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RADA MĚSTA PŘELOUČE
59. schůze Rady města Přelouče
proběhla v pondělí 26. 11. 2012. Schválena byla změna jízdního řádu linky číslo 655101 - městské hromadné dopravy v Přelouči s účinností od 9. 12. 2012.
Z technických důvodů nebylo možné
vyhovět požadavku Komise místní samosprávy Štěpánov ze dne 27. 8. 2012 - zajistit dopravní spoj MHD Přelouč
v pracovní dny v čase mezi 14:28 - 19:31
hodin. Do místní části nejsou vedeny
žádné spoje MHD. V současné podobě
jízdního řádu není prostor pro zavedení spoje. Spoj by mohl být zaveden jen
v případě redukce některého spoje např.
jako náhrada za zrušený. Požadavek by
mohl být řešen s novým jízdním řádem
od 1. 3. 2013.
Radní rovněž vzali na vědomí zápis
ze zasedání sociálně zdravotní komise
dne 12. 11. 2012. Všichni členové KSZ
podrobně prostudovali žádost o.p.s. Volant Přelouč, zástupci KSZ provedli šetření v sídle o.p.s. Po provedeném šetření
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a diskuzi dává KSZ zamítavé stanovisko
k přidělení finančních prostředků z rozpočtu města na sociální službu terénní
programy, jako nadbytečnou a částečně duplicitní. Zároveň doporučuje podpořit o.p.s. Volant v programu práce volnočasových aktivit s dětmi, který shledává
jako potřebný a v souladu se stanovenými prioritami v sociální oblasti. Ředitelce o. p. s. Volant, doporučuje vytvořit
rozpočet na tyto aktivity, zajistit financování z více zdrojů a následně podat
novou žádost o financování z rozpočtu
města.
Dále rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města
Přelouče na rok 2013.
Radní rovněž vzali na vědomí Petici za modernizaci místních komunikací
v místní části Mělice a postupují ji k řešení zastupitelstvu města. Petici podepsalo celkem 97 občanů. Dle vyjádření
pracovníků oddělení dopravy a komunikací Městského úřadu Přelouč, mohly

být do kategorie „místní komunikace“
zařazeny pouze ty komunikace, které
jsou výhradně ve vlastnictví města Přelouč, ostatní komunikace jsou v menší či
větší míře částečně ve vlastnictví sou-
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kromých osob. Město v současné době
vlastní pouze 4 komunikace. Pozemky
na ostatních komunikacích je třeba vykoupit od soukromých vlastníků a to
nejen z důvodu možných úprav komunikací, ale především s přihlédnutím k požadavku občanů Mělic na vybudování
kanalizace. Je předpoklad, že budoucí
kanalizační stoky budou vedeny těmito komunikacemi. Dle schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje je řešení a realizace
odvedení splaškových odpadních vod
v Mělicích zařazeno ve výhledu po roce 2015.
Rada města rovněž souhlasí s krátkodobou výpůjčkou majetku města prostoru bývalých kasáren Hasičskému
záchrannému sboru Pardubického kraje, stanice Přelouč, za účelem provedení námětových cvičení a prověrky akceschopnosti členů HZS PK. Jedná se např.
o slaňování ze střech, vyhledávání osob
v neznámých prostorách apod. Cvičení
by se uskutečnilo společně se členy JSDH
města celkem 3x v termínech dle dohody s pracovníky odboru správy majetku
města.
Projednán byl i zápis ze sportovní
komise z 12. 11. 2012. Vyplývají z něj
požadavky na vyřešení zatemnění dvou
oken ve sportovní hale - dochází k oslňování hráčů při mistrovských utkáních.
Projednána byla na sportovní komisi i prosba HC Jestřábi o řešení sociálního zázemí u hokejbalového hřiště pod
parkem - neustálé stížnosti ze stran hráčů i diváků.

60. schůze rady města Přelouče se
uskutečnila 10. 12. 2012. Radní na ní
schválili smlouvu o dílo na realizaci části veřejné zakázky „Zřízení přechodu pro
chodce na silnici I/2 u křižovatky Kladenská v Přelouči s firmou COLAS CZ, a.s.
Město Přelouč uspělo se svou žádostí
o úpravu přechodu pro chodce na silnici I/2 u hotelu Fontána v Přelouči do
společné iniciativy Ministerstva dopravy ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury, vyhlášené pod názvem „Bezpečný přechod“. Akce je financována ze
Státního fondu dopravní infrastruktury
a rozdělena do dvou částí. Realizační
složkou jedné části je Ředitelství silnic
a dálnic České republiky, druhé části
vztahující se k městské infrastruktuře je
město Přelouč.
Schválena byla i smlouva o dílo na
vypracování projektové dokumentace pro
stavební povolení a realizaci stavby sociálního objektu pro hokejbal ve sportovním areálu „Pod parkem“. V roce 2002
bylo v Přelouči vybudováno jako součást sportovního areálu „Pod parkem“
hřiště pro hokejbal, nebol tento sport
měl ve městě poměrně širokou hráčskou
základnu a byl provozován v provizorních podmínkách na hřišti za budovou
gymnázia. Postupem času a s novými
podmínkami se zvýšila úroveň tohoto
sportu a přeloučští hokejbalisté postoupili do ligové soutěže. Zároveň začal z jejich strany zaznívat požadavek na vybudování sociálního zázemí hřiště se
šatnami, umyvárnami a sociálním zařízením pro hráče i diváky. Za tím účelem
byla v roce 2005 pořízena projektová

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
XVI. zasedání Zastupitelstva města proběhlo dne 19. 12.
2012. Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o činnosti rady města v období mezi XV. a XVI. zasedáním zastupitelstva. Projednán
byl i zápis z mimořádné schůze osadního výboru Mělice. Osadní výbor požaduje vrácení omezení rychlosti na 40 km v celé
obci, z důvodu velké frekvence vozidel a absence chodníků.
Dále byl projednán zápis z jednání osadního výboru v Klenovce ze dne 16. 11. 2012. Osadní výbor žádá zařadit do rozpočtu města na rok 2013 vybudování nového povrchu místního parkoviště, které bezprostředně navazuje na dětské hřiště
a je dětmi využívané k různým aktivitám. Povrch parkoviště se
nachází ve velmi špatném stavu.
Důležitým bodem jednání bylo schválení rozpočtu města
Přelouče na rok 2013 s tím, že příjmy města činí 127.212,- Kč
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dokumentace na jeho výstavbu. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v rozpočtu města a neúspěšným žádostem hokejbalového klubu i města
o získání dotace nebyl projekt dosud
realizován. V současné době se podařilo do návrhu rozpočtu města na rok
2013 odpovídající finanční částku na
výstavbu tohoto objektu zařadit a je reálný předpoklad stavbu v roce 2013 realizovat. Předpokládá se i využití objektu
pro teoretickou část dopravní výuky dětí v rámci provozu přilehlého dětského
hřiště.
61. schůze Rady města Přelouče
proběhla ve středu 19. 12. 2012. Radní
na ni mimo jiné schválili darovací smlouvu, kterou firma Excalibur army, spol. s.r.o.
daruje městu Přelouč 50.000,- Kč pro účely nákupu věcných prostředků pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Schváleny byly i smlouvy s firmou GraphTech
spol. s r.o. a Ing. Jiřím Richterem na nákup výpočetní techniky pro město Přelouč.
Projednán a schválen byl radou města
rovněž způsob výběru zpracovatele vyhodnocení vlivů územního plánu Přelouče na udržitelný rozvoj území a byla
jmenována hodnotící komise pro výběr
zpracovatele.
Radní dále rozhodli, že nejvhodnější
nabídku na realizaci veřejné zakázky
„Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku podal uchazeč
Ing. Pavel Kafka, STAVITELSTVÍ KAFKA,
Havlíčkův Brod.
mh

a výdaje 139.190,- Kč. Schodek bude pokryt úsporami z minulých let.
Zastupitelstvo města rovněž schvaluje a vydává Obecně
závaznou vyhlášku města Přelouče č.9/2012 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně
a čistoty veřejných prostranství. Důvodem pro změnu uvedené
vyhlášky byl zejména požadavek Ministerstva vnitra ČR na
přesné vymezení veřejných prostranství pro volný pohyb psů
a přesné vymezení veřejných prostranství, na kterých je venčení psů zakázáno, resp. zakázán vstup se psy. Za tímto účelem byla v příloze č. 1, část A a B přesně určena (včetně místních pojmenování) veřejná prostranství, která jsou vyhrazena
pro volný pohyb psů a na kterých je venčení psů zakázáno
resp. zakázán vstup se psy (zpravidla se jedná o hřiště, dětská
hřiště, pískoviště).
Schválena byla i třetí etapa projektu regenerace panelového sídliště uvažovaná k realizaci v roce 2013.
mh
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Nové výsadby zeleně v našem městě v roce 2012
Město Přelouč, prostřednictvím odboru životního prostředí,
zajistilo v roce 2012 výsadbu zeleně na veřejném prostranství
v několika lokalitách našeho města a jeho místních částí. Na
jaře se jednalo o dodání 15 ks ovocných stromů do sadu v místní části Mělice, dále o výsadbu keřů do živého plotu u fotbalového hřiště v Přelouči, výsadbu dřevin v ulici Račanské (11 ks
jehličnatých dřevin; keře) a výsadbu stromořadí podél silnice
v Lohenicích (39 ks vzrostlých javorů mléč; keře do živého plotu). Na podzim proběhla první část výsadby zeleně v lokalitě
u Račanského rybníčka (19 ks vzrostlých listnatých i jehličnatých dřevin; keře) a výsadba u nově vybudovaného dětského
dopravního hřiště (10 ks vzrostlých lísek tureckých; keře).
V Městském parku proběhla v roce 2012 komplexní údržba zeleně, která čítala výsadbu 4 ks vzrostlých stromů (javor
mleč, bříza bělokorá převislá, štědřenec odvislý a jilm habrolistý) a 329 ks keřů (např. vrba rozmarýnolistá, vrba šípovitá,
korunatka klaná aj.).
S výsadbou a údržbou zeleně je však spojeno i její kácení;
pokud je odborem životního prostředí vydáno povolení ke kácení dřevin, tak je to vždy z opodstatněného důvodu. Ve většině případů se jedná o stromy z části suché a ve špatném zdravotním stavu, které by za nepříznivých podmínek svým pádem
nebo pádem větví mohly ohrozit zdraví nebo majetek osob.
V menší míře pak je důvodem kácení nevhodnost umístění
stromu (např. v blízkosti budov v případě zateplování bytových
domů či nadměrného zastínění) nebo kolize dřeviny s plánovanou výstavbou. V roce 2012 vydal odbor životního prostředí městu Přelouči z těchto důvodů povolení ke kácení 17 ks stromů.
Z výše uvedeného je zřejmé, že město Přelouč v letošním
roce zajistilo výsadbu velkého množství zeleně, a to včetně
vzrostlých stromů. Na druhé straně kácení dřevin bylo povo-

leno v minimálním množství, a to pouze ze závažných důvodů. V příštím roce bude město Přelouč v tomto duchu dále
pokračovat, aby tak zajistilo občanům příjemné prostředí obklopené zelení. Dřeviny jako složka ekosystému plní zejména
funkci ekologickou, funkci krajinotvornou a funkci, která příznivě ovlivňuje životní prostředí člověka (např. snižování prašnosti, tlumení hluku, zlepšování mikroklimatu). Zároveň dřeviny mají i význam estetický, který je vyjádřený pozitivním
vnímáním lidskými smysly.
Odbor životního prostředí
Československé armády 1665
535 33 Přelouč
Tel.: 466 094 231, fax: 466 094 104
URL: http://www.mestoprelouc.cz
E-mail: odbor.zivotni@mestoprelouc.cz

