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Inzerce

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

Večer
s videokronikou
města Přelouče

Inzerce

dne 1. 3. 2012 od 18.00 hodin
ve velkém sále Občanské záložny
Přelouč
Vstup zdarma

Inzerce
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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

RADA MĚSTA PŘELOUČE
33. schůze Rady města Přelouče
proběhla 28. 12. 2011. Radní ji zahájili prohlídkou nového úřadu. Dále vzali
na vědomí kalkulaci nákladů a financování přestěhování městského kamerového dohlížecího systému. Náklady na toto přemístění budou hrazeny z rozpočtu
městské policie. Uzavřen byl rovněž dodatek č. 1/2012 o odvozu odpadu uzavřený mezi městem Přelouč a společností SOP a.s. s tím, že svoz bioodpadu bude
prováděn od 14. týdne. Schválen byl i dodatek č. 1 smlouvy o dílo na rekonstrukci ul. ČSA s firmou K+N stavební společnost Pardubice za cenu 69.339,- Kč
včetně DPH. Schválen byl rovněž jízdní
řád MHD Přelouč, platný od 8. 1. 2012.
Rada města rovněž souhlasí s umístěním stavby nové požární stanice Přelouč
Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje včetně souvisejících objektů na p.p. č. 749/3, která je ve vlastnictví
města Přelouče.
Na programu rady města, konané
9. 1. 2012 měli radní mimo jiné informaci o současném stavu příprav, časovém výhledu a předpokládaných finančních nákladech na odkanalizování místních částí Lhota a Škudly. Dne 5. 12. 2011
proběhlo na MěÚ v Přelouči jednání ve
věci odkanalizování místních částí Škudel a Lhoty a obce Jankovice. Zúčastnili

se ho zástupci zainteresovaných stran,
společnosti VaK Pardubice, a.s. a projektanta, společnosti IKKO Hradec Králové, s.r.o. Na tomto jednání byly stanoveny
předpoklady dalšího postupu včetně dílčích termínů. Radní dále schválili smlouvu o dílo na vypracování technicko-ekonomické studie veřejného osvětlení města
Přelouče s firmou Radek Pechman - ELEKTRO Štěnovice a smlouvu o poskytnutí
dotace za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Pardubického kraje
autobusovou dopravou v roce 2012 uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem. Schválena byla rovněž
mandátní smlouva mezi městem Přelouč a HOMA Holding, s. r. o. Chrudim
na zajištění činností Turistického informačního centra města v hotelu Fontána Přelouč.
Schváleny byly radou města rovněž
finanční příspěvky z fondu rady města:
" 10.000,- Kč občanskému sdružení Laxus Nymburk na terénní a sociální práci na katastru města
" 10.000,- Kč Domovu sv. Josefa Žireč na
úhradu nákladů spojených s léčbou občanů města
" 10.000,- Kč Klubu českých turistů Přelouč na úhradu provozních nákladů
v roce 2012 (el. energie)
" 5.000,- Kč MO Svazu tělesně postižených Přelouč na činnost v roce 2012

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
X. zasedání Zastupitelstva města Přelouče proběhlo
dne 19. 1. 2012 v Občanské záložně. Zastupitelé se na něm
seznámili s činností rady města v období mezi IX. A X. zasedáním zastupitelstva a vzali na vědomí stanoviska finančního
výboru ze dne 16. 1. 2012. Schváleno bylo rozpočtové opatření č. VI rozpočtu města pro rok 2011 i rozpočtové opatření č. I
rozpočtu města pro rok 2012. Zastupitelé dále schválili převod
finanční částky ve výši 10,5 mil. Kč z běžného účtu města na
Fond na reformu veřejné správy na dofinancování výstavby
nového úřadu. Důležitým bodem jednání bylo schválení odprodeje pozemků s lesními porosty společnosti CHRAMOGAMES, s.r.o. Přerov za cenu 8.150.000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje radu města k uzavření kupní smlouvy se spol. THT, s.r.o.
Polička na nákup hasičského vozidla CAS MAN TGM.
Schváleno bylo rovněž poskytnutí dotace v roce 2012 pro
Fotbalový klub Přelouč ve výši 80.000,-, 100.000,- Kč pro fotbalový klub Přelouč na žákovský turnaj, 150.000,- Kč pro Tělo-
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" 15.000,- Kč ČHJ, Hasičskému sboru Přelouč na úhradu nákladů spojených
s činností mládeže
" 10.000,- Kč Nadaci pro transplantaci
kostní dřeně Plzeň na úhradu nákladů spojených s vyšetřením nových dárců kostní dřeně
" 10.000,- Kč SK SKI Přelouč na úhradu
nákladů spojených s uspořádáním celorepublikového závodu ve vodním slalomu a figurální jízdě na písníku Lohenice - Mělice
" 5.000,- Kč o. s. Auto-Moto veteráni Přelouč na nákup cen pro účastníky soutěže 5. ročníku Rallye Železné hory
" 25.000,- Kč pěveckému sboru J. B. Foerstera Přelouč na úhradu cestovních nákladů sbormistra v roce 2012
" 5.000,- Kč Českému svazu chovatelů,
Základní organizaci č. 1 Přelouč na nákup čestných cen na velikonoční výstavu drobného zvířectva.
Radní naopak zamítli žádost p. Daniela Jarolíma na udělení výjimky na
pořádání veřejných hudebních produkcí
ve dnech od 3. 2. 2012 do 31. 12. 2012
v provozovně v ul. Havlíčkova, č.p. 1496
v Přelouči.
Na základě výpovědi skončí dnem
31. 1. 2012 účinnost mandátní smlouvy s p. Jaromírem Janešem na zajištění
činnosti Turistického informačního centra pro město Přelouč. Od 1. 2. 2012 tuto činnost bude zajišqovat Hotel Fontána
Přelouč.
mh

výchovnou jednotu Sokol a 100.000,- Kč pro Charitu Přelouč.
Zastupitelstvo rovněž vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 1/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti.
mh

Změna jízdního řádu
MHD Přelouč
S platností od 8. 1. 2012 došlo ke změně jízdního řádu
MHD Přelouč. Důvodem úpravy jízdního řádu bylo navýšení
spojů obsluhujících místní části Lohenice a Mělice, které si
na základě smlouvy objednal Pardubický kraj. Tyto spoje nahrazují zrušené spoje, které byly do 11. 12. 2011 provozovány
linkou 650200 Přelouč-Mělice-Lázně Bohdaneč-Semtín-Pardubice-Hradec Králové.
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INFORMACE O PLACENÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
PRO ROK 2012
Místní poplatek za provoz systému shromažcování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
ZPŮSOB ÚHRADY

SAZBA POPLATKU
Celková výše poplatku činí 492 Kč na kalendářní rok 2012.
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu
nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li
ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Poplatek se platí na účet města
a) v hotovosti v pokladně Městského úřadu Přelouč
b) poštovní poukázkou
c) bezhotovostním převodem na účet číslo 19-1425561/0100
u Komerční banky a.s., pobočka Přelouč.
Variabilní symbol Vám bude sdělen na právním oddělení a na pokladně Městského úřadu Přelouč.

SPLATNOST POPLATKU
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6. 2012.
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.

Veškeré další informace ohledně místního poplatku za
provoz systému shromažcování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů naleznete
na oficiálních stránkách města Přelouče, odkaz Dokumenty města - Obecně závazné vyhlášky a nařízení, dále pak na
právním oddělení Městského úřadu Přelouč.

INFORMACE O PLACENÍ PSŮ PRO ROK 2012
Místní poplatek ze psů
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
SAZBY POPLATKU
Sazba poplatku ze psů se řídí trvalým pobytem nebo sídlem poplatníka bez ohledu na umístění psa a činí ročně:
a) za prvního psa u poplatníka s trvalým pobytem nebo sídlem
- v rodinném domě v obvodu města v k.ú. Přelouč 360,- Kč
- v bytovém domě v obvodu města v k.ú. Přelouč 1200,- Kč
- v ostatním stavebním objektu včetně budovy
Města Přelouč Masarykovo nám. 25, Přelouč
1200,- Kč
- v místních částech města
120,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa u poplatníka s trvalým
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 1500,- Kč
- v ostatním stavebním objektu včetně budovy
Města Přelouč Masarykovo nám. 25, Přelouč
1500,- Kč
- v místních částech města
360,- Kč
Sazba poplatku ze psů u poplatníka, který je poživatelem
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu, činí ročně:
a) za prvního psa
120,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa tohoto
poplatníka
300,- Kč

4

SPLATNOST POPLATKU
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6.
2012.
Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního
roku, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů od vzniku
poplatkové 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 Komerční banky a.s., pobočka Přelouč.
Variabilní symbol Vám bude sdělen na právním oddělení a na pokladně Městského úřadu Přelouč.
Veškeré další informace ohledně místního poplatku ze
psů naleznete na oficiálních stránkách města Přelouče,
odkaz Dokumenty města - Obecně závazné vyhlášky a nařízení, dále pak na právním oddělení Městského úřadu
Přelouč.

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

Upozornění pro občany
Městský úřad Přelouč oznamuje, že od 20. února 2012
dochází ke změně korespondenční adresy.
Nová korespondenční adresa pro Městský úřad Přelouč bude od tohoto data

ul. ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, 535 33 Přelouč.
Současně se změnou adresy dojde k tomuto datu ke změně umístění úřední desky. Úřední deska bude umístěna na
levém boku budovy městského úřadu.
Rovněž dochází k částečné změně telefonních čísel - aktuální telefonní seznam bude umístěn na úřední desku
a webové stránky města - www.mestoprelouc.cz.
V souvislosti s přestěhováním ze stávajících prostor Městský úřad Přelouč dále upozorňuje občany, že ve dnech 16. 21. února 2012 bude úřad pro veřejnost uzavřen. Vyřizovány budou v těchto dnech pouze naléhavé případy. Pracovníci
Městského úřadu v Přelouči děkují za pochopení.

Oddělený sběr
použitého textilu
a obuvi
Město Přelouč v rámci zavedeného systému nakládání s komunálním odpadem rozšiřuje ve spolupráci se společností REVENGE a.s. počet tříděných komodit, a to o použitý textil a obuv.
Na třech stanovištích tříděného odpadu ve městě byly umístěny speciální bílé kontejnery na použité oděvy, textil a obuv.
Obyvatelé se tak mohou bezproblémově a zdarma zbavit
oblečení a obuvi, které by jinak skončily v popelnici a posléze na skládce. Vhozením do tohoto kontejneru bude použitým
oděvům, textilu a obuvi dána další šance na jejich další využití. Oblečení v dobrém stavu se využije na charitativní účely
pro sociálně slabé občany. Ostatní materiál bude recyklován
a použit pro výrobu např. čistících plachetek, netkaných textilií, hadrových lepenek apod.
Do těchto bílých kontejnerů lze odkládat nepotřebné oblečení, ložní prádlo, bytové textilie, ručníky, ubrusy, vítaná je
rovněž i párovaná obuv. Do
kontejnerů však nepatří koberce, matrace, netextilní materiály, kůže, plasty, molitan, impregnované textilie, mokré a silně znečištěné textilie. Textil je
vhodné vhazovat v igelitových
taškách, aby nedošlo k jeho navlhnutí a znehodnocení. Kontejnery budou vyváženy jednou
týdně.
Po několika měsících provozování tohoto systému bude pro-
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vedeno jeho vyhodnocení, na jehož základě budou kontejnery eventuelně přemístěny na vhodnější stanoviště nebo jejich
počet navýšen.
Zavedení odděleného sběru textilu, nemá za účel konkurovat charitativním akcím sběru použitého šatstva, ale doplnit
i o tuto možnost kontejnerového sběru, který je pro mnohé
občany přístupnější.
Věříme, že naši občané tuto novou službu rádi využijí. Nejen že tím ulehčí svým skříním, ale také přispějí k využití obnošených věcí a zároveň ke snížení množství odpadu končícího na skládce.
Stanoviště tříděného odpadu, kde jsou bílé kontejnery na
textil umístěny:
1. stanoviště u PENNY MARKETU
2. stanoviště na sídlišti v ulici Obránců míru
3. stanoviště v blízkosti BILLY - u hotelu Fontána.

Změna režimu
parkování
v centru města
Od 1. března 2012 se změní režim parkování v centru města Přelouče. Je vyvolaný mimo jiné i uvedením nové budovy
městského úřadu do užívání. Úřad se shromáždí do jedné budovy (včetně agend z budovy KASI) a nastane větší poptávka
po parkovacích místech z řad návštěvníků úřadu. Nabídkou budou parkovací místa na Masarykově náměstí, kde bude parkování zpoplatněno.
Tímto bude celý úsek v centru - od kruhové křižovatky až
po Václavské náměstí ve stejném dopravním režimu.
Protože se jedná hlavně o regulaci dopravy, nikoliv o zisk,
bude první hodina stání od poplatku osvobozena. Řidič si pouze u parkovacího automatu vyzvedne lístek - po zmáčknutí
tlačítka obdrží lístek na jednu hodinu zdarma - umístí ho dle
pravidel za okno osobního vozidla. Řidič motocyklu si lístek
ponechá u sebe a prokáže se jím při případné kontrole.
Při stání na delší dobu se zaplatí příslušný obnos - např.
za 10 Kč bude vydán lístek na parkování po dobu dvou hodin.
Tyto informace budou umístěny na každém z parkovacích
automatů.
Změna režimu dopadne na řidiče, kteří Masarykovo náměstí využívají např. k celodennímu parkování. Ti budou moci využívat jiná bezplatná parkoviště v blízkosti centra - u hotelu
Fontána a Sport, u sportovní haly, ve Sportovní ulici apod.
Pro vlastníky nemovitostí v centru města, osoby podnikající a mající provozovny v centru, se připravuje možnost zakoupit si kartu s vyhrazeným místem parkování. V současné
době probíhá průzkum zájmu o tento způsob placeného a vyhrazeného parkování.
K režimu parkování se v radě města projednává předpis - nařízení města č. 1/2012 a ceník č. 1/2012. Oba předpisy
budou po jeho schválení umístěny na internetových stránkách
města.
Lubomír Novotný
vedoucí odboru stavební, vodoprávní a dopravy
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EUROKLÍČ V CENTRU PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
PARDUBICKÉHO KRAJE
Co je euroklíč? Jedná se o univerzální klíč, který je určen lidem se sníženou
schopností pohybu, aby měli snadno
dostupná veřejná sociální a technická
kompenzační zařízení na celém území
ČR. Jsou to např. výtahy, svislé a schodišqové plošiny osazené jednotným eurozámkem.
V pardubickém CENTRU PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRA-

OV Klenovka
Členové OV v Klenovce se dohodli na účasti ve zpravodaji
Přeloučského roštu a tímto způsobem se s Vámi podělí o některé akce a dění ve své obci. Přesto, že po silvestrovské noci
je každý znaven ne jen programem TV stanic, ale i bujarou zábavou z konzumace všeho dobrého, co k takové příležitosti
patří, schází se převážně mužská část obyvatel na místním parkovišti před kulturním zařízením k tradičnímu novoročnímu hokejbalovému utkání. Pokud se stane, že zima je štědrá na mrazivé počasí, schází se na zamrzlé ploše místní vodní nádrže —
rybníčku, letos však bohužel. Den předem si hráči se svými
košqaty upraví hrací plochu, v bráně pospravují sítě ze záclon
a hlavně připraví dřevo na zátop pod kotlem, ve kterém se vaří maso na ovar. Prvního ledna se v dopoledních hodinách začíná topit a připravovat již zmíněná pochutina. Před třináctou
hodinou se začnou scházet aktéři této hry spolu s rodinnými
příslušníky, dětmi a známými, kteří je podpoří ve vysokém spor-

JE si nově můžete euroklíč vypůjčit nebo koupit za částku 360,- Kč.
Bližší informace a aktualizovaný
seznam osazených míst naleznete na
www.euroklic.cz nebo u pracovníků Centra na adrese Pardubice - Polabiny, Bělehradská 389 v provozní době od 8 do
16 hodin. Také nás můžete kontaktovat na
telefonech 466 335 630 a 775 693 987.
Autor textu: Lukáš Mucha

peři a tak se také k sobě chovají i během hry, proto je ve hře
spousta humorných situací i šarvátek, které končí poplácáním po rameni. Na konci, aq už je výsledek jakýkoliv, si všichni podají ruce a společným fotem ukončí toto klání. V klidu
si pak mohou, ač silně propoceni, pochutnat na ovaru s křenem. Z vývaru se zavaří černá kroupová polévka, kterou si
mohou všichni za symbolickou cenu zakoupit. Pokud zbyde,
zamrazí se a při další příležitosti se zkonzumuje. Společným
posezením celou událost zhodnotíme a domů se vracíme s pocitem dobře zahájeného nového roku.
A tak se u nás žije.
Kronikářka Veselá K.

