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Inzerce

RADA MĚSTA PŘELOUČE
50. schůze Rady města Přelouče
proběhla 16. 7. 2012. Radní na ni vzali na vědomí petici proti uzavření prostřední části veřejné účelové komunikace v Mělicích spojující nemovitosti na
parcelách č. 62/2,3,4,5,6/2,37,6/3,2/2,/1
a další s hlavní komunikací směrem do
centra obce a snižující nutnost používat
pro chůzi silnici bez chodníků.
Radní rovněž vzali na vědomí posouzení variant umístění plánovaných domů
pro sociální bydlení, provedené odborem
správy majetku a infrastruktury Městského úřadu Přelouč. V úvahu připadají
tyto varianty: Havlíčkova ulice (výhodou
by byl rovinatý pozemek bez nutnosti většího rozsahu zemních prací, nevýhodou
naopak nutnost změny regulačního plánu), Pardubická ulice, kde je výhodou
umístění v centru města a přístup k MHD,
nevýhodou naopak prostorové omezení
umístění domu na pozemku a zvýšený
rozsah zemních prací, dále Kolínská ulice - u zahrádkářské kolonie - výhodou
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nižší náklady na inženýrské sítě, nevýhodou poměrně úzký pozemek ve vlastnictví města s omezenými možnostmi
pro stavbu i následné užívání nájemníky. Na základě výše uvedených skutečností nelze jednoznačně za současného
stavu znalostí preferovat některou z uvedených variant. Je tedy nutné dále rozpracovat jejich napojení na inženýrské
sítě města, které může přinést odpovědi
na některá dosud neznámá fakta a pochybnosti.
Rada města také schválila smlouvu
o sdružení veřejných zadavatelů, potřebnou pro možnost společného postupu při
výběru dodavatele elektřiny pro rok 2013
a výzvu k podání nabídky a prokázání
kvalifikace - zadávací dokumentaci a pokyny pro zpracování nabídky na akci „Dodávka elektrické energie pro rok 2013“.
V souvislosti s požadavkem Města Přelouče a jeho příspěvkových organizací na
optimalizaci nákladů za nákup elektrické energie bude provedeno zadávací ří-

zení na výběr dodavatele pro rok 2013.
Vzhledem k požadavku na vyzkoušení
přínosů elektronické aukce je Radě města předložena ke schválení výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace zadávací dokumentace a pokyny pro
zpracování nabídky - s využitím elektronické aukce.
51. schůze Rady města Přelouče
proběhla v pondělí 6. 8. 2012. Radní
na ni mimo jiné schválili změnu jízdního řádu linky č. 655101 městské hromadné dopravy s účinností od 2. 9. 2012.
Tato změna rozšiřuje obsluhování zastávky Přelouč, autobusové nádraží u spoje č. 11 - příjezd z Lohenic, spoje č. 23
- příjezd z Klenovky a spoje č. 40 - odjezd do Lohenic. Změny vyplynuly z požadavků občanů města. Změna jízdního
řádu nebude mít vliv na náklady MHD.
Schválena byla rovněž kupní smlouva
na odprodej cisternové automobilové
stříkačky ŠKODA CAS 25 - Š za cenu
95.000,- Kč.
Dále byla schválena smlouva o dílo
na opravu komunikace v ulici Na Krétě
za železniční tratí v Přelouči s firmou Mi-
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chail Grišajev GM - STAV Starý Bydžov za
cenu 119.988,- Kč včetně DPH.
Schválen byl i dodatek č. 2 smlouvy
o dílo na rekonstrukci ul. ČSA v Přelouči
s firmou K+N stavební společnost, s.r.o.
Pardubice za cenu 119.148,- Kč včetně
DPH.
Schválena byla také smlouva o spolupráci a o budoucí smlouvě o výpůjčce
uzavřenou mezi městem Přelouč a Českou republikou - Ředitelství vodních cest

ČR, která řeší přípravu podmínek pro rozšíření biocentra Slavíkovy ostrovy v souvislosti se stavbou „Stupeň Přelouč II“ na
pozemcích města. Rozšíření lokálního
biocentra Slavíkovy ostrovy nejpozději
před zahájením stavby „Stupeň Přelouč II“
je jednou z podmínek v rozhodnutí odboru životního prostředí MěÚ, podmiňující
souhlas se zásahem do významných krajinných prvků. Rozšíření biocentra bude
realizováno na pozemcích města, které
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jsou předmětem nájemní smlouvy uzavřené se Zemědělským obchodním družstvem Bratranců Veverkových Živanice.
Město se touto smlouvou zavazuje vypovědět pronájem těchto pozemků, případně ukončit nájemní vztah dohodou.
Dále bere rada města na vědomí žádost Družstva vlastníků bytů v Přelouči
ze dne 29. 7. 2012 o zajištění oprav balkonů domu č.p. 1520 ve Veverkově ulici.
mh

Informace o nových službách Czech POINT
Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy. Pracoviště Czech POINT vydává ověřené výstupy z několika informačních
systémů veřejné správy a od 1. 7. 2012 poskytuje i nové služby
v souvislosti se spuštěním základních registrů.
Na Městském úřadě v Přelouči poskytuje služby Czech POINT:
1) recepce (v přízemí)
2) matrika (č. kanceláře 1.15 - I. patro)
3) Odbor obecní živnostenský úřad (č. kanceláře 2.16, 2.15 - II. patro)
Základní registry byly spuštěny 1. 7. 2012 na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech v platném znění.
Základní registry jsou: registr obyvatel (ROB), registr osob (ROS),
registr práv a povinností (RPP) a registr územní identifikace
adres a nemovitostí (RUIAN).
Více informací o základních registrech naleznete na
internetových stránkách: www.szrcr.cz
Uživatelé datových schránek mohou prostřednictvím
Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz - situace Občan
a stát - odkaz Žádost o výpis a změnu údajů v základních registrech) podat žádost o výpis či změnu údajů sami bez nutnosti návštěvy místa Czech POINT. Formulář je také dostupný ze Seznamu datových schránek (pro datové schránky typu
fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba)
z karty (detailu) osoby nebo firmy, v záložce Formuláře. Uživatel, který by chtěl elektronický formulář využít, musí být bus
fyzickou, podnikající fyzickou nebo právnickou osobou, dále
musí vlastnit datovou schránku a musí být oprávněnou osobou k datové schránce. Bližší informace pro práci s formulářem je možné získat v záložce Nápověda k formuláři.
Podle § 14 výše zmíněného zákona bude kontaktní místo
veřejné správy (CzechPOINT) provádět hned několik agend. Jedná se o výpisové a změnové formuláře.
Žadatelem může být fyzická osoba, nebo podnikající fyzická osoba. Dále zmocněnec, který musí předložit úředně
ověřenou plnou moc, nebo zákonný zástupce (rodič, opatrovník), který předkládá doklady, jež ho opravňují být zákonným
zástupcem (rodný list, rozhodnutí od soudu, atd.).
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Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy 100,- Kč za první stranu, za každou další 50,- Kč - správní poplatek se netýká podání žádosti o změnu v registru obyvatel (např. oznámení doručovací adresy), žádosti
o změnu v registru osob a žádosti o poskytování údajů třetí
osobě (oznámení např. změny adresy bydliště dodavateli elektřiny, plynu, bance).
Výpis údajů z registru obyvatel - ROB - neveřejný
Obsahuje údaje o fyzických osobách v ČR - o všech občanech,
cizincích s povolením k pobytu, cizincích, kterým byl udělen
azyl nebo doplňková ochrana, nebo fyzických osobách, o nichž
jiný právní předpis stanovuje, že mají být v registru obyvatel.
Výpis údajů z registru osob - ROS
Obsahuje údaje o právnických osobách a jejich organizačních složkách, o podnikajících fyzických osobách, zahraničních
osobách a jejich organizačních složkách, organizacích s mezinárodním prvkem a organizačních složkách státu.
Žadatelem může být podnikající fyzická osoba, o níž
jsou údaje v registru vedeny nebo oprávněná osoba, o níž
jsou údaje v registru vedeny, lze zažádat o všechny referenční údaje vedené v registru.
Veřejný výpis údajů z registru osob - ROS
Výpis z ROS - žadatelem může být fyzická osoba, která
předloží doklad totožnosti, a neověřuje se, zda je oprávněna
jednat za osobu, o níž údaje požaduje.
Výpis z údajů z registru práv a povinností - RPP (připravuje se)
Obsahuje informace pro informační systém základních registrů pro řízení přístupu uživatelů k údajům uložených v jednotlivých registrech.
Vedou se referenční údaje o agendách orgánů veřejné moci a o právech a povinnostech fyzických a právnických osob
a právech a povinnostech k věcem.
Výpis o využití údajů z registrů obyvatel
Výpis obsahuje data o využívání údajů z ROB - „kdo se na
mě, kdy a za jakým účelem díval“, volí se období, za které se
výpis požaduje. Osobám, které mají zřízenou datovou schránku, bude po uplynutí kalendářního roku zaslán záznam o využívání údajů v základním registru bezplatně.
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Výpis o využití údajů z registru osob (připravuje se)
Výpis obsahuje data o využívání údajů z ROS, „kdo se na
mě, kdy a za jakým účelem díval“, volí se období, za které se
výpis požaduje. Osobám, které mají zřízenou datovou schránku, bude po uplynutí kalendářního roku zaslán záznam o využívání údajů v základním registru bezplatně.

např.: zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku.
Na Czech POINTu není možné zjistit stav doručení přístupových údajů prostřednictvím České pošty (kdy byly zaslány, či
na jakou adresu). Informace tohoto typu je možné získat pouze na Infolince datových schránek.

Výpis o využití údajů z registru práv a povinností
(připravuje se)
Výpis obsahuje data o využívání údajů z RPP - „kdo se na
mě, kdy a za jakým účelem díval“, volí se období, za které se
výpis požaduje.

Obecné podmínky u agend datových schránek
Při jakémkoliv podání v souvislosti s ISDS musí žadatel předložit platný doklad totožnosti. Zastupuje-li žadatel jinou osobu,
musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci,
která je sepsána za tímto účelem a podpis zmocnitele musí být
úředně ověřen.
Dokumenty přiložené k žádosti jsou konvertovány do elektronické podoby. Žádosti pak vždy spadají do správního řízení.
Konverze je v těchto případech zdarma.
Veškeré informace k informačnímu systému datových schránek naleznete na www.datoveschranky.info

Žádost o změnu údajů v registru obyvatel - ZDARMA
Žadatelem může být fyzická osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny, nebo její zmocněnec, nebo její zákonný zástupce.
Umožňuje požádat o změnu referenčních údajů v případě
nesouladu se skutečným stavem.
Žádost o změnu v registru osob - ZDARMA
Žadatelem může být podnikající fyzická osoba, o níž jsou
údaje v registru vedeny nebo oprávněná osoba právnické osoby, o níž jsou údaje v registru vedeny.
Umožňuje požádat o změnu referenčních údajů v případě nesouladu se skutečným stavem.
Žádost o poskytování údajů třetí osobě - ZDARMA
Žadatelem může být fyzická osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny, nebo její zmocněnec nebo její zákonný zástupce.
Služba umožňuje požádat o poskytnutí údajů třetí osobě
nebo tento souhlas posléze odvolat, na základě žádosti budou
referenční údaje v žadatelem vymezeném rozsahu poskytnuty
jiné fyzické nebo právnické osobě do datové schránky této osoby. U poskytnutí údajů právnické osobě (např. banka, dodavatel plynu, elektřiny) musí žadatel znát identifikační číslo této
osoby (obvykle uvedeno na výpisu).
Pracoviště Czech POINT dále vydávají ověřené výstupy
z několika informačních systémů veřejné správy:
" Výpis z katastru nemovitostí
" Výpis z obchodního rejstříku
" Výpis z živnostenského rejstříku (lze získat i u živnostenského úřadu - 20,- Kč/1 strana)
" Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
" Výpis z insolvenčního rejstříku
" Výpis z rejstříku trestů - fyzické osoby
" Výpis z rejstříku trestů - právnické osoby
" Výpis z bodového hodnocení řidičů (pro občany s bydlištěm ve správním obvodu MěÚ Přelouč vydává Odbor vnitřních věcí, odd. dopravně-správních agend, řidičské průkazy - 15,- Kč/1 strana)
Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Autorizovaná konverze dokumentů - dle portálu Justice.cz
lze konverzi provést i u výpisů z obchodního rejstříku, protože
tyto výpisy již obsahují elektronický podpis (správní poplatek za
konverzi dokumentů - tedy převedení z elektronické podoby do
listinné či z listinné podoby do elektronické činí 30,- Kč/1strana)
Agenda datových schránek
Prostřednictvím agend ISDS (informační systém datových
schránek) na Czech POINTu lze na kontaktních místech zajistit
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Poplatky na kontaktních místech Czech POINT
Činnosti v rámci informačního systému datových schránek
jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná
konverze dokumentů na žádost, a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů. Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je v tomto případě 200,- Kč.
(zpracováno podle informací z internetových stránek www.mvcr.cz
a www.ceskaposta.cz)

Město Přelouč
Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665, Přelouč
www.mestoprelouc.cz

Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení
Tajemnice Městského úřadu Přelouč
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002, o úřednících územních
samosprávných celků, výběrové řízení na obsazení pracovního místa

úředník/úřednice - právník
- nástup dle dohody
Termín k podání přihlášky s životopisem a dalšími doklady
je do 20. 9. 2012
Podrobné informace najdete na www.mestoprelouc.cz,
na úřední desce nebo na telefonu 466 094 105.

Informace týkající se sběrného dvora
Upozorňujeme občany našeho města, že v pátek 28. září,
v den státního svátku, bude sběrný dvůr uzavřený.
Otevřený bude mimořádně již ve čtvrtek 27. září, a to
v době od 13 do 17 hodin. Občané mohou využít této možnosti.

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

Dabing 2012
22. 9. 2012 přivítá opět po roce Přelouč nejlepší české dabéry. V přeloučské Občanské záložně proběhne již XVIII. ročník udílení cen za nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu.
Odborná porota zasedala od 16. listopadu 2011 do 12. června 2012 v tomto složení:
Předsedkyně poroty MgA. Alice Šnirychová - FITES, porotci: Jiřina Dlasková - Město Přelouč, Radim Štětina - FITES, Zdeněk
Hruška - Herecká asociace, Mgr. Otto Rošetzký - Herecká asociace, Mgr. Alena Rádyová - Jednota tlumočníků a překladatelů,
PhDr. Zdena Šmídová - Obec překladatelů, Ing. Zdeněk Zenger - Asociace pracovníků se zvukem, Ladislav Kadlec - Česká
televize, Leoš Lanči - TV NOVA, Mgr. Sylva Talpová - FTV PRIMA,
Mgr. Irena Novotná - TV Barrandov, Mgr. Hana Kučerová - HBO.
Porota hodnotila výkony z 37 titulů v různých kategoriích.
PODÍVEJME SE NYNÍ NA NOMINACE XVIII. ROČNÍKU:
Cena F. Filipovského za nejlepší ženský herecký výkon
v dabingu - cena udělována Městem Přelouč a nominovány byly - Jana Hlaváčová za roli Séraphine (Yolande Moreau)
ve filmu SÉRAPHINE, Jitka Ježková za roli Mildred (Kate Winslet) v cyklu Mildred Peirceová - epi 1a Ilona Svobodová za
roli Lea (Michelle Pfeiffer)
Cena F. Filipovského za nejlepší mužský herecký výkon
v dabingu - cenu uděluje město Přelouč.
Vladislav Beneš za roli Walter Whitea (Bryan Cranston)
v cyklu Perníkový táta, Libor Hruška za roli Vincent (Patrick
Braoudé) ve filmu Druhý život a Jaromír Meduna za roli Robert Maxwell (David Suchet) ve filmu Maxwell.
Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořádnou kvalitu překladu a úpravy dabovaného audiovizuálního díla - uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů za přispění Obce překladatelů:
Chéri v překladu Hany Jiříčkové, v úpravě Zdeňka Stěpána, Ivan Hrozný - překlad Luisa Averina, úprava Martin
Kot a SÉRAPHINE v překladu Jolany Kubíkové a úpravě Evy
Štorkové.
Cena FITESu za mimořádné dabingové zpracování hodnotného audiovizuálního díla včetně seriálů - uděluje Český filmový a televizní svaz FITES - cenu přebírá režisér českého znění nebo jím určený zástupce:
Hodně štěstí, Charlie - dialogy a režie Eva Spoustová,
Maxwell - dialogy a režie Michal Vostřez a Mildred Pierceová - režie Vladimír Žnánský.
Cena Sennheiser a asociace pracovníků se zvukem za
nejlepší zvuk dabovaného audiovizuálního díla - uděluje
Asociace pracovníků se zvukem:
Imperium - Mafie v Atlantic City II. - epi 1-3 - zvuk Dušan Matuška/mix Jiří Peřina, Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec - zvuk Svatopluk Cechel a Sherlock - epi „Velká
hra“ - zvuk Petr Lenděl.
Zvláštní cena F. Filipovského za mimořádné dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků různých
žánrů tvorby animované a dětské - uděluje Město Přelouč - cenu přebírá režisér českého znění nebo jím určený zástupce:
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FUTURAMA VII - epi 2 - režie Jiří Kodeš, Hádej, hádej s kocourkem - dialogy a režie Luboš Krtička a RANGO v režii Alice Hurychové.
Zvláštní cena poroty za mimořádný dětský herecký výkon v dabingu - „Kouzelný prsten“ - garantem Ondřej Kepka a Prezidium Herecké asociace:
Marianna Jurková za roli Addie (Tatum O´Nealová) ve filmu Papírový měsíc, Jindřich Žampa za roli Robbie (Seth Adkins) ve filmu ... Především nikomu neublížím... a Jindřich Žampa za roli kocourek Jess v animovaném seriálu Hádej, hádej
s kocourkem.
Cena Diváků za nejlepší výkon nebo dílo v dabingu - hlasují diváci na stránkách www.dabingforum - pod záštitou
společnosti INTERGRAM - nezávislé společnosti výkonných
umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů:
David Novotný za ztvárnění Barneyho Stinsona (Neil Patrick
Harris) v seriálu Jak jsem poznal vaši matku v režii Filipa Jančíka.
Uděleny budou opět i ceny za celoživotní mimořádnou
dabingovou tvorbu a Cena F. Filipovského za celoživotní
mistrovství v dabingu.