Výsadba zeleně
u Račanského
rybníčka

Červené kontejnery na drobné elektrozařízení
pocházející z domácností
Jak jste již jistě zaznamenali, koncem
prosince 2012 město ve spolupráci s kolektivním systémem ASEKOL rozšířilo
sběrnou síl zpětného odběru použitého
elektrozařízení pocházejícího z domácností. Jedná se o rozmístění tří červených
stacionárních kontejnerů na drobné elektro, a to na stanoviště v ulici Sportovní
u obchodního domu Tesco, v ulici Obránců míru u nákupního střediska a v ulici
Pardubické na parkovišti u hotelu Fontána. Zde mohou občané odložit drobná
elektrozařízení z domácností, jako jsou
např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a další. Kontejnery obsahují také samostatný
box na baterie a akumulátory. Tyto červené kontejnery tak občanům usnadní
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odevzdávání vysloužilých spotřebičů blíže místu jejich bydliště. S drobnými elektrospotřebiči už není nutné chodit až na
sběrný dvůr nebo do budovy městského
úřadu, ale je možné je kdykoliv a pohodlně odevzdat do těchto kontejnerů. Doufáme, že občané tuto možnost uvítají a budou červené kontejnery ve velké míře
využívat a že spousta drobného elektra,
které dosud končilo v popelnicích mezi
směsným odpadem, tak najde další využití a nebude končit na skládce. Město Přelouč děkuje všem občanům, kteří důsledným tříděním všech využitelných složek
komunálního odpadu snižují množství
odpadu ukládaného za nemalé finanční prostředky na skládku a přispívají tak
ke zlepšování životního prostředí.

Červený stacionární kontejner
na drobné elektrozařízení

Přeloučský ROŠT
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Jak lze využít
nefunkční zářivky?
Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či
úsporné zářivky k recyklaci. Ale proč vlastně a jaký je jejich další osud?
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se
od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP.
Recyklace nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné důvody.
Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou
rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena.
Při vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit
nejen životní prostředí, alei i naše zdraví. Druhým důvodem je
opětovné materiálové využití, jenž u zářivek v současnosti dosahuje 85 - 87 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zářivky zdarma
odevzdávat ve sběrném dvoře v ulici Pardubické čp. 1630 nebo
v obchodě při nákupu nových výrobků. Ze sběrných míst je
EKOLAMP sváží do specializovaných recyklačních firem, v nichž
jsou pro opětovné použití ze zářivek získávány především kovy,
plasty, sklo a rtul. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu
použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice
či plotové dílce a přečištěná rtul je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo
v některých případech i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP se tak ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké množství
zářivek, výbojek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.
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Sociální minimum
Dávky státní sociální podpory
Systém státní sociální podpory je upraven zákonem číslo
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů.
V rámci systému státní sociální podpory je poskytován:
přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení,
porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče.

Porodné
Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Nárok
na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině,
která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte
musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Výše
porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Narodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené
dítě nebo děti, výše porodného činí 19 500 Kč.
Kompetentní úřad: Úřad práce ČR

Rodičovský příspěvek
Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které
je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání částky 220 000 Kč,
nejdéle do 4 let věku dítěte.
Rodič má možnost zvolit si výši měsíčního rodičovského
příspěvku a délku jeho pobírání. Možnost volby výše měsíčního příspěvku je závislá na tzv. denním vyměřovacím základu, tzv., že rodič si může zvolit výši měsíčního příspěvku pouze
do určité hranice podle jeho započitatelných příjmů v rozhodném období. (Výši měsíčního příspěvku je vhodné konzultovat
na krajské pobočce Úřadu práce ČR). Maximální výše měsíčního rodičovského příspěvku je 11.500 Kč.
Rodičovský příspěvek je vyplácen, pokud jsou splněny následující podmínky:
" dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo
jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci
" dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle,
mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti se zdravotním postižením v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny
denně.
Dítě se zdravotním postižením může navštěvovat jesle, mateřskou školu, nebo obdobné zařízení pro děti předškolního
věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně. Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby
ve stupni III nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou školu
nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu
nepřevyšujícím 4 hodiny denně. U dítěte, které dovršilo 2 roky
věku, není docházka do zařízení omezena.
Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na
výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
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Rodičovské příspěvky, na které vznikl nárok podle právní
úpravy platné do 31. 12. 2011, mohou přejít na novou právní
úpravu kdykoli od ledna 2012 dle rozhodnutí rodiče.
Kompetentní úřad: Úřad práce ČR

Přídavek na dítě
Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny s příjmem do
2,4násobku životního minima. Přídavek na dítě je poskytován
ve třech výších podle věku dítěte.
Věk
Přídavek na dítě
nezaopatřeného dítěte
v Kč měsíčně
Do 6 let
500 Kč
6 - 15 let
610 Kč
15 - 26 let
700 Kč
Kompetentní úřad: Úřad práce ČR

Pohřebné
Na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla
ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je
stanovena pevnou částkou 5.000,- Kč.
Kompetentní úřad: Úřad práce ČR

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

Večer s videokronikou
města Přelouče
dne 24. ledna 2013 od 18.00 hodin
ve velkém sále Občanské záložny Přelouč
Vstup zdarma

Vánoční strom
ve Štěpánově
V sobotu 8. 12. 2012 v podvečer jsme ve Štěpánově rozsvítili vánoční strom.
Poté se děti s rodiči odebrali na obecní úřad, kde je čekal
Mikuláš, anděl a tři čerti. Děti dostaly malý dárek od Mikuláše
za básničku. Akce se zúčastnilo 20 dětí.
Večer se všem líbil a těší se na příští rok.
KMS Štěpánov

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

!

Nejlepší podmínky
Město Přelouč na burze
pro podnikání poskytuje
Ve čtvrtek dne 29. 11. 2012 vstoupilo město Přelouč nákupem plynu pro svá odběrná místa a odběrná místa příspěvměsto Přelouč
kových organizací na komoditní burzu. Po výběrovém řízení na
Dostupnost pracovní síly, pozemků a prostor pro podnikání a vzdálenost k dálnici. To jsou hlavní důvody, proč se podnikatelsky nejpřívětivějším městem nejen Pardubického kraje,
ale celé České republiky stala Přelouč. Ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys, který již pátým rokem hodnotí
205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí
hlavního města České republiky zaujala první místo.
Obce se ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys hodnotí na základě 50 kritérií rozdělených do dvou oblastí: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Každá z nich se
na celkovém pořadí podílí padesáti procenty.
Přelouč se sice vyznačuje nízkým podílem velkých zaměstnavatelů, pro rozvoj města je však spíše důležitější blízkost ke
krajskému městu. Z Přelouče je to v Pardubickém kraji nejblíže k dálnici, je zde druhý nejvyšší přírůstek obyvatel a místní
podnikatelé jsou velmi spokojení s dostupností pracovní síly.
Radnice vykazuje dobré hospodářské výsledky, dosáhla nadprůměrných výsledků v testu elektronické komunikace, k počtu
obyvatel je zde v porovnání s celorepublikovým průměrem o třetinu více městských strážníků a v poměru ke své velikosti je Přelouč ze svého rozpočtu velkým podporovatelem veřejné dopravy.
Zdroj www.mestoprobyznys.cz

dodavatele elektřiny je to další krok ve snaze o snižování stále rostoucích nákladů na pořizování energií. V souhrnu úspora činí více jak 600 tis. Kč. Cílem pro další období je nákup
energií společně s Tepelnými zdroji Přelouč s. r. o., to však bude možné až po uplynutí smluv, kterými je tato společnost
vázána na své současné dodavatele.
Miroslav Manžel
Odbor správy majetku
a infrastruktury

VYHLÁŠKA
starosta honebního společenstva
Přelouč IČO 464 97005
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 16. února 2013 v 9.00 hodin
do restaurace „U Jiřího - Jelen“, náměstí TGM Přelouč

Tříkrálová sbírka
Ve dnech 4. - 8. ledna 2013 proběhne v Přelouči Tříkrálová sbírka. V místní části Klenovka a Štěpánov proběhne
v pátek 4. ledna 2013, v Lohenicích v sobotu 5. ledna 2013,
v Mělicích v pondělí 7. ledna 2013 a v úterý 8. ledna proběhne
v místních částech Tupesy, Lhota a Škudly.

V případě nepřítomnosti členů, kteří mají alespoň polovinu hlasů ve stanovenou dobu, bude se po uplynutí jedné
hodiny Valná hromada konat a snášet za jakéhokoliv počtu
přítomných členů.
Prezentace členů od 8.45 hodin.

Program zasedání:
1. Zahájení, schválení jednacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva starosty HS
4. Zpráva revizní komise
5. Projednání uzavření nájemní smlouvy na nové období
2013
6. Schválení přijetí nových členů
7. Rozprava - připomínky
8. Závěr jednání - schválení usnesení

Pokladničky budou zapečetěny i rozpečetěny na Městském
úřadě v Přelouči a s výsledky sčítání budete informováni zároveň s poděkováním Vašim občanům.
Zároveň srdečně zveme na nedělní odpoledne 6. ledna
2013 v 15.00 hodin do kostela sv. Jakuba v Přelouči na
slavnostní zakončení Tříkrálové sbírky 2013 Benefičním
tříkrálovým koncertem žáků ZUŠ Přelouč.
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Zájemci o nájem honitby od 1. 4. 2013, mohou podat přihlášku v zalepené obálce označené heslem „Zájem o nájem“
na adresu Honební společenstvo Přelouč nebo osobně do rukou pana starosty HS Karla Slavíka, Vratislavské náměstí 68,
Přelouč do 31. ledna 2013 do 16.00 hodin.
Karel Slavík
starosta HS v.r.
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Výročí a významné události

!