Trh práce
na Přeloučsku
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
Telefonní kontakty od 1. 1. 2012
Vedoucí kontaktního pracoviště 950 144 407
Referent - zaměstnanost
950 144 402, 403, 404, 405
Referent - SSP
950 144 501, 502, 504
Referent - hmotná nouze
950 144 503, 520
Referent - příspěvek na mobilitu 950 144 505, 521

tovním výkonu. Rozdělením na mužstva horní - dolní, podle
bydliště hráčů, a hvizdem píšqalky zápas začíná. Během hry se
mohou hráči libovolně prostřídat. Co si budeme povídat, s tím
dechem už to není jako za mlada, neboq hráči jsou ve věkovém rozmezí od třiceti do pětašedesáti let, mladších je jen pár.
Přestávka se využije k občerstvení teplými nebo studenými nápoji a ve hře se pokračuje. Hráči nejsou žádní opravdoví sou-
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Míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2011 byla v okrese Pardubice 6,1 % a v evidenci Úřadu práce bylo celkem 5921 uchazečů, z toho 409 absolventů.
Míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2011 v regionu Přeloučsko
byla 8,6 % a v evidenci KoP Přelouč bylo celkem 1206 uchazečů, z toho 95 absolventů.
K 31. 12. 2011 míra nezaměstnanosti v Přelouči byla 6,94 %,
ve Chvaleticích 8,82 %, v Cholticích 8,91 %, ve Břehách 7,50 %
a Řečanech n/L 7,78 %.
Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

!

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Milí čtenáři,
v posledním loňském vydání Roštu jsem vás informoval
o uskutečněném školení v poskytování první pomoci, kterým
prošli strážníci MP Přelouč. V této souvislosti jsem zmínil zaří-

Pult centralizované ochrany
Udělené pokuty z oznámených přestupků
- doprava + veřejný pořádek
CELKEM

524 880 Kč
75 800 Kč
2 033 380 Kč

Volně pobíhající psi

P

Vzhledem k současné situaci, kdy máme kotec pro psy zaplněný třemi „obyvateli“, bych rád apeloval na občany, kteří
nám na služebnu vodí volně pobíhající pejsky. Pokud tyto psy
uvidíte pobíhat, prosím zavolejte nám na níže uvedená telefonní čísla. Hlídka MP na místo vyjede a pokusí se majitele psa
sehnat a problém vyřešit. Pokud není pes zraněný, nevo}te
zení, které v současné době máme již k dispozici a jsme přinám ho na služebnu. Může zbytečně dojít k vašemu zranění
praveni ho v případě potřeby použít. Jedná se o „Automatizoa nemůžete vědět, jestli pes není nakažený nějakou nemocí.
vaný Externí Defibrilátor“. Toto zařízení je velmi výrazným poKapacita našeho kotce je omezena a bohužel
mocníkem při poskytování první pomoci a neje problém s umístěním psů do útulku v Parduodkladné resuscitace. Nejde jen o elektrický výbicích. Většinou majitele známe a jsme schopboj z tohoto zařízení, ale umí vést zachránce
MÌSTSKÁ
ni ho kontaktovat a „utečence“ vrátit do rukou
krok po kroku ke správnému poskytnutí pomoci.
POLICIE
jeho majitele.
Využít ho tedy mohou i úplní laici... Samozřejmě s potřebným praktickým nácvikem je první
Mladíci posilnění alkoholem...
pomoc mnohem účinnější. Pořízením tohoto zaKamera na kruhovém objezdu zaznameřízení jsme se přidali k dalším městským i státnala dva potácející se mladíky posilněné alkoním policiím, které tak mají větší šanci zachráholem, kteří nejprve kymáceli s dopravní značnit lidský život.
kou na parØE
LOUÈ
kovišti u BilStatistika za loňský rok
ly, a poté jeProtože každá městská policie je povinna zpraden z nich ulomil část z recovávat a předkládat statistiku týkající se její činnosti Minisklamního poutače na zdi
terstvu vnitra, předkládám ji i vám, občanům, kterých se týká
domu. Hlídka si pro oba
nejvíce. Je to stručný přehled o naší činnosti za rok 2011.
mladíky dojela, ztotožnila
je a jeden z mladíků se
STATISTICKÝ PŘEHLED VŠECH OPERATIVNÍCH ZÁSAHŮ
k poškození cedule nakoA UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
nec přiznal. Čeká ho přeCelkový počet událostí
4 338
stupková komise, náhrada škody a sankce.
Přestupky proti veřejnému pořádku
232
Přestupky proti majetku
75
Ještě připomínám naše telefonní čísla:
Přestupky proti občanskému soužití
14
tísňová linka 156 - ne z mobilních telefonů
Přestupky proti obecně závazné vyhlášce
52
tel.: 466 959 660, fax: 466 094 104
Oznámeno trestných činů PČR
22
mobilní telefon: 736 641 952, e-mail: mp@mestoprelouc.cz
Odchyty psů, synantropní zvěř + ostatní přestupky
v této oblasti
90
Přestupky v dopravě zařazených do bodového systému
za městskou policii Mgr. Martin Karabec,
- překročení max. povolené rychlosti
1 165
velitel MP Přelouč
Ostatní dopravní přestupky
(zákazy stání, zastavení atd.)
852
Odstraněno vraků motorových vozidel
21
Alkohol za volantem
9
Události zjištěné kamerovým systémem
96
Nálezy, hlášení závad, pomoc občanům, hledání
pohřešovaných, výjezdy na poplachy pultu
centralizované ochrany
1 710

Inzerce

PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZÍSKANÝCH
DO PŘÍJMŮ MĚSTA ZA ROK 2011
Udělené blokové pokuty
Veřejnoprávní smlouvy obcí
Břehy - Veselí - Valy - Sopřeč - Choltice
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1 292 700 Kč
140 000 Kč
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Výročí a významné události

!

Únorová výročí
a významné události na Přeloučsku — doplnění
1. 2. 1707 vypukl v Přelouči rozsáhlý požár, který postihl většinu domů ve městě i na předměstí.
1. 2. 1949 byly v důsledku vzniku Pardubického kraje zřízeny Okresní národní výbory v Přelouči a v Holicích v Čechách.
1. 2. 1949 byla k nově vzniklému okresu v Přelouči připojena obec Turkovice.
1. 2. 1995 obdrželi v budově Parlamentu ČR zástupci obce
Svinčany pověřovací listiny pro používání znaku a praporu
této obce.
2. 2. 1879 byl jmenován čestným občanem města Přelouče Augustin Plischke, okresní soudce v Přelouči, později rada zemského soudu v Plzni.
2. 2. 1946 se narodil v Černé za Bory doc. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, vedoucí katedry biofyziky a fyz. chemie farmaceutické fakulty UK Hradec Králové, autor četných odborných článků. Žije v Přelouči.
4. 2. 1644 zemřel utrakvistický kněz z přeloučské rodiny
podobojí Petr Zelenka (Gryneus Přeloučský). Působil jako
kaplan v Novém Bydžově, později jako duchovní správce
v Přelouči a Mladé Boleslavi. Je autorem spisu „Zrcadlo
zákona Jéžišova“.
4. 2. 2006 zemřel v Přelouči ve věku nedožitých 77 let Josef Jůza, bývalý kapitán a dlouholetý funkcionář místní kopané, narozen 21. 5. 1929.
6. 2. 1960 se narodil v Pardubicích Ivan Exner, akademický malíř, mládí prožil v Přelouči. Byl zakládajícím členem
skupiny Tunel, uspořádal několik výstav, t. č. žije v Praze.
7. 2. 1801 se narodil v Přelouči Josef Pardus, vlastenecký
katolický kněz. Studoval v Hradci Králové a Praze, od 12. 5.
1851 byl farářem v Kameničkách. Stal se hlavní postavou
románu K. V. Raise „Západ“ (farář Kalous).
7. 2. 1846 se narodil v Čáslavi JUDr. Ladislav Quis, právník
a spisovatel, v letech 1884 - 1908 byl advokátem v Přelouči, kde byl všestranně veřejně činný. Byl blízkým spolupracovníkem Jana Nerudy.
7. 2. 1916 se narodil v Přelouči MUDr. Karel Cholínský, významný internista, působil v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, a to až do důchodu v roce 1980.
Zemřel 7. 11. 2005 v Praze ve věku 89 let. Urna zesnulého
byla uložena do rodinné hrobky na přeloučském Svatém
poli.
10. 2. 1993 byla v Přelouči ve Zborovské ulici otevřena lékárna u Zlatého raka.
12. 2. 1803 se narodil v Malíně Josef Množislav Bačkora,
vlastenecký učitel a obrozenecký překladatel, působil jako
domácí učitel na zdechovickém zámku v rodině Paarů.
12. 2. 1849 zemřel v Přelouči v domě č. p. 222 František Veverka, který společně s bratrancem Václavem vynalezl ruchadlo. Je pochován na přeloučském Svatém poli.
12. 2. 1946 se narodila v Řečanech nad Labem Marcela
Marboe-Hrabincová, bývalá středoškolská profesorka a učitelka na konzervatoři, současně spisovatelka. Od roku 1979
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publicistická činnost, předsedkyně Vč. obce spisovatelů, členka Penklubu.
12. 2. 1947 byl ustaven Autoklub Přelouč.
15. 2. 1976 zemřel v Přelouči Josef Závodský, bývalý bakalář theologie, působil jako farář církve českobratrské evangelické v Přelouči, autor četných publikací a článků, viz „Bratr Tůma Přeloučský“.
15. 2. 1997 byla ve chvaletických loděnicích spuštěna na vodu lo} „Pilsen“, vyrobená pro německou společnost Wessels.
16. 2. 1907 se narodila PhDr. Anna Zbořilová - místní rodačka, hudebně vědecká publicistka, pracovala v hudebním
oddělení pražské univerzitní knihovny. Zastřelena za heydrichiády 20. 6. 1942 v Praze.
16. 2. 1973 byla v Cholticích otevřena moderní prodejna
Jednoty.
17. 2. 2002 zemřel v Praze Jiří Chvojka (87 let), nestor českých nakladatelů, jako knižní nakladatel působil v Havlíčkově Brodě, později v Praze. Mládí prožil s rodiči a sourozenci v Přelouči v městské části Na Dole. S mladším bratrem
Miroslavem se věnovali v místním sportovním klubu atletice.
19. 2. 1921 bylo v Přelouči ustaveno místní sdružení „Svazu
skautů republiky Československé“.
20. 2. 1928 proběhla kolaudace vodní elektrárny, plavební
komory a silničního mostu přes Labe v Přelouči. V letech
1921-1927 vše postavila firma Kapsa a Müller z Prahy. Stavba byla vyhlášena technickou památkou.
21. 2. 1896 byl jmenován čestným občanem Přelouče básník
Svatopluk Čech.
22. 2. 1925 se narodil v Přelouči-Lohenicích František Štruml,
dlouholetý vedoucí stavebního oddělení MěstNV v Přelouči.
Zemřel v Přelouči 3. 10. 2008 ve věku 83 let.
23. 2. 1518 zemřel v Přerově Přeloučský Tomáš, první biskup jednoty bratrské, literárně velmi činný.
23. 2. 1863 byla v Přelouči založena Občanská záložna.
23. 2. 1865 byl jmenován čestným občanem Přelouče městský správce Jan Dítě.
24. 2. 1925 se narodil v Přelouči Miroslav Potůček, student
pardubické reálky, za 2. světové války se zapojil do protifašistického odboje, v roce 1943 zatčen a 11. 1. 1945 popraven v Dráž}anech.
26. 2. 1893 zemřel v Kameničkách Josef Pardus, vlastenecký
katolický kněz, přeloučský rodák. Stal se hlavní postavou
románu K. V. Raise „Západ“ (farář Kalous).
28. 2. 1871 zemřel ve Vídni přeloučský rodák ThDr. Václav
Kozelka. Byl profesorem bohoslovecké fakulty v Praze, později jejím děkanem. V roce 1836 jmenován profesorem vídeňské univerzity.
28. 2. 1928 se konal v Přelouči protestní tábor proti zrušení
okresu v Přelouči.
F. H.
Prameny: - Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo - r. 2003
- Aktualizovaný záznamník autora

Přeloučský ROŠT
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Co to je, když se řekne „Augiášův chlév“?
V poslední době slyšíme často hlasy některých našich poslanců, že pro zlepšení ekonomické situace našeho státu bude třeba vyčistit „Augiášův chlév“.
Abychom pochopili smysl této žádosti, musíme se vrátit
do mytického dávnověku a seznámit se s řeckým silákem Héraklem, jemuž Římané říkali Herkules. Ten už jako dítě škrtil
nebojácně hady a později dorostl v úplného obra.
Avšak rozmarní bohové rozhodli, aby otrocky poslouchal
úskočného slabocha Eurysthea. Dostával od něho úkol za úkolem, jeden těžší než druhý - celkem jich bylo dvanáct. Bylo to
samé zápolení a zlodějny. Podle mě ten nejtěžší - týkající se
hygieny - byl pátý a zněl: Vyčistit Augiášův chlév.
Augiáš, král v Elidě, nebyl jen tak někdo. V Řecku proslul jako dobytkářský král. Jeho stáda čítala na 30 000 kusů. A neustále se množila. Celé jeho hospodaření mělo však jeden
vážný háček. Ve chlévech, kde byl dobytek ustájen, se třicet let
nekydal hnůj...