Odborná porota byla v tomto ročníku rozšířena o zástupce
HBO. Počet členů zůstal na maximálním počtu 13. Počet kategorií vzrostl na 10. Byla ustanovena Zvláštní cena poroty za
mimořádný dětský herecký výkon v dabingu „Kouzelný prsten“ - garantem Ondřej Kepka a prezidium Herecké asociace.
Patrný nárůst byl také v množství přihlašovatelů do jednotlivých kategorií. Byla obnovena spolupráce s dramaturgií ČT ve
věci přenosu či delšího záznamu ze Slavnostního večera předávání Cen F. F. v Přelouči. Vítězové v kategoriích, o kterých rozhodovala porota pod dohledem notářky, budou zveřejněni na
Slavnostním večeru v Přelouči.
mh

Inzerce
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Trh práce
na Přeloučsku
Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
Statistické údaje o nezaměstnanosti v r. 2012 a v r. 2011 (leden - červenec) pro porovnání:
Okres Pardubice
Rok 2012
Počet uchazečů
celkem

1

2

3

4

5

6

7

6251 6339 6157 5800 5611 5511 5746

Okres Pardubice
Rok 2011
Počet uchazečů
celkem

1

2

3

4

5

6

7

6767 6671 6412 5984 5645 5560 5656

Míra nezaměstnanosti okres Pardubice:

Inzerce
Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč
Úřední hodiny:
Pondělí 8 - 17 hod.
Úterý
8 - 13 hod.
Středa
8 - 17 hod.
Čtvrtek 8 - 13 hod.
-----------------------------Pátek
8 - 13 hod. (pouze dokládání rozhodných skutečností a přijímání nových žádostí).
Nové žádosti přijímáme každý den od pondělí do pátku v úředních hodinách.
Informace: http://portal.mpsv.cz
Kontaktní pracoviště je organizační složkou Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Pardubicích.
Kontaktní pracoviště zajiš~uje následující služby:
Zprostředkování zaměstnání
Státní sociální podpora
Hmotná nouze
Soc. služby, přísp. na péči
Dávky pro os. se zdrav. post.
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950 144 401, 402, 403, 404, 405
950 144 501, 502, 504
950 144 503, 520
950 144 521
950 144 505, 506
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
muž, který slovně uráží kolemjdoucí („všichni jste cikáni, okráVážení čtenáři,
dáte mě, nesnáším vás, žijete z mých daní, chcípněte“ atd.) a snav poprázdninovém vydání Roštu bych vás rád informoval
ží se je i fyzicky napadat. Po příjezdu hlídky MP na místo, stál
(některým jen připomněl) o existenci a účinnosti jednoho z natento muž uprostřed silnice, snažil se zastavit procházejícího
řízení rady města v Přelouči. Tímto nařízením č. 6/2011 je Tržní
muže a velmi hlasitě na něj pokřikoval urážky s rasistickým podřád, který upravuje podmínky pro nabídku a prodej zboží a slutextem. Strážníci provedli orientační dechovou zkoušku na přížeb. Často jsme se potýkali s problémem podomních a pochůztomnost alkoholu s výsledkem velmi pozitivním - 2,72 promile
kových prodejců, kdy nám občané volali, že jsou obtěžováni
alkoholu v dechu. Na místě byla také hlídka PČR a po vyřešení
lidmi nabízejícími zboží a služby. Mnohdy se jednalo i o zboží
přestupku proti veřejnému pořádku, kdy byl muž „odměněn“
pocházející z majetkové trestné činnosti, nebo byla některými
sankcí, byl propuštěn domů.
občany trestná činnost páchána při fiktivní nabídce různých služeb. Jistě všichni známe reportáže o škodách způsobených těmito osobami. A nejedná se jen o škody na majetku, ale i o újmy
Otevření bytu…
na zdraví či životě. Tržní řád zakazuje na území města podomDozorčí MP přijal oznámení od paní Kulakovské z domácí
ní prodej, pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení.
péče, že se jedna ze sester nemůže dostat do bytu pána, kteréTento zákaz se vztahuje na prodej a poskytování služeb.
ho chodí ošetřovat. Za dveřmi je slyšet volání o pomoc. Na mísPokud vás tedy někdo oslovuje na ulici s nabídkou zboží
to byla vyslána hlídka MP společně s hasiči a zdravotnickou
nebo služeb anebo u vás doma někdo pod takovou záminkou
záchrannou službou. Hasiči byt otevřeli a po vyšetření lékařem
zazvoní, dopouští se přestupkového jednání. Asi by nebylo nic
byl pán ponechán v domácí péči. Dozorčí MP vyrozuměl příšpatného na tom, kdyby se občas u dveří objevil někdo, kdo
buznou pána, aby se dostavila do bytu a zabezpečila ho.
vám chce opravdu pomoct nebo nabídnout lepší
a úspornější služby, ale víme všichni, že takový
Dravec v nesnázích…
MÌSTSKÁ
zájem tito prodejci a nabízeči rozhodně nemají.
POLICIE
Upozorňuji na tuto záležitost také z toho
důvodu, že se nám množí oznámení o lidech,

P

ØE

kteří klidně
vstoupí ve
dne do otevřených domů a slídí.
Když si jich obyvatelé všimnou, vymýšlí si všelijaké historky,
nabízí zboží nebo služby, ale zájem mají jen jeden jediný!
Buste si jistí, že pokud je neuslyšíte nebo neuvidíte, rychle
prohledají byt a odnesou si to nejcennější, co najdou. V tomto případě se sice může jednat o trestný čin Porušování domovní svobody a pachateli hrozí odnětí svobody (podle spáchání činu) až 5 let, ale k čemu vám taková informace bude,
když budou pryč vaše naspořené peníze nebo další věci? Navíc se může stát, že tyto osoby chytíte při činu a oni se pak
zdráhají zůstat dobrovolně na místě a počkat do příjezdu policie…
Pokud vás tedy něco podobného potká, zavolejte na naše
čísla a dejte nám tyto informace co nejdříve. Pomáháte tím sobě i ostatním.

Z UPLYNULÝCH UDÁLOSTÍ
Opilec na nádraží…
V nočních hodinách telefonicky oznámil občan na služebnu MP, že se na Dukelském náměstí pohybuje neznámý opilý
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LOUÈ
Na služebnu MP
přišel občan
nahlásit, že
na rohu Záložny sedí
na zemi dravec. Je zřejmě zraněný, protože se nemůže moc hýbat a vzletět. Strážníci
na místě nalezli zraněnou poštolku, kterou odchytili a umístili
do klece. Navečer si zraněného ptáka vyzvedli ze záchranné
stanice Pasíčka.
Hezký začátek školní roku všem, zejména dětem.

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka
tel.:
fax:
mobilní telefon:
e-mail:

156 - ne z mobilních telefonů
466 959 660
466 094 104
736 641 952
mp@mestoprelouc.cz

za městskou policii
Mgr. Martin Karabec,
velitel MP Přelouč
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Zářijová výročí a významné události
na Přeloučsku
1. 9. 1913 zemřel v Černošicích u Prahy JUDr. Ladislav Quis,
právník a spisovatel, v letech 1884 - 1908 byl advokátem
v Přelouči, zakladatel městské knihovny, významná osobnost kulturního a společenského života města. Tento čáslavský rodák (nar. 7. 2. 1846) byl pochován na Vyšehradě mezi
hroby Mikoláše Alše a Karla Čapka.
1. 9. 1932 v Přelouči zřízena dvoutřídní kupecká pokračovací škola.
1. 9. 1959 byla v Přelouči otevřena nová budova školy pro
I. a II. stupeň, kde je umístěno i gymnasium.
1. 9. 1977 byla v Rohovládové Bělé otevřena nová školní
budova.
1. 9. 1982 byla v Cholticích dána do provozu první etapa
nové školy - pět učeben a tělocvična.
3. 9. 1819 se narodil v Rosicích u Chrasti básník a humorista, spolužák a přítel Karla Havlíčka Borovského Václav
Trnobranský, hospodářský úředník na choltickém panství.
3. 9. 1882 byla na přeloučském náměstí vysvěcena nová
školní budova, sloužící současně i jako radnice.
5. 9. 1919 byl v Přelouči uzavřen první občanský sňatek.
8. 9. 1261 udělil Přemysl Otakar II. Přelouči městské právo.
Přelouči bylo přiznáno tzv. magdeburské právo, obsahující
m. j. i právo popravy.
8. 9. 1862 sehrál „Sbor dobrovolných divadelních ochotníků“ v Cholticích první představení pro choltické občanstvo.
8. 9. 1866 došlo ve Spytovicích k požáru, při kterém vyhořelo 33 stavení a v obci zůstalo jen 15 domků.
8. 9. 1880 byla vysvěcena a otevřena trojtřídní škola ve
Svinčanech.
8. 9. 1931 koncertovala v Přelouči Česká filharmonie za řízení Václava Talicha.
8. 9. 1980 zemřel v Praze přeloučský rodák (nar. 6. 7.
1921) Miloslav Bervíd, šéfdirigent Západočeského symfonického orchestru v Mariánských Lázních. Jeho urna byla
uložena do rodinného hrobu na evangelickém hřbitově
v Přelouči.
10. 9. 1945 zemřel v Jičíně ing. Arch. Josef Gočár, semínský
rodák (nar. 13. 3. 1880), profesor architektury na AVU, autor četných kubistických staveb.
11. 9. 1897 se narodil v Hudlicích ing. Zdenděk Kadlus st.,
profesor a později ředitel Zemědělské školy v Přelouči.
11. 9. 1918 byl jmenován čestným občanem Přelouče spisovatel Alois Jirásek.
11. 9. 1927 se konalo zahajovací filmové představení v kině „Bio invalidů“ v Přelouči.
12. 9. 1825 došlo v Kojicích k požáru, při kterém lehlo popelem 19 stavení a střecha kostela sv. Petra a Pavla, při požáru se rozlily tři zvony.
13. 9. 1858 se narodil v Pardubicích Josef Hanuš, učitel v Semíně, Bezděkově a Svinčanech, spoluzakladatel přeloučského muzea, spoluautor vlastivědné monografie Pardubicko-Holicko-Přeloučsko.
14. 9. 1854 zemřela v Mnichově přeloučská rodačka (nar.
10. 3. 1813) Jindřiška Rettigová, dcera M. D. Rettigové, významná operní pěvkyně, od r. 1842 členka královské dvorní opery v Mnichově.
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14. 9. 1977 zemřel v New Yorku v USA MUDr. Miloš Bašek
(nar. 3. 6. 1917 ve Světlé n. S., mládí prožil v Benešovicích
a Přelouči, věhlasný specialista nemocí ušních, nosních
a krčních, expert na Menierovu chorobu. Po únoru 1948
emigroval, pracoval na Columbijské univerzitě v USA.
15. 9. 1872 se konalo svěcení „Smíšeného spolku“ v Přelouči.
15. 9. 1897 byla na poště v Přelouči zřízena telegrafní přepážka.
16. 9. 1928 byl odhalen památník padlým v 1. světové válce
ve Veselí u Přelouče.
16. 9. 1995 získali v Přelouči při 1. ročníku Cenu Františka
Filipovského sošku a finanční částku za nejlepší výkon v dabingu Jana a Viktor Preissovi, udělování této ceny se koná
každoročně.
17. 9. 1872 se v Přelouči narodil Gustav Heřman, školský
a osvětový pracovník, bývalý správce konsulátu ve Splitu,
zakládající člen Městského muzea. Zemřel 15. 7. 1963 ve
svém rodišti - Přelouči.
17. 9. 1989 zemřel v Přelouči prof. Ing. Dr. Miroslav Večeřa, DrSc., bývalý profesor - vedoucí katedry organ. chemie,
autor odborných publikací a skript na VŠCHT Pardubice,
nyní Univerzitě Pardubice. Jeho rodištěm dne 24. 12. 1922
byl Sedlec u Sedlčan.
17. 9. 1994 byla v Přelouči odhalena za přítomnosti místopředsedy vlády Jana Kalvody, náměstka min. kultury Michala Prokopa, herečky Pavlíny Filipovské pamětní deska na
rodném domě národního umělce Františka Filipovského.
18. 9. 1924 se narodil v Praze Ivan Diviš, básník a esejista,
nositel ceny Jaroslava Seiferta, potomek přeloučské Divišovy rodiny, zemřel 8. 4. 1999 v Praze.
19. 9. 1874 zemřel v Cholticích tamní rodák Bohdan Jelínek,
básník, přítel Aloise Jiráska a Jaroslava Vrchlického (nar. 21. 6.
1851).
19. 9. 1805 byla založena škola ve Stojicích.
19. 9. 1998 se staly nositeli Ceny Františka Filipovského za
dabing v Přelouči za nejlepší ženský výkon Jana Preissová,
za mužský Vladimír Brabec.
20. 9. 1997 získali Cenu Františka Filipovského za dabing
za nejlepší výkony Ta~ána Medvecká a Boris Rösner, dále
za celoživotní mistrovství Blanka Bohdanová, Ilja Prachař,
Vladimír Ráž a Karel Richter.
21. 9. 1917 zemřel v Kolíně přeloučský rodák Josef Pírko, pedagog-přírodovědec, profesor v Kolíně, autor publikací z oboru vodárenství - nar. 4. 4. 1851).
21. 9. 1995 byla otevřena nová železniční zastávka ve Chvaleticích, postavena nákladem 14 mil. Kč.
22. 9. 1929 byl na hrobě Františka Veverky v Přelouči odhalen pomník, vybudovaný nákladem zemědělských organizací.
22. 9. 1972 zemřel v Praze lipoltický rodák (nar. 7. 8. 1887)
Augustin Deršák, hudební pedagog a sbormistr Pěveckého
sdružení slovenských učitelů.
23. 9. 1907 se narodil v Přelouči František Fillipovský ml., divadelní, filmový a televizní umělec, čestný občan města Přelouče, zemřel v Praze 26. 10. 1993.