Lednová výročí a významné události na Přeloučsku
1. 1. 1849 vyšel v Přelouči list „Bohu a vlasti“ s podtitulem
„Ohlas z Přelúče“, jehož redaktorem a vydavatelem byl přeloučský kaplan František Bohuslav Lukeš. Vyšlo však jen
jedno číslo, pak list přestal vycházet.
1. 1. 1861 byl založen „Spolek čtenářský okresu Přeloučského“. Předsedou se stal Václav Pour, mlynář z Valů.
1. 1. 1920 zahájilo činnost pro Přelouč a okolí konzumní
společenstvo „Svépomoc“.
1. 1. 1920 se narodil ve Vrdech Miloš Stantejský, mládí prožil společně s rodiči v Přelouči. Jako odbojový spolupracovník paraskupiny Silver A byl za heydrichiády zatčen v Ležákách, kde pracoval jako účetní v kamenolomu svého
švagra pana Černíka. Popraven na Zámečku v Pardubicích 24. 6. 1942.
1. 1. 1933 byl kronikářem Přelouče ustanoven J. V. Flos, spisovatel a odborný učitel v Přelouči, později okr. školní inspektor.
1. 1. 1946 byla v Přelouči zřízena expozitura Okresního národního výboru v Pardubicích.
1. 1. 1981 získaly spojené obce Telčice a Chvaletice statut
města s názvem Chvaletice.
1. 1. 1995 byla v Cholticích po letech zpřístupněna zámecká
kaple sv. Romedia, která je historickou památkou I. stupně.
4. 1. 1987 zemřel v Pardubicích rodák z Volče Jan Hadač,
botanik v Pardubicích, Společně se svým bratrem Dr. Emilem
Hodačem, prof. UK Praha, vydali spis „Květena Pardubicka.“
5. 1. 1882 zemřel v Mladé Boleslavi Kašpar Knittl, český
kantor, varhaník, učitel hudby a hudební skladatel. Působil
jako učitel a ředitel kůru v Přelouči. Skládal chrámovou hudbu a písně, např. Žežulička kuká, Šablenka.
5. 1. 2007 zemřel v Přelouči ve věku 97 let Otto Hrabinec,
odborný učitel, reprezentant v nářa{ovém tělocviku, trenér
a cvičitel mládeže v tělocviku a atletice. V Přelouči žil od
1. 1. 1939 po příchodu ze Slovenska.
6. 1. 1863 byl v Přelouči založen pěvecký spolek „Vojmír“,
čítající 40 členů. Předsedou byl zvolen farář Josef Čaňa. V roce 1873 spolek splynul s Občanskou besedou a dne 11. října 1921 byl přejmenován na „Pěvecké sdružení J. B. Foerster.
7. 1. 1995 prohlásilo Ministerstvo kultury ČR Národní hřebčín
v Kladrubech n. L. národní kulturní památkou včetně genové rezervy starokladrubského gala korosiéra.
8. 1. 1933 koncertoval v Přelouči houslový virtuos Jan Kubelík.
8. 1. 1961 zemřel v Praze přeloučský rodák František Flos.
Byl okresním školním inspektorem v Pardubicích, dále autorem dobrodružné a naučné literatury pro mládež.
10. 1. 1968 rozhodla přeloučská městská rada o postavení
cukrovaru v Přelouči, který byl v témže roce dostavěn a 23. 11.
1868 slavnostně vysvěcen.
10. 1. 1910 se narodil ve Vracově, okr. Hodonín, Otto Hrabinec,
odborný učitel, reprezentant v nářa{ovém tělocviku, trenér
a cvičitel mládeže v tělocviku a atletice. Od 1. 1. 1939 žil
v Přelouči na pozvání ředitele měšlanských škol na Slovensku a bývalý správce konzulátu ve Splitu Gustava Heřmana.
Odborný učitel Otto Hrabinec zemřel 5. 1. 2007 v Přelouči ve
věku 97 let.
11. 1. 1904 se v Praze narodil Bořivoj Žufan, akademický malíř, maloval společně s Janem Slavíčkem, Vincentem Bene-
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šem i Václavem Špálou, pobýval často u příbuzných v Přelouči, kde čerpal náměty pro svoji tvorbu - např. zemědělské
usedlosti, portréty osob a dětí.
11. 1. 1934 byla v Přelouči vytvořena „Skupina skautů junáků“.
11. 1. 1936 byl zvolen starostou města Přelouče František Suchánek, odborný učitel.
11. 1. 1945 byl popraven v Dráž{anech přeloučský rodák - student pardubické reálky, Miloslav Potůček. Za druhé světové
války se ve škole zapojil do protifašistického odboje, v roce 1943 byl zatčen a s dalšími spolužáky odsouzen lidovým
soudem k trestu smrti. Popraven 11. 1. 1945 v Dráž{anech.
11. 1. 1997 zemřel ve Břehách MVDr. Karel Novák, bývalý
veterinární lékař ve Vrchlabí n. L., v mládí aktivní sportovec (hráč kopané a ledního hokeje za AFK Přelouč), narozen
v Břehách 15. 4. 1925.
12. 1. 1930 se konala v Přelouči velká manifestace obyvatel,
požadujících zřízení okresu v tomto městě.
13. 1. 1961 byla v Přelouči založena průmyslová pokračovací škola, nazvaná „Řemeslnická škola“.
13. 1. 1943 zemřel v Pardubicích Josef Ledr ml., pedagog,
učitel měšlanské školy v Přelouči, později okresní školní inspektor. Redaktor vlastivědného časopisu Krajem Pernštýnův,
pedagogický spisovatel učebnic zeměpisu a dějepisu. Syn
Josefa Ledra st., autora Dějin města Přelouče nad Labem.
14. 1. 2005 zemřel v Praze ve věku 87 let Ing. Vladimír
Hrubeš, předseda Klubu rodáků a přátel města Přelouče
v Praze, čestný občan města Přelouče od 7. 11. 1997. Narozen 8. 11. 1917.
15. 1. 1933 vyhořely v Přelouči pekárna a mlýn (bývalá melasárna).
16. 1. 1933 byla v Přelouči zahájena akce vyvařování polévek
pro 400 nezaměstnaných a jejich rodinné příslušníky.
16. 1. 1950 byla v Přelouči zřízena protituberkulosní poradna.
17. 1. 1726 potvrdil císař Karel VI. Městu Přelouči všechna jeho dřívější privilegia.
19. 1. 1936 byl ustaven „Výbor pro postavení pomníku Julii
Havlíčkové ve Svojšicích.“
20. 1. 1974 zemřel v Přelouči Josef Smejkal, bývalý ředitel školy v Přibyslavi, od roku 1948 učitel na měšlanské škole
v Přelouči, v letech 1951 - 1953 její ředitel. Autor informativní příručky „Přeloučsko“.
20. 1. 1936 byla dána do provozu betonová silnice Pardubice - Valy - Přelouč.
21. 1. 1923 se v Přelouči narodil Ing. Zdeněk Kadlus, CSc., lesní inženýr, působil ve výzkumném ústavu lesnickém v Opočně, profesor na Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě. Publikoval četné články v odborné literatuře.
23. 1. 1792 se v Přelouči narodil Josef Kučera, administrátor,
přispívatel do časopisu „Přítel mládeže“, velký propagátor
včelařství.
23. 1. 1880 zemřel v Praze choltický rodák Josef Vojtěch Hellich, malíř historických výjevů, v r. 1849 založil jednotu výtvarných umělců. Portrétoval Boženu Němcovou a Františka Palackého.
29. 1. 1902 zemřel v Dašicích v Čechách choltický rodák - farář Josef Nechvíle. Regionální historik, vydal několik knížek m. j. první monografii o našem městě „Město Přelouč.“

Přeloučský ROŠT
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29. 1. 1934 vyhořela do základů sokolovna v Živanicích.
30. 1. 1921 zemřel v rodné Přelouči Rudolf Brunner - Dvořák,
momentní fotograf, byl dvorním fotografem arcivévody Ferdinanda d’Este.
30. 1. 1923 se v Pardubicích narodila Jiřina Petrovická, herečka, své dětství prožila v Přelouči. Národní umělkyně, čestná
občanka města Přelouče. Zemřela na srdeční selhání v Praze dne 10. 10. 2008 v nedožitých 86 letech.
30. 1. 1933 byl ustaven tenisový klub - LTK Přelouč.
30. 1. 1785 se narodila ve Všeradicích u Berouna Magdalena Dobromila Rettigová, populární spisovatelka - kuchařka,
pobývala po boku manžela - magistrátního rady na přeloučské radnici.
31. 1. 1935 opustil Přelouč poslední zbytek jezdecké posádky
(jezdecké vojsko bylo v Přelouči přes 200 let).
31. 1. 1910 se v Přelouči narodil Josef Urbánek, atlet - vytrvalec (všeobecně zvaný „Gaučo“), vrstevník místních vytrvalců - olympionika Jarky Štorka - Žofky a Viléma Sýkory (později Explosia Semtín). „Gaučo“ Urbánek zemřel 16. 12. 2005
v Přelouči v nedožitých 96 letech.
F. H.
Prameny:
Miroslav Klimpl: Co se kdy na Pardubicku šustlo (r. 2003)
Aktualizovaný záznamník autora

Věcná sbírka
pro Afriku
Většina afrických zemí patří k nejchudším na světě. Chudoba se bohužel, dotýká i těch nejzranitelnějších - dětí. V důsledku chudoby nemají tyto děti co jíst nebo je jejich strava vysoce
nevyvážená, nemají kde bydlet, mnohé děti bydlí ve slumech či
přímo na ulicích a nemají ani možnost naučit se číst a psát. Nedostává se jim tedy věcí, které jsou pro nás samozřejmostí!
Pořádáme proto charitativní věcnou sbírku na pomoc obyvatelům Ghany.
Máte-li doma nepotřebné věci, které by ještě mohly
posloužit - hračky, oblečení, školní pomůcky, deky, domácí potřeby - nevyhazujte je a udělejte jimi radost někomu, kdo si jejich pořízení nemůže dovolit.
Všechny odevzdané věci budou předány iniciátorce sbírky
paní Meliane Aya Tehi, obyvatelce Ghany, momentálně žijící na
území ČR, která osobně zajistí jejich předání obyvatelům Ghany.

Sbírka bude probíhat od 10. prosince 2012
a dále pak v průběhu měsíce ledna 2013.
Věci můžete nosit v pracovní dny do Domu
dětí a mládeže v Přelouči (Veverkova ulice).
Při darování objemnějších kusů, většího množství předmětů či v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte tel. číslo
723 618 294 nebo email: zikanovapetra@seznam.cz.
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojí!

