším pozůstatkem
po rybníkářství na Přeloučsku. Pohled
nám bude kazit veliká plocha panelů
fotovoltaické elektrárny. Po projití Kle-
novky můžete po cestě k této elektrárně
vyrazit. Dojdete k ní po hrázi bývalého
rybníka a samotná elektrárna je na je-
ho bývalém dně. Od elektrárny to je kou-
sek na silnici Štěpánov - Přelouč. 

Klenovka je od Přelouče kousek, ale
když si projdete uvedený okruh, tak hez-
kých pár kilometrů našlapete a to i mís-
ty s bohatou historií, o které jste možná
dodnes neměli ani tušení.

Pro volné zpracování dějin byla použita
kronika obce Štěpánova a jiné archivní
materiály. Hrady, zámky a tvrze díl I. -
- August Sedláček

Mgr. Jiří Rejl (přírodní věda)
Marcela Danihelková (regionální dějiny)
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Dobrý den vážení čtenáři. Vánoce
nám qukají na dveře. Proto vám nabídnu
něco trochu vánočního. 

KAPR NA KYSANÉM ZELÍ
Co budete potřebovat: několik por-

cí kapra, o něco méně zelí, sůl, mle-
tý pepř, drcený kmín, olej na smaže-
ní, mletou papriku (sladkou), masový
vývar (z kostky), větší cibuli, rajče
na ozdobu, několik snítek petrželo-
vé natě. 

Postup: Kapra osolte, opepřete, zprud-
ka ze všech stran osmahněte. Pak por-
ce vyjměte a nechte v teple. Na oleji,
kde se smažil kapr, zpěňte cibulku, při-
dejte papriku a pokrájené zelí. Mírně
dochuqte drceným kmínem. Promíchej-
te a na mírném ohni za občasného mí-
chání pod pokličkou duste do poloměk-
ka. V případě potřeby podlévejte výva-

rem. Pak přidejte porce kapra a duste
doměkka. 

ZAPÉKANÝ KAPR SE ŽAMPIÓNY
Co budete potřebovat: naporcova-

ného kapra, olej na smažení, sůl, mle-
tý pepř, cibuli, žampiony, tvrdý sýr, ke-
čup, nasekanou petrželovou na� na
ozdobu.

Postup: kapra osolte, opepřete, osmah-
něte. Vyjměte porce a nechte je v teple.
V tom samém oleji zpěňte cibulku, přidej-
te na plátky nakrájené žampióny a dus-
te doměkka. 

Vymažte pečící misku, vložte do ní
porce kapra, přidejte žampióny, posyp-
te sýrem, pokapejte kečupem a zapeč-
te. Sýr se musí roztavit. 

PEČENÉ BRAMBORY S ČESNEKEM
Co budete potřebovat: brambory,

česnek dle chuti, drcený kmín, lžíci
rozpuštěného sádla, sůl. 

Postup: brambory pokrájejte i se slup-
kou na čtvrtky. Vložte do pekáče, osolte,
přidejte rozetřený česnek, posypte kmí-
nem a máslovačkou potřete sádlem. Peč-
te do změknutí. 

BRAMBOROVÉ KROKETY
Co budete potřebovat: brambory,

sklenku teplého mléka, lžíci másla,
strouhanku, olej na smažení (nejlep-
ší je fritéza). 

Postup: oloupané brambory uvařte
v osolené vodě. Scekte, přidejte máslo,
mléko a ručním šlehačem vyšlehejte
hustou bramborovou kaši. Z ní vytva-
rujte krokety, které obalte strouhankou
a dozlatova je osmažte.

Toto jídlo si můžete ještě vylepšit.
Do kaše si přidejte žloutky, mleté maso,
vytvarujte krokety, obalte v bílku a strou-
hance a dozlatova osmažte. 

Dobrou chuq.
Pavel Culek
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Kulinářské okénko !