Puch zamořoval celý peloponéský poloostrov a dusil jeho
obyvatelstvo. Když si šel Héraklés obhlédnout práci, kterou měl
vykonat, brodil se prý jezerem močůvky. Ale jako pravý rek nepoklesl na mysli, naopak se prý dokonce s Augiášem vsadil, že
chlév vyčistí za jeden jediný den, dostane-li za to desetinu jeho stád. Augiáš sázku přijal a Héraklés podle rčení, že „chytrost nejsou žádné čáry“, proboural ze} chléva, svedl do něho
vodu ze dvou řek a ta hnůj odplavila. Měl vyhráno.
Augiáš byl jen jeden, ale na Augiášovy chlévy narážíme na
každém kroku, a to i tam, kde bychom to nejméně čekali. Stále je třeba něco čistit, opravovat, zlepšovat a dělat pořádek.
Tahle zásada by měla platit i v politice, t j. zbavit se v řídících orgánech státní správy neschopných lidí.
F. H.
Použité prameny:
Jindřich Pokorný - „Zakopaný pes“, Albatros 1976
Dr. Olga Spalová - „Co to je, když se řekne...“, Svoboda Praha 1969

TESLA - bývalý významný podnik v Přelouči (1921-2011)
Se svým známým p. Vladimírem Šlechtou jsem se sešla nad
nově vydaným sborníkem TESLA - 90 let od zahájení radiotechnické výroby v Přelouči. Pan Šlechta je jeho autorem.
Shodou okolností nám k rozhovoru tiše hrála příjemná hudba z přenosného radiopřijímače T-58 Mír (bateriový). Byl vyroben v Tesle Přelouč v roce 1958. V mé domácnosti slouží k plné spokojenosti už přes 50 let.
Zeptala jsem se pana Šlechty, jak jeho publikace vznikla, co
obsahuje a co všechno se skrývá v jejích 134 stránkách.
Zde je souhrn jeho odpovědí:
Já jsem nastoupil do Tesly Přelouč v roce 1955 po maturitě
na průmyslové škole v Kutné Hoře a po ukončení dvouleté
vojenské služby. O historii a rozvoj podniku jsem se dlouhodobě zajímal. V roce 2011 se slavilo 750. výročí založení města
Přelouče, zároveň to bylo 90 let od roku 1921, kdy radiotechnika v Přelouči začala existovat. Uvědomil jsem si, že historický sborník o Tesle Přelouč vyšel pouze k 50. výročí založení
firmy. Čas postupně zakrývá významné úspěchy i působení
„Tesláků“ v Přelouči. Vše se dostává do zapomnění.
Nový sborník vznikl díky spolupráci a pomoci spolupracovníků i dalších známých. Uvádím to ve stati - Poděkování za spolupráci. Nedovedl jsem si představit, kolik práce, času, pochopení, trpělivosti a rodinné tolerance budu potřebovat, abych mohl
vše uvedené popsat. Pomohla také aktivní spolupráce s odborovou organizací KOVO-Tesla Přelouč.
Jsem si vědom také toho, že hodně míst z činnosti, působení a uplatnění výrobků Tesly Přelouč zůstává nepopsáno. V závěru sborníku jsem požádal čtenáře, aby pomohli svými poznatky a vzpomínkami jeho obsah doplnit a zpřesnit.
V úvodní části publikace uvádím podrobnější informace o zakladateli podniku - p. Hyršovském, také o podmínkách a počátcích radiotechnické výroby v Přelouči.
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Přehledy úspěchů a těžkostí při této výrobě popisují cestu
od radiopřijímačů - i bateriových - až po slavné období výroby
magnetofonů.
Pro radiopřijímač platilo: „Podle hlasu poznáte je“, u magnetofonů: „Přelouč - město magnetofonů“.
Dodnes nám většina výrobků plně slouží, např. magnetofony B-4, B-115 atd.
Text je provázen 6 stránkami tabulkových přehledů s více
než 60 fotografiemi z historie závodu- včetně snímků bývalých
ředitelů Tesly Přelouč.
Činnost Tesly Přelouč se také promítala do života našeho
města Přelouče. Závod se podílel na výstavbě města, kultuře,
společenském životě, sportu a tělovýchově. Zmíněn je i rozvoj
školství, rekreace a pomoc při organizování činnosti mládeže.
Závěrem rád konstatuji, že i po zániku Tesly Přelouč - konkurzem 29. 3. 2002 - se v jejích prostorách slibně rozvíjí nová
výroba. Firma KIEKERT zavedla výrobu autozámků a stává se
pevným bodem zaměstnanosti našeho regionu.
Obsah uvedené publikace vás bude informovat přesněji
a více!
Děkuji panu Šlechtovi za poskytnutý rozhovor, záslužnou a cennou práci na uvedené publikaci.
Přeji mu za sebe i čtenáře Přeloučského Roštu zdraví, pohodu
a jen vše nejlepší do dalších let.
L. Riegrová
(pozn. red. - Bližší informace o koupi této publikace získáte na tel. č.
466 953 559 - Odborová organizace Tesla Přelouč, nebo 466 672 648
p. Šlechta. Cena publikace pro fyzické osoby je 100,- Kč)
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O kom nevíme
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O kom nevíme
Když se řekne slovo tanec, představí
si mnozí z nás možná své první úporné
snahy v tanečním kurzu, někteří si mohou vybavit křehkou baletku v krinolíně, ale málokdo si možná uvědomí, že
tanec a především profesionální tanec
je hlavně velká dřina a tvrdá práce. Pro
mladou slečnu, kterou bychom vám rádi dnes v naší pravidelné rubrice představili, je tanec velkou životní touhou,
výzvou a celoživotní láskou. Jedná se
o slečnu Moniku Částkovou, která již
přes svůj mladý věk dosáhla v tomto oboru mnohé a díky své životní lásce - tanci - poznala velkou část světa.

na taneční konzervatoř Duncan Centre
v Praze. Bohužel mi ale nevyšly talentové zkoušky a nebyla jsem přijata.
Co následovalo dál?
Nastoupila jsem do 1. ročníku Střední pedagogické školy v Litomyšli, ale

konzervatoř jsem nevzdala a napodruhé
to vyšlo. Považuji to doposud za jeden
ze svých největších životních úspěchů.
Ze 150 uchazečů bylo přijato 18 studentů a celé studium nás nakonec absolvovalo šest. Musím říci, že i přes vysokou
náročnost studia na této škole (dopoledne taneční tréninky, odpoledne teoretické předměty, večer a někdy i o víkendech
zkoušky na různá představení a klauzury) jsem byla spokojená.
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Co následovalo po ukončení studia?
Po ukončení studia jsem nastoupila do Černého divadla Jiřího Srnce jako
členka zájezdových představení. V rámci
těchto turné jsem navštívila Argentinu,
Chile, Kolumbii, Venezuelu, Peru, Ekvádor.
Vím i o vašem pobytu ve Spojených
státech amerických- v New Yorku. Můžete nám o něm něco prozradit?
Ano, v pátém ročníku navštívil Duncan Centre Alan Danielson, který vede
Limon školu v New Yorku a sám Limon
techniku vyučuje. Měla jsem o toto studium velký zájem a žádala o dva granty.
Bohužel jsem ani od ministerstva školství ani kultury žádné peníze nedostala
a hradila si celý pobyt sama. Přesto byla
Limon škola pro mě velkým přínosem
a do budoucna se tam určitě vrátím. New
York je obrovské město, kde najdete celý svět.

V kolika letech tedy vlastně vaše taneční kariéra začala? A kdo byl vaším
prvním tanečním učitelem?

Asi ve čtyřech letech jsem nastoupila do ZUŠ v Přelouči, kde jsem pod vedením paní učitelky Jitky Vítkové začala
pronikat do tanečního umění. Protože mě
tancování uchvátilo, navštěvovala jsem
časem v ZUŠ i rozšířenou výuku tance.
Později jsem k této činnosti přidala zpěv
v pěveckém souboru Korálek a hru na
kytaru. Byla jsem tak vlastně denním návštěvníkem ZUŠ a musím konstatovat,
že na tuto dobu velmi ráda vzpomínám.
Později jsem se v této škole setkala jěště s dalším pedagogem, který moji taneční činnost zcela zásadně ovlivnil. Jedná se o pana Petra Boriu, kromě baletu
a lidového tance mě seznámil i s tancem moderním a jazzem. Po ukončení
ZŠ v Přelouči jsem se pokusila o přijetí

a váží 30 kg. Tato choreografie získala
cenu za nejlepší duet roku 2011 na festivalu Soloduo v Ma}arsku a letos jsem
byla oslovena, abych pro festival vytvořila nový projekt a tak vznikla choreografie s názvem TWINKLE (MŽIK).

Kolik let probíhá výuka na této škole?
Jedná se nejprve o čtyřleté studium,
které je ukončené maturitní zkouškou
a poté ještě dvouleté završené absolutoriem. Ohlédnu-li se zpět, musím konstatovat, že nejvíc mi pro můj budoucí profesní život dala právě poslední dvě léta.
Součástí absolutoria byla diplomová práce, která obsahovala hlavně studii práce
s nevidomou dívkou, s níž jsem spolupracovala v pátém ročníku. Druhou částí byl
záznam z mé zahraniční stáže v Portugalsku. Tam vznikla choreografie ARVORE (portugalsky strom), což byla má závěrečná práce v rámci konzervatoře. Pokud
bych měla čtenářům co nejjednodušeji
přiblížit tuto choreografii, tak jde o taneční studii stromu. Zajímavostí by mohlo
být, že můj taneční kostým měří 80 m2

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
V nejbližší době, začátkem února, mě
čekají talentové zkoušky na Hamu v Praze, kde bych ráda studovala choreografii. V současné době jsem vlastně umělec

na volné noze a jsem spoluzakladatelkou taneční skupiny BOSKY, která více
příležitostí zatím dostala pouze v zahraničí (Německo). BOSKY se specializují na
víkendové taneční workshopy pro ZUŠ.
Jehosoučástí je výuka baletu, moderny,
hip hopu ale i masáže a anatomický kurz.
Momentálně se jedná o uskutečnění tohoto workshopu v Přelouči a touto cestou bych též ráda poděkovala paní ředitelce ZUŠ Janě Bednářové za podporu
a těším se na případnou budoucí spolupráci se školou.
Děkuji za rozhovor a přeji vám do dalšího profesního i soukromého života jen
to nejlepší. Aq se daří.
mh
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Městská knihovna v Přelouči
nabízí nové tituly a zve k návštěvě
KRÁSNÁ LITERATURA
GRUŠA, Jiří
Život v pravdě aneb Lhaní z lásky.
Brno: Barrister & Principal, 2011.

BRZÁKOVÁ, Pavlína
Země: cesta Blázna a vnitřní svět Jaroslava Duška.
Praha: Eminent, 2011.

GEIGER, John
Faktor třetího člověka: tajemství síly, která nás nutí přežít extrémní nebezpečí.
Brno: Jota, 2011.

KANTŮRKOVÁ, Eva
Nečekej, až zajde slunce!
Praha: Dauphin, 2011.

KŘÍŽ, Jaroslav
Hotel. Posel. Lo}.
Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011.

McCULLERS, Carson
Odlesky ve zlatém oku.
Voznice: Leda, 2011.
NOVÁK, Jan
Hic a kosa v Chicagu: pět knih o malém
životě ve velkém městě.
Praha: Plus, 2011.
ROUBÍKOVÁ-ŠVEHLOVÁ, Jana
Dcery nepřátel státu: psychologický odkaz.
Praha: Columbus, 2011.
ŠKOLOUD, Lubomír
Na všechno bu} připraven!: památce
těch, kteří se nevrátili.
Praha: Mladá fronta, 2011.
NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
BROŽ, Ivan
Pearl Harbor.
Praha: Ottovo nakladatelství, 2011.
sociologie
KHIDAYER, Emire
Arabský svět - jiná planeta?
Praha: Mladá fronta, 2011.

Inzerce

ekonomie
KOHOUT, Pavel
Dramata a frašky ekonomie.
Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011.
etnografie
VONDRUŠKOVÁ, Alena
Jařmo, parkán, trdlice aneb Výkladový
slovník historických pojmů, které upadají v zapomenutí.
Praha: Grada, 2011.
umění
FIKSA, Radomír
Svastika a její historie v Čechách.
Ž}ár nad Sázavou: Body Press, 2011.
cestopisy
Štěrba, Otakar
Řeky, moje řeky: poutavé a dobrodružné
putování po řekách kolem světa se spoustou jedinečných fotografií, z pohledu
ekologa a člověka, který při svých cestách sleduje dramatický vývoj životního
prostředí během svého života.
Hynkov: Dina a Otakar Štěrbovi, 2011.
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dějiny
Pastoureau, Michel
Medvěd. Dějiny padlého krále.
Praha: Argo, 2011.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ERBEN, Karel Jaromír
Živá voda.
Praha: Albatros, 2011.
FUČÍKOVÁ, Renáta
Historie Evropy: obrazové putování.
Praha: Práh, 2011.
J. K.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Autorské textilní panenky,
se kterými se autorky
DAGMAR JANKOVÁ
A MARIE FOUSKOVÁ
účastnily Mezinárodní výstavy
v Praze.
V době od 6. února 2012
do 1. března 2012.
Srdečně zveme všechny čtenáře.
J. K.

Inzerce
SVÌT TICHA
Ticho v jeskyních i ticho v nás

Lidé se ticha vìtšinou bojí,
stejnì jako smrti.
Zároveò, možná podvìdomì,
je ale Ticho pøitahuje.
Je to vlastnì takové
váhavé pøešlapování,
možná váhavá zamilovanost,
ale pomalu zaèínají tušit,
že je pouze jeden druh strachu.
A možná také
jen jediný druh léku…
Vaše dotazy o tajemném svìtì
ticha rád zodpoví

Roman Mlejnek

(jeskyòáø, speleoalpinista, zoolog)
V jeskyni pøi meditaèním pobytu
strávil 10 dní v absolutní tmì.

Úterý 14. 2. 2012
v 17.00 hodin
Mìstská knihovna Pøelouè
Masarykovo nám. 44, Pøelouè

2 / 2012
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE
Rálišová Vanda
Bořánková Zuzana
Vernerová Aneta
Máša Nicholas
Turnhöfer Matyáš
Divišová Eliška
Boháčová Kristýna
Žák Vojta

JUBILANTI:

Horníková Jarmila

91 let

Nejedlá Božena

90 let

Plačková Marie

89 let

Baštová Božena

88 let

Tylerová Vlasta

88 let

Balík Hubert

87 let

Honová Helena

86 let

Douda Josef

86 let

Škorec Vlastimil

86 let

Škorcová Věra

80 let

Černý Josef

75 let

Salfický Antonín

75 let

Zámiš Josef

75 let

Svobodová Věra

91 let

Kočí Ludvík

75 let

Kozáčková Marie

91 let

Štěrbová Dobroslava

75 let

Poděkování
Děkuji Pečovatelské službě, Sluneční 1516 v Přelouči,
CHARITĚ, obvodní lékařce MUDr. Černé Janě, neurologovi
MUDr. Novotnému, paní Kulakovské - za jejich ochotu a vzornou péči po dobu mého pobytu v penzionu v Přelouči.
Plačková Marie

Rodina Půlpánova děkuje za péči sester
z firmy paní Kulakovské
o babičku Alenu Březinovou z Kladrub nad Labem.
Děkujeme Půlpánovi

Poděkování

Inzerce

Rodina Chybova, Lohenice 13 děkuje touto cestou kolektivu sester paní Kulakovské za obětavou a příkladnou péči o paní Drahoslavu Chybovou v době její nemoci.
rodina Chybova

Poděkování
Chtěl bych poděkovat kolektivu zdravotních sester vedených paní Kulakovskou za jejich mimořádné úsilí, které bylo
korunováno podstatným zlepšením mého zdravotního stavu.
Sestry paní Kulakovské mě po řadu týdnů chodily cvičit a rovněž mě aplikovaly předepsané injekce. Ještě jednou můj dík.
Jaroslav Pavlík
Pardubická 91, Přelouč
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Okénko z Domova u fontány
Selská jizba
v Domově u fontány Přelouč

val v knihkupectví. Nikdy však o této části svého života nehovořil. Když v selské jizbě uviděl noviny, rozpomněl se a začal
o své práci vyprávět. Také černobílé fotografie u něj evokovaly

Milí čtenáři,
v únorovém čísle Roštu bychom Vás rádi seznámili s nově otevřenou místností v Domově u fontány. Ve vstupní hale
domova je klientům a ostatním návštěvníkům Domova u fontány k dispozici nová návštěvní a zároveň i terapeutická
místnost v selském stylu.
Místnost byla rekonstruována z prostředků domova a vybavena nábytkem, který byl pořízen ze sponzorského daru firmy Spa and Spa, spol. s r. o., Olomouc.