1 / 2013
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1. leden 2013 - nedožitých 93 let
ležáckého hrdiny Miloše Stantejského
Nutno předeslat, že doba okupace byla pro celý
český národ velmi ponižující, kdy
většina jeho příslušníků usilovala snad jen o pouhé přežití, ale byli
i tací, kterým šlo
o víc - o brzkou svobodu. A právě mezi
tyto odbojáře patřil i Miloš Stantejský.
Narodil se na Nový rok 1920 ve Vrdech, kde byl jeho otec poštmistrem. Do
Přelouče se Miloš přistěhoval v době docházky do obecné školy společně s rodiči, kteří zde zakoupili rodinný domek
v Žižkově ulici čp. 557. Milošův otec nebyl v naší rodině osobou neznámou, neb
se znal s mým otcem - čáslavským rodákem ještě z let mladosti. Bylo proto zcela přirozené, že k nám často přicházel
na návštěvu za otcem. Miloš navštěvoval
v Přelouči obecnou a měšlanskou školu
společně s mým o rok starším bratrem
Jaromírem, se kterým později pokračoval ve studiu na Vyšší hospodářské škole v Čáslavi. A tak při návštěvě svých rodičů vedla Milošova cesta vždy k nám,
aby společně s bratrem „naplánovali“ další program.
Po ukončení středoškolských studií
v Čáslavi v r. 1939, t. j. brzy po okupaci
ČSR, nastoupil místo účetního na dislokovaném pracovišti u svého švagra pana
Černíka v kamenolomu v Ležákách. Ubytován byl u mlynáře Jindřicha Švandy ve
mlýně v Dachově - Ležákách v čp. 26.
Když se hledalo vhodné místo pro umístění vysílačky „Libuše“ z paraskupiny
Slver A, padla volba na strojovu v lomu
„Hluboká“ v Dachově-Ležákách, jehož
majitelem byl František Vaško z Pardubic a správcem jeho bratr Jindřich, bývalý poručík čsl. armády. Kromě majitele
a správce lomu byl do věci okolo vysílačky zasvěcen strojník lomu „Hluboká“
Karel Svoboda z Miřetic a dále účetní
z Černíkova lomu náš Miloš Stantejský.
Spojení s Londýnem se podařilo navázat až 15. 1. 1942.
Ze vzpomínek bývalého mlynářského učně Jana Pavliše uvádí Dr. Miroslav
Ivanov v knize „A hořel snad i kámen“
(str. 132) toto: „Pamatuji se, jak ještě
v době, kdy ležel sníh, byli u nás ve mlý-
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ně jak Potůček-Tolar, tak Valčík, hovořili
s panem Stantejským a on jim slíbil pomoc. Sháněl pro vysílačku nové lampy
až v Přelouči. On totiž odtamtud pocházel a někdy na neděli jezdíval domů, jinak bydlel u nás ve mlýně a byl tu taky na stravu.“
Po Čurdově zradě dne 16. června
1942 dostaly události v Ležákách rychlý
spád. Připomeňme si alespoň ve stručnosti jejich časový sled:
" 27. května 1942 proveden atentát
na říšského protektora R. Heydricha
" 10. června přemístěna vysílačka z lomu „Hluboká“ přímo do Švandova
mlýna
" 14. června „navštívil“ mlýn velitel pardubického Gestapa Clages - údajně
za účelem vyhledání vhodného místa pro rekreaci
" 17. června nastalo zatýkání spolupracovníků velitele Silver A kapitána
Bartoše na Pardubicku. Vysílačka přemístěna do Bohdašína u Červeného
Kostelce.
" 19. června provedlo Gestapo u starosty obce Dachov kontrolu policejních přihlášek občanů
" 20. června byli zatčeni majitel lomu
Hluboká František Vaško a jeho bratr
Jindřich, správce lomu. Miloš Stantejský odejel domů do Přelouče
" 21. června spáchal sebevraždu velitel Silver A Alfréd Bartoš při pronásledování v pardubických ulicích. Téhož dne odvezlo Gestapo mlynáře
Švandu a strojníka Svobodu
" 22. června přivezlo Gestapo po 3. hodině ráno zmučeného mlynáře Švandu, aby ukázal gestapákům, kde byla vysílačka. Sami slídili v pokoji, kde
bydlel Stantejský. Téhož dne spáchal
sebevraždu četnický strážmistr - velitel stanice ve Vrbatově Kostelci - Karel Kněz.
Mezitím se objevil ve mlýně Stantejský, který právě přijel od rodičů z Přelouče. I jeho přivedli nahoru k výslechu. Pochopitelně - zapřel vše. Pak
přišel na řadu krmič Pilař.
A učeň Pavliš dále vzpomíná: „Zůstali jsme tři:Stantejský, Pilař a já. Jinak
všude prázdno, mrtvo. Pozítří budou
i oni dva nebožtíky, jen já to náhodou všechno přežiji. Byli jsme rozčile-

ni a báli se dalších dnů. Kdo bude na
řadě? Účetní, krmič, učedník? Snad už
nikoho nezatknou, říkal s nadějí v hlase Stantejský. Pomůžeš mi? Kdesi ve
mlýně byly schovány cyklostylované letáky: „Výzva k českému národu!“ - nebo tak se to nějak jmenovalo - Stantejský to pálil a já mu pomáhal, ještě
že to nenašli při té noční prohlídce
z neděle na pondělí.“
" 23. června: „účetní povídá, čert ví, co
bude dál, schováme raději všechny
mlynářovy zásoby mimo budovu. Vynesli jsme tedy pytel krystalového cukru, naložené maso atd. Vše jsme ukryli mezi olše.“
" 24. června: „říkám tetě Kouřílkové
z Rosic nad Labem, která se mezitím
objevila ve mlýně, že pojedu do Pardubic do školy. Tak brzo? Zeptal se Stantejský, ale pak pokračoval: vlastně je
to pravda, za chvíli bude svítat. Rozloučil jsem se s tetou, Pilařem a Stantejským, vzal jsem kolo - když tu účetní ještě povídá: „Koukej, tu máš kravatu.“ Proč? - „Třeba na památku, copak
vím, co bude?“
A to byla poslední chvíle, kdy se všichni tři viděli naposled.
Pro Miloše nastala jistě nejtěžší zkouška v jeho mladém životě a tou byla ta
poslední návštěva u rodičů v Přelouči,
kdy stál před rozhodnutím, zda se má
do mlýna vrátit či nikoliv. Miloš se netajil obavou, že Ležáky stihne stejný osud
jako Lidice. Třebaže na něho můj bratr
naléhal, aby se do mlýna již nevracel,
jeho závěr byl jednoznačný: „Já se tam
vrátit musím, byla by to ode mne zbabělost.“
A v pondělí (22. 6. 1942) se do mlýna skutečně vrátil, třebaže jen pro svou
smrt. Na jeho poslední cestu do Ležáků
doprovodil Miloše k vlaku jen jeho otec
a ten také dobře věděl, co bude následovat.
O hrdinství Milošově se zmiňuje (na
str. 82) ve své knize Dr. František Schildberger: „Adolf Sýkora, František Sýkora
a Miloš Stantejský, poslední popravovaní, volali před tím, než padly výstřely: „Al
žijí legionáři!“ - měli na mysli výsadkáře.
Takový tedy byl ležácký hrdina - náš
spoluobčan - Miloš Stantejský!
František Hollmann

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace

!

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Milí čtenáři,

krétní téma, jehož problematiku si nastíníme a poté formou
diskuse dojdeme k vzájemně obohacujícím závěrům.

P

v prvním vydání Roštu v roce 2013 bych vás chtěl informovat o akci, kterou pořádala na konci minulého roku MěstZraněný muž…
ská policie Přelouč pro seniory.
V budově Záložny proběhla dne 20. 11. 2012 beseda, která
V podvečerních hodinách jsme přijali tel. oznámení o muměla za svůj cíl informovat seniory našeho města i okolních
ži ležícím před Záložnou, který se nemůže zvednout. Zřejmě
obcí o různých nebezpečích, se kterými se mohou setkat.
upadl na kole a oznamovatel nás žádá, jestli bychom mu nePřednášku na téma „Řeč těla“, která měla seniorům ukámohli pomoct. Hlídka MP vyrazila na místo a pomohla muži
zat na možné markanty v chování pachatelů, vedl host, pozvavstát. Protože žádná viditelná zranění neměl, byl převezen do
ný z Městské policie Pardubice, PhDr. Pavel Čejka. Seznámil
svého bydliště. Doma si však pán stěžoval na bolest hlavy
účastníky besedy s rozpoznáváním podezřelého chování osob,
a kyčlí, proto mu byla zavolána zdravotnická služba. Ta si mukteré se projevuje v jejich řeči, gestech nebo mimice a lze z těchže převzala a odvezla do nemocnice. Hlídka poté informovala
to signálů předvídat možná nebezpečí z jejich strany. Al už by
manželku zraněného.
šlo o podvodné či násilné činy.
Další téma, se kterým seznámil účastníky
Sníh na střechách…
npor. Mgr. Jiří Zima, vedoucí OOPČR Přelouč,
MÌSTSKÁ
se týkalo přestupků a trestných činů souvisejíPOLICIE
cích se seniory. Na praktických případech, které
se udály v našem městě a okolí, uvedl Mgr. Zima nejčastěji páchanou trestnou činnost. K této problematice uvedl také preventivní opatření, jakým způsobem předcházet tomu, aby se
nebezpečí od těchto pachatelů minimalizovalo
a samozřejmě přidal i doporučení, jak postupoØE
vat v případě, že se stanou občané obětmi něLOUÈ
kterého z činů. Pozornost byla věnována přeDozorčí služby přijal oznámení o sněhu, ktedevším podvodům ze strany podomních prodejců,
rý spadl vedle syna oznamovatelky ze Záložny.
zájezdových prodejních akcí, domácímu násilí i krádežím a louV těchto případech máme možnost uzavřít místo, které může
pežným přepadením.
být v zimním období nebezpečné a kontrolovaně ve spolupráPosledním přednášejícím na této besedě byl zástupce orgaci s hasiči sníh odstranit. I majitelé domů by si měli být vědonizace BESIP Ing. Otakar Švec. Jeho téma bylo neméně zajími odpovědnosti za případné zranění, které může sníh padamavé a upozornil (mnohdy i varoval) účastníky na nebezpečí,
jící ze střech způsobit.
která hrozí seniorům v dopravě. Na své prezentaci, která obsahovala i velmi zajímavá videa, předvedl a vysvětlil, co hrozí
Nedovolené výlepy…
seniorům - chodcům i řidičům, jakým způsobem a vůbec jaké
U zastávky autobusu byl přistižen mladík, který zde nepoužívat ochranné pomůcky, čemu se vyvarovat a čemu naopak
dovoleně vylepoval plakáty. Protože se jednalo o protiprávní
věnovat větší pozornost.
jednání, kterým porušil obecně závaznou vyhlášku města, byl
Souhrnem mohu konstatovat, že účastníků, kteří měli zájem se něco užitečného dozvědět, se sešlo napoprvé velmi potěšující množství a určitě počítáme s tím, že podobnou akci
budeme opakovat. Již te{ mohu slíbit, že vybereme jedno kon-

vyřešen na místě blokovou pokutou.