Omluva k článku, Jeníkovice - obec ve stráni
Opravuji chybu ve článku říjnového Roštu 2012 s názvem

Jeníkovice - obec ve stráni. 
Jeníkovice u Přelouče a Jeníkovice u Třebechovic pod Ore-

bem, jsou obce stejného jména s velmi bohatou historii, ne-
boq v obou stávaly tvrze, ale pouze v jedné z těchto obcí stojí
kostel, pomníky a Ludvíkův statek. Kostel sv. apoštolů Petra
a Pavla, jehož historie sahá až do roku 1385, je dominantou
Jeníkovic u Třebechovic pod Orebem. Rovněž v Jeníkovicích na
Královéhradecku naleznete pískovcový kříž, pomník z 1. svě-
tové války a další dva pomníky na hřbitově. Vím, že památky
dávají charakteristický obraz našemu domovu, odlišují jedno

místo od druhého, určují panorama obcí a z přírodní krajiny
tvoří krajinu obohacenou příznivými zásahy člověka, v kraji-
nu kulturní. Omlouvám se proto, že jsem dominantu kostela
sv. Pavla a Petra z Jeníkovic u Třebechovic přemístila omylem
do stejnojmenné vesnice našeho Přeloučska. Určitě by ten krás-
ný kostel a ostatní památky byly ozdobou i našich Jeníkovic na
Přeloučsku, ale v tom místě se žádný kostel, ani ostatní jme-
nované pamětihodnosti nikdy nenacházely. Za svou chybu se
omlouvám všem čtenářům Roštu a rodákům z Jeníkovic, též
mému spoludopisovateli Mgr. Jiřímu Rejlovi. 

Marcela Danihelková

Kulinářské okénko

Vážení čtenáři Roštu, využiju této příležitosti, abych vás
pozdravila v nastávajícím adventním čase a pozvala Vás k bo-
hoslužebným setkáním Církve československé husitské. Ani
přípravy na vánoční svátky by je neměly odsunout do pozadí
a zastínit. Vždyq právě rozjímání nad biblickými texty, advent-
ní a vánoční písně a modlitby přinášejí možnost prožít svát-
ky ve svém původním významu.

A co si přát do nového roku 2012, před jehož letopočet my
křesqané píšeme zkratku A.D. (Anno Domini), nebo L. P. (Léta
Páně)? Snad zejména důvěru, že čas, který je nám darován,
drží ve svých rukou jeho skutečný Pán Ježíš Kristus. U něho
hledejme odpověk na všechny naše naděje, ale i obavy z bu-
doucnosti, které nám nikdo z lidí nemůže poskytnout.

Tereza Šmejdová Koselová
farářka

Středa 12. 12. 2012 v 16 hod.

Adventní pobožnost bude sloužit
Václav ŽWárský, farář CČSH v Novém Bydžově

Úterý 25. 12. 2012 v 15 hod.

Vánoční pobožnost v Domově u Fontány

Středa 26. 12. 2012 v 14.30 hod.

Bohoslužba v modlitebně na farním úřadě

Neděle 6. 1. 2013 v 17 hod.

Tříkrálový koncert Lukáše Pelce
- kontrabas, kytara, zpěv



ADVENTNÍ PROŽÍVÁNÍ V TICHU
Milé dámy a pánové z Přelouče, máme tu posledních pár

dní roku. Naši tenisté získali „salátovou mísu“ (ke kapříčkovi
o Vánocích se bude hodit?), a my ještě musíme zařídit mno-
ho věcí. Prožívání Adventu, přípravy na Narození Ježíše Krista
má v sobě své tajemství. Jde v něm především o duši, která
má duchovní potřeby. Abychom slyšeli mluvit Boha, je třeba
udělat prostor pro ticho, otevřít Bibli a číst, přemýšlet, modlit
se … Matouš 5,5; „Blaze tichým, neboq oni dostanou zemi za
dědictví“. Každý je jedinečný i jeho cesta života, i cesta k Bo-
hu. Rozsvícení vánočního stromu na náměstí připomíná, jak
je nutné ozdobit i život dobrými hodnotami, které pak svítí li-
dem v temnotě. Zvu vás do kostela, nejenom našeho, i jinde,
abyste svým duším přinášeli užitek, který dává Bůh. Naplňme
čas zpěvem adventních písní, ne koled, to má ještě čas.

Přeji Vám požehnaný Advent a pak i čas Vánoční a Novo-
roční 2013. Váš P. Lubomír Pilka.