Přeloučský ROŠT

Fejeton
23. 9. 2011 proběhlo v Přelouči historicky první ocenění
„Osobnost města Přelouče“. Za mnohaleté zásluhy v oblasti kulturního, společenského a sportovního života, které
získal místní rodák František Hollmann.
24. 9. 1921 se v Přelouči narodil František Hollmann, nositel prvního ocenění „Osobnost města Přelouče“.
25. 9. 1680 se uskutečnil na hřbitově na Svatém poli v Přelouči první pohřeb.
25. 9. 1876 se narodil v Jedousově Josef Jánský, architekt
v Praze, autor významných staveb, např. Husova pomníku
na Staroměstském náměstí aj.
25. 9. 1898 se narodil v Táboře Dalibor Doubek, hudební pedagog, varhaník a dirigent, v letech 1923-1936 učitel hudby v Přelouči, po roce 1943 ředitel Moravské filharmonie
v Olomouci, od roku 1951 ředitel hudební školy v Písku,
kde 12. 12. 1955 zemřel.
27. 9. 1925 byla v Přelouči odhalena pamětní deska JUDr. Ladislavu Quisovi na domě, kde básník bydlel.

FEJETON
Ku Praze uhání vlak...
Lokomotiva se od svého vzniku často stávala uměleckým
námětem nejedné písně, pohádky, fotografie, obrazu či filmu.
První fungující parní lokomotivu sestrojil v Anglii v roce
1784 William Murdoch, zaměstnanec vynálezce Jamese Watta. Parou poháněný model byl vysoký 35centimetrů a dlouhý
49 centimetrů, nejezdil po kolejích a nevozil cestující. Model
o velikosti teriéra jel ulicemi rychlostí devět až třináct kilometrů za hodinu a podle vyprávění k smrti vyděsil jednoho vesnického faráře. Znepokojený Watt žádal Murdocha, aby takovéto
pokusy již neprováděl.
Dvacet let nato britský vynálezce Richard Trevithick poprvé
postavil na koleje lokomotivu ve skutečné velikosti. Účinek byl
ještě působivější. Neméně působivý zážitek měli v roce 1896 ti,
kteří poprvé spatřili příjezd vlaku do stanice ve francouzském
přímořském městě La Ciotat v necelou minutu trvajícím němém
filmu bratří Lumierů.
Vývoj techniky šel plnou parou vpřed. Od doby Jana Pernera se kdysi tolik oslavovaná parní lokomotiva prosupěla ze století páry přes Diesel a století elektrifikace do muzea.
Ke kolejím a lokomotivám odjakživa patřila nádraží a nádražíčka. Mnohá byla malebná a byla si podobná. Jejich peróny, červené čepice výpravčích, plácačky s bílým křížem na
zeleném poli, píš~alky s nezaměnitelným zvukem, čekárny s vysokými kamny vytápěnými uhlím, úschovny zavazadel, novinové stánky a truhlíky s kvetoucími muškáty tvořily neodmyslitelnou součást modrých stejnokrojů.
Inovací vzala nostalgie za své. Rychlosti se zvyšovaly, vzdálenosti se zkracovaly, jízdenky se zdražovaly, kapsy se prohlubovaly. Červené čepice, zelené plácačky, úschovny zavazadel
i novinové stánky a květinové výzdoby byly převálcovány časem.
Den, který připadá na 27. září, byl kdysi v kalendáři označován jako Den železničářů. Toto označení, podobně jako označení jiných významných dnů - např. Den učitelů, Den horníků
či Den armády - z kalendáře zmizelo. Ostatně není divu. Popravdě řečeno, není co oslavovat. Nicméně, přejme zaměstnancům
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28. 9. 1928 byla odhalena deska padlým v první světové válce v obci Vlčí Habřina.
F. H.
Prameny: Miroslav Klimpl: Co se na Pardubicku šustlo - r. 2003
Aktualizovaný záznamník autora

ERRATA:
Na straně 9 srpnových výročí bylo opomenuto úmrtí Ing. Stanislava Brebery, Csc.
Správný text tohoto bodu zní:
10. 8. 1925 se v Přelouči narodil Ing. Stanislav Brebera, Csc.,
bývalý výzkumný pracovník Vojenského technického ústavu,
v r. 1952 vyvinul plastickou trhavinu s názvem SEMTEX pro
použití v průmyslu. Zemřel dne 11. 5. 2012 v Pardubicích.
Za tento důležitý výpadek se redakce omlouvá.

drah k jejich svátku, aby k nim po klejích s co nejmenším
zpožděním dobufalo modré prasátko se zlatými hvězdami plné
euromincí. Třeba zbyde něco i na pelargónie, kterými by byly
nahrazeny pampelišky, pýr, bodláky a jiné nevzhledné, by~ léčivé, trvalky v „okrasných“ truhlících na nádraží.
Š~astnou cestu Europrasátko!
D. Jiroutová

Frantikovo èarování s Majdou
 licenèní poøad Èt pro dìti

Kino Pøelouè zve
v sobotu 22. záøí v 10.00 hod.
Vstupenky v pøedprodeji v KS mìsta Pøelouè od 8. 8.
Tìit se mùete na Majdu Reifovou a Frantika
(T. Juøièka a J. Vidlaø) tak, jak je znáte z obrazovky.
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Okénko z Domova u fontány
Rekonstrukce domova
V červenci jsme zahájili dlouho očekávanou rekonstrukci dvou oddělení domova. Jejím cílem je zlepšení ubytovacích podmínek
našich klientů, kde vždy mezi dvěma dvoulůžkovými pokoji vybudujeme šatnu a koupelnu
s WC. Dále bude zvětšen prostor, ve kterém se
setkávají klienti oddělení a který slouží také jako jídelní kout
(pokud klienti nedochází do společné jídelny), na každém oddělení vznikne terapeutická místnost a zachována bude koupelna s polohovací hydromasážní vanou.
Těmito úpravami se jednak zlepší kvalita bydlení našich
obyvatel, ale rozšířením společných prostor společně s využitím
moderních poznatků a trendů se také zvýší kvalita poskytované péče.
V této souvislosti bychom Vás chtěli požádat o trpělivost
a pochopení s možnými omezeními v době rekonstrukce a zároveň požádat o zvýšenou opatrnost při pohybu v areálu domova, nebo~ náš park pro Vás zůstává i nadále otevřen. V případě
jakýchkoli dotazů se můžete obracet na sociální pracovnice
našeho domova.
Mgr. Danuše Fomiczewová
ředitelka Domova u fontány

Slavíme společně s klienty
V měsíci srpnu, konkrétně 24. 8. 2012, bylo v našem domově veselo. Slavili jsme významné životní výročí, překrásných 102 let
se ve zdraví dožila paní Anna Pochobradská a pan Barták Jaromír právě v tento
den, ve vynikající životní síle, slavil rovných
100 let narození. Pan Barták se aktivně zajímá o dění ve
státě, sám se pohybuje po zařízení a téměř denně využívá internet, který mají naši klienti k dispozici.
Pogratulovat a předat dárky společně s ředitelkou domova
Mgr. Danuší Fomiczewovou přijel i náměstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Roman Línek.
A takové výročí se neobešlo ani bez mediální pozornosti,
a s našimi oslavenci si popovídali a životní sílu obdivovali redaktoři Českého rozhlasu Pardubice a Pardubického deníku.
Na závěr oslavy vystoupil pan Nekola se svým hudebním představením, vynikající občerstvení napekly naše kuchařky a oslavenci se s klienty rozdělili o narozeninové dorty.
Martina Markovicsová, DiS.
sociální pracovnice

ho domácího prostředí, informace o onemocnění a jeho důsledcích i projevech, vysvětlení chování seniora a správné reakce na
toto chování, naučíme Vás společně komunikovat, poskytneme
Vám oporu v náročné péči, poradíme Vám, jaké služby jsou dostupné a pomůžeme Vám je zprostředkovat (terénní, ambulantní i pobytové) a mnohem více…
Posláním poradny je poskytovat své služby těm, kteří ji vyhledají a společně s nimi nalézt takové řešení, aby senioři a senioři s onemocněním demence mohli žit co nejdéle ve svém
přirozeném domácím prostředí (i s využitím terénních a ambulantních služeb) a pokud to již není možné, nabídnout kontakty a případně zprostředkovat kvalitní sociální služby, které budou seniorovi vyhovovat.
Mgr. Andrea Faltysová, DiS.
vedoucí úseku péče o klienta

nti ška Filipov
Fra
ské
na
ho
e
C

Pøelouè

Poradna pro seniory a seniorské záležitosti
Poradnu můžete navštívit každou středu od 8-12 hodin a od
14-18 hodin. Své dotazy můžete také zaslat elektronicky na
email poradna@domovufontany.cz nebo se můžete objednat na
telefonním čísle 777 789 477. Služby poradny jsou poskytovány bezplatně.
Ptáte se, s jakým problémem do poradny můžete přijít?
Rodinní příslušníci nebo sami senioři mnohdy potřebují
radu a pomoc v oblasti správné péče, při zajištění bezpečné-
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Děti potřebují vyrůstat v rodině
— vlastní či pěstounské...
Matka čtyřletého Ondry onemocněla těžkou depresí, je
v léčebně a o jejího syna se nyní postarají pěstouni. Pěstouni
budou s Ondrou za mámou chodit, povídat si s ním o mámě,
starat se o něj do doby, než bude máma zase zdravá. Pro Ondru je těžké být bez mámy, ale spolu s pěstouny to zvládne.
Nemusí tak do dětského domova, bude chodit do stejné školky, kde to zná, bude mít pěstouny pořád nablízku...
Devítiletá Markéta zažila ve své rodině týrání, už se k rodičům nebude moct vrátit. Péče dlouhodobých pěstounů jí ale
umožní vyrůstat v rodině, mít někoho, kdo ji má rád a kdo se
o ni postará, kdo jí pomůže zvládnout těžká trápení, která zažila. Rodina pěstounů tes už bude až do dospělosti Markéty
pětičlenná - pěstouni, jejich dvě vlastní děti a Markéta...
Přijměte pozvání občanského sdružení Amalthea na Setkání s pěstouny 24. září od 17,00 v Klubu 29 v Pardubicích,
Divadlo 29, ul. Anežky České 29.
Přijnte si popovídat s pěstouny, kteří již nyní v pěstounské péči děti mají!
Přijnte se zeptat na všechno, co Vás o pěstounské péči zajímá - pěstounů i odborníků!
Amalthea o.s. Vám pomůže na Vaší cestě k pěstounství!
Více informací se dozvíte v Amalthea o.s.:
na tel. čísle 773 952 819, webu http://amalthea.pardubice.cz
nebo nám napište e-mail na pestouni@amalthea.pardubice.cz

Inzerce
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE
Lea Křivková
Daniel Cepek

JUBILANTI

Jaroslava Stráníková

85 let

Marie Moravcová

80 let

Helena Breberová

80 let

Josef Krejčík

80 let

Oldřich Dušek

80 let

Pavla Šimonová

80 let

Věra Kadlecová

80 let

Eliška Malá

94 let

Božena Klečková

80 let

Marie Kvochová

92 let

Václav Klička

75 let

Ludmila Bachurová

90 let

Jindřich Teplý

75 let

Jaroslava Hejná

90 let

Jaroslav Prokop

75 let

František Zámečník

89 let

Josef Fialka

75 let

Petr Spitz

87 let

Dagmar Šípková

75 let

Ludmila Horáčková

87 let

Vlasta Škrabálková

75 let

Jarmila Krčilová

86 let

Margarita Havránková

86 let

Zdeňka Kratochvílová

86 let

Miroslav Brebera

85 let

Vladimír Dušek

85 let

ZLATÁ SVATBA
Jaroslava a Jiří Křemenákovi

28. 7.

Inzerce
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
Politika
DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra
Rozkládání (Rozkrádání) státu.
Praha: Universum, 2012.
Sociologie
BRUMOVSKÁ, Tereza
Mentoring: výchova k profesionálnímu
dobrovolnictví.
Praha: Portál, 2010.
Etnografie
SVATEBNÍ rituály u nás a ve světě.
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

ŽIVOTOPISY
BURKE, Carolyn
Nelituji: život Edith Piaf.
Praha: Volvox Globator, 2011.

POEZIE
CVETAJEVA, Marina Ivanovna
Který vítr mám proklínat?
Praha: Dokořán, 2011.

HEYDRICH, Lina
Můj život s Reinhardem.
Praha: Toužimský & Moravec, 2012.
PAFKO, Pavel
Šlo to skoro samo.
Praha: Paseka, 2012.
STÝBLOVÁ, Valja
Mecenáš v obnošené vestě.
Praha: Šulc-Švarc, 2012.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
SEIFERTOVÁ, Lucie
Pohádka o Bruncvíkovi.
Praha: Petr Prchal, 2012.
KRCHOVÁ, Alžběta
Aneto, nespi!
Dobřichovice: KAVA-PECH, 2012.
J. K.

Alternativní lékařství
HAGENEDER, Fred
Moudrost stromů: historie, lidová tradice,
symbolika, léčení.
Praha: Knižní Klub, 2012.
GAUDING, Madonna
Mandaly od A do Z: posvátné obrazce
k harmonizaci energie a životní síly.
Praha: Metafora, 2012.
Cestopisy
GOVINDA, Anagarika Brahmacari
Cesta bílých oblaků: budhistický poutník
v Tibetu. Praha: Eminent, 2005.
Dějiny
KOSATÍK, Pavel
České okamžiky. Praha: Torst, 2011.
Regionální dějiny
Národní hřebčín Kladruby nad Labem.
Opava: Dalibor Gregor, 2012.
KRÁSNÁ LITERATURA
HARTL, Patrik
Prvok, Šampón, Tečka a Karel.
Praha, Bourdon, 2012.

Inzerce

LEBEDEV, Sergej
Hranice zapomnění.
Příbram: Pistorius & Olšanská, 2012.
RADULIC, Hana
Láska za ostnatým drátem.
Praha: XYZ, 2012.
SIMPSON, Joe
Zvuk zemské tíže. Brno: Jota, 2012.
VAJDA, Miklós
Matčin portrét v americkém rámu.
Praha: Havran, 2012.
WHITTON, Hana
Žárlivá císařovna: Alžběta Pomořanská
a Karel IV.
Frýdek-Místek: Alpress, 2012.
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Základní škola Smetanova ul.
Školní rok 2012/13 začíná
Pro naši školu je to už padesátý čtvrtý a přináší s sebou
trochu větší změny než roky předcházející. Přivítáme dvě třídy
prvňáčků, které 1. stupněm provedou třídní učitelky Mgr. Alena Malečková a Mgr. Dana Dostálová. Třídními šes~áků se
stanou Mgr. Jitka Lelková a Hana Neradová. Změny nastávají i v pedagogickém sboru. Posílila ho Mgr. Marcela Švábová
s aprobací biologie - tělesná výchova a Mgr. Miloš Půlpán, který bude na částečný úvazek vyučovat informatiku. Do částečného úvazku naopak odcházejí Mgr. Hana Kalinová a Mgr. Věra Melicharová.
Po dvaadvaceti letech odešel z místa ředitele školy Mgr. František Jelínek. Dvacet dva let znamená velký kus života a za
ním velký kus práce, který bude mít v kronice školy navždy
svoji kapitolu. Od 1. 8. vedu školu já, Mgr. Magda Pacáková.
Mým cílem je budovat školu, která je otevřená názorům rodičů
našich žáků a na spolupráci s nimi klade velký důraz. V naší
škole se snažíme z dětí vychovávat osobnosti samostatné, empatické a tolerantní. Ve vzdělávání vyznávám rozumný kompromis mezi moderními technologiemi s pouhým vyhledáváním informací a „klasickou“ výukou. Naším cílem totiž není
pouze připravit žáky na život, ale také na přijímací zkoušky
na střední školy. Vždy~ u nich (a v dalším životě ještě mnohokrát) budou hledat informace pouze ve vlastní hlavě.
Čeká nás deset měsíců. Přejme si, aby byly zakončeny
pocity z dobře odvedené práce, nepromarněného času a bezproblémového vyřešení všech konfliktů mezi žáky, rodiči a pedagogy napříč.
M. Pacáková

mohly jednotlivé týmy sledovat opět na internetu a nástěnkách.
Všechny skupiny se naposledy sešly koncem června ve
sportovní hale. Nejdříve se v krátkém programu každá země
představila a pak se závodilo v disciplínách, které prověřily
obratnost, zdatnost, rychlost a vytrvalost soutěžících. Na konci
čekala všechny sladká odměna.
Na školní projekt si pak všichni žáci i vyučující vzpomněli, když drželi palce našim sportovcům na letošních Olympijských hrách v Londýně.