Pokus o sebevraždu…
Na žádost policie ČR vyjela hlídka do ulice B. Němcové,
kde se měl pokoušet o sebevraždu neznámý muž. Na místě
se nacházel pán, který chtěl řešit problém s partnerkou bodnutím kapesním nožíkem do hrudi. Vše se obešlo bez zranění
a věc dořešila policie ČR.
Příjemný a šPastný vstup do nového roku 2013!

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
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Mgr. Martin Karabec
velitel MP Přelouč
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Vítání občánků
Listopadové vítání občánků se uskutečnilo v budově MěÚ v Přelouči 20. 11. 2012.
Nové občánky vítáme a přejeme jim mnoho zdraví a štěstí do života.
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O kom nevíme

O kom nevíme
Co všechno můžeme zdědit? Dům, pozemek, peníze, ale
i barvu očí, vlasů, postavu... Ale také vlohy a nadání k určitým
činnostem, tvorbě. V našem cyklu „O kom nevíme“ vás chceme
seznamovat nejen s jednotlivými osobnostmi, které něco zajímavého tvoří, ale i s celými rodinami či několika generacemi
jedné rodiny, které mají společné zájmy.

!

a jeho kapela dostala název Privilegium. Jak vznikl? V té době
začíná móda, že každá kapela musí mít nějaké jméno. Po několikatýdenních dohadech vyhrál název, který vznikl z názvu
štítku jednoho německého obchodního řetězce, který někdo
nalepil na zpěvové reproboxy. Byl to PRIVILEG a z toho vzniklo
PRIVILEGIUM.

Rodina Pechmanova a Bečičkova
V těchto rodinách se „dědí“ vztah k hudbě, zpěvu…
Jak k tomu došlo?
Píše se rok 1949. Pan Eduard Pechmann přebírá jako vedoucí partu muzikantů přihlášených pod zřizovatelem AOZ Přelouč. To však není jeho první angažmá. V různých kapelách
v Přelouči a okolí hraje od svých 10 let. To s ním však jako

doprovod musel jezdit jeho tatínek. E. Pechman začínal na
housle, později přešel na saxofon a klarinet. Kvůli problémům
s dechem musel saxofon opustit, hrál tedy na harmoniku a později na varhany. V roce 1957 působí orchestr, který vede, pod
hlavičkou Komunálních služeb města Přelouče. Hrají na zábavách v okolí Přelouče, ale jezdí také koncertovat do Pardubic a Lázní Bohdaneč.

Pechmanovi mají dceru Annu, a protože hudba je v této rodině důležitou součástí života, zpívá v tomto orchestru i ona.
Na kytaru tam hraje Miroslav Bečička. Brzy tito dva zjistí,
že je mezi nimi něco víc než profesní vztah a v r. 1975 se koná svatba. Druhá generace pokračuje v rodinné tradici kapelníků! M. Bečička totiž před rokem převzal vedení orchestru
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Čas plyne, Bečičkovi mají syna Miroslava a dceru Markétku. V rodině se i nadále zajímají o hudbu, ke kladnému vztahu
k ní vedou i své děti. Protože i v tomto případě platí přísloví
o jablku, co nepadá daleko od stromu, po čase se i ony zapojí
do práce orchestru. A tak roce 1997 přebírá vedení kapely Miroslav Bečička ml. Přichází další generace! V roce 2011 změní
kapela název na Béčoband.
Rodina Bečičkova a Pechmanova je spjata s životem našich občanů, někdy si to ani neuvědomujeme. Mladý pár
vchází do obřadní síně Záložny, zní svatební pochod či jiná
hudba. Pan E. Pechman jim hraje v tento významný den. Jeho
manželka paní Anna
Pechmanová byla dlouholetou členkou pěveckého sboru J. B. Foerster. Kapela Privilegium
(i pozdější Béčoband)
je svědkem prvních kroků mladých lidí v tanečních, je účastníkem
letních koncertů, vyhrává nám a baví nás na plesech, svatbách.
To je jen stručná historie jedné kapely (i když má různá
jména), jednoho rodu. Za tím se skrývá vzájemná spolupráce,
tolerance, respekt, odříkání, práce, vytrvalost, ale hlavně láska.
Nejen mezi členy rodiny, ale i společná láska k hudbě. Bez ní
by nebylo možné toto vše dokázat.
Zvlášl to musíme ocenit u p. Pechmana, který ve svých 87 letech stále chodí hrát novomanželům v jejich velkém dni. Děkujeme mu za (nejen) tuto záslužnou činnost a přejeme mu
hodně zdraví. Celému orchestru Béčobend, kde v současné době hraje otec Miroslav Bečička, syn Miroslav Bečička ml. a zpívá dcera Markéta, hodně úspěchů. Jejich matka A. Bečičková
už zanechala zpívání a věnuje se hře na varhany v římskokatolickém kostele.
A další generace? Podle toho, jak pozorně sledovali malí
při letním koncertu na náměstí svého talku a dědu, jistě se
nemusíme bát o další pokračování.
JM
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Napsali nám
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Činnost pěveckého sboru J. B. Foerster v roce 2012
Květen

8. 5.
26. 5.

Červen

8. 6.

Vystoupení u pomníku v Přelouči (Den osvobození)
Jarní koncert v Občanské záložně v Přelouči
Nocturno - vystoupení ve Sboru Tůmy Přeloučského

Srpen

31. 8. - 2. 9.
Soustředění v Benecku

Září

11. 9.
19. 9.
21. 9.

Říjen

Prosinec 7. 12. Koncert v Národním domě v Praze (sraz
rodáků Přelouče)
14. 12. Vánoční koncert v Lipolticích
16. 12. Vánoční koncert v Občanské záložně v Přelouči

Koncert pro Světlušku - vystoupení v kostele sv. Jakuba v Přelouči
Workshop - vystoupení v Zahradní galerii
v Přelouči
Vernisáž obrazů Ivo Štěpánka - vystoupení v Divišově vile

13. 10. VIII. setkání pěveckých sborů ve Dvoře
Králové
20. 10. V. festival pěveckých sborů v KD Hronovická v Pardubicích
21. 10. Koncert ve Sboru Tůmy Přeloučského v rámci oslav CČSH
28. 10. Vystoupení u památníku v Přelouči (Den
vzniku samostatného čs. státu)

Sokolové na výletě
v Praze
Skupinka 15 sokolek a sokolů se 21. 11. vydala do Prahy
vlakem. Cílem naší výpravy bylo Vojenské muzeum na Vítkově,
kam jsme došli pěšky. Prohlédli jsme si výstavu „Pod křídly Sokola“, uspořádanou k 150 letům trvání Sokola. Dobové fotografie nám připomněly jeho založení, dále všechny všesokolské
slety, ale také jména zatčených a umučených sokolů v koncentračních táborech, jména příslušníků legií a důkazy o významu Sokola při zakládání republiky i v odboji za 2. světové války. Sokolská obec podporovala jak prezidenta T. G. Masaryka,
tak E. Beneše. Výstava mapovala další období, zejména léta
zatýkání po r. 1948, znovuobnovení v roce 1968 a opakované
znovuobnovení v roce 1990. Exponáty byly umístěny klasicky
na panelech I ve vitrínách a doplněny filmy.
Po společném obědě jsme se tramvají přemístili do Národní galerie, abychom si prohlédli Muchovu Slovanskou epo-

Mgr. D. Jiroutová

pej. Příjemně strávený den v Praze jsme zakončili procházkou
rozsvícenými uličkami Starého Města. Všichni jsme se vraceli
spokojeni.
Jana Bahníková

Mikulášská besídka
Mikuláš se svým doprovodem přišel do sokolovny již s předstihem, v neděli 2. prosince. Čerti neměli moc práce, protože
všechny děti krásně zacvičily svá vystoupení a zasloužily si
občerstvení a dárek. Velká pochvala patří opět oddílu gymnastek, který připravil hned několik svých vystoupení a celý program zorganizoval.

Novinka: Možnost zahrát si v sokolovně badminton.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a úspěchů v roce 2013.
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Vítězné turnaje ve florbalu a basketbalu
Dvě první místa v okrskových kolech ve florbalu a basketbalu obsadili chlapci naší školy.
Za účasti pěti škol proběhl v přeloučské městské hale turnaj ve florbalu. Naši žáci jím prošli vítězně bez většího zaváhání, když 3x zvítězili a jednou remizovali.
Naše výsledky:
Gymnázium Přelouč
Řečany
Smetanova Přelouč
Choltice

1:0
2:2
1:0
2:0

(branka Zeman)
(Školník, Klenka)
(Klenka)
(Školník, Klenka)

Čtyři školy se zúčastnily okrskového kola v basketbalu chlapců. Ani zde nenašli naši hoši přemožitele, když po urputných
bojích v zápasech chudých na body nad všemi svými soupeři zvítězili.
Naše výsledky:
Gymnázium Přelouč
Řečany
Choltice

4:1 (Kolibík 2, Farkaš 2)
4:3 (Farkaš 2, Vamberský 2)
10:4 (Kolibík 4, Školník 2, Farkaš 2,
Škarda 2)

měněni. Při odchodu jsme dostali informační knížky, které se
týkaly prevence uvedených nemocí.
Kamila Pavlíková
Veronika Kolmanová - 9.A

Mikuláš ve třídách

V obou turnajích si naši žáci zajistili postup do okresních
kol v Pardubicích.
Bc. M. Bulušek

Zdravá Pětka
Dne 14. 11. se žáci 5. ročníků zúčastnili vzdělávacího programu o zásadách zdravého stravování nazvaném Zdravá Pětka. Poutavou formou se seznámili se správným složením jí-

delníčku a pitným režimem. Ve skupinách se pak zapojili do
soutěže, ve které za správné plnění úkolů získávali žetony
„pětky“. Vítězný tým obdržel sladkou ovocnou odměnu.
Mgr. M. Holická

Hrou proti AIDS
V úterý 20. listopadu navštívili žáci 9. tříd Střední zdravotnickou školu v Pardubicích. Formou hry jsme byli seznámeni s riziky onemocnění viry HIV a HPV. Žáci se rozdělili do
skupin a plnili zadané úkoly. Nejlepší byli vyhodnoceni a od-
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Do nového
roku 2013
pøejeme hodnì
zdraví, štìstí,
spokojenosti
a osobních
úspìchù.
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Základní škola Smetanova ul.
20. vánoční akademie
Diváci jubilejního ročníku akademie se octli na velké narozeninové párty. Moderátoři před nimi rozbalili čtyřiatřicet
dárků v podobě tanečních, hudebních, pěveckých, recitačních
nebo humorných vystoupení. A co tu ještě nebylo? Např. vystoupení dvou začínajících, ale šikovných raperů M. Kota a P. Hepnara s ukázkou breakdance v podání M. Kopczyka. Velkým

překvapením bylo vystoupení těch, kteří své vlastní dvacetiny
oslavili již dávno, a přesto chodí každý den do školy. Protože
hrály jen jejich stíny, zůstali utajeni téměř až do konce. Když
zněla v závěrečné písni slova „nám to vyjde“, bylo jasné, že se
oslava povedla.