OČEKÁVÁME PŘÍCHOD SPASITELE?
Očekává ještě dnešní lidstvo příchod

Spasitele? Zdá se, že mnoha lidem je z hle-
diska jejich zájmů Bůh cizí. Zdánlivě ho
nepotřebují: žijí, jako by neexistoval, a co
hůře, jako by byl překážkou, kterou je tře-
ba odstranit, abychom se mohli realizo-
vat. Bukme upřímní, i někteří věřící se
nechávají zlákat různými chimérami a svá-
dět scestnými naukami, které na cestě za
štěstím nabízejí iluzorní zkratky. I přes ty-
to protiklady, úzkosti a dramata, a možná
právě proto dnešní lidstvo hledá cestu ob-

novy a spásy a někdy nevědomky očekává příchod Spasitele,
který obnoví svět a naše životy. Falešní proroci jistě dále nabí-
zejí svou spásu za „nízkou cenu“, která vede k hořkým zklamá-
ním. Dějiny posledních padesáti let se vyznačují právě tímto
hledáním spasitele za „nízkou cenu“ i zklamáními, která zůsta-
la. Úkolem křesqanů je proto šířit svědectvím vlastního života
pravdu Vánoc, kterou je Ježíš narozený v chudobě jeslí. On při-
chází všem nabídnout onu radost a onen mír, které jedině mo-
hou naplnit očekávání lidské duše. (Benedikt XVI. 20. 12. 2006)

Vánoční Bohoslužby 2012 
- Kostel sv. Jakuba v Přelouči

Štědrý den 24. 12.
24:00 Přelouč - Půlnoční mše svatá

Boží hod vánoční 25. 12.
9:30 Přelouč

Sv. Štěpán 26. 12.
8:00 Přelouč

Neděle Svaté Rodiny 30. 12.
9:30 Přelouč 

Silvestr 31. 12.
16:00 Přelouč - Poděkování za rok 2012

Bohorodičky Panny Marie 1. 1. 2013
9:30 Přelouč

Tři Králové 6. 1. 2013
9:30 Přelouč

Návštěvy Přeloučského Betléma:
Štědrý den 24. 12. 14:00 - 17:00
Boží hod 25. 12. 14:00 - 17:00
Sv. Štěpán 26. 12. 15:00 - 17:00
Nový Rok 2013 1. 1. 15:00 - 17:00
Tři Krále 6. 1. 15:00 - 17:00
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

Římskokatolická farnost Přelouč
Vás srdečně zve na koncerty

Adventní koncert
přeloučských varhaníků
při kostele sv. Jakuba

Neděle 9. prosince 2012 v 17 hodin
zazní skladby české varhanní tvorby 

a zpěvy s adventní tématikou
účinkují: 

Martin a Lucie Hadáčkovi

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Vánoèní koncert
V kostele sv. Jakuba v Přelouči na náměstí

Středa 26. prosince 2012 v 18 hodin

účinkují:  
Přeloučský chrámový sbor Ad Libitum

Pod vedením Lucie Hadáčkové
varhany: Martin Hadáček 



Regionální soutěž ST je od sezóny 2012/13 rozdělena podle
umístění v minulé sezóně do 3 skupin, RS I až RS III. Muži So-
kol A a B hrají RS I, muži Sokola C hrají RS II. Zúžením skupin
došlo k vyrovnání úrovně družstev a tím ke zkvalitnění soutě-
ží. Body se letos získávají obtížněji než loni. Umístění našich
družstev po 6 kole je v následujících tabulkách.

RS I
Pořadí Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Skóre    Body

1. Tesla Pce D 6 4 1 1 63:45 15
2. Holice C 6 4 1 1 63:45 15
3. USK Pce A 6 3 2 1 56:52 14
4. So.Rosice A 6 3 1 2 57:51 13
5. Slovan Pce A 6 3 0 3 57:51 12
6. So.Přelouč A 6 2 1 3 57:51 11
7. Loko Pce D 6 2 1 3 51:57 11
8. Sp.Sezemice A 6 2 1 3 50:58 11
9. So.Přelouč B 6 1 1 4 44:64 9

10. Tesla Pce E 6 1 1 4 42:66 9

RS II
Pořadí Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Skóre    Body

1. Loko Pce E 6 5 1 0 78:30 17
2. So.Ředice B 6 5 0 1 84:24 16
3. Starý Mateřov 6 5 0 1 66:42 16
4. Tesla Pce F 6 3 1 2 62:46 13
5. Slovan Pce B 6 3 0 3 53:55 12
6. H. Jelení A 6 3 0 3 50:58 12