Každý konec je novým začátkem
V duchu tohoto hesla probíhalo červnové rozloučení s 46 vycházejícími žáky. V září nového školního roku začínají už jako studenti odborných učiliš~ a středních škol a na roky strávené na základní škole, která je připravila na start do další

Školní olympijské hry 2012
Olympijské hry se staly motivem pro školní projekt 2. stupně. Probíhal celé druhé pololetí a vyvrcholil na konci června
sportovním kláním. Žáci byli rozděleni do dvanácti různorodých
týmů a reprezentovali zvolenou zemi. O celkovém pořadí rozhodovaly výsledky vědomostních testů a body získané za úkoly ve výtvarných soutěžích.

Výtvarná část byla určena pro jednotlivce i pro celé skupiny. Jednotlivci mohli vytvářet návrhy diplomů a olympijských
medailí nebo výtvarně ztvárnit olympijské kruhy a heslo. Ve
skupinách pak děti společně navrhovaly plakát, malovaly na
trička a vyráběly vlajku „své“ země.
Na vědomostní testy se žáci připravovali sami podle požadavků zveřejněných na internetu a na nástěnkách. Testování pak proběhlo v hodinách anglického a českého jazyka,
matematiky, dějepisu, zeměpisu a fyziky. Průběžné výsledky
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etapy života, už jen vzpomínají stejně jako jejich třídní
učitelky Mgr. J. Lelková a H. Neradová. Rozloučení bylo slavnostní, ale zároveň veselé, žáci
si ho užili a diváky z řad rodičů, přátel, pedagogů a představitelů města pobavili pestrým programem, ve kterém nechyběl zpěv, recitace, tanec a scénka ze školního prostředí, v níž dostal roli i bývalý pan ředitel
F. Jelínek.

Pasování na čtenáře
Paní Kniha a Rytíř všech písmenek slavnostně ukončili projekt pro 1. třídy, který probíhal v průběhu 2. pololetí uplynulého školního roku. Všichni prvňáčci složili „Velkou zkoušku“,
a tak mohli být 26. června v Záložně pasováni na čtenáře. Na
památku si z této malé slavnosti, které se zúčastnili i rodiče,
odnesli knížku, aby měli co číst o prázdninách. Velký dík za
realizaci projektu patří pracovnicím městské knihovny.

Přeloučský ROŠT

Přeloučské školství

!

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

1 h = 60 min
S dalšími podrobnostmi budou děti seznámeny během září.

9 / 2012
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Červen byl u nás měsícem sportu, výletů a loučení. Připomeňme si tento čas několika fotografiemi.

Předávání Pamětních listů paní starostkou a třídními učitelkami

Ocenění Nejlepší žák

16
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Interpretační žeslové kurzy
Začátkem prázdnin se do přeloučské ZUŠ sjeli talentovaní
muzikanti z celé republiky. Konaly se zde 1. interpretační kurzy žes~ových nástrojů. Mladí muzikanti ze základních uměleckých škol a konzervatoří zde měli možnost necelý týden studovat pod dohledem špičkových hráčů z nejlepších českých
i zahraničních orchestrů. Lesní roh vyučovaly Jana Švadlenková (profesorka Pražské konzervatoře a bývalá hornistka Staatskapelle Dresden a České filharmonie) a Marie Čapská (1. hornistka Komorní filharmonie Pardubice a profesorka Pardubické
konzervatoře). Lektorem hry na trombon byl Lukáš Mo~ka (trombonista České filharmonie) a hru na trubku vyučovali Svatopluk
Zaal (1. trumpetista Pražské komorní filharmonie a profesor na
hudebním gymnáziu v Praze) a Karel Mňuk (profesor Konzervatoře Pardubice a sólista na barokní trubku). Součástí kurzů
byly různé doprovodné akce. Na zahajovacím koncertě se představil trombonový soubor Bonetet Lukáše Mo~ky, na zahradě

ZUŠ Přelouč vystoupila dechová hudba Křídlovanka a v koncertním sále ZUŠ se uskutečnila přednáška Karla Mňuka o barokních žes~ových nástrojích a závěrečný koncert účastníků kurzů.
Kurzy se setkaly s velkou spokojeností účastníků, lektorů
i veřejnosti, a tak vše nasvědčuje tomu, že začátkem příštích letních prázdnin se Přelouč opět stane centrem pro mladé muzikanty hrající na žes~ové nástroje.
Michal Chmelař

Základní umìlecká škola Pøelouè
poøádá ve spolupráci
s Nadaèním fondem Èeského rozhlasu

KONCERT PRO SVÌTLUŠKU
11. 9. 2012 - 18.00 hodin
Kostel sv. Jakuba Pøelouè

TANEÈNÍ OBOR

HUDEBNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR

LITERÁRNÌ DRAMATICKÝ OBOR

Úèinkují: uèitelé a áci ZUŠ, pìvecký sbor Foerster a další

Pøijïte podpoøit a pomoci
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Nabídka kroužků, kurzů a aktivit DDM Přelouč
na školní rok 2012/2013
tel. 466 672 003, 739 633 508, e-mail: ddm@ddmprelouc.cz
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Jedná se o předběžný seznam kroužků, který bude upřesněn v září 2012

Spolupráce se ZŠ Semín

Spolupráce s Gymnáziem a SOŠ Přelouč

Aerobic
Sportovní kroužek
Dovedné ruce
Práce s počítačem
Rybáři

Biologický kroužek
Dějepisný kroužek
Sportovní hry
Keramika

Spolupráce se ZŠ Smetanova Přelouč
Nabídku kroužků obdrží děti ve škole v září od svých třídních učitelů.

Upozornění! Termíny kroužků jsou pouze orientační a mohou se změnit dle požadavků návštěvníků
a také s ohledem na efektivní využití pronajímaných prostor, zvláště u sportovních kroužků.
Sledujte také naše internetové stránky www.ddmprelouc.cz

9 / 2012
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UM SLUNÍÈKO PØELO
TR
N
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UÈ
ROD
sídlo:

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

Milí čtenáři,
v měsíci červnu jsme pořádali Pohádkovou cestu po Slavíkových ostrovech. Soutěžilo se u 19 pohádkových stanoviš~,
děti si zaskákaly na skákacím hradu, na obličej si nechaly namalovat svého oblíbeného hrdinu a s rodiči si mohly opéci
uzeninu za bezvadného hudebního doprovodu skupiny Vodfrk. Na akci se podílely tyto organizace: RC Sluníčko, Skauti,
klub Radost, DDM, dobrovolní hasiči Přelouč a další ochotníci. Všem bych chtěla mockrát poděkovat za bezva spolupráci,
ochotu a nadšení pro věc. Pohádková cesta byla podpořena těmito sponzory: Nadační fond TESCO, VZP Pardubice,
hračkárna Alfa, cukrárna Duo, Samolepky JK Graphic Přelouč,
Lékárna u Zlatého Raka, M+M reality Přelouč, České dráhy
a nakladatelství Fragment. Tímto velmi děkujeme za dárečky,
spolupráci a především za ochotu.
O prázdninách se ve Sluníčku sházely rodiny s dětmi každou středu dopoledne. Pohrály si na veliké zahradě, kde jim
bylo k dispozici pískoviště, houpačky, skluzavka, odrážedla nebo se bavily v herně či výtvarné místnosti.
Od září rozšiřujeme Sluníčkový program a máme již deset
různých skupin, viz tabulka níže. Ráda bych zde zmínila Laktační poradnu KoTě - pro kojící a těhotné maminky. Poradnu
povede vyškolená laktační poradkyně. Laktační poradenství
doposud nefungovalo v Přelouči ani blízkém okolí. Maminky,
které měly potíže, se musely obracet na Pardubice či Kolín, což
pro ně byl často neřešitelný problém dojet si s novorozencem
někam pro radu. Laktační poradkyně bude působit jednak ve
Sluníčku, ale bude i dojíždět přímo za maminkami domů.
Podrobnosti získáte na telefonu či mailu Sluníčka.
Od září také otevíráme Psychologickou poradnu pro rodiče malých dětí. Pro rodiče v těžké životní situaci zde bude psycholožka, která bude působit ve Sluníčku nebo se s Vámi sejde
na dohodnutém místě. Nebojte se za ní přijít, je připravena
Vám pomoci.
Závěrem se s Vámi rádi podělíme o jednu krásnou zprávu.
V souvislosti s otevřením hypermarketu Tesco v Přelouči bylo
vyhlášeno výběrové řízení Nadačního fondu TESCO na příjemce finančního daru ve výši 30.000 Kč. Tím se měla stát nezisková organizace na Přeloučsku. Naše Sluníčko se představilo s projektem Aktivity pro rodiny s dětmi z Přelouče a širokého okolí a grant se nám podařilo získat. Velmi tímto děkujeme Nadačnímu fondu TESCO, potažmo zaměstnancům
přeloučského Tesca, kteří rozhodovali o tom, jaký projekt jim
přijde pro Přelouč nejsmysluplnější. Děkujeme, že jsme získali Vaši důvěru a těšíme se na akce, které z peněz od Tesca pro
rodiny s dětmi přichystáme. Nejbližší bude v měsíci říjnu BUR-
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ZA TĚHOTENSKÉHO A DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, POTŘEB A HRAČEK. Přesný termín se dozvíte v měsíci září z letáků ve městě,
dále z internetových stránek a z hlášení městského rozhlasu.
Dalšími akcemi hrazenými ze získaných peněz budou pravidelné přednášky určené (nejen) rodičům malých dětí, dále výlety za poznáním, Mikulášská besídka, vánoční zdobení perníčků, výroba adventních věnců a další aktivity.

OTEVÍRACÍ DOBA SLUNÍČKA:
Den

Skupina

Čas

Věk dětí
(vše v doprovodu rodičů)

Pondělí: 9.00 - 10.00 - LAKTAČNÍ PORADNA KoTě
- pro kojící a těhotné. Vede vyškolená laktační poradkyně.
10.00 - 11.45 - CVIČENÍ S POHÁDKOU
- od 2 let - pohádka, cvičení, říkadla, zpěv písniček, hraní si.
15.30 - 17.00 - ŠKOLKA NANEČISTO
- od 2,5 let - Program bez rodičů pro „předškolkové“ děti,
které k nám dochází na jiné programy a znají nás. Divadélko, cvičení, zpívání, kreslení, hraní si.
Úterý:
9.00 - 10.00 - ŠNEČCI - 7 až 10 m - cvičeníčko,
říkanky, zpívání, hraní na rytmické nástroje, volná zábava.
10.00 - 11.45 - KUŘÁTKA - 11 až 17 m - cvičeníčko,
říkanky, zpívání a hraní na rytmické nástroje, cvičení s barevným padákem, na gymballech, opičí dráha, volná zábava. Rozvoj sociálních kontaktů.
Středa: 9.00 - 10.00 - BERUŠKY - 0 až 6 měsíců - správná
manipulace s miminky, rozvíjení koordinace svalů, vnímání
podnětů, relaxační baby masáž dle Mgr. J. Hašplové..
10.00 - 11.45 - KOŤÁTKA - 18 až 24 měsíců - cvičeníčko, říkanky, zpívání a hraní na rytmické nástroje, cvičení s barevným padákem, na gymballech, opičí dráha, volná
zábava..
15.00 - 17.00 - HERNA - 0 až 6 let - hraní si.
Děti v doprovodu rodičů získávají první sociální kontakty.
Čtvrtek: 10.00 - 11.45 - TVOŘENÍ S POHÁDKOU - od 2 let pohádka, tvoření, říkadla, písničky, opičí dráha..
15.30 - 17.00 - ŠKOLKA NANEČISTO - od 2,5 let viz pondělní Školka nanečisto
Do našich programů se můžete zapojit kdykoliv
v průběhu roku, těšíme se na Vás a Vaše děti ☺.
Za kolektiv RC Sluníčko Přelouč
Ilona Kubová

Přeloučský ROŠT

Akce pro děti

KLUB RADOST INFORMUJE:
HISTORICKÝ TÁBOR 2012
Náš v pořadí již patnáctý historický tábor probíhal v krásném prostředí Krkonošského Národního Parku v Peci pod Sněžkou. Z penzionu VEPO jsme měli nádherný výhled na vrcholky

hor. Byli jsme ubytováni v blízkosti lesa, kde děti sbíraly borůvky, stavěly domečky pro skřítky a sportovně relaxovaly. Táborníci byli nejprve rozděleni do dvou skupin, ve kterých si vytvořili vlastní vlajku a seznámili se s táborovým řádem. Večer jsme
se naučili Krakonošovu písničku, která nás provázela celým
táborem. Naším symbolem se tak stal KRAKONOŠ, vládce hor,
dobrosrdečný a spravedlivý. Děti od nás obdržely pamětní list
nazvaný „Cesta za Krakonošem“, do kterého dostávaly body za
pořádek, soutěže, pomoc a dobrou vůli něco vykonat. Kromě
nejrůznějších her byla pro děti největším zážitkem bobová dráha, na které si dostatečně zajezdily v místním Relax Parku.
Absolvovali jsme také nejrůznější výlety. Jeden z nich byl do
úžasného krakonošova prostředí ve Svobodě nad Úpou, kde
jsme se setkali s Krakonošem, Kubou, Ančí, hajným, Trautenberkem a dalšími zdejšími postavičkami. Dále jsme se vydali
pěšky na farmu se zvířaty, kde ovečky a prasátka pobíhala mezi dětmi, přičemž velké nadšení vzbudili přítulní koníci. Druhý
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výlet jsme uskutečnili Černohorským expressem do Janských
lázní a lanovkou na Černou horu, kde si děti připadaly jako
v letadle. Na Černé hoře většina odvážlivců vystoupala na rozhlednu Panorama, ze které byl nádherný výhled na Krkonoše.
Poté jsme si již pěškobusem vydali do Pece. Jedno odpoledne
nás dokonce navštívil pracovník z KRNAPu, od kterého jsme
se dozvěděli mnoho zajímavého o historii Krkonoš, zdejší floře, fauně a vše bylo obohaceno promítáním diapozitivů. S Krakonošovým průvodcem děti procházely lesem a podle daných
otázek na stanovištích luštily tajenku v průvodci. Nechyběla
ani noční stezka odvahy, která probíhala z části i lesem. Své
výtvarné umění si mohl každý vyzkoušet při malování triček,
klobouků a nechyběli ani úsměvné divadelní scénky, pantomima a hry s asociací. Tento tábor jsme také patřičně oslavili
dortem a dětským šampáněm. Počasí nám přálo a hlavně

jsme se vrátili v pohodě a bez úrazu. Děkujeme všem, kteří
se podíleli na přípravě tohoto tábora, za odvoz firmě Mover
a Josef Hejný a hlavně za finanční příspěvek městu Přelouč.