Letem světem
Florbal: V okresním finále v Pardubicích skončilo družstvo dívek z 2. stupně na 7. místě a kluci obsadili 5. místo.
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Šplh: 1. místo mezi sedmi školami v přeloučském regionu zajistili tito žáci 1. stupně: N. Dvořáčková, T. Pospíšil, A. Petrová
a J. Lanc (1. místa ve svých kategoriích), J. Kosinová, B. Hostašová (2. místa), A. Stradiot, N. Blehová, M. Rác a A. Kalinová
(3. místa). GRATULUJEME!
Vánoční zvyky: Žáci 2. a 3. ročníku besedovali a kutili s pracovníky Ekocentra Paleta, čtvrláci se vypravili do vánočně vyzdobeného zámku Hrádku u Nechanic a třeláci navštívili výrobnu tradičních skleněných ozdob v Poniklé.
Kultura: Představení Blbec k večeři ve VČD v rámci předplatného.

1 / 2013
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Seminář ke hře na keyboard
Dne 29. 11. v 17 hod se uskutečnil v ZUŠ Přelouč seminář
ke hře na keyboard.
Čtyřicet žáků všech věkových kategorií sledovalo výuku
(zprostředkovanou na plátně) na keyboard pana Sterzsika,
který vyučuje v SRN a propaguje a nabízí keyboardy po celé
Evropě. Žáci byli seznámeni s technikou přepínání funkcí na
nástroji a hry na bicí nástroje pomocí keyboardu. Na závěr semináře byly promítnuty výkony našich i jiných žáků na soutěži Karviná 2012.
Nedbal Miroslav

Dechový orchestr
pokřtil nové CD
19. 12. 2012 se v přeloučské Záložně konal tradiční vánoční koncert Dechového orchestru ZUŠ Přelouč. Orchestr pod

sona a B. Ulvaeuse nebo třeba E. Zámečníka. Na programu nechyběly samozřejmě ani vánoční koledy nebo směs melodií
z vánočních filmů. Součástí koncertu byl také křest nového CD,
které orchestr v letošním roce dokončil. Kmotry CD se stali pan
Petr Stříška (bývalý šéfdirigent Posádkové hudby Praha), Jiří
Vojtěch (kapelník dechové hudby Březovanka a tubista Hudby
hradní stráže) a ředitelka ZUŠ Přelouč Jana Bednářová.
Orchestr tímto koncertem zakončil velmi úspěšný rok, ve
kterém získal prestižní ocenění na soutěžích v Praze a Bambergu, dokázal zvítězit v soutěži Concerto Bohemia a koncertoval na prestižních festivalech v Čechách a v Bulharsku.

taktovkou dirigenta Michala Chmelaře ve svém programu zahrál například skladby Johna Williamse, Phila Collinse, B. Ander-

Děkujeme všem našim příznivcům
za podporu a spolupráci v roce 2012
a přejeme vše nejlepší do roku 2013
ZUŠka
18
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Dům dětí a mládeže Přelouč
Vánoční výstava 2012
Tradiční vánoční výstava proběhla v týdnu od 3. 12. do 7. 12.
2012 v DDM. Všem návštěvníkům - školákům, předškolákům
i veřejnosti, patří veliký dík za projevený zájem o ukázky výrobků ručních prací. Součástí výstavy byla i možnost zakoupení drobných dárků s vánoční tématikou.

stoupení kroužků flétniček. Na závěr jsme si zazpívali se skupinou Vodfrk krásné vánoční koledy.

Turnaj ve florbalu
Žáci 3. - 5. tříd ze ZŠ Smetanova, kteří navštěvují florbalový
zájmový kroužek DDM pod vedením pana Mgr. Ladislava Hejného se zúčastnili 17. 12. 2012 vánočního florbalového turnaje, který pořádal DDM Alfa Pardubice. Mladí sportovci obsadili
páté místo v kvalitně obsazeném turnaji, za což jim patří gratulace a velký dík.

Kurzy pro dospělé
V předvánoční čas náš navštívil dráteník pan Aleš Kulhánek
z Pardubic. Tentokrát se účastnice kurzu učily klasické drátování nádob z keramiky.

Vánoční besídka
V poslední předvánoční týden proběhlo v DDM tradiční vy-

Harrachov 2013
V termínu 2. 6. až 8. 6. 2013 pořádáme týdenní pobyt pro
rodiče (i prarodiče) s malými dětmi v Harrachově. Ubytování
v penzionu Bílá voda nedaleko lanovky na Černou horu nedaleko centra města. Ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích. Bližší
informace u paní Leksové tel. 777 267 671

Do školy v Kladrubech nad Labem
přijeli Mikuláš, anděl a čerti na koních
V úterý 11. prosince 2012 se v jízdárně
Střední školy chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem sjeli Mikuláš, anděl a čerti na
koních a tím zahájili Mikulášskou sportovní
akademii. V prvním zápolení předvedli žáci 2.
a 3. ročníku klisny Národního hřebčína Kladruby nad Labem v soutěži mini-maxi. Žáci měli za úkol překonat sérii dvou skoků, když každým kolem se druhá překážka zvyšovala. Kdo
chyboval, musel z kola ven. Další jezdecké
soutěže probíhaly v rychlém sledu a vše zakončila jezdecká čtverylka čertů a andělů.
Jana Cincibuchová

1 / 2013
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Gy a SOŠ Přelouč ve školním roce 2012/2013
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
pro školní rok 2013/2014 nabízí zájemcům
o studium níže uvedené obory vzdělání
8letý obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou:
" 79-41-K/81 Gymnázium
4leté obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou:
" 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
" 34-53-L/01 Reprodukční grafik, grafička pro média
3leté obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním
listem:
" 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích
" 34-53-H/01 Reprodukční grafik, grafička
" 33-56-H/01 Truhlář
" 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Zveme vás na den otevřených dveří,
který se uskuteční
9. 1. 2013 od 13.00 do 18.00 hodin pro obory SOŠ
a

na informační den pro zájemce
o studium na nižším gymnáziu

to - Denisa Schvachová (kvinta). Uvedeným studentkám blahopřejeme a dodáváme, že tři nejlepší fotografie budou
zdobit chodbu naší školy. Mgr. M. Koudelka
" Studentské konference „Vědění mladým“, kterou pořádala Univerzita Pardubice, se zúčastnil tým kvarty. Studentky
Rudišarová P., Hniličková P., a Kovářová N., zde prezentovaly svůj projekt pod názvem „Alergici, astmatici nesmí skončit v nemocnici“. Projekt vloni vyhrál pardubické krajské kolo Amavetu v kategorii junior.
Mgr. D. Vavrečková

Z lavic SOŠ
Letošní podzim a začátek zimy proběhl především ve znamení postupného zabydlování našich studentů a učitelů v prostorách budovy v ulici Obránců míru (dříve jen Gymnázium). Tu
nyní s žáky gymnázia sdílí při teoretické výuce i žáci studijních
a učebních oborů reprodukční grafik, reprodukční grafik pro média, tiskař a mechanik elektrotechnik.
V budově průběžně probíhá rekonstrukce (výměna oken,
podlah a další potřebné stavební úpravy) a modernizace nezbytná pro výuku podstatně většího množství studentů (projektory, interaktivní tabule, počítačové učebny). Teoretické vyučování oborů truhlář a mechanik opravář zůstalo v budově
v ulici Jaselská, stejně tak i ubytování na Domově mládeže.

30. 1. 2013 od 15.00 do 18.00 hodin.
Gymnázium a Střední odborná škola byla zařazena mezi deset středních škol Pardubického kraje do projektu EU - „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání středním školám“.
Finanční prostředky budou využity k modernizaci odborných
učeben, dílen a laboratoří.

Z lavic gymnázia
" Krajská olympiáda SŠ - basketbal. Ani ve třetím turnaji
nenašel tým Mgr. V. Rambouska přemožitele a stal se tak
krajským přeborníkem. K 1. místu chlapcům VG blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
" Návštěva Prahy. V pondělí 17. prosince navštívili někteří
studenti oktávy a 4. A vánočně nazdobenou Prahu. Prošli si
Královskou cestu a v německém jazyce okomentovali nejkrásnější pamětihodnosti, které se na této trase nacházejí
a za kterými jezdí turisté ze všech koutů světa. Za sekci
NJ Mgr. V. Šmahová.
" Soutěž v angličtině City&Giulds, které se zúčastnili studenti vyššího gymnázia, zná vítěze. V úrovni B2 zvítězil
student septimy Petr Fejl a v úrovni C1 zvítězil student 4. A
Ondřej Tichý. Oba výherci budou naší školu reprezentovat
25. 1. 2013 v Praze v celostátním kole soutěže.
" Fotosoutěž Barvy podzimu. Během října studenti výtvarné
výchovy kvinty a sexty fotografovali přírodu a každý z nich
zaslal do této soutěže jednu fotografii. Následovalo první kolo, ve kterém studenti - výtvarníci rozhodli svým hlasováním
o finálových snímcích a o následujícím pořadí: 1. místo - Lenka Rejdová (sexta), 2. místo - Lenka Fričová (kvinta), 3. mís-
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Praktické vyučování oborů se nijak nezměnilo. I přes organizačně náročnější zahájení školního roku, které přestěhování
přineslo, se podařilo uskutečnit již skoro tradiční návštěvu prestižních fotografických výstav World Press Photo a Czech Press
Photo v Praze. Pro studenty grafických oborů však bylo inspirativní především setkání se světovým grafickým designem na
25. bienále v Brně. Mezinárodní soutěž spojená s následnou
přehlídkou soutěžních prací, množstvím doprovodných výstav
a akcí je každé dva roky svátkem všech, kteří jsou s oborem
spřízněni.
Naše plány na další měsíce zahrnují především odborné
exkurze do vybraných podniků, ale nejen to. První ročníky tiskařů a grafiků se například již v lednu seznámí s historií svého oboru v expozicích historie tisku a fotografie Národního
technického muzea v Praze a naopak čtvrté ročníky navštíví
Katedru polygrafie a fotofyziky University Pardubice, která je
nejen moderně vybaveným polygrafickým vědeckým pracovištěm, ale i možným působištěm našich absolventů při dalším vysokoškolském studiu.
M. Drobek