7. So.Přelouč C 6 2 0 4 38:70 10
8. USK Pce B 6 1 0 5 39:69 8
9. Holice D 6 1 0 5 37:71 8

10. Kostěnice A 6 1 0 5 33:75 8

V POSLEDNÍCH 2 KOLECH HRÁLY NAŠE DRUŽSTVA TAKTO:
5. kolo:
Loko Pardubice - Sokol A 11:7
Body našeho družstva získali:
Kepl 3,5 Floner 2,5 Kasal B. 0,5
Brunclík 0,5
Sokol B - Rosice A 9:9
Body: Bukovský 4,5 Haas 2,5 
Kasal O. 2 Zummer 0
H. Jelení - Sokol C 15:3
Body: Šebánek 2 Hons 1 Melichar 0 Jirka 0
6. kolo:
Sokol A - Holice C 9:9
Body: Floner 3,5 Kepl 4 Dlask 1 Kasal B. 0,5 Brunclík 0
Tesla Pardubice E - Sokol B 8:10
Body: Bukovský 3,5 Haas 2,5 Kasal O. 2 Zummer 2
Sokol C - Starý Máteřov 4:14
Body: Dlask 2 Šebánek 1 Jirka 1 Kasal B. 0

Doufejme, že se našim hráčům vyhnou zranění a v dalších
kolech se výsledky zlepší.                                          Me
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SOKOL PŘELOUČ — STOLNÍ TENIS

Inzerce
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Zhruba před deseti lety jsem objevil kouzlo historické tech-
niky a to hlavně moto-veteránů. Pořídil jsem si první motocykl
Jawu 250 Pérák. Byl ve špatném stavu a stál mě tehdy 5000 Kč.
Musel jsem ho kompletně zrenovovat. Zájem o čtyřtaktní mo-
tocykl mě donutil Péráka prodat a za přišetřené peníze jsem si
nechal přivést z Anglie motocykl Matchless G3l 350 ccm OHV
z roku 1941 jak jinak než v dezolátním stavu. Renovace mi tr-
vala cca dva roky. Matchlesse jsem musel nakonec také pro-
dat, peníze byli potřeba na rekonstrukci baráčku v Přelouči.

Matchless před renovací         Matchless po renovaci

Když už jsem si myslel, že na dalšího veterána nedám pe-
níze dohromady, nabídl mi kamarád málo známý český moto-
cykl Ogar-4 z roku 1936 výměnou za renovaci dalších dvou před-
válečných Ogaru které se vyráběly v Praze Strašnicích ve firmě
Autfit. Nabídku jsem přijal a zabralo mi to skoro 3 roky. V této
době jsem také vstoupil do Přeloučského auto-moto veterán
klubu (www.amv-přelouč.cz), kde jsem poznal spoustu nových
kamarádů kteří mají historii motorizmu rádi stejně jako já.

Ogar-4 před renovací             Ogar-4 po renovaci

Ogar 4 model 1936 byl představen na podzim roku 1935,
ale do prodeje se dostal až v roce 1936, prvním šfastným maji-
telem se stal Dr. Kolář, který společně s Janem Lucákem star-
tovali na Velké motocyklové soutěži a nové Ogary zde budily
velký zájem. Ogar 4, jak už napovídá označení, měl čtyři rych-

lostní stupně v monobloku, motor o objemu 248 ccm se dodá-
val jak s nožním tak i s ručním řazením. Novinkou bylo velké
a výkonné dynamo Bosch, které umožňovalo použití velkého
reflektoru, standardním doplňkem byla elektrická houkačka, na
přání se montoval nosič nebo válečkový tachometr.

Mojí největší pýchou je ale motocykl Jawa 500 OHV Rum-
pál z roku 1929. Podařilo se mi zakoupit část rozebraného mo-
tocyklu a postupným získáváním dílů se podařilo po dvou le-
tech tento vzácný motocykl zrenovovat. 

Jawa 500 OHV Rumpál         Jawa 500 OHV Rumpál 
r.v. 1929 před renovací          r.v. 1929 po renovaci

Jawa 500 OHV, přezdívaný Rumpál je československý vzdu-
chem chlazený jednoválcový motocykl, vyráběný firmou Jawa.
Celkem bylo vyrobeno 1016 kusů. Motocykl byl vyvinut spo-
lečností Wanderer. Motocykl Jawa 500 OHV se začal vyrábět
v roce 1929 a vyráběl se pouze do roku 1931. Původní mode-
ly měly trubkovou vidlici (těch se vyrobilo 250 kusů), která byla
později nahrazena lisovanou. Jednalo se o první sériově vyrá-
běný motocykl značky Jawa.

J. Švejda
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Víte, jak se zachovat při úniku nebezpečné látky?
Kromě úniku nebezpečné látky v důsledku havárie v che-

mickém průmyslu, či v jiných objektech, které s nebezpečnou
látkou nakládají (koupaliště, zimní stadióny,…), může dojít ta-
ké k havárii vozidla, které nebezpečnou látku převáží.