Rozloučení
Dovolte, abychom vás informovali o ukončení činnosti občanského sdružení Světlo pro děti Pardubice - Klub Radost
v Přelouči. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří
nám pomáhali a podporovali nás. Velice si toho vážíme a pevně věříme, že naše úsilí našlo své uplatnění. Pomohli jsme
mnoha klientům z řad dětí a mládeže procházet obtížnými životními situacemi a tímto jim chceme popřát jen samou radost v jejich srdcích.
Klub Radost přeje všem jeho příznivcům krásné dny plné
sluníčka, pohody a radosti.
Kolektiv klubu Radost.
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S Vojtěchem Zamarovským
„Za sedmi divy světa“
Prázdniny a dovolené jsou většinou již za námi, přičemž
někteří naši spoluobčané určitě využívali pláží jižních moří, aniž
by si připomněli, že se v blízkých místech nacházely slavné starověké památky, které nám dnes připomínají jen dávní i současní historici.
Nebude proto jistě nezajímavé, když si těch nejslavnějších
sedm právě dnes, na počátku nového školního roku, připomeneme.
Za divy světa jsou považována díla, která svou technickou
nebo uměleckou jedinečností budila obdiv starověku. Mezi taková jsou považována:
1. Egyptské pyramidy
2. Visuté zahrady Semiramidiny
3. Artemidin chrám v Efesu
4. Diova socha v Olympii
5. Mauzoleum v Halikarnasu
6. Rhodský kolos
7. Maják na ostrově Fáru
První písemné autorství o „Sedmi divech světa“ formou útlé
knížky je připisováno Filónu Byzantskému, který údajně žil před
vládou Konstantina Velikého (r. 306-337 n. l.) Novější badatelé
však vycházejí z popisů antických autorů, především z devíti
knih „Dějin Hérodotových“, kterého Cicero nazval „otcem dějepisu“. Narodil se kolem r. 484 před n. l. v Halikarnassu a zemřel pravděpodobně roku 425 před n. l. Z dalších antických
autorů to byl „otec zeměpisu“ Strabón (r. 63 př. n. l., - 17. n. l.,
dále Plinius st. (r. 23 - 79 n. l.), považovaný za nejplodnějšího
římského autora a určitě i někteří další.
A nyní již k jednotlivým dílům:

1. Egyptské pyramidy
Proč právě pyramidy? Pro svou mohutnost: „Hory kamenů,
postavené na horách kamenů - říká Filón. Těchto kamenných
jehlanů je asi sedmkrát a jsou seřazeny v délce 65 km poblíž
egyptské Káhiry. Pro představivost: na stavbu Velké pyramidy“
bylo použito dle odhadu 2.250.000 kamenných kvádrů o objemu více než jeden krychlový metr. Stavba této pyramidy trvala dvacet let a pracovalo na ní celkem 100.000 dělníků. Ze
všech starověkých divů světa se dožily naší doby právě jen
Egyptské pyramidy.

2. Visuté zahrady Semiramidiny
Pověsti o Semiramidiných visutých zahradách v Babylóně
se udržely téměř tři tisíce let, ale až do začátku našeho století
nebylo jisto, zda je nestvořila pouze orientální fantazie. Teprve nedávno učenci dokázali, že tyto podivuhodné zahrady
skutečně existovaly. O královně Semiramis, vlastně Sammuramat, víme jen tolik, že vládla čtyři roky (810 až 806 př. n. l.) za
svého nezletilého syna. Jak ukázaly vykopávky, byly zahrady
vybudovány na vysokém sloupoví a na jednotlivá poschodí bylo navezeno tolik země, že se tam dařilo i vysokým stromům.
Divem svého druhu bylo i zavodňovací zařízení, napájené vodami Tigridu.
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3. Artemidin chrám v Efesu
Z Artemidina slavného chrámu u maloasijského pobřežního města Efesu se zachoval půdorys a zbytky sloupů. Byl dokončen koncem 5. st. př. n. l. Stavěli jej slavní stavitelé přes
100 let, měl 127 mramorových jónských sloupů s překrásnými
reliéfy a sochami. Byl zapálen v den narození Alexandra Velikého, který jej při svém válečném tažení poručil znovu vybudovat. S antickou vírou v bohy se však rozpadal i chrám a zkázu
dovršilo zemětřesení.

4. Diova socha v Olympii
Po Feidiově soše boha Dia v Olympii, nezůstalo zhola nic.
Prý byla celá ze zlata a slonoviny a staré zprávy o ní praví, že
„z děl vytvořených lidskou rukou nebylo sochy velkolepější
a obdivuhodnější“.

5. Mauzoleum v Halikarnasu
Na jihozápadním pobřeží Turecka najdeme město Bjodrum.
V antické době se jmenovalo Halikarnassos a vládl v něm kdysi král Mausólos. Když zemřel, postavila mu jeho žena náhrobek, který byl tak velký a krásný, jak jejich láska a měl zůstat
věčný. Na obrovské základně stál chrám obklopený šestatřiceti mohutnými sloupy, vrchol pak tvořila socha krále Mausóla. Byl to takový div, že se od té doby všem velkým náhrobkům
říká mauzoleum.

6. Rhodský kolos
Rhodský ostrov leží v širém moři. Kdysi, když byl ještě ponořen na dně, vynesl ho Hélios na světlo a vyžádal si ho od
bohů do vlastnictví. Kolos, vysoký sedmdesát loktů k podobě
boha Hélia, svítí jak smrtelným lidem, tak bohům. Umělec vynaložil na své dílo tolik mědi, že k jeho odlití nestačily všechny
zásoby a musely pomoci měděné doly celého světa. Filón určitě trochu přehání. Třicet nebo čtyřicet metrů není mnoho - na
délku. Ale na výšku je to pořádný „věžák“. Rhodský kolos byl
i pro samotnou zemi příliš těžký. Udržela ho na svém hřbetě
jen asi padesát let. Pak ho setřásla.

7. Maják na ostrově Fáru
K starověkým stavebním divům konečně patřil i maják na
ostrově Faru při vstupu do alexandrijského přístavu. Byl 180 m
vysoký a měl podobu stupňovité věže zakončené místností, ve
které hořel oheň viditelný na vzdálenost 50 km. Mohutnou
stavbu budovali Egyp~ané 20 let. Tento div světa byl postaven ve
3. století př. n. l., je tedy věkem nejmladší, přesto zmizel tak, že
dnes ani nevíme, kde přesně stál.
Ze všech starověkých divů světa se dožily naší doby jen pyramidy. I jejich sláva však patří již minulosti.
F. H.
Prameny: Vojtěch Zamarovský, Albatros Praha, 1972 - „Za sedmi divy světa“
Dr. Olga Spalová, nakladatelství Svoboda 1968 - „Co to je, když se řekne...“
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Obrazy Evy Dvořákové v Divišově vile
Od pátku 3. srpna do středy 29. srpna 2012 viselo v Divišově vile přibližně 70 obrazů s motivem krajiny, vesnických motivů, zátiší, květin a portrétů od
malířky Evy Dvořákové - Dalecké. Malířka pochází z Hlinska v Čechách, kde
se 4. května 1958 narodila.

Skoro všichni přítomní na zahájení výstavy v pátek 3. srpna se shodli
na tom, že její obrazy působí vyrovnaně, a že z nich vane smysl pro soustředěnou skladbu obrazu. Však taková
shoda není náhodná. Zamýšlela jsem
se, proč takto obrazy Evy Dvořákové
působí. Příčinou jsou nesporně jasné
a teplé barvy, červená a žlutá, které
jsou doplňovány paletou modrých, zelených a zlatohnědých tónů. Také jsem
si všimla, že oči všech návštěvníků vernisáže se zálibou spočinuly na kresbě
obrazů, které mají klasickou plnost tvaru. Obrazy opravdu zaujmou svou jednoduchostí harmonických křivek. V celé tvorbě se jako v čisté a působivé melodii ozývá výtvarné vyjádření malířky,
protože bylo Evě Dvořákové - Dalecké
vždy blízké. Zůstala věrná malbě svého
vrozeného barevného cítění, proto svého učitele a podporovatele, akademického malíře Jaroslava Šmídru nezklamala. Pokus studovat na Akademii výtvarných umění ji v Praze nevyšel, přesto
ak. malíři J. Šmídrovi a vůbec všem lidem dokázala, že její obrazy jsou působivé a spojené s prožitkem. Tvůrčí
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projev malířky Evy se opírá o vzpomínky z dětství, kdy tatínek bral celou rodinu na výstavy. Vztah k umění ji formovali malíři, výtvarníci - dědeček a strýc,
se kterými byla v kontaktu. Nesporně
stáli v povědomí stěžejních hodnot, které podnítily malířku Evu k rozhodnutí
a k uskutečnění studia v Brně na Umělecko-průmyslové škole. Babička ve
Rváčově u Hlinska ji také byla oporou,
i ona působila na tvůrčí fantazii své nadané vnučky vyprávěním o malíři Kavanovi, který do jejich hospody pravidelně docházel. Z námětů na obrazech je
patrné, že i půvabná Vrchovina kolem
Hlinska, ve které se malířka narodila,
stála za jejím odhodláním přesvědčivě
vyjadřovat svými obrazy krajinu domova. Nádhernou přírodu z toto kraje nám
na její výstavě připomněl také malířský
stojan Antonína Slavíčka. Kde se vzal
tak vzácný předmět na malířčině výstavě v Divišově vile? Jistá paní opatrovala tento poklad s iniciálami A. S. do
slavného malíře na půdě svého domu.
Později ho svěřila do rukou Evy Dvořákové - Dalecké, proto byl součástí výstavy i s jejím obrazem květin, který na
něm visel. Kdo ví, zda právě na tomto
malířském stojanu byly namalovány ty
slavné a známé obrazy - Kameničky,

Studie pohřbu v Kameničkách, Vítr v Kameničkách, Silnice a Horská cesta? Obdivován na vernisáži nebyl pouze malířský stojan Antonína Slavíčka a obrazy Evy Dvořákové, ale též hudba, která
spolu s nimi souzněla v podání klavíristky a skladatelky Lucie Ulrichové
rodačky z Olomouce. Všichni jsme se
zaposlouchali do libých tónů velkého
romantika F. Lizsta a flétna, která s klavírem vytvořila dokonalý rytmický motiv v podání Šárky Dvořákové, nechala
vyniknout dokonalému souznění obou
interpretek. Na výstavě nezněly pouze
tóny klavíru a flétny, také housle svým
měkkým pohlazením přispěly k originální náladě a v rukách mladičkého,
nadějného 14letého houslisty Štěpána
Kvocha zněly svěže a radostně. Velké
uznání sklidila i paní učitelka Kubátová, jejíž projev k tématu výstavy v Divišově vile upoutal všechny přítomné,
však byl také po zásluze odměněn potleskem. Potlesk a obdiv náleží samozřejmě také firmě Elmet, nebo~ ona přispívá svými hmotnými prostředky a tím
vytváří kulturní zázemí pro výstavy a hudební akce, což není v dnešní době samozřejmostí.
Marcela Danihelková
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SKAUTING
Tábor Aueršperk 2012
Zbytky zříceniny hradu Aueršperk ze
13. století byly výbornou kulisou pro náš
skautský tábor. Ten se rozkládal v údolí
říčky Bystřice - co by kamenem z hradu
dohodil. Letošní tábor provázela legenda
středověkých rytířů se vším všudy. Zažili jsme pravé rytířské turnaje, slavnostní
hostinu, velké bitvy i středověký bál. Zachránili jsme krále Artuše, kterého zaklela zlá čarodějnice Morgana Le Fay.

připraven se opět vyplatilo. Bouřka s padajícími stromy a kroupami o velikosti

š~avnatých třešní prověřila naše schopnosti. S trochou snahy jsme dali tábořiště dohromady a tábor běžel již 2 hodiny po bouřce jako po másle.

Výlety nás zavedly do malebného
městečka Bystřice nad Perštejnem, kde
jsme prověřili místní koupaliště i nádhernou horolezeckou stěnu. Navštívili jsme
Návštěvní den nás překvapil, přes
120 dětí a rodičů se tísnilo kolem táborového ohně. Velmi nás to potěšilo. Na
oplátku skauti obohatili rodičům jejich
příjezd kulturní vložkou. Děkuji všem vedoucím za povedený tábor, rodičům za
důvěru a pekárně Jenta za pomoc s realizací tábora. Těším se, až za rok opět
ucítím vůni našich podsadových stanů.
Vedoucí Martin Pí•a Pittner

i přehradu Vír, či další z hradů Zubštejn.
Šedesát účastníků tábora vytvářelo nádhernou atmosféru při slavnostních ohních,
velkých hrách i nových večerních nástupech při svíčkách. Dostalo se i na tradiční záležitosti, a tak si někteří splnili
zkoušku dospělosti - Tři orlí pera a Dva
dny bez ničeho. Zkoušeli jste 24 hodin
nemluvit a nejíst, či vyrazit na 2 dny do
přírody jen v oblečení? Nezapomněli jsme
ani na vzdělání - například lekce zdravovědy s možností natočit si EKG nadchla snad každého. Řídit se heslem Bus
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

Červenec v Jakub klubu
Nízkoprahové zařízení Jakub klub bylo pro děti v červenci
opět otevřeno. Děti užívaly prázdniny v klubu volnočasovými
aktivitami, např. výtvarnými činnostmi, tancem, hudbou, promítáním filmů, sportem a mnohými dalšími. Uskutečnili jsme
i dva výlety. První výlet, historické téma, do Pevnosti Josefov —
Jaroměř dne 11. 7. 2012 — děti s průvodkyní a odborným výkladem prošly podzemní chodby a místnosti pevnosti vybudované koncem 19. století. A jelikož jsme byli v Jaroměři, při té
příležitosti jsme navštívili nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Malého Bobše, který je umístěn ve středisku Milíčův

dům v Jaroměři. Zde si děti prohlédly prostředí a podmínky svých
vrstevníků — klientů z Jaroměře a blízkého okolí. Děkujeme panu řediteli Bc. Josefu Macháčkovi za možnost návštěvy jejich
NZDM.
U druhého výletu jsme téma zaměřili technicky a podnikli
jsme výlet do Poděbrad s exkurzí do malé vodní elektrárny
na Labi, kdy nás exkurzí s potřebným odborným výkladem provedl vedoucí MVE pan Ruml, za což mu také patří velký dík. Po
exkurzi jsme s dětmi nasedli do přistavené výletní lodi krále
Jiřího z Poděbrad a pluli s ní přes zdymadlo proti proudu až na
soutok Labe s Cidlinou. U přístaviště jsme se krátce občerstvili v restauraci, nasedli do motorového vláčku a jeli s ním zpět
do Poděbrad. Dětem se plavba a následná jízda motoráčkem
moc líbila.
V srpnu je provoz v Jakub klubu uzavřen, jelikož budou
probíhat některé rekonstrukční a udržovací práce, aby se děti
po prázdninách mohly navrátit do ještě bezpečnějšího a atraktivnějšího prostředí (malování, rekonstrukce tanečního sálu aj.)
Tématem měsíce září je „A zase zpátky do školy“, v němž
uskutečníme „Den otevřených dveří Jakub klubu“, jehož přesný termín ještě není stanoven. Také tradičně v Jakub klubu
v září budou děti čekat volnočasové aktivity jako vaření, keramika, kuželky a mnoho dalších příjemných překvapení pro jejich radost, úsměv a spokojenost. Díky novému uspořádání prostor jsme navýšili kapacitu klubu na 20 dětí.
Mgr. Radek Slavíček, vedoucí klubu

Podpora rodiny, sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Po období dovolených opět naplno pokračuje naše práce —
poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
Jsme rádi, že KÚ Pardubice uvolnil mimořádnou dotaci a naše
služba je do konce roku finančně pokrytá. Doufáme, že v příštím roce se nám bude ve financování dařit lépe, letos jsme
si až v srpnu mohli oddychnout a konstatovat, že finance do
konce roku máme.
Navýšili jsme počet rodin, ke kterým můžeme jezdit, z 10 na
16, s některými rodinami jsme se již rozloučili a nové poznáváme. Zásoby oblečení a obutí v našem improvizovaném šatníku
se nám tenčí. Prosíme tedy znovu všechny o darování dětského oblečení i obutí. Přivítáme kojenecké věcičky, v rodinách se na podzim narodí dvě miminka.
Dále prosíme o dětskou postýlku, hračky, kuchyňské potřeby, ložní prádlo, ručníky i utěrky. Do zimy je sice ještě
daleko, ale s předstihem prosíme o kamna na tuhá paliva —
maminka s dětmi, která nebyla schopna platit pronájem, se
přestěhovala do staršího domku ke svým příbuzným. Ve dvou
místnostech, které tam obývá, kamna nejsou a bude pro ni
těžké z rodičovského příspěvku ušetřit na jejich nákup.
Můžete nám nabídnout i další věci, které můžou ještě
sloužit, a vy sami už je nepotřebujete. Obracejte se prosím na
email hudcova.charita@seznam.cz, nebo tel. 731 598 914.
Všem dárcům předem moc děkujeme.
Rita Hudcová, vedoucí služby
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Hledáme dobrovolníky
Charita Přelouč - NZDM Jakub klub hledá ochotné lidi na
dobrovolnickou činnost pro:
pomoc dětem s úkoly, doučování, taneční, hudební a sportovní
činnost, rukodělné práce, vaření, keramika, malování a jiné ☺
Každý dobrovolník si může vybrat, v čem je dobrý a kterým aktivitám se bude věnovat!
NABÍZÍME:
" získání zkušeností s týmovou prací
" odborné proškolení, rozvíjení vlastních dovedností
" potvrzení o absolvování dobrovolnické práce
" možnost realizace vlastních nápadů v této oblasti
POŽADUJEME:
" trestní bezúhonnost (výpis z RT)
" minimální věk od 15 let
" dobrovolnická činnost 1 hodinu týdně
Kontakt:
web:
http://prelouc.charita.cz/
e- mail:
charita.prelouc@gmail.com
slavicek.charita@seznam.cz
tel.
731 402 371, 731 402 376
Kurz komunikace a základů psychologie pro nové dobrovolníky bude v sobotu 8. září od 9.00 v Jakub klubu. Kurz
je zdarma, lektorka Mgr. Eva Bicanová.
Taky hledáme dobrovolníky pro rozhovory a procházky se
seniory! Kontaktujte nás!