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

Jak jsme v klubu
prožili prosinec…
Prosinec v klubu Volant byl opravdu
bohatý, co se akcí týče. Uskutečnili jsme
jich celkem 7. V sobotu 1. 12. 2012 bylo při příležitosti Rozsvěcení vánočního
stromečku na Masarykově náměstí
v Přelouči zahájeno naše putování po
vánočních trzích a jarmarcích, na kterých děti společně s námi prodávaly výrobky, které v klubu v rámci volnočasových aktivit vyrobily.
V neděli 2. 12. 2012 naše cesta vedla do Třemošnice. Následující den nás
opět čekala další akce. Tentokrát jsme se
s dětmi vypravili do Divišovy vily, kde se
konala Výstava historických i současných medvídků paní Evy Šímové. Výstava byla zajímavá, dětem se moc líbila a každý si z ní odnesl dopis, který mu

lova koruna do Chlumce nad Cidlinou,
kde se prvním rokem konal Vánoční jarmark. Jarmark doprovázela příjemná vánoční atmosféra, zámecké komnaty byly
vánočně vyzdobeny, muzikanti hráli vánoční koledy, na sněhu jezdili psí spřežení se saněmi. Posledním místem, kde byly výrobky dětí k vidění, byl Domov u fontány, kde se konala 16. 12. 2012 akce
Vánoční neděle. Velmi nás potěšilo, že
jsme se této akce mohli zúčastnit a zpříjemnit tak předvánoční den především
seniorům z Domova u fontány. Rádi bychom poděkovali všem dobrým lidem,
kteří si u nás výrobky dětí zakoupili
a podpořili tak naši činnost. Letošní
rok jsme v klubu zakončili Vánoční besídkou, která se konala ve čtvrtek 20. 12.
2012. Vánoční besídku doprovázela vý-

!

hlavní bod dne, kterým bylo samozřejmě
rozbalování dárečků, zarecitovaly děti
rodičům básničky, které si pro ně připravily. Poslední den v klubu v roce 2012
jsme si příjemně užili ☺.
Martina Hošková

Informační centrum
- internet zdarma!
Pro všechny věkové kategorie jsou
v prostorách centra k dispozici počítače
s připojením k internetu. Využít je v otevírací době mohou všichni zdarma, ovšem
za účelem vyhledávání důležitých informací, nikoli brouzdání po různých webových stránkách či klábosení na chatu aj. ☺

Terénní programy
V novém roce jsme pozvolna odstartovali sociální službu Terénní programy.
Je určená zejména lidem nacházejícím
se v obtížné životní(sociální) situaci, a to
jak dětem a mládeži, tak dospělým lidem.
Jak název služby napovídá, spolupráce
mezi pracovníkem a uživatelem služby
se odehrává venku, v přirozeném prostředí těch, kteří potřebují podpořit či pomoci se změnou nepříznivé životní situace, při vyřizování různých běžných
záležitostí či při obhajování práv a oprávněných zájmů. Ve městě budete moci
jednou až dvakrát týdně potkávat sociální pracovníky, kteří budou označeni
štítkem s logem centra VOLANT, a kteří
budou vyhledávat ty, jež by mohli tuto
službu využít či potřebovat. Zájemci mohou bez rozpaků pracovníky v ulicích
oslovit a požádat o informaci, radu či
o potřebnou pomoc. Více se dozvíte na
našich webových stránkách a také v příštím vydání Roštu.

Poděkování
tam ponechala paní Medvídková ☺. Ve
středu 5. 12. 2012 proběhla v našich
prostorách Mikulášská nadílka s diskotékou, které se zúčastnilo 34 dětí a 16 dospělých. Zavítal k nám samozřejmě také
Mikuláš se svými věrnými pomocníky. Vypadalo to, že některé děti skončí v pekle,
ale nakonec to dobře dopadlo ☺. Po odchodu Mikuláše začala diskotéka. Komu
se nechtělo tancovat, ten si mohl vyrobit
perníkové smajlíky s našimi dobrovolnicemi. V sobotu 8. 12. 2012 pokračovalo
naše putování po vánočních trzích. Tentokrát jsme se přesunuli na zámek Kar-
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stava výrobků dětí, kde si je rodiče i ostatní návštěvníci mohli nejen prohlédnout,
ale i zakoupit. A jaký byl další program
besídky? Nejprve jsme si společně s dětmi přichystali vánoční stůl a společně
jsme poobědvali řízek s bramborovým
salátem. Po obědě si děti mohly vyrobit
společně s rodiči svícínek, který si potom
odnesly domů. Dalším bodem programu
byly vánoční zvyky a tradice. Vyzkoušeli
jsme si jak české, tak některé romské
zvyky a tradice. Společně jsme si zazpívali vánoční koledy. A ještě než došlo na

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám v uplynulém roce
pomáhali točit VOLANTEM a díky nimž
se nám podařilo nabrat správný směr.
Velmi si vážíme Vaší přízně a podpory
a uděláme maximum, abychom si ji vždy
zasloužili. Děkujeme také všem malým
i velkým návštěvníkům, kteří jsou hlavním důvodem, kvůli kterému jedeme stále dál.
Iva Gabrhelová
VOLANT, o.p.s.
Pardubická 734, Přelouč, 53501
tel.: 773 001 046
e-mail: volantop@seznam.cz
www.volantops.cz
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE

Helena Walterová
Ludvík Vorlíček
Zdeňka Bezděková
Eduard Šmíd
Jiří Spannbauer

Jakub Vodička

JUBILANTI
Ludmila Ledvinová
Marie Huňáčková
Marie Jeřábková
Božena Danielová
Vlasta Tylerová
Jiřina Janečková
Helena Mifková
Ludvík Janoušek
Drahomíra Pechová
Josef Douda
Karel Ronge
Jitka Hendrychová
Marie Řezníčková
František Knotek
Libuše Neubauerová

98
92
91
89
89
88
87
87
87
87
85
85
85
85
80
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let
let
let
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Poděkování
Vážení, chtěl bych touto cestou poděkovat paní Kulakovské a všem jejím sestrám za příkladnou péči o nás starší.

80
80
75
75
75

let
let
let
let
let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Ivana a Jaroslav Fejkovi

28. 11.

ZLATÁ SVATBA
Jitka a Jiří Čejkovi

14. 4.

Dne 23. 12. 2012 oslavil pan Ludvík Vorlíček
své 80. narozeniny. Hodně zdraví, lásky a rodinné pohody mu ze srdce přeje
manželka Jaroslava
a děti Luboš, Michal a Lenka s rodinami

Komplexní domácí péče s.r.o. zaslouží velké poděkování. Zároveň bych rád poděkoval za péči Dr. Prokopcové, její sestře
Marcelce, též Dr. Krejcarové a sestře. Všem, kteří se o nás
starají, přejeme šlastné a veselé Vánoce a krásný nový rok.
Manželé Libuše a Zdeněk Faiglovi
Bahníkova 55, Břehy

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
psychologie
VITALE, Joe
Svět bez hranic. Praha: Čintámani, 2008.

KRÁSNÁ LITERATURA
FINN, Adharanand
Běhání s Keňany.
Praha: Mladá fronta, 2012.

ALBRIGHT, Madeleine Korbel
Pražská zima: osobní příběh o paměti,
Československu a válce (1937-1948).
Praha: Argo, 2012.

vojenství
CSÖLLEOVÁ, Eva
Letci Pardubicka v RAF.
Praha: Anlet, 2012.

HŮLOVÁ, Petra
Čechy, země zaslíbená.
Praha: Torst, 2012.

BAUER, Jan
Ženy z rodu Přemyslovců.
Frýdek-Místek: Alpress, 2012.

KOHOUT, Pavel
Tango mortale.
Příbram: Pistorius & Olšanská, 2012.

EBEN, Marek
Na plovárně s Markem Ebenem.
Praha: Práh, 2012.

sociologie
FISCHEROVÁ, Táňa
Láska nevládne, láska tvoří: hledání cest
k proměně společnosti.
Hranice: Fabula, 2012.
finance
PIKORA, Vladimír
Nahá pravda, aneb, Co nám neřekli
o našich penězích a budoucnosti.
Praha: NF Distribuce, 2012.
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SZCZYGIEL, Mariusz
Láska nebeská (fejetony).
Praha: Dokořán, 2012.
ŽIVOTOPISY
KRATOCHVÍL, Radim
Theodor Pištěk, aneb, Filmové nebe první
republiky.
Praha: Daranus, 2012.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
BRAUNOVÁ, Petra
O chlapci, který spadl z nebe.
Praha: Albatros, 2012.
JAVNA, Sophie
50 nápadů pro děti, jak přispět
k záchraně planety.
Praha: Akropolis, 2012.