Vozidlo převážející nebezpečnou látku poznáte podle oran-
žové reflexní tabulky, černě orámované, o rozměrech 40 x 30 cm
s čísly rozdělené do dvou částí. V horní polovině je dvou - až

třímístné číslo tzv. Kemlerův kód a udává, jaké nebezpečí lát-
ka představuje. V dolní polovině tabulky je čtyřmístné identi-
fikační číslo látky neboli UN kód, který je přidělen každé pře-
pravované látce.

Jestliže dojde k havárii takto označeného vozidla:
- ihned se vzdalte od místa nehody ve směru kolmém na směr

větru a ukryjte se, je-li to možné, v nejbližší budově,
- volejte linku 112, kde nahlaste i čísla, která jsou vyznače-

na na oranžové tabulce, 
- dbejte však na své bezpečí, volejte z dostatečné vzdálenos-

ti od místa nehody.
Eva Kuthanová, HZS Pardubického kraje

HASIČI OBČANŮM

O našich auto-moto veteránech

Tři zrenovované motocykly Ogar-4



A - TÝM - 1. NHbL VÝCHOD

neděle 28. 10.
HC JESTŘÁBI - TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ 

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

neděle 4. 11. 
HC JESTŘÁBI - SK KOMETA POLIČKA 4 : 2 (0:1, 2:1, 2:0)

sobota 10. 11.
HC JESTŘÁBI - HBC VSETÍN 6 : 1 (0:0, 3:0, 3:1)

P. Sedmák, P. Brykner, A. Danihelka, R. Stoklasa, M. Kazimír,
M. Šmíd, L. Hutla, J. Příhoda, R. Kubát, Z. Čapek, L. Komůrka, J. Ka-
lousek, P. Svoboda, D. Štefanský, Z. Hejhal, T. Vorba, D. Kazimír,
R. Adámek

B - TÝM - KHbL VÝCHOD

sobota 20. 10. 
HC JESTŘÁBI B - HC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ 

10 : 4 (4:0, 3:2, 3:2)

neděle 21. 10. 
SK HOKEJBAL ŽAMBERK - HC JESTŘÁBI B

1 : 10 (0:4, 0:3, 1:3)

sobota 27. 10. 
HC JESTŘÁBI B - JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC B

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

neděle 28. 10. 
TJ PARAMO SVÍTKOV STARS PARDUBICE B - HC JESTŘÁBI B 

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

neděle 4. 11. 
HC JESTŘÁBI B - HBC MEDVĚDI PARDUBICE 

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

neděle 11. 11. 
HC JESTŘÁBI B - HBC DAHAMA OPATOVICE NAD LABEM

11 : 3 (2:0, 0:1, 9:2)

P. Sedmák, J. Cidlinský, P. Kratochvíl, A. Danihelka, A. Záruba,
M. Pidanič, F. Oliva, J. Kalousek, J. Vysoký, R. Raška, M. Slanina,
M. Růžek, L. Hutla, P. Svoboda, L. Komůrka, M. Kazimír, P. Šan-
da, Mil. Beránek, L. Tesák, D. Kazimír, J. Novotný, O. Kadaník,
J. Kmoníček, Mar. Beránek, R. Kubát, F. Mucha

STARŠÍ DOROST - EXTRALIGA

sobota 20. 10. 
HC JESTŘÁBI - TJ KOVO PRAHA 0 : 4 (0:0, 0:2, 0:2)

sobota 3. 11. 
ELBA DDM ÚSTÍ NAD LABEM - HC JESTŘÁBI

10 : 0 (3:0, 5:0, 2:0)

neděle 4. 11.
HBC ALPIQ KLADNO - HC JESTŘÁBI 13 : 1 (3:1, 5:0, 5:0)

sobota 10. 11.
HBC VSETÍN - HC JESTŘÁBI 5 : 1 (2:1, 2:0, 1:0)

neděle 11. 11.
SK TOPTRANS JIHLAVA - HC JESTŘÁBI 11 : 2 (3:2, 5:0, 3:0)

P. Kratochvíl, J. Padovský, O. Kadaník, J. Kmoníček, F. Balada,
T. Malina, J. Karela,  M. Dekereš, P. Plavec, J. Novotný, O. Hruban,
O. Katrušin, M. Beran, M. Poledno, V. Mlynář, V. Navrátil, J. Par-
dovský