Slavnostní otevření Selské jizby

Snímek z Dámského klubu
Selská jizba je využívána klienty k příjemnému posezení
u kávy nebo k setkávání se svými návštěvami, ale také jako
prostor k pořádání programů a volnočasových aktivit pro naše klienty. Např. každé úterý se zde koná „Dámský klub“, kde si
klientky mohou povídat o rodině, vaření, dětech a dalších příjemných, ryze ženských tématech, za poslechu hudby a s malým pohoštěním.
Místnost však byla vytvořena také s vědomím, že se zde
budou uplatňovat moderní metody sociální práce v péči o seniory a klienty stižené demencí. Sociální pracovnice zde uplatňují skupinové vzpomínkové „reminiscenční“ terapie. Místnost
je proto vybavena předměty, se kterými se naši klienti setkávali ve svém běžném životě. Můžete zde nalézt starý mlýnek
na kávu, gramofonové desky, starý telefon či fotoaparát, harmoniku, fotoalbum s fotografiemi zachycující minulost Domova u fontány nebo dokonce miniaturu dětského kolotoče.
Reminiscenční terapie je založena na poznání, že v lidském mozku zůstávají nejdéle zachovány vzpomínky, vědomosti, dovednosti a návyky, které jsou uloženy v dlouhodobé
paměti. S postupem nemoci klient neví, zda již dnes obědval,
ale velmi dobře si pamatuje zážitky např. z dob svého dětství
apod. Tuto terapii uplatňujeme s klienty také v rámci individuální terapie, a proto spolupracujeme s rodinami, které nám
přináší drobné předměty, fotografie, obrázky, vysvědčení apod.,
jež byly významnou součástí klientova života. Tato metoda
má význam i u klientů, kteří ji zdánlivě nevnímají, žijí si ve
svém světě. Jako názorný příklad lze uvést životní příběh
klienta, který v době svého pracovně aktivního života praco-
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vzpomínky, na dobu, kdy jako dítě chodil na procházky s tatínkem na Kunětickou Horu, kterou jeho otec rád maloval.
Druhý životní příběh se týká klienta, který žije v současné
době v našem domově, ale dlouhá léta žil v zahraničí a mateřský jazyk téměř zapomněl. Do žádných z nabízených aktivit se
příliš nezapojoval. Nyní chodí do selské jizby poslouchat hudbu a z výrazu jeho tváře je patrné, jak moc mu vzpomínky na
mládí prostřednictvím hudby dělají dobře.
Velmi zajímavé je pro klienty také vzpomínání při drobných
pracích, které běžně vykonávali ve svých domácnostech. Založili jsme proto také Klub kuchařinek, v rámci kterého si klienti,
zejména dámské osazenstvo připravuje jednoduchá studená
i teplá jídla. Pro účast v klubu se nám podařilo nadchnout také klientku, která velmi málo jedla a nabízenou stravu odmítala. V klubu se aktivně zapojila do strouhání, míchání, zdobení,
ale zejména do ochutnávání s takovou vervou, že manželovi, se kterým u nás žije, nenechala na ochutnání ani kousíček
z připraveného pokrmu, což původně plánovala. Vůně jídla
a možnost sama si jej připravovat ji vrátila chuq do života.

Vybudování selské jizby se ukázalo jako výborný nápad.
Toto tvrzení jasně dokazuje její časté využití, neboq každý den
v této místnosti klienti tráví svůj čas a příjemné prostředí si
velmi pochvalují.
Mgr. Danuše Fomiczewová
ředitelka Domova u fontány
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Draci, draci, draci…
Podzim je spojený s pouštěním draků. Proto jsme se také
zapojili do regionálního kola výtvarné soutěže „Ten náš český
drak“, kterou uspořádala Městská knihovna Přelouč. Sešlo se
zde mnoho krásných draků - konkurence byla veliká. Draci našich žáků však „vylétli“ vysoko.
V kategorii 6 - 9 let žáci III. B získali 2. místo a ještě jim byla přidělena zvláštní cena. V téže kategorii 3. místo obsadila
III. A. V kategorii 10 - 12 let si 1. místo zasloužila IV. B. Diplomy a odměny dětem slavnostně předala naše paní ředitelka.
Mgr. V. Šorfová

Gotika - život rytířů za vlády Lucemburků
Tento interaktivní pořad zhlédli žáci 3. až 9. tříd. Účinkující přizpůsobili téma věku dětí. Nebyla to pouhá ukázka dialogů ve staročeštině a rytířských soubojů, ale i vtažení diváků do

děje s využitím vtipu. Málokomu se poštěstí se obléknout do
všech vrstev oblečení rytíře (včetně drátěné košile), udržet zbraň
a bojovat. O trochu lehčí to měli žáci, kteří se zúčastnili soubojů rytířů na maketách koní. Nenásilnou formou si někteří
zopakovali a někteří se nově dověděli o rodu Lucemburků,
Karlovi IV. i Václavovi IV.
Mgr. V. Šorfová

„Hrnečku vař!“
V pondělí 16. 1. 2012 navštívili žáci prvních a druhých tříd
ZŠ Masarykovo náměstí divadlo v Pardubicích na Malé scéně
ve dvoře. Děti zhlédly pohádku „Hrnečku vař!“ - aneb dvě pohádky o hrnečcích, které někdy jsou a někdy nejsou kouzelné, ale vždy jsou svým majitelům ku prospěchu. Pro nejmenší
dětské diváky si dvě pohádky s námětem kaše a kouzelného
hrnečku připravili herci Helena Fantlová, Jan Hrubec a také
loutky z Naivního divadla v Liberci.
První pohádka čerpala z klasické pohádky „Hrnečku vař!“
od K. J. Erbena. Ale nově přibyl milostný motiv lásky nesmělého krejčího Františka a hodné Barunky. Důležitou roli v příběhu hraje samotná kaše - ta v závěru zaplnila celé údolí, které
dosud oddělovalo oba zamilované hrdiny, a tím jim značně
ulehčila najít cestu k sobě.
Druhá pohádka motiv kouzelného hrnečku převrátila zcela naruby. Hlavním hrdinou je líný Honza, kterého touha po
získání kouzelného hrnečku proměnila tak, že pomáhal druhým a stal se pracovitým.
Všem malým divákům se obě pohádky líbily a za poutavě
zahrané příběhy odměnili herce potleskem.
Mgr. D. Cyroňová

Tříkrálová sbírka
Žáci 8. a 9. tříd se stali první týden v roce 2012 koledníky
Charity Přelouč. Již před Vánocemi si tvořili trojice, psali si seznamy, patnáctiletí již mohli vykonávat dozor, mladší se učili
písničku. Bylo nutné se rozhodnout, zda se bude chodit dopoledne v Přelouči, v přilehlých obcích nebo pak odpoledne. Malí
páqáci navštívili obě mateřské školky. Všichni zúčastnění získali cenné zkušenosti. Te} čekáme na výsledek, kolik se vešlo do kasiček.
žáci 9. tříd
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Při aktivních metodách se žáci nenudí
Polovina školního roku je za námi - učiteli i našimi žáky.
Čas strávený v prostorách naší školy velmi rychle utíká. Je to
tím, že se nám nabízí mnoho možností, jak vyučování učinit
přístupnější a zajímavější. Výuka v interaktivní podobě je pro
nejmenší zábavou, hrou a naprostou přirozeností. Žáci na prvním stupni se nejlépe učí prožitkem, a proto do výuky zařazu-

jeme i projektové vyučování. Každá třída má své miniprojekty.
V některých třídách probíhají jedno dopoledne, jinde se miniprojekty zařazují do delšího časového úseku. Kladem je, že téma lze využít ve všech výchovách, praktických činnostech, matematice a především v českém jazyku. Obrovskou výhodou je,
že se u dětí vytvářejí komunikační dovednosti. Mají dostatek
prostoru k vyjádření myšlenek, postřehů k tomu, co se učí a pozorují. Tato dovednost se rozvíjí i prostřednictvím dramatické
výchovy, která v projektovém vyučování nechybí. Střídání různých tvořivých činností, práce ve dvojicích, skupinách a uvolněné klima ve třídě vzbuzuje zájem a chuq pro tyto aktivity.

Ve druhém pololetí bude na co se těšit, mnoho projektových
hodin nás ještě čeká.
Mgr. M. Černohlávková

KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE
Nabídka kulturních pořadů

SLOUŽILI JSME U MARÍNY
2. 2. 2012 19.00 hod.
kino Přelouč, vstupné 70 Kč
přednáška s filmem na téma Češi a Moraváci
ve službách rakousko-uherského námořnictva 1914-18

STŘÍBRŇANKA

Inzerce

15. 2. 2012 19.00 hod.
kino Přelouč, vstupné 150 Kč
koncert vynikajícího dech. souboru z jižní Moravy

DĚTSKÝ KARNEVAL
19. 2. 2012 15.00 hod.
Občanská záložna, vstupné 40 Kč

TUNISKO
29. 2. 2012 19.00 hod.
kino Přelouč, vstupné 70 Kč
multimediální cestopisná přednáška s Vl. Lemberkem

JAROSLAV HUTKA
7. 3. 2012 19.00 hod.
kino Přelouč, vstupné 100 Kč
koncert známého písničkáře

2 / 2012
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Základní škola
Smetanova ul.

Po roce opět na Slovance
Žáci sedmých tříd, kteří přijeli na lyžařský výcvik do Jizerských hor, se opět ubytovali na chatě Slovance a brzy se tam

cítili jako doma, hlavně díky skvělé domácí kuchyni. Sněhové
podmínky sice nebyly každý den ideální, sluníčko za celý týden z mraků nevykouklo, ale každý další den na sjezdovce znamenal pokrok v lyžování. Týden na sněhu uběhl velmi rychle
a už tu byl poslední večer, kdy se rozdávaly diplomy a odměny. Nikdo nepřišel zkrátka. Všichni byli odměněni větší či menší čokoládou za účast a podle umístění v závodu ve slalomu.
Nejrychlejší mezi děvčaty byla Kristýna Soblová a z kluků Vojta Novotný. Někteří si zasloužili ocenění za vzorný pořádek
nebo nejlepší básničku na daná slova (Renáta Kalinová). Pro
někoho jiného zas byly nejdůležitější večery s programem a diskotékou, o kterou se bezvadně postaral Miloš Kot. Na zážitky
z lyžáku se bude ještě dlouho vzpomínat.

Den otevřených dveří
Asi třicet budoucích prvňáčků si přišlo obhlédnout školu
v rámci dne otevřených dveří ještě před konáním zápisu. Se
svými rodiči si prohlédli třídy v budově 1. stupně, keramickou
dílnu, družinu a počítačovou učebnu.

Tříkrálová sbírka
Před chatou u rozhledny

Jako každý rok se asi čtyřicet žáků naší školy zúčastnilo první lednový týden Tříkrálové sbírky. Jsme rádi, že se jejich prostřednictvím mohla zapojit naše škola do této záslužné dobročinné akce

Vědomostní soutěže
Vítězové školních kol jazykových olympiád a dějepisné soutěže mají napilno. Už aby se připravovali na kola okresní. V nich
budou naši školu reprezentovat Jana (ČJ, AJ, D) a Iva Neubauerovy (D) z 9. A a Daniela Mňuková (ČJ) z 8. B. Několik
týmů se přihlásilo do korespondenční dějepisné soutěže, kterou vyhlásilo Východočeské muzeum a jejíž finále bude probíhat až v červnu. Její letošní téma jsou Pernštejnové.
Velké blahopřání patří Matěji Prokopovi z 5. B, který reprezentoval naši školu v šachovém turnaji pořádaném Domem
dětí a mládeže a umístil se na prvním místě.

Již osmnáctý, netradiční,
Na vycházce do Janova

tedy do pohádky zabalený, zápis do prvních tříd se konal na
naší škole v pátek 20. ledna. Do čtrnácté hodiny zbývalo ještě hezkých pár minut, ale první nedočkaví budoucí prvňáčci

Nervozita před startem

20

Přeloučský ROŠT

Přeloučské školství

!

(nebo spíš jejich rodiče?) postávali před vchodem do budovy
I. stupně. Po přivítání třemi princeznami procházeli předškoláci postupně budovou, zastavovali se na pohádkových stanovištích, kde pod dohledem pohádkových postaviček nebo
s jejich pomocí plnili rozmanité úkoly. Když měli za jejich splnění okvětní lístky krásné papírové květinky zaplněné razítky,
počkali ještě chvíli před třídou na vlastí zapsání. Před paní uči-

šími spolužáky a už věděl, kam že to bude od září chodit. Celkem se zapsalo 40 dětí, z nich 36 nastoupí do školy, čtyřem po
dodání příslušných dokumentů daných vyhláškou bude udělen odklad.
Přejeme všem úspěšné vykročení do prvního roku povinné
školní docházky a všem přejeme krásných devět let prožitých
na naší škole.

telkou děti předvedly některé další dovednosti, maminky (většinou) a tatínkové (v některých případech) vyplnili potřebné
údaje, budoucí školák si vybral dárek vyrobený budoucími star-

Zápis do první třídy pro školní rok 2012/2013, 20. ledna 2012,
14.00 - 18.00 hodin, budova I. stupně v ul. Kladenská.
jk

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
SOUTĚŽE

Pěvecký seminář s profesorkou
Pardubické konzervatoře
paní Michiyo Keiko
Ve čtvrtek 5. ledna navštívila naši školu paní profesorka Michiyo Keiko, která
je uznávanou a vyhledávanou odbornicí

svého oboru nejen mezi studenty konzervatoře, ale i v řadách profesionálních
umělců. Její pěvecké i pedagogické umění se těší opravdu velkému zájmu, a proto jsme byli velmi rádi, že si našla čas
i na pracovní setkání s našimi dětmi. Ač-
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koli se nejednalo o první setkání s pedagogem konzervatoře, byly děti zprvu
velmi nesmělé. Přívětivý přístup paní
profesorky ale všechny nakonec nadchl
natolik, že si práci s ní chtěl vyzkoušet
opravdu každý. Společně strávené plné
tři hodiny přinesly dětem i nám pedagogům mnoho užitečných poznatků. Rozhodli jsme se proto uspořádat do konce tohoto školního roku ve spolupráci
s paní profesorkou ještě třídenní workshop, který bychom chtěli doplnit i cvičeními s fyzioterapeutem.
Jana Bednářová

Blížící se přelom ledna a února je
neklamným znamením, že Národní soutěž ZUŠ, vyhlášená v tomto školním roce
pro obory hra na dechové nástroje, hra
na bicí, zpěv a taneční obor, je opět tady. Zatímco školní kola slouží zejména
pro představení a definitivní doladění výkonů jednotlivých soutěžících, od okresního kola už se jedná o nefalšované soupeření, ve kterém často rozhodují i drobné nuance. Maraton školních, okresních,
krajských i ústředních kol ale není jen
příležitostí prověřit interpretační dovednosti žáků a pedagogickou zkušenost
jejich učitelů, ale je i setkáváním žáků
a pedagogů z různých škol a příležitostí k výměně názorů a materiálů. Přejeme
všem našim účastníkům soutěže z řad
žáků i pedagogů mnoho štěstí, a aq jim
letošní soutěž přinese spoustu pozitivních zkušeností. Čtenáře budeme o průběžných výsledcích soutěží informovat
v dalších číslech Roštu a na našich webových stránkách.
Petra Lojínová
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Přeloučský orchestr bodoval v Praze
7. 1. 2012 se v Národním domě na Smíchově konal 15. ročník Mezinárodní soutěže dechových orchestrů Praha 2012.
Účastnily se ho tradičně orchestry z celé Evropy - tentokrát
z Holandska, Finska, Itálie, Německa a České republiky. Jed-

ním ze tří českých zúčastněných orchestrů byl také Dechový
orchestr ZUŠ Přelouč a se svým dirigentem Michalem Chme-

lařem a v obrovské konkurenci se rozhodně neztratil. Získal
stříbrné pásmo, stal se vítězem své kategorie a navíc obdržel
cenu za nejlépe provedenou povinnou skladbu.
Dechový orchestr z Přelouče se této soutěže zúčastnil již
potřetí a vždy se umístil na předních příčkách. V současné době se přeloučští muzikanti připravují na koncertní zájezd do
Bulharska, kam jsou pozváni v květnu.
ZUŠ Přelouč

Dům dětí a mládeže Přelouč
Pravidelná činnost

Klub Klubíčko

Angličtina pro děti
Zájmový kroužek je určen pro děti v první a druhé třídě.
Výuka probíhá zábavnou formou, děti hrají hry, malují, skládají slovíčka z písmenek. Vedoucí kroužku je Kamila Malínská.

Už po mnoho let tradiční zájmový útvar pro děti za doprovodu rodičů popř. prarodičů. Schůzky probíhají každý pracovní den dopoledne. Děti se učí jednoduché písničky, básničky,

Výtvarný klub
Klub je zaměřený na předškoláky, děti se zajímavou formou snaží
zvládat různé výtvarné techniky,
pracují nejen s papírem, ale i přírodními materiály. Vedoucí kroužku je
Barbora Hrdá.
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hrají společně s doprovodem zábavné hry. Vedoucími jsou
paní Leksová (pondělí až čtvrtek) a paní Houfová (pátek).