KLUB AKTIVNÍ SENIOR

podělíme. Také si upřesníme plán našich aktivit na září 2012 - červen 2013. Připravte si nápady!
Připravujeme tyto akce: 15. 9. výlet do Chrudimi v rámci
akce Evropského kulturního dědictví, dále pak pěší výlety Slatiňany — Chrudim, Brandýs nad Orlicí — Choceň, celodenní výlet do vzdálenější destinace, pěší výlety po okolí Přelouče, společná návštěva adventních koncertů v Divišově vile, společná
návštěva výstavy obrazů, burza vánočních receptů s ochutnávkou…
Těšíme se na vás!
Hanka a František Kubátovi

DALŠÍ AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY
PRO SENIORY
PC KLUB s panem Pultrem každou středu 9.00 - 11.00 v Jakub klubu. Začínáme 5. 9. 2012.
Německá konverzace každou středu 14.00 - 15.00 na faře.
Pozor, v září výjimečně čtvrtky! Začínáme 6. 9. 2012.
Relaxační cvičení pro seniorky s Irenkou Staňkovou každý
pátek 16.00 — 17.00 v Jakub klubu. Začínáme 5. 10. 2012.
VÝSTAVA „BABIČKO, DĚDO, CO VŠECHNO UMÍTE?“ Tvořivé ruce našich seniorů, se v Přelouči koná ve dnech 2. — 4. října 2012 v budově nového městského úřadu v čase 9.00 — 17.00.
Záštitu nad akcí převzala Rada města Přelouč. Vernisáž se
uskuteční v úterý 2. 10. 2012 v 10.00. Všechny zájemce srdečně zveme, a pokud by rád někdo ještě svoje věci na výstavu
zapůjčil, a~ nás kontaktuje na tel. 731 402 371. Během září
budeme exponáty kompletovat.
Zdenka Kumstýřová

Klub Aktivní senior se sejde po prázdninách v úterý 4. 9.
2012 od 9. 30 hodin v Jakub klubu. Kdo má obrázky, video,
zajímavé zážitky z cestování, přineste je a společně se o ně
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz
Modlitba a Práce
- Ora et Labora
Milí spoluobčané našeho města a okolí, milé děti a studenti. Tento měsíc je výjimečný pro mnohé, protože začínáme
něco nového. Jsou za námi dva měsíce
krásných zážitků, radujeme se z pěkných
olympijských výsledků českých sportovců
a je tady opět čas učení a práce. Prastaré heslo řádu Svatého Benedikta „Ora et
Labora“ připomínalo mnichům dvě důležité věci, naplnit svůj život smysluplnou
prací a posvětit jej modlitbou. V dávných
dobách se naše město a jeho obyvatelé
s benediktiny potkávali častěji, protože
jsme měli v nedalekém sousedství klášter v Opatovicích nad Labem, odkud byli posíláni benediktýnští kněží k duchovní službě do našeho města Přelouč. Díky
husitským válkám bohužel klášter neexistuje, to je obrovská škoda kulturní i duchovní. Je zajímavé, že Přelouč a Opatovice n. L. mají podobný znak města rošt,
ale s jednou malou rozdílností - Opatovice mají ve znaku i opatskou berlu, která
byla symbolem představeného kláštera,
(nosil berlu a mitru = hůl a čepici, jakou
nosí biskup).

Přeloučské
svatojakubské dni
O letošních prázdninách jsme v našem kostele o slavnosti sv. Jakuba přivítali pomocného králové - hradeckého
biskupa Mons. Josefa Kajneka. Byl pozván na zahájení Katolické Dominikánské misie v Přelouči a pro požehnání
všem misionářům, Dominikánům a jejich spolupracovníkům. Chtěl bych upřímně poděkovat za vstřícnost vedení našeho Města, počnouc paní starostkou Irenou
Burešovou a všem institucím a lidem,
kteří nám pomáhali při organizaci této
misie. Upřímné poděkování patří i našim
občanům a zároveň farníkům, kteří pečovali o misionáře, přinášeli jim potraviny a pekli různé koláče, buchty a někteří s nimi i sloužili v terénu. Na faře jsem
měl 10 dní cca 34 lidí na snídani a večeři, a oběd se odbýval v hospodě u Raka.
Všichni tito lidé sem přijeli jako dobrovolníci, pracovali zdarma, konali svou
činnost a dali svůj čas a energii pro druhé. Kromě práce probíhala v kostele po
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celý čas i modlitba. Bylo úžasné v předních lavicích presbytáře vidět a slyšet
modlitby a zpěvy kněží a bratří dominikánů. Možná tam před stovky let seděli kněží benediktýni v černém řeholním
rouchu. A možná, že jste v kostele byli
pokřtěni i Vy, a tedy do kostela a církve
patříte, ale z nějakého důvodu již sem
nechodíte. Vra~te se, Bůh je dobrý, je možné se o Něho opřít. „ ON TĚ NIKDY NEOPUSTÍ“, tak říkal můj pan farář, když
jsem byl kdysi vyloučen ze semináře
v Nitře. A neopustil! Bůh je věrný, jsem
knězem, jsem zde v Přelouči doma, a chci
se tady modlit a pracovat, společně s Vámi pro Boží slávu. K tomu a~ nám všem
pomáhá Bůh.

Dětský tábor
ve Sloupu v Čechách
Letošní farní dětský tábor měl název:
„Nebýt solným sloupem; aneb být sloupem pro druhé“. Náš farní tábor byl opět
organizován pastorační asistentkou Lucií Pavelkovou a týmem spolupracovníků. Počasí nám přálo a příroda, prostředí i nálada byly výborné. Prošlapali jsme
si turistické trasy a vyhlídky i skalní hrad
s kaplí poustevníka Samuela. Bydleli jsme
na staré faře, dnes již knězem neobydlené. Do Sloupu dojíždí z Nového Boru starý 82letý kněz na mše do kostela sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
(svátek 25. 11.), patronky filosofů.

Kříž sv. Benedikta
Kříž sv. Benedikta je řádovým odznakem
benediktinů.
Kříž obsahuje Benediktovo zažehnávání.
Jde o ozdobný řecký kříž umístěný v oválu.
$ Mezi rameny kříže jsou písmena
C S P B - Crux Sancti Patris Benedicti,
tj. kříž otce Benedikta.
$ Na svislém břevnu kříže jsou písmena
CSSMLCrux Sancta
Sit Mihi Lux
Kříž svatý a_ je
mým světlem,
a na příčném
břevnu jsou
písmena
N D S M D - Non Draco Sit Mihi Dux,
drak (bábel) a_ mi není vůdcem.
$ Nahoře uprostřed se někdy nachází slovo
PAX (tj. pokoj), - nebo IHS = Iesus
Hominum Salvator (tj. Ježíš Spasitel člověka)
$ Na oválném pásu kolem kříže je dále
umístěno 14 písmen VRSNSMVSMQLIVB
Vade Retro Satana Numquam Suade
Mihi Vana Sunt Mala Quae Libas Ipse
Venena Bibas
Odstup satane, už mně nikdy nesváděj,
tvé sliby jsou jen klam,
svůj jed si vypij sám!
Motiv benediktinského kříže
se stal tradičním symbolem
benediktinských klášterů
a jejich kostelů.

Skupinka při rozšifrování zprávy
Jeden z misionářů v Přelouči, bratr
Justin, nyní student filosofie a teologie
ve Francii v Toulouse, nás přijel navštívit a udělat pro děti
a mládež program
o řeholním životě.
Nechyběl ani na noční bojovce, dost ale
vylekal nic netušící
trampy. Ti zde v lese
tábořili a překvapeni,
Poustevník
vidíce bratra Justina,
Samuel
domnívali se, že vidí
na skalním hradě
Ježíše. Situace se vysvětlila a všechno dobře dopadlo.
Díky Bohu za krásný tábor a š~astný
návrat. Přeji Vám nalézt ten správný směr
v životě, cílem je Kristus, také najít přátele a spolu ke Kristu kráčet. Věrně, Vytrvale, Vesele. Zvu také děti v novém školním roce k výuce náboženství. Informace
na Faře.
Všem žehnám, P. Pilka Lubomír.
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Jedousov - obec na cestě do Choltic
Při cestě z Přelouče do Choltic budeme projíždět obcí Jedousov. Obec leží
cca 6 km jihovýchodně od Přelouče 6 km
a patří k ní ještě dvě části, Loděnice
a Horecký dvůr. Krajina je tady zvlněná
a téměř bezlesá, ale o tom až po samotné návštěvě obce.
První zmínka o Jedousovu je z roku
1530, kdy Zikmund Anděl z Ronovce, rytíř na Štěpánově, prodal ves rytíři Čeňkovi Střelovi z Rokyc. Jedousov je doložen
v písemných záznamech v souvislosti se
Štěpánovem s jeho tvrzí a poplužním
dvorem též v roce 1545. Tohoto roku bylo celé dědictví Štěpánov připsáno Aleně
z Dražovic, manželce Davida Střely z Rokyc. Historik August Sedláček píše ve své
knize Hrady, zámky a tvrze, že jejich vnuk,
Purkhart Střela z Rokyc, císařský rada,
své dědictví velmi rozmnožil. Protože se
zúčastnil povstání r. 1618, byla mu zabavena jeho panství, včetně Štěpánova.
Naštěstí rodový majetek po všech dramatických událostech zachránila jeho
manželka Sabina Střelová z Vchynic, proto byl opět vrácen do Desek Zemských.
Pozůstalí po Purkartovi, synové Rudolf
Václav a Vilém Oldřich se o dědictví otcovské r. 1638 rozdělili. Později, v roce
1667 svůj podíl Vilém Oldřich prodal a tvrz
Štěpánov, dvůr i ves, vsi Klenovku, Jedousov a 2 pusté chalupy v Nechlebích.
Celý tento majetek koupil Jan Ctibor Jenik Zásadský z Gamsendorfu, který po
čase opět Štěpánov prodal a jeho příslušné statky v roce 1678. Další osudy
Štěpánova a jeho veškerých statků, tedy
i Jedousova jsou spojeny se jmény pánů
z Valderode a na Řepíně a také s Františkem Vojtěchem Cikánem z Čermné
a jeho chotí Annou Františkou z Dobřenic, která prodala po smrti svého manžela roku 1706 celý svůj majetek Romediovi Janovi z Thunu a tak se Štěpánov,
Klenovka, Jedousov, ves pustá Nechleby
dostaly pod panství Thunů a v jejichž
vlastnictví zůstaly do poloviny devatenáctého století. Od roku 1902 se stal
Jedousov po odtržení od Choltic samostatnou politickou obcí. Ještě po první světové válce žilo v obci 400 obyvatel.
V té době na přelomu 19. a 20. století žil v Jedousově buditel českých lidí
na Cholticku Václav Morávek. Byl to vzdělaný rolník, nadšený pro českou věc, rozuměl i zpěvu a hudbě. V kostele hrával
na varhany. Václav Morávek se proslavil
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především jako starosta Jedousova po
celých 33 let a také jako člen c. k. školní
rady. Měl zásluhu na postavení kaple
Panny Marie v obci v roce 1890. O de-

set let později se zasloužil o založení
hasičského sboru, jemuž také předsedal.
Jeho aktivita byla po zásluze odměněna
pochvalným dekretem, v němž mu byl
vzdáván dík za loajálnost a vlasteneckou obětavost v době války roku 1866
a v dekretu byl oslovován: Vaše blahorodí.
Zajímavé je i jméno obce Jedousov.
Zpočátku to byla usedlost, zvaná Dědousův dvůr, pravděpodobně se jednalo o příjmení některého vladyky, nebo
rytíře a mělo hanlivý přídech, něco jako morous. Příjmení vznikala od 14. do
18. století. Nejdříve se objevují u šlechty,
pak u měš~anů a posléze u svobodných
sedláků. Začala se používat proto, že bylo potřeba odlišit osoby stejného křestního jména v obci. Pěknou obec Jedousov
zdobí několik domů se zachovanými fasádami z přelomu devatenáctého a dvacátého století. Pozorný návštěvník si nevšimne jen kaple Panny Marie, nyní nově
opravené, ale určitě ho zaujme i překrásný český statek čp. 3, který vedle jmenované kaple stojí. Vesnička má také svůj
vlastní hřbitov.
Do okolní přírody můžeme vyrazit po
mnoha polních cestách, které jsou lemovány alejemi a mezemi. S lesy v rámci
katastru obce je to malinko horší, jihovýchodně od Loděnice nalezneme na Pilských horkách malý lesík, severně od Jedousova se nachází rozsáhlejší lesní porost, který patří do katastru obce Veselí
a jenom nepatrná jižní část Jedousovu.
Krajina je členitá a dalo by se říci
kopcovitá. Nejnižší nadmořská výška je

u Lipoltické svodnice v místech, kde opouští katastr, tj. 222 m n .m., a nejvyšší na
svazích jižně od Jedousova, tj. 266 m n.m.
Právě tento rozdíl přes 40 metrů na relativně malé ploše vytváří dojem kopcovité krajiny.
Největší vodní plochou je rybník v Jedousově, další dva malé rybníčky nalez-

neme na jihu Loděnice a Horeckého dvora. Kde je voda tam je i život, na jaře se
ve všech rybníčcích rozmnožují žáby
a během léta nad hladinou létají pestrobarevné vážky. S vodním ptactvem je
to horší, protože vodní plochy jsou to malé s minimem hnízdních příležitostí pro
vodní a mokřadní ptactvo. Nesmíme zapomenout na dvě významné vodoteče,
kterými jsou Lipoltická svodnice, která
protéká dny několika zrušených rybníků
(všímavý pozorovatel určitě
zaregistruje
bývalé hráze),
a Veselský potok, jehož pramenem, dalo
by se říci, je
Jedousovský
rybník. Obě vodoteče jsou přirozenými migračními koridory pro mnohé živočichy.
Do přírody v okolí Jedousova můžete
vyrazit v jakoukoli roční dobu, na jaře
v době kdy kvetou aleje a meze a během léta a podzimu v době zrání plodů, au už to jsou jablka, hrušky nebo šípek a trnky. V zimě můžete pozorovat
lovící káňata, motáky pilichy nebo poštolky, radost vám určitě udělají i panáčkující zajíci a krásně vybarvení bažantí
kohouti. Takže hurá kdykoli do Jedousova a jeho okolí.
Článek o historii je zpracován dle
Hradů, zámků a tvrzí I. - August Sedláček
a jiných archivních materiálů
Mgr. Jiří Rejl (přírodní věda)
Marcela Danihelková (regionální dějiny)
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Kulinářské okénko
Vážení čtenáři, prázdniny jsou pryč,
zůstávají už jen vzpomínky. Ale podzim
je také obdobím hojnosti plodů z našich
zahrádek. Budeme tedy připravovat jídla
právě z nich.
Začneme zeleninovými saláty.
Hlávkový salát s balkánským sýrem
Co budete potřebovat: hlávkový salát,
úměrné množství balkánského sýra,
rajčata, vinný ocet, malé škvarečky
z uzeného špeku (bez sádla).
Postup: natrhaný salát dejte do misky,
přidejte na menší kousky nakrájená
rajčata, nastrouhaný sýr, zalijte octem
a nechte vychladit. Bude-li se vám zdát,
že máte málo sýra, ještě si přistrouhejte.
Na závěr přidejte škvarečky. Podávejte
s vekou.
Ledový salát s vejci a uzeninou
Co budete potřebovat: ledový salát,
vařená vejce, měkký salám, cibuli, sůl,
mletý pepř, plnotučnou hořčici, zakysanou smetanu. Vše úměrně k počtu
strávníků.