STARŠÍ ŽÁCI - MČR VÝCHOD

sobota 20. 10.
TJ PARAMO SVÍTKOV STARS PARDUBICE - HC JESTŘÁBI 

18 : 0 (5:0, 6:0, 7:0)

TJ PARAMO SVÍTKOV STARS PARDUBICE - HC JESTŘÁBI 
13 : 0 (3:0, 6:0, 4:0)

sobota 3. 11.
1. HBC SVITAVY - HC JESTŘÁBI 14 : 0 (2:0, 2:0, 10:0)

1. HBC SVITAVY - HC JESTŘÁBI 17 : 0 (5:0, 6:0, 6:0)

sobota 10. 11.
HC JESTŘÁBI - HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE 

0 : 19 (0:7, 0:7, 0:5)

HC JESTŘÁBI - HBC AUTOSKLO H.A.K. PARDUBICE 
0 : 26 (0:10, 0:8, 0:8)

HRÁČI, KTEŘÍ ZASÁHLI DO BOJŮ V PODZIMNÍ ČÁSTI
Holman Martin, Matys Adam, Horák Tomáš, Roušar Daniel,
Lauryn Josef, Plíva Vojtěch, Kralovič Jan, Kratochvíl Jiří, Kurek
Vojtěch, Šurkala Dominik, Lipavský Tomáš, Chalupa Martin, Hlu-
šička Jakub

KONEČNÁ TABULKA 
PO PODZIMNÍ ČÁSTI

1. HBC Autosklo-H. A. K. Pce 10 10 0 0 0 136:10 30
2. TJ Paramo Svítkov Stars Pce 10 8 0 0 2 94:16 24
3. 1.HBC Svitavy 12 8 0 0 4 98:26 24
4. TJ Sršni Svitavy 12 2 0 0 10 26:90 6
5. HC Jestřábi Přelouč 12 0 0 0 12 0:212 0

- fáda -
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O víkendech s daty 27. - 28. 10. 2012 a 10. - 11. 11. 2012
odehrála přeloučská basketbalová družstva následující utkání:

Muži „A“
Sokol Žižkov - BK Přelouč 96 : 69 
Body: Miřejovský 33, Konvalina 12, (24:16, 50:37, 74:55)

Sojka 6
TJ AŠ Mladá Boleslav - BK Přelouč 93 : 82 
Body: Marek 14, Miřejovský 14, (21:15, 50:38, 71:55)

Zikmunda 14
BK Přelouč - Basketbal Quanto Svitavy 88 : 76 
Body: Marek 19, Konvalina 15, (26:24, 59:35, 74:53)

Sojka 14
BK Přelouč - Sokol Darren Chrudim 62 : 55 
Body: Miřejovský 18, Konvalina 10, (16:8, 28:21, 47:38)

Sojka 10

Muži „B“
Spartak Choceň — BK Přelouč 62 : 61 
Body: Tužil, Půlpán, Horák 11 (12:12, 30:22, 50:51)

BC Elephants Dobruška - BK Přelouč 67 : 53 
Body: Hrůša 15, Tužil 11, (20:13, 34:22, 40:36)

Kautský, Minář, Hývl 7
TJ Sokol Pardubice — BK Přelouč 56 : 71 
Body: Tužil 31, Válek 11, (13:22, 32:39, 42:48)

Hrůša, Boháček 9
SK Botas Skuteč — BK Přelouč 78 : 46 
Body: Horák 13, Hrůša 9, (20:11, 37:22, 58:33)

Boháček, Tužil 9

Ženy
Sokol Nová Paka — BK Přelouč 79 : 43 (40:28)
Body: Humlová 18, Roubová T. 12, Němečková 4
Kara Trutnov „B“ — BK Přelouč 73 : 41 (28:20)
Body: Humlová, Kralevičová 8, Roubová T., Němečková 6
BK Přelouč — TJ Jiskra Hořice 63 : 53 (30:36)
Body: Humlová 16, Richterová 11, Hrubešová 11
BK Přelouč — BSK TJ Jičín 80 : 66 (40:27)
Body: Nešetřilová 20, Hrubešová 15, Humlová 13

V minulém čísle Roštu se z kapacitních důvodů nedostalo
na výsledky nejmladších mini žáků, tedy níže bude uvedena re-
kapitulace veškerých odehraných utkání v letošní sezóně. 