Harrachov — 6. 5. — 12. 5. 2012
Týdenní pobyt pro děti a rodiče (prarodiče) v objektu bývalé dětské ozdravovny - penzion Bílá voda. Ubytování je ve 2 - 4 lůžkových pokojích, na každém pokoji je sprcha a WC. V budově je k dispozici velká jídelna s hernou. Bližší informace na
našich www stránkách.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE v Přelouči, Veverkova 752,
telefon 466 672 003, mobil 739 633 508,
zve holky a kluky na čtrnáctidenní letní tábor
s názvem

DVANÁCT MĚSÍCŮ
ÚPLNĚ JINAK
Termín: 1. 7. - 14. 7. 2012
Hlavní vedoucí: Jana Homolová
MÍSTO KONÁNÍ: Osada VRANICE u Nových Hradů,
v chráněné krajinné oblasti TOULOVCOVY MAŠTALE
Tábor je určen pro děti od 8 do 15 let. Kapacita tábora je 45 míst
ve dvoulůžkových stanech s podsadou a podlážkou. Dále k táboru patří srub s kuchyní a zastřešenou jídelnou pro děti. U tábora jsou suché záchody, myjeme se ve studené vodě ve žlabu
se stříškou. V okolí tábora jsou tři tůně a táborem protéká potok. Pro holky a kluky je připraven bohatý program na téma
DVANÁCT MĚSÍCŮ ÚPLNĚ JINAK. Celé dny se budeme
pohybovat v krásné, pro mnohé již známé přírodě. Strava je
zajištěna 5x denně.

CENA TÁBORA je letos 3 500,- Kč
Závaznou přihlášku si můžete vyzvednout v DDM v Přelouči
od 1. 2. 2012 každý všední den od 8.00 do 17.00 hodin.

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752
pořádá letní tábor

KRKONOŠE
Termín: 9. 7. - 18. 7. 2012
Pojedeme do horské chaty Akuma v Rokytnici nad Jizerou. Ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích se sprchovými kouty
a WC. V chatě je prostorná jídelna, společenská místnost. Strava je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Snídaně jsou
podávány formou švédského stolu. Náplní programu tábora
bude poznávání Krkonoš, hry, soutěže, sportovní vyžití a to vše
ve volné přírodě. Navštívíme Harrachov, Dvoračky, pramen
Labe, koupaliště v Jablonci nad Jizerou a další krásná místa.
Děti se mohou naučit základy hry na kytaru.
Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč
od 1. února 2012.
Vyplněnou přihlášku vraIte a finanční úhradu
proveLte do konce května 2012.
Způsob úhrady jednorázově v DDM nebo formou záloha - doplatek, převodem na účet číslo 1502709524/0600
Ge Money Bank Přelouč.

Cena tábora: 3 500,- Kč - v ceně je zahrnuta doprava,
strava, ubytování, pojištění, vstupy, lanovky,
pedagogický dozor.
Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně
nebo na uvedených telefonních číslech.
Pozor! Kapacita tábora je omezena, proto
neodkládejte přihlášení svého dítěte.

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

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

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752,
telefon 466 672 003, 739 633 508

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752,

letní tábor

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR 2012

MOŘEPLAVCI
Termín: 15. 7. - 28. 7. 2012
Hlavní vedoucí: Blanka Leksová
Letos pojedeme opět do Hluboké u Skutče a zabydlíme se na
14 dní v táborové základně DOMINO. Základna se nachází na
okraji lesa, v krásném a zdravém prostředí Českomoravské
vrchoviny, asi 8 km od Skutče. Nedaleko se nachází ojedinělá
přírodní zajímavost Toulovcovy maštale. Děti budou ubytovány
ve srubech s krytou teráskou. V areálu je zděná budova s kuchyní, jídelnou a klubovnou, ke hrám je také k dispozici velký dřevěný hangár. V menší zděné budově je sociální zařízení
a sprchy s teplou vodou. Strava bude zajištěna 5x denně.
Nejbližší koupání je vzdálené 2 km.

pořádá

Termín: 27. 8. - 31. 8. 2012
Čas: 9.00 - 16.00 hod.

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

Přihlášky do 30. června 2012

Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte v DDM
nejpozději do 31. 5. 2012. Na začátku června obdržíte
podrobný seznam věcí a organizační pokyny.

Vedoucí: Jana Homolová,
Pavel Hrdý, Blanka Leksová

Cena tábora: 3 500,- Kč

Cena: 500 Kč

Přihlášky obdržíte od 1. 2. 2012 v DDM Přelouč každý den
od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme poštou.

Bližší informace: 466 672 003, 739 633 508
e-mail: ddm@ddmprelouc.cz
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FEJETON
O propojení smyslů
„Víš, proč máme uši?“ položil náš soused záludnou otázku mému tříletému
synovi. Malý potomek se na něj mlčky
podíval se zakloněnou hlavou. Kulich
mu zasahoval až k očím a bránil mu ve
výhledu.
„Abychom viděli!“ dodal hlučně soused a rozchechtal se.
To, že uši hrají důležitou roli v našem vidění, je bezesporu. A přiznejme si,
že mnohým z nás sluší. Umožnily lidským jedincům dát přednost před lorňony a cvikry a mít volné ruce například
při práci, která údajně šlechtí. Pravda,
některým jedincům stačí sledovat pouze kontury objektů skrze upatlaná a poprskaná skla (patrně při konverzaci s okolím), což se v současné době dá řešit
hydrofobní a lipofobní povrchovou úpravou čoček. Vždy při pohledu na nečisté
brýle našeho strýce Karla se mi vybaví
skleněné přepážky na poště, které patrně těmito ochrannými vrstvami také nedisponují.
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V jednom malém krámku s nitěmi
obsluhovala řadu let starší milá paní. Při
každém nákupu v nepříliš vytopeném
obchůdku jsem se utvrzovala v tom, že
trpí chronickou rýmou. Až vlastní zkušenost mě dovedla k poznání, že brýle
posazené na špičce nosu ucpávají nosní dírky a činí nos neprůchodným.
Uši jako pomocníci vidění nám rozvíjejí další smysl - hmat. Dovedeme se jím
orientovat v prostoru při odložení brýlí
neznámo kam. Pokud však zjistíme, že
brýlová skla v rámečku se při šmátrání
pohybují s námi, je to signál k návštěvě
očního lékaře, čímž uvedeme v činnost
pohybový aparát celého těla.
Na základě provedených výzkumů na
blechách byla vyslovena hypotéza o souvislosti pohybu trupu se sluchem. Poté,
co jim byly odstraněny nohy, nereagovaly na slovní pobídku ke skoku. Příčinou jejich chování byla s největší pravděpodobností ztráta sluchu.
D. Jiroutová

Den
otevřených dveří
Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem zve všechny zájemce o studium na naší škole na Den
otevřených dveří, který se koná v pátek
10. února 2012. Od 10.00 do 15.00 hod.
si můžete prohlédnout celou školu a domov mládeže. Učitelé Vám rádi ukáží třídy, odborné učebny a odpoví na Vaše
dotazy. Od 12.30 hod. bude na jízdárně
školy ukázka výcvikové hodiny a voltiže.

25

Akce pro děti

!

CENTRUM SLUNÍÈKO PØELOU
É
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sídlo:

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

Milí čtenáři Roštu,
Rodinné centrum Sluníčko zahájilo v lednu opět svoji činnost. Přidaly jsme dva nové programy - pondělní odpolední Školku nanečisto a úterní cvičeníčko pro věkovou skupinu dětí 9 - 12 měsíců.
Ve Školce nanečisto se sešly děti, kterým jsou více jak dva
roky a dochází k nám s maminkou na cvičeníčko. Tentokrát však
byly s našimi „tetami“ v herně hodinku bez maminek. Vše proběhlo v bezvadné náladě, děti shlédly divadélko o pejskovi a kočičce
a společně s nimi „napekly“ dort, na kterém si potom i pochutnaly ☺. Také se zpívalo, cvičilo, hrálo a svačilo ☺. Hodinka utekla
jako voda a už tu byly maminky, které si mezitím měly čas obstarat nákup či zařídit vše potřebné. Už se těšíme na další pondělní
„školku“!
Připravujeme na únor:

KARNEVAL

PRO NEJMENŠÍ ROBÁTKA ☺

Tanec, hry, cvièeníèko, soutìže, odmìny, kolo štìstí,
hrací koutek (hraèky, skluzavka, autíèko s balónky,
hrací deky a hraèky pro miminka.)
Hudba i program bude pøizpùsoben pro nejmenší dìtièky ☺.
Termín se dozvíte z letákù ve mìstì a z webových stránek.
Jste srdeènì zváni. Rodinné vstupné 50 Kè.
VHODNÉ PRO DÌTI OD 0 DO 6 TI LET.
PROSÍME PØEZÙVKY S SEBOU.

Na měsíc únor dále chystáme Cvičeníčko, zpívání a hraní si
v Domově u fontány. S Domovem u fontány jsme navázaly přátelskou spolupráci, neboq spojování generací se nám všem zdá velmi přínosné a to nejen pro klienty DUF, ale i pro naše malé děti.
Už se moc těšíme!
Připravujeme na březen:
$ Burza těhotenského a dětského oblečení, potřeb a hraček!
$ 4. narozeniny Sluníčka ☺.
Veškeré podrobnosti se dozvíte z našich webových stránek
slunickoprelouc.webnode.cz.

NOVÁ (ROZŠÍŘENÁ) OTEVÍRACÍ DOBA SLUNÍČKA:
Den

Skupina

Čas

Pondělí: Všeználek 9.30 až 11.30
Školka nanečisto 15.30 až
Úterý:
Šnečci
9.00 až 10.15
Kuřátka 10.20 až 11.50
Středa: Berušky
9.00 až 10.15
Koqátka 10.20 až 11.50
Herna
15.00 až 17.00
Čtvrtek: Slůňata
9.30 až 11.30

Věk dětí
(vše v doprovodu rodičů)
2 až 6 let
16.30 dle dohody
9 až 12 měsíců
1 až 2 roky (možno v 10 h)
0 až 8 měsíců
1 až 2 roky (možno v 10 h)
0 až 6 let
2 až 6 let

Přijcte také, těšíme se na Vás a Vaše děti ☺.

Inzerce
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vestrovskou oslavou, plnou pamlsků, dětského šampaňského a na
závěr nechyběl ani ohňostroj.

15. Historický tábor klubu Radost

KLUB RADOST INFORMUJE:

Srdečně Vás zveme na jubilejní 15. historický tábor pro děti od
6 let v pěkně zařízeném penzionu v Peci pod Sněžkou v termínu
od 3. 7. do 14. 7., s cenou tábora 2 500 Kč. Penzión se nachází
u lesa, je odtud nádherná vyhlídka na Krkonoše. Minulý rok se
nám tam velice líbilo a i letos na nás čeká spousty dobrodružství, které jsme loni nestihli. Na všechny děti se těší kolektiv klubu Radost a velmi vstřícní majitelé penzionu. Přihlášky si můžete
vyzvednout přímo v klubu Radost (sokolovna Přelouč).

II. ročník „Hledá se talent“
Ve čtvrtek 24. 11. proběhl již druhý ročník oblíbené soutěže
„Hledá se talent“. Soutěž se uskutečnila za hojné účasti dětí a odborné poroty, ve které byly učitelky z obou přeloučských základních škol (J. Mullerová, L. Tichá), dále v odborné porotě nechyběla zpěvačka Leona Šenková a bubeník Pavel Hejný. Pro porotu to
byl nelehký úkol- vybrat z tolika talentů 3 nejlepší, nicméně se
vše úspěšně podařilo a můžeme Vám představit tyto naše talenty.
1. místo patří sestrám Lucii a Zuzaně Roqueovým za zpěv
2. místo patří gymnastkám, Kateřině Elisové a Klárce Košqálové
3. místo se svým zpěvem získala Monika Červinková

DENNÍ PROGRAM KLUBU
PONDĚLÍ

—

Tvořivé odpoledne

ÚTERÝ

—
—
—

divadelní scénky
soutěžní hry (asociace)
historky, vyprávění

STŘEDA

—
—
—

stolní hry
hlavolamy
od jara den mazlíčků na zahradě

ČTVRTEK

—

tělocvična (trampolína)

V klubu si též můžete zahrát stolní fotbálek, kulečník, využít
PC připojeného k internetu.
Otevírací doba klubu RADOST
PO — ČT 14:30 — 17:30
Kolektiv klubu Radost.

Za věnované ceny děkujeme Zastavárně Přelouč a za diplomy
Gy a SOŠ Přelouč.

Mikuláš
6. 12. O svátku sv. Mikuláše k nám do klubu Mikuláš opravdu
zavítal. Děti mu zazpívaly, zarecitovaly a Mikuláš je za to obdaroval. Poděkování za dárky patří Bille Přelouč a Lidlu Pardubice.

Inzerce

Vánoce a Silvestr v klubu
Prosinec byl měsícem děkování za uplynulý rok a nechybělo
ani vánoční rozdávání dárků, při kterém si děti užily spousty staročeských vánočních tradic. Rok 2011 jsme zakončili velkou Sil-
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Skauting
Výprava do Skalního města
Jedna z akcí, na kterou se vždy opravdu těším, je výprava
na Skalní nevěstu. Vzpomínky na minulé ročníky, a že jich nebylo málo, ve mně budí příjemný pocit pohody, kamarádství,
nádherné přírody a vánoční atmosféry. Ani letos, poslední ví-

rozdělena na děti a rodiče. Úkolem mladších účastníků párty
bylo ozdobit borovičku. Ani rodiče nezaháleli a prožili si klasickou skautskou schůzku. Kreslili, stavěli, popisovali, plánovali, smáli se… Myslím si, že se schůzka povedla a že si ji
užili i rodiče. Obě dvě skupinky si na závěr připravily vánoční scénku. Poslední část naší párty se měla nést v duchu tradic, koled, scének a dárků. Začali jsme ji však minutou ticha,
abychom uctili památku Chrobáka (bývalého prezidenta Václava Havla). Poté děti předvedly své scénky a rodiče sehráli
příchod tří králů do Betléma. Vánoce bez koled snad ani nejsou Vánoce, a proto jsme si v doprovodu violy zazpívali několik písní. Opomenout jsme nemohli ani tradice. Zájemci si
mohli rozříznout jablko nebo pustit na vodu vlastnoručně vyrobenou lodičku se svíčkou. Tradicemi se nám přiblížil konec
naší párty. Rozdali jsme si dárečky, které na nás čekaly pod
stromečkem, popřáli si „šqastné a veselé“ a vydali jsme se každý do svých domovů.

Betlémské světlo

kend před Vánocemi, tomu nebylo jinak. Čekalo na nás zimní
Teplické skalní město v plné své kráse. Při dvou výletech jsme
zdolali hrad Střmen a prošli si velký okruh skalního města.
Chcete-li navštívit skalní město, doporučuji právě zimní období. Zastavte se na chvíli a naslouchejte neuvěřitelnému tichu,
které nekazí žádné davy turistů. O víkendu jsme stihli vyrobit
dárek z hlíny pro někoho blízkého, ačkoliv pokusy některých
byly velmi úsměvné, většina si nějaký dárek domů odvezla. Nejdůležitější část víkendu proběhla během sobotního večera. Rozdali jsme si dárky, ozdobili stromeček zvířátkům a za melodií
Radara a Štěpána užívali vánoční atmosféry. Děkuji všem za
fajn výpravu.

Skauti podobně jako v předchozích letech přivezli do Přelouče betlémské světlo. Rozvoz poselství pokoje - světla zažehnutého v Betlémě je evropskou skautskou tradicí od roku 1986.
Po Čechách ho skauti od roku 1989 každý rok rozváží dopravou - celostátní vlakovou štafetou. I přes nepřízeň událostí
před Vánoci a vyhlášením státního smutku v termínu vánočního zpívání si pro světlo z Betléma přišlo mnoho zájemců. Děkujeme a těšíme se, že Vám poselství z Betléma opět za rok
zprostředkujeme.