Postup: salát nekrájejte na nudličky, přidejte nasekaná vajíčka, salám, hořčici,
cibuli. Osolte, opepřete a zalijte smetanou. Promíchejte a dejte vychladit. Podávejte s vekou.
Fazolový salát
Co budete potřebovat: uvařené bílé
a vychladlé fazole, ostrý kečup, špetku majoránky, olivový olej, cibuli, měkký salám (gothaj)
Postup: kečup smíchejte s olejem, solí,
majoránkou a pokrájeným salámem. Dobře promíchejte, přidejte fazole a nechte alespoň 2 hodiny v chladničce rozležet.
Občas promíchejte. Podávejte s pečivem.
Rajská jablíčka s majolkou
Co budete potřebovat: rajská jablíčka,
měkký salám, tvrdý sýr, cibuli, majolku, plnotučnou hořčici, sůl, pepř.
Postup: v míse smíchejte majolku, hořčici, sůl, pepř, nadrobno nakrájenou cibuli, na malé kostičky nakrájený salám
a sýr. Na závěr vmíchejte na kousky pokrájená rajčata. Salát se může podávat
okamžitě s vekou.

!

Tvorba zeleninových salátů také záleží na vaší fantazii. Nebojte se a zkoušejte.
A tew něco z jiného soudku.
Sterilované kedlubnové zelí
To se vám hodí v zimních měsících. Tentokrát budu uvádět přesná čísla, která
jsou vyzkoušená.
Co budete potřebovat: 2 kg gigantů,
3 l vody, 4dkg soli, 10 dkg krupicového cukru, 3dcl 8% octa, 1 lžičku hořčičného semínka.
Postup: 2 litry vody svařte se solí. Oloupané kedlubny nastrouhejte na hrubém
struhadle a na 5 minut ponořte do horké slané lázně. Vodu slijte, kedlubny nechte okapat. V 1 litru vody povařte cukr, ocet
a hořčičné semínko. Kedlubny napěchujte do sklenice, zalijte horkým nálevem,
zavíčkujte a sterilujte 15 minut při teplotě 90 C. Tak to je první etapa.
Druhá nastane před konzumací. Na oleji osmažte nadrobno pokrájenou cibuli,
přidejte zelí a poduste. Přidejte jíšku, případně dochu~te solí, pepřem a cukrem.
To by pro dnešek bylo vše.
A~ se vám dílo daří
Pavel Culek

Inzerce

9 / 2012

29

Napsali nám

!

Sbor Tůmy Přeloučského
Církve československé husitské slaví narozeniny
19 října uplyne 60 let od slavnostního otevření přebudovaného sboru z původní židovské synogogy. Tu založil židovský obchodník Abraham Weiss a jeho
manželka a dostavěl J. Winternitz roku
1861. Od roku 1937 si synagogu pronajímali k bohoslužebným účelům členové
Církve československé (zkr. CČS, od roku 1971 přidán název „husitské“ CČSH)
pod duchovním vedením katechety Františka Voňky. Snahy získat pozemek či budovu pro vlastní sbor a faru zesílily zejména po zřízení samostatné Náboženské
obce Církve českomoravské roku 1940
(za protektorátu Čechy a Morava). Každoročně se konaly sbírky za tímto účelem. Vážně se uvažovalo o koupi domu
v ulici Čelakovského (dnes Čs. Armády)
č.p. 837, či o koupi pozemku u biografu ve vlastnictví p. Linharta. To už však
byl poválečný rok 1946, a židovský majetek, za války povinně odprodaný městu, se vracel původním majitelům. Proto bylo rozhodnuto jednat s židovským
ústředím v Praze o koupi synagogy a přilehlého domu č.p. 332 v Růžové ulici, bývalé židovské školy.Tyto snahy byly završeny 10. 12. 1946 a objekt zakoupen
od židovské obce v Pardubicích, do jejichž správy tento majetek přešel. Záhy
bylo přikročeno ke stavebním úpravám,
které nezištně řídil František Kubelka st.,
stavitel v Cholticích, otec architekta Františka Kubelky z Prahy, který přestavbu
projektoval. Od dubna 1949 se scházeli
členové ke stavebním pracem téměř každodenně, z Přelouče i z venkova, příslušníci církve i mimo církev. Akademický
malíř Karel Skála z Prahy vytvořil na čelní zdi postavu Pána Ježíše a návrh výzdoby kruhového okna, který se však už
nerealizoval. Téhož roku Rada starších
schválila návrh, aby byl nově upravený
sbor pojmenován „sbor CČS Tůmy Přeloučského“, podle kněze a pozdějšího
biskupa Jednoty bratrské Tůmy, narozeného v Přelouči v 1 pol. 15. st.
V polovině roku 1952 přestavba sboru spěla ke svému závěru, proto byl stanoven za slavnostní den otevření 19. říjen 1952. V téže době Místní národní
výbor na návrh Rady starších schválil
přejmenování ulice Růžové, ve které se
nachází farní dům a sbor, na ulici Tůmy
Přeloučského.
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V předvečer otevření sboru se konal
„Kulturní večer“ s přednáškou Miroslava Kaňáka na téma „O Tůmovi Přeloučském“. Následující den zachycuje pisatel
Pamětní knihy takto: slavnostní průvod,
čítající přes 500 účastníků, s mnoha významnými hosty z řad církve, zástupci
města i samotnými tvůrci (akademický
malíř Karel Skála, a rodiče toho roku zesnulého architekta Kubelky), se vydal od
vlakového nádraží přes město ke sboru.
Bohoslužbu vedl královéhradecký biskup J.A. Tabach, slavnostní promluvu pronesl profesor Husovy bohoslovecké fakulty Dr. Zdeněk Trtík. A kronikář dodává,
že sbor byl zaplněn do posledního místečka a slavnost měla radostný a důstojný průběh.
Od té chvíle sbor sloužilsvým bohoslužebným i kulturním účelům. Staveb-

ní práce na kolumbáriích a farním domě
pokračovaly i v dalších letech.
Ráda bych jménem Rady starších
pozvala Vás všechny v neděli 21. října
k oslavě 60. výročí od otevření sboru
i k poděkování Bohu za všechny obětavé bratry a sestry, kteří přispěli svým
dílem i nemalými finančními protředky.
Ač ve skromějších podmínkách, budeme
se též snažit o radostnou a důstojnou
atmosféru při bohoslužbě, kterou povede královéhradecký biskup Štěpán Klásek, završenou koncertním vystoupením
sboru Foerster.
Prosím majitele starých pohlednic či
fotografií synagogy a sboru, aby mne
kontaktovali na tel 723 504 135 nebo
osobní návštěvou na faře.
Tereza Šmejdová Koselová
farářka

Inzerce
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150 let Sokola a XV. všesokolský slet v Praze
Na začátku prázdnin se v Praze uskutečnil XV. všesokolský slet. Diváky zaplněné tribuny stadionu v Edenu ukázaly,
že hromadná vystoupení cvičenců mají nejen své tradice, ale
i stále mnoho nadšených příznivců. Vyzpovídala jsem jednu
z cvičenek Sokol Přelouč, aby se podělila o své zážitky, o které nebyla během týdenního pobytu ve sletové Praze nouze.
Sestra Jana Bahníková vyprávěla o tom, jak se společně s dalšími cvičenci skladby pro Věrnou gardu ubytovala na Strahovských kolejích, odkud dojížděli (někdy i třikrát) denně do Synot Tip Arény v Edenu na zkoušky. Silným zážitkem byl pro ně
slavnostní zahajovací průvod Prahou a účast na odpolední mši,

lo závěrečné vystoupení nezapomenutelným zážitkem. Vše se
vydařilo a Sokol se těší na zahájení nového cvičebního roku
v září.
Jitka Lelková

Závěr sletu, poslední rozloučení s diváky

Věrná garda přeloučského Sokola
před vystoupením 6. 7. 2012 na seřadišti
kterou sloužil pro všechny sokoly v katedrále Svatého Víta arcibiskup Duka, který jim popřál mnoho zdaru a vysvětil historické sokolské prapory. Po mši si prohlédli dóm s výkladem
profesionálních průvodců. U příležitosti oslav 150. výročí založení Sokola byly pořádány doprovodné akce v Tyršově domě,
divadelní představení v Divadle ABC a Kampa, ve Studiu Ypsilon a samozřejmě velkolepý sportovní program SOKOL GALA
v TIPSPORT ARÉNĚ v Holešovicích.
Hlavní sletové dny byly zahájeny ve
čtvrtek večer v 21 hodin. V televizním přenosu mohli všichni sledovat, jak úvodní
ceremoniál doprovázel liják, ve kterém
dlouhé minuty stáli i cvičenci Věrné gardy, kteří odcvičili svou skladbu v naprostém klidu, když byli promoklí do poslední
nitky. Druhý den dosoušeli oblečení na
slunci a vystupovali znovu v odpoledním
závěrečném programu.
Pro zájemce z Přelouče byl uspořádán
zájezd na závěrečné vystoupení, kterého
se zúčastnilo třicet příznivců Sokola Přelouč. Před vystoupením si prohlédli Tyršův
dům, někteří dokonce vylezli až na jeho
střechu, kde se jim z bývalých „slunečních
lázní“ naskytl neobyčejný výhled na pražské dominanty. S cvičenci se setkali na
Strahově, kam vyjeli lanovkou a odkud se
společně s nimi přesunuli do Edenu autobusem. Pro všechny cvičence i diváky by-
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Účastníci zájezdu v Tyršově domě
u sochy zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše

10. záøí 2012
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V 1. lize ragby obsadila RC Přelouč 2. místo
Na jaře 2012 nás čekalo 7 utkání.
RC Přelouč - RK Petrovice Praha
13:0 (10:0)
Body: Stýblo, Čížek Jan 5 (P), Kohout Jan 3 (TK)

RK Petrovice - RC Přelouč
32:24 (17:5)
Body: Kašpar 10 (2P), Čížek Jan 5 (P), Kouba 5 (P),
Kohout Jan 4 (2 KPP)

RC Přelouč - RC Olomouc
34:16 (24:6)
Body: Čížek Jan, Musil Petr, Čížek Jakub, Černý Jarda,
Stýblo Jan 5 (P), Kohout Jan 9 (3KPP, 1TK)

Konečná tabulka 1. ligy

RC Bystrc Brno - RC Přelouč
22:18 (15:0)
Body: Musil 10 (2 P), Kohout J. 8 (2 TK, 1 KPP)

1. RC Brno Bystrc

RC Přelouč - SMH Ostrava
12:12 (5:12)
Body: Svoboda, Čížek Jakub 5 (P), Kohout Jan 2 (KPP)
RC Zlín - RC Přelouč
11:38 (5:12)
Body: Černý, Nevrlý, Tvrdík, Čížek Jan, Svoboda,
Musil - 5 (P), Kohout Jan - 4 (2KPP),
Čížek Jan - 4 (2KPP)
RC Přelouč - 1. RC Slovan Bratislava
Body: Kratochvíl, Stýblo (5 P)

10:5 (10:0)

Tým

ZVRP

„+“

„-“ „+/-“ 4P„-7“ B

12 9 0 3 462 189 273 10 1 47
12 9 1 2 294 196 98 6 1 45
12 7 1 4 289 220 69 6 1 37

2. RC Přelouč
3. RK Petrovice
4. 1. RC Slovan
Bratislava
12 6
5. SR Mariánské Hory 12 4
6. RC Olomouc
12 2
7. RC Zlín
12 3

0
1
1
0

6
7
9
9

276
194
202
181

313
263
348
369

-37
-69
-146
-188

6
1
3
2

3
2
2
1

33
21
15
15

P. Rocht Kohout
M. Má•a Kohout

RUGBY CLUB PŘELOUČ pátá v České republice v rugby 7
Ve čtvrtek 5. července, ve státní svátek, se na hřišti RC Praga Praha uskutečnil finálový turnaj mistrovství České republiky v rugby o sedmi hráčích. Do finálového turnaje se postupně ze čtyř kvalifikačních turnajů kvalifikovalo celkem 8 týmů,
4 z Moravy a 4 z Čech. V 10:00 hodin byly rozehrány základní
skupiny, kde hrál každý s každým a po 12-ti zápasech přišly na
řadu čtyři semifinálové zápasy v tabulce křížem. Vítězové skupin hráli křížem s mužstvy na druhém místě a mužstva končící na třetím místě s mužstvy na čtvrtém místě. Na závěr celé
sedmičkové série následovala utkání o celkové umístění.
Naši borci odjeli na zápas v sestavě: Backa Radim, Trunec
Štěpán, Pánek Jiří, Mrklovský Vojtěch, Šmíd Ondřej, Musil Petr,
Čížek Jan, Čížek Jakub, Svoboda Štěpán, Kohout Jan. Mužstvo
vedli Kohout Martin a Čížek Pavel
RC Přelouč - RC Dragon Brno
5:21 (5:0)
body: Čížek Jakub 5
Utkání s Brnem byla velká neznámá. Dragon moravskou
sérii suverénně ovládl a všechny čtyři turnaje vyhrál. Favorit
utkání byl jasně daný, ale my jsme ukázali, že postup do finálové série nebyl náhodný a v poločase jsme trochu překvapivě vedli 5:0. V druhém poločase nakonec Brno dokázalo otočit
utkání, když se prosadilo především individuálně. Předvedli
jsme bojovný výkon a ukázali všem, že postup do finálové série byl zasloužený.

ný a tak poločas jsme opět 7:5 vyhráli. V druhém poločase, obdobně jako v prvním zápase, dominoval soupeř a skóre dokonale otočil na celkových 7:31. Za výkon se však opět nemusíme stydět a v dalším utkání nás čekala Olomouc.
RC Přelouč - RC Olomouc
24:17 (12:5)
body: Čížek Jakub 5, Musil 9 (P,2KPP), Kohout Jan 5, Svoboda 5
Utkání o třetí místo ve skupině jsme sehráli s Olomoucí
a pětky padaly střídavě na obou stranách. Ujali jsme se vedení a poločas, jako již tradičně, vyhráli 12:5. V druhé části se
obraz hry nezměnil a soupeř na naši pětku vždy okamžitě dokázal odpovědět. Závěr utkání jsme však opanovali a odskočili na rozdíl 9ti bodů a třetí místo ve skupině si už nenechali ujít.
RC Přelouč - RC Havířov
33:17 (14:5)
body: Čížek Jan 9, Svoboda 10, Musil 14
V semifinálovém utkání nás čekal Havířov, který v druhé
skupině skončil na čtvrtém místě, když podlehnul postupně
Spartě, Tatře a Vyškovu. Chtěli jsme si zahrát o páté místo s Vyš-

RC Přelouč - RC Praga Praha
7:31 (7:5)
body: Čížek Jan 7
Druhé utkání ve skupině jsme sehráli s domácími borci
a obhájci titulu v sedmičkovém rugby. Začali jsme dobře stejně jako s Dragonem a ujali se vedení pětkou a kopem Hanze
7:0. Pragovka do poločasu snížila pětkou, ale kop nebyl úspěš-
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kovem a do utkání nastoupili s velkým odhodláním a ihned
se ujali Svobodou vedení. Do poločasu jsme zvýšili na 14:0, ale
soupeř stačil ještě snížit na 14:5. V druhé půlce jsme hráli
moc dobře a postupně pětkami ve skóre soupeři utíkali. Ten
však nic nevzdával a též nám dokázal ještě dvakrát položit. Na
celkové skóre to však nemělo vliv a my zaslouženě postoupili do malého finále o páté místo.
RC Přelouč - RC Vyškov
27:19 (17:5)
body: Čížek Jakub 5, Čížek Jan 7, Pánek 5, Musil 10
Poslední utkání sezóny jsme sehráli s Vyškovem a moc jsme
chtěli vyhrát. Finalová utkání se hrajou na 2x10 minut a čekal
nás nejen boj se soupeřem ale i s vlastními silami. Utkání se
začalo vyvíjet dle našich představ, ujali jsme se vedení a třemi
pětkami proti jedné Vyškovu poločasově vedli 17:5. Za zmínku
stojí třetí pětka Jirky Pánka, který zazanamenal svou premiérovou rugbyovou pětku. V posledních deseti minutách se začala
projevovat únava a Vyškov začal stahovat. Utkání jsme však
zvládli a Petr Musil, jako správný kapitán, dvěma pětkami rozhodl utkání a my mohli začít slavit krásné páté místo.
Semifinále
JIMI RC Vyškov
RC Přelouč

-

RC Olomouc
RC Rental.cz Havířov

17:5
33:17

!