BK Přelouč : BK Pardubice 13 : 90 
Body: Kouba P. 3, Škarda D. 2, Hejný J. 2, (3:37, 6:57, 6:85)

Barcal M. 2, Hejná A. 2,
BK Přelouč : BK Pardubice 19 : 86 
Body: Barcal M. 8, Škarda D. 2, (6:22, 10:43, 11:61)

Priessnitz M. 2, Plaček J. 2, Hejný J. 2, Melicharová T. 2
TJ Jiskra Litomyšl : BK Přelouč 35 : 71 
Body: J. Hejný 17, D. Souček 15, (7:17, 18:32, 26:49)

M. Barcal 13
TJ Jiskra Litomyšl : BK Přelouč 22 : 59 
Body: M. Barcal 13, N. Vamberský 12, (2:17, 5:31, 11:48)

D. Souček 8

TJ Jiskra Havlíčkův Brod : BK Přelouč 68 : 38 
Body: Souček D. 10, (25:6, 35:12, 52:23)

Barcal M., Šindelář M. 5, Jilma V. 5
TJ Jiskra Havlíčkův Brod : BK Přelouč 59 : 50
Body: Barcal M. 20, Kouba P. 10, (29:7, 35:25, 46:31)

Souček D. 5
BK Přelouč : Spartak Choceň 26 : 70 
Body: Barcal M. 10, Souček D. 4, (12:21, 17:38, 17:54)

Krejzl Š. 3
BK Přelouč : Spartak Choceň 30 : 74 
Body: Souček D. 6, Krejzl Š. 4, (6:13, 13:40, 24:58)

Barcal M. 4, Kouba P. 4
BVK Holice : BK Přelouč 58 : 32 
Body: Jilma V. 8, Souček D. 6, (9:4, 23:12, 45:26)

Vamberský N. 4, Hejný J. 4, Barcal M. 4
BVK Holice : BK Přelouč 62 : 30 
Body: Hejný J. 8, Kouba P. 8, (13:4, 34:12, 48:24)

Barcal M. 6
SK Botas Skuteč : BK Přelouč 42 : 48 
Body: Škarda D. 14, Souček D. 11, (11:6, 20:19, 28:44)

Barcal M. 9
SK Botas Skuteč : BK Přelouč 62 : 61 
Body: Kouba P. 16, (18:9, 31:22, 42:34, 54:54)

Barcal M. 14, Škarda D. 11

Nejbližší zápasy:
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Dětské rybářské závody na „„Slavíkáčích““
Poslední letošní rybářské závody patřily tradičně dětem. Usku-
tečnily se na sv. Martina a počasí jim tentokrát přálo. Zúčast-
nilo se 22 dětí z toho tři dívky.
První místo obsadila Jana Kubátová, která ulovila 8 ryb a do-
sáhla celkem 1 238 bodů. Za ní se pak umístil Martin Va-
hovský s 1 210 body a na třetím místě pak Ondřej Mňuk
s 1 189 body.
Největší rybu ulovil Vítek rozkošný a to štiku 50,2 cm, nej-
menší vítězka J. Kubátová a to okouna 10,3 cm.
Po ukončení závodů snědli všichni společně 10ti kilového
krokodýla (z mandlového těsta)
Fotky jako vždy najdete na webu.                              JP.



V listopadovém čísle Roštu jsme zhod-
notili start do florbalových soutěží u obou
družstev mužů, družstev žen, juniorů, do-
rostu a starších žáků, v tomto čísle pak
seznámíme čtenáře, kteří se zajímají
o přeloučský sport, s průběhem začátku
sezóny i u družstev mladších žáků a elé-
vů Orla Přelouč. Ti mají start svých sou-
těží vzhledem k náborům nováčků po-
sunuty až na konec října a tak mají za
sebou teprve první soutěžní turnaje, kde
si vyzkoušeli, jak chutnají opravdové mis-
trovské zápasy:

Mladší žáci
- Pardubická liga mladších žáků:
Z družstva mladších žáků po „přestu-

pu“ většiny hráčů do starší kategorie ne-
zůstal doslova kámen na kameni. Pro-
to převážná většina hráčů s fotbalem
teprve po náboru v září začíná a učí se
základní prvky florbalové hry: ovládání
míčku, přihrávku a střelbu. Protože u vět-
šiny z nich se pak projevuje i dosavadní
nedostatek pohybu, je nutné tréninky za-
měřit též na rozvoj všeobecné pohybli-
vosti kluků. 