Vánoční besídka
Vánoční párty se konala poslední školní den, a to ve čtvrtek 22. 12. Celá schůzka byla rozdělena na 3 hodinové bloky,
jejichž přípravu měl na starosti vždy jiný tým. Po celou dobu si
každý mohl dát teplý čaj nebo ochutnat vánoční cukroví. Naše odhady počtu účastníků byly velmi skromné, proto nás mile překvapilo, když naše první seznamovací hodinka začala
v počtu až padesáti účastníků. I naše největší klubovna praskala ve švech. Podařilo se nám všechny usadit po obvodu
místnosti a věnovat se seznamování. Druhá část schůzky byla
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

Leden V Jakub klubu…
První měsíc v tomto roce se nesl v duchu romské kultury.
Tímto tématem se budeme zabývat v klubu dlouhodobě, protože i romská kultura je bohatá a zajímává. Věnujeme se zejména hudbě, tanci, a tradičním romským řemeslům, kterými
se Romové dříve živili. Pletli jsme košíky z papírového proutí, vyráběli jsme šperky, naučili jsme se vytvořit cihly z jílu, které dříve Romové vyráběli a prodávali je lidem, kteří si z nich
stavěli domy. Mimo jiné jsme se věnovali úkolům a doučování. Měli jsme napilno kvůli pololetnímu vysvědčení☺. Kluci
dostali opožděně hromadný vánoční dárek v podobě činek
a boxovacího pytle (za něj děkujeme p.Šoltovi a p. Stýblovi).
Pro holky se chystá taneční kout s obrovským zrcadlem.
Věnovali jsme se také preventivním činnostem. Diskutovali jsme zejména o pravidlech Jakub klubu, ale také o pravidlech slušného chování. Bavili jsme se obecně o právech a povinnostech všech dětí
bez rozdílu rasy, národnosti, vyznání či příslušnosti k nějaké skupině.
Ale také o povinnostech
rodičů. Nahlédli jsme také do související legislativy. V únoru se budeme věnovat tématu
Doprava.

Na závěr ještě pár čísel a informací
z uplynulého roku:
Za rok 2011 navštívilo Jakub klub 147 dětí. Uspořádali
jsme 45 akcí a 22 preventivních programů. Poskytli jsme
4649 kontaktů (jednotlivých úkonů, aktivit). Dětem jsme
poskytovali zejména výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (ty jsou nejoblíbenější), poradenství, pomoc při vyřizování různých záležitostí, pomáhali jsme jim překonávat obtížné
životní situace a mnohé jiné.
I během roku 2011 nám pomáhali dobrovolníci, kteří do
zařízení pravidelně docházeli a to: Aneta Štefániková, Zdena
Mrštíková, Veronika Kurtincová, Daniela Čepčářová, Nela Pardubská, Sandra Kleinová, Michaela Chmelíková, Alexandra Bolková, Barbora Kožená, Lucie Pravdová, Soňa Cestrová, Olga
Gabrhelová a Kristýna Szalayová- celkem mezi námi strávili
409 hodin! Moc děkujeme ☺.
Ráda bych poděkovala všem spolupracujícím organizacím,
základním školám, městské knihovně, Kuželně Přelouč, Domu
dětí a mládeže, Městu Přelouč, všem obchůdkům a firmám, které nám pomáhají propagovat zařízení, ale také rodičům a osobám blízkým našich klientů. Dík patří také všem dobrým lidem,
kteří nám v průběhu roku pomáhali co nejlépe vykonávat naši
činnost.
Projekt v roce 2011 finančně podpořili: Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Pardubický kraj, Město Přelouč,
firma SVOS s.r.o. Přelouč a Kuželna Přelouč. Děkujeme.
Iva Gabrhelová
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HLEDÁME NOVÉ DOBROVOLNÍKY
KAŽDÉHO VĚKU
Pokud máte volný čas a chuq věnovat jednu hodinu týdně
pro druhé, kontaktujte nás. (Podmínkou pro práci dobrovolníka je čistý registr trestů.)
Nabízíme možnost podílet se na
"
doučování dětí,
"
sportovní hry v Jakub klubu,
"
rozhovory nebo procházky se seniory,
"
organizování programů pro seniory.
SENIOR - DOBROVOLNÍKEM je nový program. Senioři - dobrovolníci, kteří mají chu• cestovat, se můžou zapojit
i do programu Gruntvig a vycestovat jako dobrovolníci do
některé neziskové organizace na dobu 3 - 8 týdnů např. do
Německa.
Zájemcům jsme k dispozici ve čtvrtek 9. února 2012
v kanceláři na faře na Masarykově náměstí 48 v době 8.00 - 12.00 a 14.00 - 17.30, nebo si domluvíme schůzku kdykoliv tel. 731 402 371.
Pro nové dobrovolníky připravujeme kurz efektivní komunikace a základů psychologie v sobotu 11. února 2012
v Jakub klubu od 9.00 do 16.00 s pauzou na oběd. Kurz je
zdarma.
Zdenka Kumstýřová

NABÍDKA DOPROVODŮ PRO SENIORY
A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Potřebujete pomoci při nakupování? Trápí vás nejistota
a obavy při návštěvách u lékaře a Vaši blízcí se nemohou
uvolnit ze zaměstnání? Charita Přelouč nabízí v rámci aktivizačních služeb odvozy a doprovody k lékaři, do nemocnice,
na úřady nebo na nákupy! Informace na tel. 731 593 916,
Krejčíková.
NABÍDKA DALŠÍCH AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ PRO
SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ NEBO PRO PEČUJÍCÍ
RODINY
Relaxační cvičení pro seniorky s Irenou Staňkovou
- každý pátek v příjemném prostředí Jakub klubu
od 16.00 - 17.00
Německá konverzace pro seniory
- každou středu v kanceláři na Masarykově náměstí 48
od 14.00 - 15.00
Počítačový klub s panem Pultrem
- každou středu na počítačích v Jakub klubu od 9.00 - 11.00
KLUB AKTIVNÍ SENIOR
Únorové setkání bude v úterý 7.2.2012 od 9.00 - 11.00
v Jakub klubu. Účastníci se seznámí s různými technikami
při vytváření přáníček. Srdečně zveme další!!! Vstup zdarma ☺.
Připravujeme pravidelná bezplatná setkání s programem pro seniory trpící Alzheimrovou nemocí podle zkušeností z Německa. Pečující rodiny nás můžou již nyní
kontaktovat.
Monika Krejčíková
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
NA HROMNICE - SVĚTLA VÍCE
Zatím jsme si v Přelouči zimy spojené se sněhem moc neužili, ale Bohu díky, den se prodloužil. Církev slaví 2. února
svátek „Uvedení Páně do chrámu“, podle textu proroka Malachiáše: „Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou
cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví
Hospodin zástupů.“ Mal.3,1; Podle evangelia sv. Lukáše Josef
a Maria přinášejí Ježíška do Jeruzalémského chrámu, aby jej
obětovali Bohu. (Srov. Lk 2,22-39). Proroci Simeon a Anna se
v této chvíli vedeni Duchem s Ježíšem setkají a radují. Z úst Simeona pak zazní modlitba, kterou se zasvěcení kněží, řeholníci, ale i věřící modlí před spaním. V tento den se od 11. století světí svíce na znamení příchodu Ježíše Krista,
slunce, které má osvítit temnotu tohoto světa.
Lidé si pak svíce vzali domů a při bouřích je
zapalovali a modlili se k Bohu za ochranu.
Ale přiznejme si, kdo z nás se jako dítě nebál,
a známe ze zpráv různá neštěstí, při kterých
není marné pokleknout k modlitbě. Temnota
dnešních dnů přímo vybízí k „terapii světla“,
nechat se osvítit světlem svíce nebo krbu nebo umělým (nemyslím te} na televizi ☺), ale
především světlem od Krista. V Bibli je hodně
textů o světle jako znamení pro život, třeba již
na začátku v knize Genesis: „I řekl Bůh: „Bun
světlo!“ A bylo světlo“. Gen. 1,3; A v evangeliu
sv. Jana čteme tento text: „Já jsem přišel na
svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří,
nezůstal ve tmě“. Jan 12,46. Člověk musí nevyhnutelně volit: stát se dítětem temnot, nebo
dítětem světla. Přeji Vám čtenářům zažehnout v životě víru!
A pak: A• světlo víry nepohasne! Požehnaný únor.
P. Pilka Lubomír

KAŽDÉMU ČLOVĚKU DLUŽÍME ÚCTU
Tuto myšlenku vyslovila sv. Lujza de Marillac, nejbližší spolupracovnice sv. Vincence de Paul, zakladatele řádu lazaristů
a zakladatele organizované charitativní činnosti ve Francii,
začátkem 17. století. Ženská řehole s názvem Dcery křesqanské lásky, tzv. „vincentky“, bychom v Přelouči měli znát z důvodu jejich dvacetileté činnosti, především v domově důchodců v letech 1964 -1984. Loni v listopadu jsem navštívil svůj
bývalý kněžský seminář v Nitře, ve kterém sloužily sestřičky
vincentky. Setkal jsem se zde se sestrou Stellou Dankovou,
již 91tiletou, ale svěží sestřičkou, která, jak jsem se až po
třech letech kněžství dověděl, sloužila v Přelouči. Svět je malý. Tehdy jsem nejednou běžel ze semináře do kaple na kytarovou francouzskou mši svatou. Po trumpetě je mi kytara
blízká, to je vidět kolikrát na našich mších v kostele a farních
oslavách. Zpívalo a modlilo se francouzsky a bohoslovce učila této řeči sestra Stella. Ale nejenom v Nitře, ale i v Přelouči
si někteří na výuku francouzštiny nebo setkání se sestrami
rádi vzpomínají. A my, přeloučští občané, můžeme být opravdu vděční řeholním sestrám za jejich službu v našem domově důchodců.
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Simeonovo kantikum
Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka
podle svého slova v pokoji,
neboq moje oči uviděly tvou spásu,
kterou jsi připravil pro všechny národy:
světlo k osvícení pohanům,
a k slávě tvého izraelského lidu.
Modlitba před spaním

DEN ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA
Každý pokřtěný věřící je Bohu zasvěcen, ale někteří pak
vezmou na sebe i roucho jako symbol tohoto způsobu života.
Mezi námi se takoví lidé mohou pohybovat bu} v civilu, nebo
v nějakém symbolickém oblečení. Důležité je to vnitřní, ne oděv.
Každoroční slavnost zasvěceného života ustanovená Janem
Pavlem II. v roce 1997 na 2. únor, svátek Uvedení Páně do chrámu, má trojí cíl: 1. slavnostně chválit Pána a děkovat mu za
veliký dar zasvěceného života, 2. šířit poznání a úctu pro zasvěcený život ze strany všeho
Božího lidu, 3. slavit společně a slavnostně
divy, které Pán působí v zasvěcených osobách.
Modleme se, aby i z našich řad někdo přijal
povolání k zasvěcenému nebo řeholnímu životu, ale především všichni slyšme hlas, který
zve: „Poj} za mnou“!

NA VÁNOCE - HUDBY ZNĚJÍCE
Přeloučské
Jezulátko

Závěrem vzpomeňme na Vánoce v našem
kostele a přibližme atmosféru v duchu Jezulátka. Letos jsme opět vyslechli vánoční koncert Ad libitum, tentokrát s pěknou diváckou účastí ,a shlédli vánoční divadlo dětí a mládeže. Duchovní hodnoty
se tak postupně nabízí lidem skrze
hudbu a divadlo. Děkuji za nacvičení
L. Pavelkové a M. Hadáčkovi a všem
účinkujícím a návštěvníkům našeho
kostela.
L. Pilka
Jakub Jirout, Lucie Stříbrná,
Martin Hadáček

Chrámový sbor Ad libitum
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Kulinářské okénko
Vážení čtenáři dobrý den. Loňský rok byl
úrodný na brambory. Všude jich je dostatek. Proto si vám dovoluji dnes nabídnout
několik chuqovek z brambor.
Bramborové řízky s uzeným masem
Co budete potřebovat: 3 větší brambory, hrst uzeného masa, 3 vejce, 1 cibuli, sůl, mletý pepř, strouhanku, hladkou
mouku, lžíci smetany, sádlo.
Postup: brambory uvařené ve slupce nastrouhejte na jemném struhadle, dejte do
misky, přidejte najemno posekané uzené
maso, dvě vajíčka, jemně pokrájenou cibuli, pepř, trochu strouhanky, mírně přisolte. Vše zpracujte do těsta. Z připravené
hmoty vytvarujte placičky, které obalte
v hladké mouce, v rozšlehaném vajíčku,
do kterého přidejte trochu smetany, nebo piva, obalte ve strouhance a z obou
stran osmažte na tuku. Můžete je jíst samotné, nebo jako přílohu ke guláši.
Balené bramborové placky s játrovou
náplní — Co budete potřebovat: 3 větší brambory uvařené ve slupce, trochu
másla (sádla), 1 vejce, sůl, hrubou mouku, trochu mléka, strouhanku, tuk na

smažení. Drůbeží játra, cibuli, sojovou
omáčku, pepř, sůl.
Postup: z jemně postrouhaných brambor,
vajíčka, mouky, mléka, špetky soli, rozpuštěného másla vypracujte těsto, ze kterého
na pomoučeném vále rozválejte placku.
Z ní udělejte obdélníky velikosti 10x15 cm.
Příprava náplně: drůbeží játra pokrájejte na malé kousky. Na zpěněné cibulce
je prudce orestujte, stříkněte do nich trochu sojové omáčky, opepřete, malinko
přisolte. Takto připravenou směs rozetřete na připravené bramborové obdélníky.
Opatrně zabalte, konce válečků pečlivě
uzavřete. Obalte ve strouhance a na tuku ze všech stran osmažte do růžova.
Pikantní dušené brambory
Co budete potřebovat: 2 středně velké
brambory, mletý pepř, hladkou mouku,
1 cibuli, 2 stroužky česneku, 2 rajčata,
4 středně velké žampiony, 1 dcl bílého
vína, lžičku cukru, 5 kuliček nového
koření, 1 lístek bobkového listu, citronovou š•ávu, 1 lžičku solamilu, hovězí
vývar z kostky, sůl dle potřeby, sádlo.
Postup: oloupané brambory nakrájejte
na kolečka 1 cm silná, mírně osolte, ope-

přete a nechte 20 minut odležet. Pak je
obalte hladkou moukou a na tuku je mírně smaže z obou stran. Přidejte jemně
pokrájenou cibuli, rozetřený česnek a za
stálého míchání pokračujte ve smažení.
Rajčata spařte vařící vodou, oloupejte, pokrájejte a spolu s pokrájenými žampiony
(na plátky) přidejte k bramborám. Podlijte vínem, mírně přisla}te, přidejte nové
koření, bobkový list, pokapejte citronovou
šqávou, zahustěte solamilem rozmíchaném v trošce vody, mírně podlijte vývarem
a duste doměkka.
A na závěr jeden dezertík.
Banán v těstíčku
Co budete potřebovat: banány, polohrubou mouku, lžičku másla, vajíčka,
mléko, rum, olej, špetku soli, cukru,
vanilkový cukr, šlehačku v tubě, konzervované ovoce.
Postup: těstíčko si připravte z mouky, vajíčka, rozpuštěného másla, rumu, mléka,
špetky soli a cukru. Banány oloupejte,
rozpulte a namočte do těstíčka. Nesmí
být moc řídké. Vložte do rozehřátého oleje a z obou stran dozladova opečte. Ještě horké je posypte vanilkovým cukrem.
Jak trochu vychladnou, použijte šlehačku. Dle chuti přidejte nakládané ovoce.
Nechte si chutnat.
Pavel Culek
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Na dolním a horním konci Raškovic
Dnešní výlet nás povede do nejvzdálenějších míst jihovýchodní části regionu
Přeloučska. Cesta povede do Dolních
a Horních Raškovic a jejich okolí. V okolí obou obcí nalezneme spoustu zajímavého.