RC Sparta Praha
RC Praga Praha

-

RC Dragon Brno
RC Tatra Smíchov

33:10
19:10

o 7. místo
RC Olomouc

kontumačně
- RC Rental.cz Havířov

30:0

o 5. místo
JIMI RC Vyškov

-

19:27

o 3. místo
RC Dragon Brno

po prodloužení
- RC Tatra Smíchov

26:21

FINÁLE
RC Sparta Praha

-

19:24

RC Přelouč

RC Praga Praha

Konečné pořadí Mistrovství ČR v ragby „7“ 2012
1. RC Praga Praha
2. RC Sparta Praha
3. RC Dragon Brno
4. RC Tatra Smíchov
5. RC Přelouč
6. JIMI RC Vyškov
7. RC Olomouc
8. RC RENTAL.CZ Havířov
P. Rocht Kohout
M. Má•a Kohout

OPEN MARATON HOKEJBAL DOTAŽEN !!!!!!!

V Přelouči se zapsali do dějin hokejbalu. Pokus o 24 hodinový maratón se povedl. Ale nic se nerodilo snadno. Naštěstí
se původních 35 lidí postupně rozrostlo na 60 hráčů a to od
náctiletých až po ty, kteří si již v kalendáři připsali pátý křížek
svého života. První buly hodil v 19:00 hodin dne 3. 8. 2012 mezi hokejky „bílých“ a „tmavých“ místostarosta města Přelouče
pan Ivan Moravec a vše vypuklo.
Zápasy začínaly vždy v celou hodinu, hrálo se 25 minut
hrubého času, tři minuty byly na otočení stran a dále se pokračovalo a končilo se 5 minut před celou hodinou. Především
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mladších hráči jakoby nebrali v potaz, že jde o to vydržet a ne
se urvat, začali v sábelském tempu. Starší- zkušenější se snažili šetřit síly. Skóre se přelévalo na obě strany, ale postupně začaly mít navrch tmavé dresy a vypracovaly si až 20gólový náskok. Tempo sice v ranních hodinách opadlo, ale nutno říci, že
po celých 24 hodin se hráči snažili hrát a běhat a nebyl to určitě žádný „pochosák“. Krize dorazila mezi 7-9 hodinou ranní. Hodně hráčů skolil spánek a únava a v tu chvíli se zbylí
museli otáčet, aby udrželi jak tempo, tak i potřebný počet lidí
pro hru. Ale podařilo se. Hráči se postupně vraceli do hry, sku-
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pina A i B již v té době improvizovala, ale hra plynula podle
plánu. Po obědě se již konec blížil a začalo být znát, že tmaví
mají, především díky čerstvým posilám, více sil a skóre nakonec narostlo v jejich prospěch. To však nebylo vůbec důležité
a když se začala odpočítávat poslední hodina, bylo jasné, že
se tento projekt podaří. V 19 hodin byl maratón ukončen, vedení HC Jestřábi všem hráčům poděkovalo za enormní snahu a výkony.
Mezi vyrovnanými brankáři byl pak zvolen jako nejlepší
Petr Sedmák. Střelce i bodovače ovládl Radek Kopecký s 38 body (21+17). Všem hráčů byla předána pamětní plaketa a následovalo společné focení pod reklamním plakátem Maratonu.
Vedení HC Jestřábi tímto děkuje za výraznou pomoc všem
hráčům Jestřábů, Opatovic, Alfy, Fire Horses, Medvedů, Kladna,
neregistrovaným hráčům, rozhodčím, obsluze statistik, obsluze
bufetu, sponzorům a městu Přelouč, tedy všem, kteří se podíleli na tom, že se první hokejbalový maratón v ČR úspěšně povedlo zrealizovat!!!
BÍLÝ - TMAVÍ

135:177

BRANKÁŘI: Brykner (59/11), Cidlinský (41/9), Sedmák (41/8),
Poledno (61/7), Kratochvíl (66/9), Kraus (34/5)
BÍLÝ: Šmíd (13+13), Čapek (12+9), Plavec (9+3), Vamberský
(8+3), R.Štefanský (2+3), V. Navrátil (6+5), D. Novotný (6+5),
Stoklasa (3+7), Komůrka (2+13), Raška (4+1), Slanina
(17+13), Korel (12+7), Jirák (3+7), Svoboda st. (5+4),
V. Novotný, J.Kmoníček ( 0+1 ), P. Kmoníček (1+0), Poledne, Hošek (0+10), Vorba (14+7), Štajner (5+3), Cinkl (3+2),
Ziegler (3+6), Nedělka, Smolík (4+5), Vysoký (3+1), D. Štefanský (6+3).

ROZPIS PODZIMNÍ ČÁSTI — B-TÝM (OHbL)
den

datum

čas

domácí

hosté

neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle

2.9.12
8.9.12
9.9.12
15.9.12
16.9.12
23.9.12
30.9.12

11:00
17:00
14:00
11:30
17:00
17:00
17:00

Dahama Opatovice n/L
HC Jestřábi Přelouč B
SK Holcim Prachovice
HBC Jokerit Chrudim A
HC Jestřábi Přelouč B
HBC Roneka Pardubice
HC Jestřábi Přelouč B

HC Jestřábi Přelouč B
HBC Autosklo-H.A.K. Pce C
HC Jestřábi Přelouč B
HC Jestřábi Přelouč B
HBC Jokerit Chrudim B
HC Jestřábi Přelouč B
HC Olympia Hradec Král.

ROZPIS PODZIMNÍ ČÁSTI — ST. DOROST (EXTRALIGA)
den

datum

čas

domácí

hosté

sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
sobota
neděle

8.9.12
9.9.12
15.9.12
16.9.12
22.9.12
29.9.12
30.9.12

14:00
16:00
14:00
11:00
14:00
12:00
12:30

HC Jestřábi Přelouč
HC Jestřábi Přelouč
HC Jestřábi Přelouč
HC Jestřábi Přelouč
HBC Škoda Plzeň
HBC Hradec Král.1988
SK OEZ Testa Letohrad

Elba DDM Ústí n. Labem
HBC Hradec Král. 1988
HBC Vsetín
SK TOPTRANS Jihlava
HC Jestřábi Přelouč
HC Jestřábi Přelouč
HC Jestřábi Přelouč

ROZPIS PODZIMNÍ ČÁSTI — STARŠÍ ŽÁCI (MČR)
den

datum

čas

domácí

hosté

sobota
sobota
neděle
neděle

15.9.12
15.9.12
23.9.12
23.9.12

9:30
11:30
9:00
11:00

HC Jestřábi Přelouč
1. HBC Svitavy
HC Jestřábi Přelouč
1. HBC Svitavy
HBC Autosklo-H.A.K. Pce HC Jestřábi Přelouč
HBC Autosklo-H.A.K. Pce HC Jestřábi Přelouč

TMAVÝ: Heckenberg (18+15), Hejhal (16+17), Zítka (0+1), Kadaník (4+2), J. Novotný (10+8), Šanda (2+3), M. Kazimír (5+3), Tesák (0+2), Svoboda ml. (15+7), D. Kazimír (4+5), J. Fíla J. (10+8), Knížek (1+3), Pecinovský (7+4),
Kopecký (21+17), Walter (1+2), Mlynář (2+1), L.Fíla
(3+6), Vašina (11+7), Matějovský (7+9), Tamchyna (0+2),
Vlk (1+2), Panchartek (0+1), Hutla (4+6), Beneš (0+2),
Jirsa (7+6), Šprincl (17+9), Bořek (11+8)
ROZHODČÍ: Diviš, Kohout
ČASOMÍRA A STATISTIKY: Slaninová, Navrátil R., Zuzánek,
Malina
BUFET: Sukup, Plavcová, Vopatřilová, Malát, Svoboda R.
PROVOZNÍ STAN: Oddíl Rugby Přelouč
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ: FK Přelouč
SPONZOŘI: Amipa Přelouč, Jamajka bowling club, Taxi Zrmzlík, Kozubek doprava spedice, město Přelouč, Red
Bull.
- LIBUNA -

ROZPIS PODZIMNÍ ČÁSTI — A-TÝM (1. ČNHbL)
den

datum

čas

domácí

hosté

neděle
sobota
neděle
sobota
neděle

2.9.12
8.9.12
16.9.12
29.9.12
30.9.12

14:00
16:00
14:00
14:00
14:00

SK Kometa Polička
HBC Vsetín
HC Jestřábi Přelouč
HC Jestřábi Přelouč
HC Jestřábi Přelouč

HC Jestřábi Přelouč
HC Jestřábi Přelouč
TJ Paramo Svítkov Pce
HBC ENVIFORM Třinec
TJ Sokol Poruba
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Orel Přelouč - oddíl florbalu
Blíží se nová florbalová sezóna 2012/13 a ve florbalovém
oddílu Orla Přelouč tak vrcholí přípravy na start mistrovských
soutěží a pravidelnou tréninkovou činnost. Vzhledem k velkému počtu družstev v oddílu - celkem 8, přinášíme čtenářům
Roštu jejich stručný přehled, důležité informace pro ty, kteří by
chtěli zkusit začít pravidelně provozovat tento sport, či jejich
rodiče a dále pak několik zajímavých informací k soutěžím,
kterými bude náš oddíl žít celý příští školní rok:
Muži A - 3. liga - divize IV:
Áčko bez problémů udrželo účast v elitní soutěži mužů
dvoukrajové Pardubické a Královéhradecké florbalové unie,
kde tak bude mít opět velmi kvalitní soupeře - FBK Jičín, FBC
Letohrad, Spartak Vrchlabí, béčko Sokola Pardubice a další.
Ze soutěže bude 1 tým postupovat do 2. ligy a 1 tým sestupovat do Pardubické ligy. Cílem družstva pod vedením trenéra Pavla Bíny tedy je samozřejmě pokud možno klidný střed
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tabulky. V Přelouči na domácí palubovce Městské sportovní
haly se tým áčka mužů představí celkem 2x: 27. 1. 2013 a 13. 4.
2012.
Muži B - Pardubická liga - divize A:
Až do posledního kola minulé sezóny béčko mužů bojovalo o udržení této soutěže, kdy nakonec vše dobře dopadlo
a nejnižší soutěž - Pardubický přebor - se nám tak o fous vyhnula. Jak úspěšné budou záchranářské soutěže pod vedením
nového kouče Tomáše Jadrníčka i v nové sezóně se můžete
přesvědčit při domácích zápasech celkem 3x: 28. 10. 2012,
26. 1. 2013 a 10. 3. 2013.
Ženy - 2. liga - divize IV:
Po úspěšné první mistrovské sezóně v historii přeloučského florbalu zasáhnou do své druhé sezóny opět i ženy. Výsledky nebudou pro družstvo trenéra Přemka Bulíčka ze zápasů
s dalšími 9 týmy soutěže opět zas až tak směrodatné, důleži-
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té bude, aby je soutěžní florbal bavil i nadále a motivoval k dalšímu tréninkovému úsilí. Zafandit pak našim ženám můžete
přijít do přeloučské haly 27. 10. 2012 a 9. 2. 2013.
Junioři - 3. liga dorostu - divize IV:
I letos oddíl přihlásil do soutěže družstvo juniorů. Věříme, že
našim odchovancům bude opět vyhovovat možnost hrát dostatek soutěžních zápasů jak se svými stejně starými vrstevníky, tak i za béčko a ti nejlepší z nich i za áčko mužů. V domácí hale se junioři pod společným vedením Pavla Bíny, Petra
Sedláčka a Pavla Kurky představí 8. 12. 2012 a 2. 3. 2013.
Dorost - 2. liga dorostu - divize IV:
Do dorostenecké kategorie přešla většina úspěšného týmu starších žáků včetně trenéra Milana Koubka, která bude
určitě svádět rovnocenné souboje s ostatními celky z celých
východních Čech, na které se můžete do Městské haly v Přelouči přijít podívat 1. 12. 2012 a 23. 3. 2013.
Starší žáci - Pardubická liga starších žáků:
Po loňském úspěšném působení starších žáků v Pardubické lize má nyní nová generace možnost opět nabrat cenné
zkušenosti a zlepšit své florbalové dovednosti v této soutěži
s celky z jiných florbalových středisek v kraji. O zajímavé zápasy nebudou mít starší žáci jistě nouzi. V domácí hale se pak
představí 21. 10. 2012, 18. 11. 2012 a 17. 2. 2013.
Do této věkové kategorie pořádáme v září náborové tréninky pro ty kluky ročníku narození 1998 a 1999, kteří chtějí
florbal hrát pravidelně pod odborným vedením nového hlavního trenéra Jakuba Albrechta, který dosud spolutrénoval naše
ženy a též i gólmany. Tréninky budou v úterý a ve čtvrtek. Gólmanům můžeme výstroj pro začátek zapůjčit.
Mladší žáci - Liga mladších žáků - divize IV:
V této věkové kategorii je v soutěži přihlášeno celkem 8 družstev z florbalových center kraje: Pardubic, Chrudimi, Svitav, Litomyšli, Přelouče, Orlicka-Třebovska a nově i Lubné. Mladší
žáci budou hrát domácí turnaje v Přelouči 10. 11. 2012 a 23. 2.
2013.
I do této věkové kategorie pořádáme v září náborové tréninky pro kluky ročníku narození 2000 a 2001, kteří chtějí florbal hrát pravidelně pod vedením dlouholetého hlavního trenéra dětí Mirka Kumstýře. Tréninky budou v úterý a ve čtvrtek.
Gólmanům výstroj pro tuto kategorii zapůjčujeme.
Elévové - Přebor elévů - divize IV:
Nově vytvořené družstvo elévů bude
v nové sezóně začínat hrát krajský přebor.
Výhodou je, že soutěžní zápasy se hrají
na zmenšeném hřišti a ve zmenšeném počtu 3+1. Kluci se tak mnohem častěji dostanou do hry, což podporuje jejich rychlý a všestranný rozvoj. Přesvědčit se o tom
v Přelouči můžete při jejich domácích zápasech v městské hale 11. 11. 2012 a 14. 4.
2013.
Nebo také na náborových trénincích
v září pro kluky ročníku narození 2002
a 2003 ale i mladší, tzv. přípravku (2004
a 2005). Pod odborným vedením dlouholetého hlavního trenéra Mirka Kumstýře spolu s kolektivem 2 dalších dospělých trenérů (Petr Křinka, Michal Pleskot) je to jistě
zajímavá možnost, jak začít pravidelně sportovat. Tréninky budou v úterý a ve čtvrtek.
Gólmanům výstroj pro tuto kategorii také
zapůjčujeme.

Tréninky pro všechny výše uvedené družstva, která v září pořádají nábory nových hráčů, budou pravidelně v úterý a čtvrtek po škole v odpoledních hodinách. Bližší informace získáte na telefonu 732 610 593 u předsedy oddílu, nebo na nástěnkách oddílu u Orlovny, městského parku za záložnou, náměstí 17. listopadu a též v Městské sportovní hale.
Mirek Kumstýř
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