To samozřejmě sebou přináší han-
dicap v podobě 1 až 2-letého zpoždění
ve florbalovém vývoji za jejich vrstevní-
ky z jiných florbalových center, kde již
stabilně mají i funkční družstva elévů.
Proto se v prvních mistrovských zápa-
sech nesoustředíme pouze jen na hru
jako celek, ale pro sebe si je rozděluje-
me na jednotlivé třetiny a podle naší hry
v nich pak sledujeme postupný vývoj hrá-
čů v jejich herních dovednostech, což
nám zpětně přináší vazbu na to, jak dál
postupovat v trénincích a na kterou z vý-
še uvedených činností se více zaměřit.

Přestože, jak již z výše uvedeného
vyplývá, nejsou výsledky v této kategorii
až tak důležité, jejich souhrn zde pro
přehlednost uvádíme:

FBC Peaksport Litomyšl - Orel Pře-
louč 15:2, Orel Přelouč - TJ Lubná 1:7,
Orel Přelouč - FBK Piráti Sokol Chrudim
4:13 a FbK Orlicko-Třebovsko - Orel Pře-
louč 4:1.

Elévové - Přebor elévů - divize IV:
Právě i z výše uvedených důvodů se

letos poprvé náš oddíl soustředil v mlá-
dežnických kategoriích na vytvoření druž-
stva elévů. Ukazuje se totiž jako nezbyt-
né začít s florbalem o cca 2 roky dříve
tak, abychom v prvních 2-3 letech po-
stupného vývoje hráčů nemuseli dohá-
nět manko opožděného rozvoje florba-
lových dovedností.

Proto již v září Orel Přelouč pořádal
náborové tréninky pro ročníky narození
2002 a mladší (min. věk byl stanoven
na 6 let), a přestože tyto ročníky nejsou
z nejsilnějších, podařilo se vytvořit sa-
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mostatně fungující družstvo elévů. Pro
tuto kategorii byl také do praxe zaveden
nový hrací systém 3+1 na malých hříš-
tích o rozměrech 18x10 metrů, který hrá-
če mnohem více vtahuje do hry a neustá-
lým kontaktem s míčkem i podporuje
jejich individuální florbalový rozvoj. Klu-
ky tak hra více baví a přirozeně je moti-
vuje k dalšímu pravidelnému tréninku.

Dosavadní výsledky ze zápasů 2x
20 minut hrubého času: Orel Přelouč -
- FBC Peaksport Litomyšl 10:11, Orel Pře-
louč - FbK Svitavy 25:4.

Je jen škoda, že na nábor, který byl
společný pro chlapce i děvčata, se děv-
čata skoro vůbec nehlásila, přestože ten-
to sport se čím dál více jeví jako velmi
vhodný kolektivní sport i pro ně. Proto-
že je možné, že děvčatům může vadit

společné trénování s chlapci, rozhodl
se náš oddíl založit od začátku příš-
tího roku samostatné družstvo dívek
ve věku přípravky elévek, které pove-
de hráčka družstva žen, která je za-
městnaná jako vychovatelka v ma-
teřské školce. Nábor bude probíhat
v lednu 2013 a bude se týkat děvčat
ročníku narození 2004 a mladší. Kon-
takt na předsedu oddílu pro případné
dotazy a informace: 732 610 593.

Na závěr článku o přeloučském flor-
balu pak za celý oddíl přeji všem jeho
členům, fanouškům florbalu, čtenářům
Roštu a vůbec všem občanům Přelouče
a okolí pokojné a radostné Vánoce a při-
pomínám, že florbal v Městské sportovní
hale do Vánoc lze shlédnout ještě v těch-
to termínech:

sobota 1. prosince - mistrovský turnaj
dorostu za účasti Orla Přelouč - 9:00
až 17:00,

sobota 8. prosince - mistrovský turnaj
juniorů za účasti Orla Přelouč - 9:00
až 16:00.
Rozpisy jednotlivých zápasů pak na-

jdete na našich nástěnkách u Orlovny,
městského parku pod záložnou, Náměs-
tí 17. listopadu a též v Městské sportov-
ní hale. 

V neposlední řadě pak za celý oddíl
děkuji našim sponzorům: Skupině ČEZ,
Městu Přelouč, Pardubickému kraji, fir-
mě JP Sport a Stavebnímu podniku Pře-
louč s.r.o., bez nichž by fungování tak
početného oddílu za rozumné ceny pro
jeho členy nebylo myslitelné.

Mirek Kumstýř
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