Dolní Raškovice
Roku 1386 se ve vsi připomíná svobodný dvůr, na němž toho roku bydlel
Jan z Raškovic. Tento dvůr se později
stal sídlem rodiny Dvořáků. Posledním
z nich byl Václav Dvořák. Od roku 1642
byl majitelem dvora již Jan Koutský. Jmenovaný rod žil na zdejším dvoře až do
padesátých let 20. století.
Raškovická tvrz byla pobořena nejspíše za vpádu Matyáše Korvína — uherského krále roku 1469, při tažení proti
Jiříkovi z Poděbrad. Vedle Raškovic vypálil i Svinčany, Poběžovice a Čivice. V tu dobu spálil Matyáš, táhnoucí od Chrudimě
k Lichtenburku, také Heřmanův Městec.
Raškovice byly jedním z prvních sídel staré rodiny Býchorských z Raškovic.
Za prvního známého předka se dá vystopovat Hynek z Raškovic asi roku 1474.
Po něm se uvádí Jiřík Býchorský z Raškovic, který se zapsal do historie tím, že
vypálil hrad Žumberk a Lukavici u Chrudimě. V Dolních Raškovicích je v současné době 26 domů s 65 trvale žijícími obyvateli.
Dolními Raškovicemi protéká Jeníkovický potok. Od mostku ve vsi se vydejte

Horní Raškovice
Existence Horních Raškovic je písemně doložena ze 14. století, přibližně jako
Dolní Raškovice. Od 15. století se zde rozvíjela specializovaná těžba kamene na
výrobu mlýnských kamenů, která do krajiny zasáhla a její pozůstatky můžeme
vidět dodnes. Horní Raškovice byly dříve
osadou skalníků se zvláštním řádem.
Lom mlýnského kamene býval dle urbáře Choltického ještě r. 1673 nejlepším
v celém českém království. Roku 1623
se tu vykroužilo 150 kamenů běhounů
i spodků a lom se cenil na 10 000 kop
gr. míš. Největší vzestup zažily raškovické lomy v 17. století. Od roku 1750 těžba postupně klesala, až byla zastavena
a opuštěné lomy byly časem zatopeny.
Následkem toho v okolí Horních Raškovic vznikly tůně se zajímavými názvy: „Návesní“, Bezedná“, „Breberka“, či
„Ovčí jáma“. V Horních Raškovicích je
v současné době je 24 domů s 34 trvale žijícími obyvateli.
Při návštěvě bývalých lomů bunte
opatrní. Ne nadarmo se jednomu z lomů
říká Bezedná jáma. Také se k tomuto lomu váže několik pověstí, nejznámější asi
o zmizení nenáviděného správce choltického panství.

Rozhledna Barborka

chází v blízkosti vytěženého lomu, dostala jméno Barborka, jako vzpomínka
na práci a pot místních dělníků.
Nezapomeňte na Barborku vystoupat a pozorně se dívat po okolí i vzdáleném, co všechno můžete vidět, to už
necháme na vás.

Nákle
Název obce vznikl ze středočeského nákel, což znamenalo místo v řece,
výspu, kdy vyrostly vrby a jiné křoviny.
Postupně toto slovo získávalo i další významy. Označovala se jím písčina v řece, ale i přístav lodi, mladé vrbičky, ostrov a také bažinaté místo. Název mohl
vzniknout i od toho, že si první obyvatelé museli v bažinatém místě stavět své
příbytky na kůlech.
Horní část obce nese název Nákle
klešická a spodní Nákle svinčanská. Osada je svou polohou velmi zajímavá. Nejenom že tvoří hranici mezi dvěma obcemi,
ale místní potok je také hranicí okresu
Chrudimského a Pardubického. Z drobných památek se nachází v Náklech zvonice a křížek.
K volnému zpracování byly použity různé
archivní materiály a kroniky obcí
Svinčan, Horních a Dolních Raškovic
a Nákle

Na severním okraji Železných hor,
u vesnice Horní Raškovice — obec Svinčany se nachází rozhledna téměř 14 m

Mgr. Jiří Rejl (přírodní věda)
Marcela Danihelková (regionální dějiny)

Meandrující Jeníkovický potok

Rozhledna Barborka

proti proudu. Potok teče úzkým zalesněným údolím. Potok má přirozený charakter, vytváří meandry a v místech dotyku se
skálou vytváří svou erozivní činností také její tvar. V lesních porostech naleznete monumentální exempláře dubů a lip.
Svislé skalní stěny nejsou přírodního charakteru, ale jsou svědky bývalé kamenické
činnosti. V tomto zapomenutém údolí se
stačí jenom dívat a vnímat okolní krásu.

vysoká v nadmořské výšce 313 m v blízkosti Raškovického lesa. Jméno Barborka bylo vybráno z historického kontextu.
V 16. a 17. století patřil region Horních
Raškovic k oblasti těžby kamene, byl místem působení skalníků, jejich mlýnské
kameny se řadily k nejlepším v Českém
království. Těžba kamene je řazena do
hornické činnosti a patronem horníků je
svatá Barbora. Protože se rozhledna na-
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Škrabákovy dílny tvůrčího psaní
Škrabodílny jsou určeny začínajícím autorům
ve věku 15-25 let z Hradce Králové a přilehlých
regionů. Účast je pro autory bezplatná. Dílny tvůrčího psaní zahrnují 4 jednodenní semináře, které povedou členové SPKS a hosté z řad českých
spisovatelů, redaktorů a publicistů.
Pořádání Škrabodílen navazuje na 10 úspěšných ročníků literární soutěže O Cenu Hradeckého Škrabáka, v rámci kterých spolek spolupracoval např. s Jiřím Dědečkem, předsedou českého
PEN klubu, Vlastislavem Tomanem, dlouholetým
redaktorem ABC, nebo básníkem Janem Vodňanským. Inovací soutěže jsou právě Škrabodílny, konané letos už podruhé, jejichž účelem
je zachytit a rozvíjet zájem mladých lidí o literaturu vůbec a poskytnout těm nejtalentovanějším příležitosti k publikování na běžném časopiseckém, příp. i knižním trhu. Důraz je kladen

především na rozvíjení umělecké různorodosti
a pozornost je proto věnována také žánrům zábavné literatury, které zajímají současnou mladou generaci.
Přihlásit lze i nadále práce ve třech žánrových kategoriích: próza, poezie, publicistika.
Vybraní autoři získají možnost prostřednictvím
dílen tvůrčího psaní svá díla dopracovat až k jejich uvedení na knižní trh či zveřejnění v tisku.
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 20. 2.
2012.
Přesné znění pravidel včetně elektronické přihlášky najdou zájemci na www.spks.info.

HASIČI OBČANŮM
Z minulého článku již víte, že v České republice je zaveden jednotný varovný signál - Všeobecná výstraha, kterým
je obyvatelstvo varováno v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události, jako je např. únik nebezpečných látek do
životního prostředí, velký požár, povodeň,
vichřice, výbuch apod.
Co uděláte, když uslyšíte varovný
signál?
Po zaznění kolísavého tónu sirény,
okamžitě se ukryjte v jakékoli blízké
zděné budově (i tehdy, jedete-li autem,
zastavte a vyhledejte úkryt). Budova, do
které se ukryjete, musí mít uzavíratelné
prostory. Dejte přednost místnostem ve
středu budovy bez oken, vyhněte se
sklepním prostorám. Některé chemické
látky jsou těžší než vzduch a místo pod
úrovní terénu by bylo životu nebezpečné. Pokud se nacházíte v cizím prostředí, nebojte se požádat kohokoli o pomoc
a vpuštění do budovy. A naopak - poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují. Žáci zůstávají ve škole, nikam neodcházejí a jednají podle pokynů učitelů.
Pozor - v některých případech se do
budov neukrývejte! V případě hrozby povodně najděte vhodné vyvýšené místo
(kopec, úbočí kopce). Volné prostranství
využijte i při rozsáhlém (např. lesním)
požáru, sesuvu půdy atp.
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Zavřete dveře a okna - v objektu,
který jste zvolili za úkryt, uzavřete okna
a dveře, řádně je utěsněte. V případě
klimatizovaných prostor vypněte klimatizaci, popř. ventilaci
a utěsněte i ostatní průduchy (škvíry na dopisy, klíčové dírky, komíny apod.). Siréna může
s velkou pravděpodobností signalizovat únik
chemických látek. Uzavřením prostoru snížíte
pravděpodobnost vlastního zamoření.
Zapněte rozhlas
nebo televizi - informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna
siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích
hromadných informačních prostředků (Český
rozhlas, Česká televize,
případně regionální vysílání). V případě výpadku elektrického proudu
použijte radiopřijímač
na baterie. Dále mohou
být informace sdělovány prostřednictvím obec-

Členové Spolku přátel krásného slova
Náhon 105, Hradec Králové
www.spks. info, skrabak@email.cz

ního rozhlasu, mobilními radiovozy nebo verbální informací z elektronických
sirén.
Pomoc cestou linek tísňového volání vyžadujte pouze v nejnutnějších
případech!
Eva Kuthanová,
HZS Pardubického kraje
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Staňte se mistry svého oboru
Milí žáci,
blíží se jeden z nejdůležitějších kroků ve vašem životě. Chvíle, kdy se spolu
se svými rodiči budete rozhodovat o budoucím profesním zaměření a vybírat si
ten nejvhodnější obor vzdělávání. A to
nejen s ohledem na vaše studijní předpoklady, praktické dovednosti a schopnosti, ale i na potřeby naší společnosti
na trhu práce.
Máte hlavu na to, abyste dělali
i rukama. Staňte se tedy žáky střední
odborné školy nebo učiliště. Učte se
a vyučte se tomu, co vás baví, dělejte
práci, která vás uživí.
Pardubický kraj přizpůsobil nabídku
oborů vzdělávání ve středních školách
počtu žáků vycházejících z 9. ročníků základních škol a především aktuální poptávce zaměstnavatelů a názoru odborné veřejnosti.

Pardubický kraj zavedl systém stipendií v oborech, které si trh práce žádá nejvíce. Jejich seznam je konzultován
s úřadem práce, hospodářskou komorou
i svazy zaměstnavatelů. Při hodnocení
klademe největší důraz na úspěšnost žáků v praktických dovednostech.
Pardubický kraj také nabízí nové unikátní a žádané obory vzdělávání:
Mechanik plastikářských strojů (SOU Svitavy)
Průmyslová ekologie (Střední průmyslová škola chemická Pardubice)
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha
vodárenských zařízení (SŠ stavební
a VOŠ stavební Vysoké Mýto)
O vzdělané lidi v těchto oborech mají velký zájem společnosti s velkým potenciálem. Uvedené obory jsou zařazeny do
systému stipendií a například obor Mechanik plastikářských strojů se těší stejné podpoře jak ze strany kraje, tak i ze

strany společnosti REHAU Moravská Třebová. Už žáci prvního ročníku tak budou
pobírat dvojí stipendium.
Pardubický kraj intenzivně jedná se
svazy podnikatelů a příslušnými ministerstvy v potravinářství, v dopravě a v dalších resortech. Na základě těchto jednání jsou uzavírány sektorové dohody, a to
i na úrovni jednotlivých odborných škol
a konkrétních zaměstnavatelů.
Milí žáci, vážení rodiče, přeji vám, aby
vaše rozhodnutí při výběru oboru vzdělávání bylo správné a přineslo mladé generaci pocity naplnění, úspěchu a v budoucnu i existenční jistoty a společenskou
prestiž.
Vaše
Jana Pernicová
členka Rady Pardubického kraje
zodpovědná za školství, kulturu
a památkovou péči

Orel Přelouč - oddíl florbalu
V únorovém čísle Roštu dáme protentokrát větší prostor elitnímu týmu mužů, protože v sobotu 7. ledna právě tento tým
otevíral jarní přehlídku všech našich družstev na domácí palubovce v Městské hale v Přelouči. V minulém čísle Roštu jsme
si přáli pravidelné sbírání bodů naším áčkem do tabulky 3. ligy, což se na úvod druhé poloviny sezóny začalo dařit hned od
začátku. Blíže už reportér zápasů Petr Sedláček:
První zápasy v roce 2012 jsme symbolicky odehráli opět po
měsíční pauze na domácí palubovce. A opět jako před měsícem jsme téměř do puntíku zopakovali jak herní výkony, tak
i výsledky. Dopoledne remízou a odpoledne jasně dominantním vítězstvím jsme, doufejme, potěšili oči dorazivších příznivců, protože bylo po měsíci zase na co koukat.
Orel Přelouč - FBC Letohrad 3:3 (1:0, 1:2, 1:1)
Sestava: Albrecht - Pleskot, Sedláček, Pozler, Maček - Tetřev,
Horák, Jezdinský - Verunáč, Kurka, Bulíček - Bína,
Šetina, Ledecký
Branky:
11. Sedláček (Bulíček) - 1:0, 17. Kurka (Pozler) - 2:0,
43. Pleskot (Sedláček) - 3:3 PP
Vyloučení: 3:2
Využití:
1:1
Ještě loni druholigový Letohrad dorazil do Přelouče v poněkud oslabené sestavě, ale představil i mladé neznámé tváře.
Již od prvních sekund po vhazování jsme se nekompromisně
zakousli do soupeře v obranném pásmu a Horákova lajna hned
v prvním střídání začala topit pod kotlem. Takto v postatě vypadala celá první třetina, kdy jsme měli herní převahu a jenom
bohužel neproměňovali šance. Paradoxně se ujal až Sedláčkův
příklep od půlky po nádherném vylití od Bulíčka.
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Ve druhé třetině se podobala hra té z první jako vejce vejci
a opět zaúřadoval paradox. Několik slibných příležitostí jsme spálili, až se ujala nenápadná střela Kurkovi nové florbalky - 2:0.
Vše vypadalo nadějně, jenže poté se stalo něco nám už důvěrně známé. Dvěma individuálními chybami (Maček a Jezdinský
ztratili míček při vyvážení z obrany) jsme vrátili Letohrad do
zápasu a začínalo se na novo - 2:2.
Poslední třetina už byla na obě strany zcela vyrovnaná
a hrozny vítězství visely pro oba týmy stejně vysoko. 3 minuty
před koncem po nich mohutně chňapli letohradští - po naší chybě v útočném pásmu se řítilo na Albrechta rychlé křídlo a k údivu všech vymetlo od mantinelu z uctivé vzdálenosti pavouky
v naší bráně - uznejme, že moc pěkný gól. K naší cti jsme se
z obdržené branky nepodělali a vrhli se vzhůru k vyrovnání. Ve
zvyšujícím se nátlaku zahrál těsně před brankou soupeřův obránce vysokou holí a šel pykat. Nestihl se však na trestné židličce ani pořádně uvelebit a už se vracel na střídačku. Sedláček
totiž posunul ze standardky Pleskotovi a ten vymetl pavouky
i v letohradské kleci - 3:3. Do konce zbývaly dvě minuty a zápas
se dohrával zcela otevřeně, oba totiž chtěli vyhrát a Albrecht +
+ obrana nám vlastně díky skvělé pozornosti zajistil remízu.
Orel Přelouč - FbK Orlicko Třebovsko 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Sestava: Albrecht - Pleskot, Sedláček, Pozler, Maček - Bína,
Kurka, Bulíček - Jezdinský, Horák, Ledecký - Tetřev,
Šetina, Verunáč
Branky:
6. Horák (Ledecký) - 1:0, 10. Pozler - 2:0, 23. Bína
(Sedláček) - 3:0, 27. Ledecký (Horák) - 4:0, 32. Jezdinský (Horák) - 5:0, 41. Šetina (Verunáč) - 6:0
Vyloučení: 2:0, bez využití
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Taktéž ještě loni druholigové Orlicko-Třebovsko zřejmě dnes
jen smutně vzpomíná na dobu své největší slávy, kdy válcovalo týmy nejen ve Východních Čechách. Dnes je bohužel pouze matným stínem tehdejšího týmu a i proto jsme si na něj
řádně věřili. Trenér Bína provedl nějaké ty rošády v sestavě
a nenechal v útoku kámen na kameni. Že to byl dobrý tah,
se začalo ukazovat od prvních minut. Ledecký si s Horákem
a Jezdinským náramně sednul, a tak střelecký účet otevřel právě Horák svoji typickou zabalenou střelou z úhlu - 1:0. Další
svůj typický kousek předvedl pro změnu Pozler - po rychlém
výbuchu z obrany zakončoval z osy rychlým příklepem 5 cm
nad palubovkou - 2:0.
Z počátku druhé třetiny se začali i nepříjemně nadechovat
hráči Třebovska,až je musel přidusit náš kapitán. Že otočka
přes beka na půlce nemusí být ani tak rychlá, jako překvapivá, jsme slyšeli hodně krát a Bína pak dokonal svůj únik jak
jinak než svým typickým zametením do branky - 3:0. Pak obral
tápajícího obránce Horák a v situaci 2 na 0 po přistrčení Ledeckému už nebylo co řešit - 4:0. Pozadu nechtěl zůstat ani Jezdinský a po další fatální hrubce obrany Třebovska procedil nekompromisně bezmocného gólmana - 5:0. Velmi kvalitní výkon řady
mladých juniorských pušek s běžcem Tetřevem na křídle koru-
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noval Šetina po spolupráci s Verunáčem na 6:0. A protože naše tuhá obrana s vynikajícím Albrechtem nepustila za svá záda ani myš, zrodilo se jedno z těch suverénnějších vítězství.
Tabulka 3. ligy - první polovina:
1. FbK Svitavy B
12
2. Sokol Pardubice B
10
3. FbK Kostelec n/O
10
4. Orel Přelouč A
12
5. FBC Letohrad
10
6. FBC Draci Lanškroun
10
7. FBK Piráti Sokol Chrudim 8

9
8
6
5
5
5
2

1
0
0
2
1
1
0

2
2
4
5
4
4
6

28
24
18
17
16
16
6

56:31
57:28
42:41
55:39
52:36
47:44
38:51

Na závěr pak všem jeho fanouškům připomínáme, že florbal v Městské sportovní hale lze v únoru a březnu shlédnout
v tyto termíny:
sobota 25. 2. - ženy,
sobota 10. 3. - junioři,
sobota 31. 3. - dorostenci,
neděle 1. 4. - mladší žáci.
Začátky utkání a další podrobnosti z přeloučského florbalu
pak můžete sledovat na našich 5 nástěnkách po městě či na
webových stránkách www.fbcprelouc.ic.cz.

HODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI SEZONY 2011/2012
- oddíl SK kuželky Přelouč
Půlka sezony je odehraná a našim
družstvům se dařilo se střídavými úspěchy.
A družstvo obsadilo v divizi se 12 body deváté místo, kdy za vedoucím celkem
Vysokého Mýta zaostává o 7 bodů a od
poslední příčky je rozdíl pouhých pět bodů. Z toho je vidět, že divizní soutěž je
v tomto ročníku velmi vyrovnaná.
B družstvo skončilo v krajské soutěži šestičlenných družstev v půli tabulky
se 14 body na sedmé příčce a na vedoucí družstvo Poříčí, které zatím neprohrálo ani jedno utkání, ztrácí 11 bodů.

cení jednotlivých hráčů musíme konstatovat, že pouze Petr Miláček neměl žádný
výkonnostní výpadek oproti všem ostatním. Také je to vidět v celkovém hodnocení jednotlivců, kde figuruje na velmi
pěkném třetím místě.
Do jarní části čeká náš tým nelehký úkol
v podobě zlepšení hry jednotlivých hráčů, aby nebyly existenční problémy ke
konci sezony a případně vylepšit postavení v tabulce.
Kádr družstva tvořili: Jarolím, Kasa, Lang,
Miláček, Skala, Skutil a Zeman.

PODROBNĚJŠÍ ROZBOR
JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV:
Divize:
A družstvo. Vstup do sezony se našemu
celku vůbec nevydařil. Prvá tři utkání prohrálo (venku v Třebechovicích a Rybníku
a doma s výborným celkem Hořic). Pak
konečně přišla prvá výhra doma nad Solnicí a venku v Jilemnici. V šestém kole
přišel opět útlum v podobě prohry na domácí dráze s celkem Pardubic. Od tohoto utkání se podařilo vyhrát doma zbylé
zápasy, i když se nedařilo podávat takové výkony jako v minulé sezoně. V devátém kole se zadařilo ve Vrchlabí a zisk
dvou bodů z venkovní dráhy smazal bodové manko z proher doma. Při hodno-

Krajská soutěž
šestičlenných družstev:
B družstvo. Náš celek vstoupil do nové
sezony výhrami na domácí dráze nad týmy Českého Meziříčí a Jičína a ve čtvrtém kole přidal i výhru venku na dvoudráze v Březovicích. Pak však přišla sprcha
v podobě domácí prohry s výborně hrajícím družstvem Poříčí. Od tohoto utkání se žádnému celku nepodařilo pokořit
naše družstvo na domácí dráze. Na venkovních drahách se v dalších zápasech
nedařilo a tak zisk čtrnácti bodů řadí naše družstvo na sedmou příčku tabulky.
V hodnocení výkonnosti jednotlivých hráčů musíme konstatovat, že naše borce
trápí hlavně hra v dorážkové, kdy každý
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z nich má velký počet prohozů a to samozřejmě snižuje celkový výkon hráče.
Na tuto činnost se musí jednotlivci zaměřit, aby na jaře mohli pomýšlet na lepší
umístění v tabulce než je tomu dosud.
Kádr družstva tvořili: Elis, Havlas, Janovský, Ryšavý, Samek, Skutilová, Suchomel,
Škuta a Zelenka.
Žáci - naše družstvo hraje východočeský
přebor mládeže tříčlenných družstev. Pro
novou sezonu prošel náš tým hráčskou
obměnou, kdy skončili svojí sportovní
činnost Dulajová, Tomášek a Viniarská.
Ze starého složení tedy zbyl pouze Petr
Strouhal. Proto bylo družstvo doplněno
novými adepty. Jsou to Absolón Petr, Sukdolák Tomáš, Sukdolák David a Juříček
Jan. Družstvo v novém složení zatím absolvovalo dva z pěti turnajů a to v Solnici a Rychnově nad Kněžnou. V obou případech skončilo na čtvrtém místě z pěti
účastníků a to je určitým překvapením.
Doufejme, že si chlapci povedou přinejmenším tak dobře jak tomu bylo dosud.
Kádr družstva tvoří: Absolón, Juříček,
Strouhal, Sukdolák Tomáš a David.
Závěrem přejme jednotlivým hráčům
pevné zdraví a hodně úspěchů v jarní
části sezony 2011/12.
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TABULKY HC JESTŘÁBI PŘED JARNÍ SEZÓNOU
A-TÝM (1. NHbL VÝCHOD)
1. SK Jihlava
2. TJ ACS Malenovice SV
3. SK Sudoměřice
4. HBC Rigum Hodonín
5. SHC Opava
6. SK Kometa Polička
7. HBC Vsetín
8. TJ Lokomotiva Česká Třebová
9. ERA Svítkov Stars Pardubice
10. Ježci Heřmanův Městec
11. HC Jestřábi Přelouč
12. TJ Sokol Poruba

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
10
9
9
9
8
8
5
5
4
3
0

0
1
1
1
0
1
0
2
0
0
0
2

0
1
0
0
1
1
2
0
1
0
1
1

3
3
5
5
5
5
5
8
9
11
11
12

77:24
52:31
55:32
47:38
63:36
44:33
39:39
36:47
43:60
29:89
37:53
24:64

36
33
29
29
28
27
26
19
16
12
10
5

B-TÝM (OHbL VÝCHOD)
1. Delta Pardubice
2. HBC Medvědi Pardubice
3. HC Jestřábi Přelouč B
4. ERA Svítkov Stars Pardubice B
5. SK HBC Splašené Hole Pardubice

13
13
13
13
13

12
8
7
7
6

1
1
1
0
2

0
2
1
2
1

0
2
4
4
4

80:18
91:27
52:32
63:40
57:38

38
28
24
23
23

6. HBC Jokerit Chrudim B
13
7. SK Holcim Prachovice
12
8. HC Olympia Hradec Králové
13
9. HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice C 12
10. Ježci Heřmanův Městec C
12
11. HBC Roneka Pardubice
13

5
6
3
3
1
0

2
0
2
1
2
0

1
0
2
2
1
0

5
6
6
6
8
13

57:48 20
35:29 18
34:49 15
31:59 13
21:60 8
9:130 0

STARŠÍ DOROST (NHbL VÝCHOD)
1. SK Kometa Polička
12 9 1 0 2 52:14 29
2. TJ Lokomotiva Česká Třebová 12 6 0 2 4 29:28 20
3. HC Jestřábi Přelouč
12 1 1 0 10 14:53 5
STARŠÍ ŽÁCI (MČR VÝCHOD)
1. SK Kometa Polička
2. HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice
3. Ježci Heřmanův Městec
4. HBC Hradec Králové 1988
5. ERA Svítkov Stars Pardubice
6. HC Jestřábi Přelouč

16
18
18
18
18
16

16
13
7
7
6
0

0
1
2
0
0
0

0
1
0
2
0
0

0 119:27 48
3 105:35 42
9 54:72 25
9 62:54 23
12 68:95 18
16 17:142 0
- fáda -

Zpráva ze soutěží TRUCK TRIALU
Gross Club Přelouč má již 13 let pod patronací závodní
team AVIA FUTURE, který brázdí kopce nejen v České republice, ale i po evropských kolbištích.
V roce 2011 se tento team opět bil o přední umístění v TRUCK
TRIALU ve složení řidič Bohumír Čáp a navigátor Dana Hlínová včetně odborného poradce Radovana Švandy a mechanika
Rostislava Vacka. Poděkování patří našim sponzorům a dále
mnoha dalším kamarádům, kteří se podíleli na stavbě nového
vozu a fungování celého závodního teamu.
Mistrovství České republiky v Truck Trialu se skládalo ze
šesti závodů. První z nich se uskutečnil v Milovicích, kde jsme
si zvykali navzájem na novou navigaci, kterou od letošního roku zajišquje Dana Hlínová. Zde jsme obsadili čtvrté místo. Více trestných bodů jsme získali z důvodu poškození dveří, které se otevřely a byli jsme v dané sekci diskvalifikováni. Druhý
závod proběhl v Mohelnici v krásné lokalitě pod věznicí Mírov,
kde jsme v předešlých letech většinou vítězili nebo se i kouleli. Po urputném boji se silným soupeřem řidičem Tomášem Pražákem a špičkovým navigátorem Ondřejem Vodičkou jsme těsně skončili na krásném druhém místě. V následujícím třetím
klání v Krásné Lípě jsme již soupeřům nedali šanci. Od prvního soutěžního dne jsme vedli až do konce poslední sekce, což
nám zajistilo suverénní vítězství a následovala obrovská oslava. Další čtvrtý soutěžní víkend proběhl v Ostravě. Soutěž byla spojena s Mistrovstvím Evropy, kde jsme si započítali body
za třetí místo v českém i evropském klání. Po těchto soutěžích
jsme byli na celkovém třetím stupínku českého šampionátu.
Následoval závod v Kunštátě, kde jsme skončili na druhém
místě. Dosud vedoucí team v uskupení Pražák-Vodička skončil na třetím místě, což znamenalo, že v posledním boji budou
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soutěžit posádky o Mistra České republiky. Poslední závod se
konal na Kladně, kam přijely též i dvě německé posádky. Po
součtu bodů ze sobotní soutěže jsme vedli, oba německé teamy
byly za námi v závěsu, což nám v tu chvíli zajišqovalo první
místo v České republice. Bohužel při nedělní jízdě nás jedna
z německých posádek předjela, tím pádem jsme se o jeden jediný bod stali vicemistry České republiky.
První závod na Mistrovství Evropy se konal v krásném alpském regionu v rakouském Kitzbühelu. Zde nás první den přivítalo krásné horské sluníčko. Bohužel při hlavním sobotním
a nedělním závodu se mohutně rozpršelo, proto závody proběhly v nepříliš přívětivých podmínkách. Našemu teamu se
zprvu dařilo. Po sobotním klání jsme si udrželi první místo,
ale po nedělním nepříjemném sjezdu se urazila páka řízení
a pro nás to znamenalo propad na čtvrtou příčku. Následující
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závod proběhl ve Francii v Montelieu, kam s námi cestovala početná skupina fanoušků. Závod se konal koncem května v krásném prostředí francouzského středohoří podél toku řeky Rony
ve vinařské oblasti. Místním zvykem bývá tradičně páteční korzo městem a posezení u starosty města, kde je celý team pohoštěn dobrým a kvalitním francouzským vínem. Zde jsme se
umístili opět na čtvrtém místě, kde jsme „pověsili“ závodní Avii
na balvany ve strmém výjezdu do kopce. Další soutěžní klání
se konalo v Německu v Karsfeldu, kde jsme skončili na druhém
stupni. V tomto závodu se vyplatila jízda na jistotu bez zbytečného riskování. Následoval závod v Ostravě, kde jsme se chtěli
před domácím publikem blýsknout. Jeli jsme na 100 %, během
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celého víkendu jsme se pohybovali mezi prvním a čtvrtým místem, nakonec z toho bylo krásné třetí místo. Koncem srpna
jsme odjeli do Rakouska do Niederösterreichu. Tato lokalita
se nachází poblíž hraničního přechodu Kaplice. Zde jsme vybojovali třetí příčku, což nás velice potěšilo v konkurenci osmi
špičkových vozů Mercedes Unimog. Poslední soutěžní klání se
konalo v Německu v Ofleidenu poblíž Frankfurtu nad Mohanem, kde jsme vystoupali na hezký druhý stupínek. Toto umístění nám zajistilo v kategorii S2 celkové třetí místo v evropských
soutěžích.
Text: Bohumír Čáp
Foto: Jaroslava Vybíhalová

Regionální doprava (IREDO) v otázkách a odpovědích
Co je IREDO?
Nově zavedený systém společné regionální dopravy, který umožňuje cestujícím jízdu na jeden jízdní doklad v Pardubickém a Královéhradeckém kraji,
včetně přestupů. To znamená, že při
přestupu předložíte jízdenku již pouze
ke kontrole.
Mohu jednu jízdenku využít pro cestování autobusem i vlakem?
Ano, v systému IREDO můžete na jednu jízdenku libovolně přestupovat mezi
autobusem a vlakem.
Pro jaké kategorie vlaků lze použít jízdenku IREDO?
Pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky. Při koupi cestovního dokladu je nutné sdělit, že chcete jízdenku
IREDO. Jízdenku nelze použít pouze ve
vlacích IC, EC, Ex a Pendolino.
Jak ušetřit při cestování po kraji?
Pokud jste pravidelným cestujícím,
který využívá veřejnou dopravu pravidelně při cestě
do školy či do práce, vyplatí se Vám zakoupit časovou jízdenku IREDO.
Co je časová jízdenka
IREDO?
Časová jízdenka je obdobou tzv. „lítačky“. Na zakoupené trase lze absolvovat neomezený počet jízd.
Časovou jízdenku si můžete koupit sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní.
Má podobu papírové jízdenky.
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Jak funguje časová jízdenka v praxi?
Student z Holic, který dojíždí každý
všední den do školy v Pardubicích, by si
musel s využitím jednotlivých jízdenek
koupit v měsíci 40 jízd, což by ho stálo
840 Kč. Při zakoupení třicetidenní jízdenky zaplatí však pouze 630 Kč. Celkově tedy student měsíčně ušetří 25 %
nákladů na cestování. Roční úspora v průběhu školního roku přesáhne dva tisíce
korun.
V případě sedmidenní jízdenky by dosáhl úspory minimálně 20 % a při použití devadesátidenní jízdenky více než 30 %
oproti nákupu jednotlivých jízdenek.
Co když bude student z Holic na cestě přestupovat na vlak v Moravanech?
To je možné jak s jednoduchou, tak i s časovou jízdenkou.
Je časová jízdenka přenositelná?
Ano, jednu časovou jízdenku může
použít na konkrétní trase kdokoliv. Například paní bydlící v Moravské Třebové, která má zakoupenou devadesátiden-

ní jízdenku na trase Moravská Třebová - Svitavy se vrátila odpoledne z práce. Její manžel může tuto jízdenku využít a jet
se podívat na basketbal do Svitav a zpět.
Nezaplatí ani korunu navíc.
Je možné použít časovou jízdenku
i o víkendu?
Ano, lze ji využít i o víkendu.
Kde mohu časovou jízdenku IREDO
koupit?
Všechny časové jízdenky lze zakoupit v pokladnách Českých drah. Sedmidenní a třicetidenní lze zakoupit již ve
všech regionálních autobusech.
Jak zjistit cenu jízdenky předem?
Tarifní mapy s uvedením cen jsou vyvěšeny na každé autobusové i vlakové
zastávce. Pokud máte přístup na internet, můžete si spočítat jízdné prostřednictvím kalkulátoru na webových stránkách
www.oredo.cz (Menu - IREDO - Kalkulátor jízdného).
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