J. K.
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Poděkování sponzorům Domova u fontány v Přelouči
Vážení čtenáři a čtenářky, s blížícím se koncem roku se již
stalo zvykem, že bilancujeme, hodnotíme a ohlížíme se za tím,
co se v tom daném roce událo. Důležitá a neopomenutelná je
podpora našich sponzorů. Bez jejich přispění a pomoci by mnohý sen zůstal pouze snem a my bychom nemohli zajistit svým
klientům většinu aktivit a kulturních akcí. Proto mi dovolte,
abych následující řádky věnovala poděkování všem firmám,
organizacím i jednotlivcům, kteří našemu Domovu u fontány
v Přelouči v roce 2012 věnovali svoji přízeň a podporovali
Domov u fontány svými věcnými nebo finančními dary.
Ke sponzorům a lidem, kteří nám byli v roce 2012 nakloněni, patří:
Město Přelouč, které poskytlo příspěvek na provoz Domova
u fontány ve výši 747 033 Kč. Dalších 90 000 Kč, které jsme
využili na zkvalitnění péče o naše klienty, poskytla Obec Zdechovice. Finanční dary poskytli také manželé Trubačovi,
Městys Choltice, Městská část Praha 3, obce Vyšehněvice,
Trnávka, Černá u Bohdanče, Úhřetice, Svídnice, Žáravice,
Lukavice, Cerekvice nad Loučnou, dále firma JIP Staré
Hradiště, paní Dagmar Ševčíková, paní Adéla Nová z Chvaletic, pan RNDr. Pavel Mrázek z Prahy, firma DAPADE Sedlice, paní Matičková z Přelouče, paní Miloslava Zamastilová, pan Josef Drobílek z Hořovic, paní Božena Vostárková
z Hostomic a paní Věra Wohlrábová z Hořovic.
Věcné dary věnoval Domovu u Fontány Nadační fond Zdeňky Žádníkové. Obrazy, které nadace, zastoupená známou herečkou Zdeňkou Žádníkovou, slavnostně dne 5. 9. 2012 předala domovu, zdobí stěny společných prostor. Prostřednictvím
Organizácie pomoci postihnutej mládeže Bežovce darovala Americká nadace našemu domovu nové terénní invalidní
vozíky pro imobilní klienty v hodnotě 800 000 Kč. Významný
dar v hodnotě 40 000 Kč v podobě preventivních, vstupních
a výstupních prohlídek zaměstnanců poskytl MUDr. Radoslav Svoboda.
Dalšími subjekty, které nám byly nakloněny svou přízní, byla paní Renata Zdražilová, která zajistila výsadbu zeleně na terasách domova prostřednictvím firmy Titus CZ Chrudim. Pan
Václav Smolík ze Svratky a pan Jakub Felcman z Dobrušky
darovali vykrajovátka na cukroví pro naši kuchyni, která je využila již během přípravy na letošní vánoce k pečení cukroví pro
naše klienty. Manželé Sachmerdovi z Havířova, darovali domovu nástěnné hodiny. Firma Stavební keramika Řečany
nad Labem poskytla našim klientům materiál pro výtvarnou
dílnu. Pan David z Přelouče přispěl našemu kinoklubu třiceti kusy DVD a věnoval nám umělé vánoční stromky. Paní
Miloslava Šplíchalová, Květiny M a Z v Přelouči věnuje
květiny pro naše klienty k jejich významným životním výročím.
Sítě od Firmy Berger-Huck, Horní Jelení byly použity k dekoraci společných prostor domova. DUV - družstvo ze Dvora
Králové nám darovalo vánoční ozdoby.
Občerstvení na oslavy významných životních jubileí našich
klientů a kulturních akcí pořádaných v Domově u fontány poskytl majitel cukrárny DUO Přelouč, pan Ing. J. Kravařík,
který daroval své cukrářské výrobky a těsta na vánoční cukroví, dále Řeznictví Ladislav Francouz, Medlešice. Ovoce
od pana Miloslava Vitery z Přelouče zdobí naše stoly při
kulturních akcích. Paní Iveta Ježková darovala opakovaně
cukroví našim klientům.
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Dámský klub, na kterém se pravidelně každý týden schází naše klientky, podpořili věcnými nebo finančními dary pan
Oldřich Bujnoch z Pardubic, paní Marcela Šveřepová z Pardubic, Roman a Lenka Jelínkovi z Urbanic, paní Marcela
Kosprtová - Textil Přelouč, Auto Kelly - Musilovi z Přelouče,
Zdeněk Švec - Hračky a papír Přelouč, Paní Semirádová
Naděžda a paní Markéta Matičková z Přelouče, paní Jana
Nováková, pan Milan Školník - majitel kantýny v Domově
u fontány, paní Ludmila Jedličková - Nábytek Přelouč, Manželé Malých z Chvaletic, paní Jedličková a paní Dana Jelínková. Bc. Monika Skorka z Kutné Hory pohostila klienty
cukrovím na vernisáži pořádané v prostorách domova.
Bez hudebních vystoupení Pana Karla Nekoly by se
neobešla řada našich kulturních akcí, které jsme v letošním
roce pořádali.
V domově probíhaly také přednášky, které pro nás zajistili:
Paní Hurdálková Věra, která seznámila naše klienty zdarma
s tématem „Příroda léčí“, MUDr. Michaela Málková z Pardubic přednášela o Alzheimerově nemoci a pan Michal Morch
z Chrudimi se s našimi klienty podělil o zážitky ze svých cest
po Indonésii. Svoje povídání doplnil o promítání fotografií. Pan
Miroslav Krejčík umožnil promítání DVD „Přelouč na Foto“.
Naše velké poděkování proto patří Vám všem, kteří jste
přispěli dárkem, nebo finančním obnosem a pomohli jste tak
zpříjemnit pobyt seniorů v Domově u fontány. Současně Vás
prosíme o zachování Vaší přízně i do budoucna.
Do nového roku 2013 Vám všem přejeme hodně zdraví,
mnoho osobních a pracovních úspěchů. Počátkem roku 2013
bychom rádi osobně poděkovali všem našim sponzorům a lidem, kteří nám byli nakloněni svojí přízní na přátelském setkání u kávy v Domově u fontány.
Mgr. Danuše Fomiczewová
ředitelka Domova u fontány
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

Prosinec v Jakub klubu - Vánoce

přítomným dětem drobné dárečky. Akce se vydařila k velké
spokojenosti našich klientů i návštěvníků.

Měsíc prosinec nelze ani jinak pojmout, než jako Vánoční.

Vánoční posezení u stromečku
Výroba vánočních ozdob z korálků
a další dárky pro seniory
Dne 22. listopadu 2012 proběhla
v prostorách Jakub klubu naučná
akce „Výroba vánočních ozdob z korálků a drátků“, při které se děti učily různé techniky výroby hvězdiček,
zvonečků a různých dalších ozdob.
Za názornou pomoc a trpělivost děkujeme paní Haně Kubátové a Zdeně Šohajové, které s námi strávily
4 hodiny. Z keramiky děti vyráběly
již v říjnu a listopadu různé výrobky,

Na závěr roku v Jakub klubu 17. 12. 2012 jsme si připomněli kouzlo vánočních svátků, kdy jsme poseděli u stromečku, zpívali vánoční koledy, ochutnávali cukroví a nakonec Ježíšek nadělil dětem dárečky.
Přes svátky od 18. 12. 2012 byl klub uzavřen až do 8. 1.
2013, nebol tradičně, jako každý rok, je Charitou Přelouč pořádána Tříkrálová sbírka, která proběhla od 4. 1. do 8. 1. 2013.
Koledníci a účastníci sbírky v této době mají útočiště a zázemí
právě v prostorách Jakub klubu.
V novém roce 2013 přeje kolektiv pracovníků Jakub klubu
Přelouč všem hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Tým Jakub klubu

Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

které pak věnovaly naši organizaci a pečovatelky je na Vánoce rozdávaly seniorům.

Tradiční setkání s dobrovolníky
Dále dne 29. 11. 2012 od 17:00 hod. proběhlo v salónku
hotelu Fontána v Přelouči tradiční setkání s našimi dobrovolníky, kteří v rámci své dobrovolnické činnosti působí i v Jakub
klubu a pomáhají při rozvoji schopností a dovedností našich
dětí, za což jim patří obrovský obdiv a poděkování.

Výstava prací na zimní téma
Od 3. 12. 2012 v prostorách Městské knihovny Přelouč jsme
se prezentovali s výtvarnými pracemi našich dětí na téma „Zima
a Vánoční svátky“. Děkujeme pracovnicím knihovny za uspořádání této výstavky.

Mikulášská nadílka v klubu
Tradičně také v této době jsme uspořádali v tělocvičně Orlovny Přelouč, tedy v Jakub klubu, Mikulášskou nadílku 7. 12. 2012
pro naše děti a děti školních družin 1., 2. a 3. ZŠ Masarykova
Přelouč. Pro děti jsme měli připraveny různé sportovní soutěže,
diskotéku a nakonec přišel Mikuláš s andílkem a rozdal všem
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Na prahu nového roku chci především poděkovat všem
příznivcům naší služby. V roce 2012 jsme opakovaně prosili
o pomoc při shromaž{ování potřebných věcí - oblečení, obutí,
hraček apod. pro naše rodiny, kterým poskytujeme služby. Vždy
jsme se setkali s dobrým ohlasem. Založili jsme trvalý šatník,
který funguje jen díky darům soukromých osob, od podnikatelských subjektů jsme žádnou nabídku ke spolupráci nedostali.
Setkali jsme se i s negativními reakcemi na poskytování
našich služeb. Bylo nám vytýkáno, že naše práce je honorována, někteří spoluobčané chápou pojem „charita“ jako povinnost
pracovat zadarmo bez nároku na hmotnou odměnu. Naší službě i organizaci pomáhají dobrovolníci, kteří pracují zadarmo,
a jsme jim velmi vděční, ale bez profesionálních pracovníků
s odpovídajícím vzděláním by se naše práce dělat nedala. Vyslechli jsme i výtky „krmíte cikány, podporujete flákače a kriminálníky“. Takové reakce nás velmi mrzí, budeme se v příštím
roce soustředit na to, aby obraz naší služby takové asociace
nepřinášel.
V měsíci prosinci jsme vyhlásili akci - Daruj dárek. Shromaž{ovali jsme 16 dárků pro děti z rodin, které pobírají příspěvek v hmotné nouzi. Všechny dárky se díky dobrým lidem podařilo zajistit. U některých dárců jsme se setkali s přáním nebýt
jmenování, aby se jejich známí a sousedé o jejich dárcovství
nedozvěděli.
Do akce Daruj dárek přispěli - upřímně děkujeme: farní sbor
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ - JANA KULKOVÁ, NIKOLA ŠVÁBOVÁ, členové NÁBOŽENSKÉ CÍRKVE
ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ PŘELOUČ, členové CÍRKVE
ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PŘELOUČ, rodina ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE, paní MARIE BOUDYŠOVÁ, pan VÁCLA
NEKVAPIL, manželé ROUŠAROVI, manželé JELÍNKOVI, manželé CESTROVI.
Do nového roku 2013 přeji všem lidem dobré vůle, především hodně zdraví, spokojenost v osobním životě, sebedůvěru
a odvahu ke konání dobrých skutků.
Rita Hudcová

Přeloučský ROŠT
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Klub Aktivní senior
V prosinci jsme pod vedením paní Bahníkové vyšívali srdíčka na vánoční stromeček, ochutnávali nové druhy cukroví
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rou můžeme rozšiřovat právě díky Tříkrálové sbírce a uspokojit tak větší počet zájemců.
V nízkoprahovém zařízení Jakub klub nabízíme dětem nejen smysluplné využití volného času při sportu nebo rukodělných pracích, ale i pomoc při přípravě do školy nebo zajímavé
besedy.
Snažíme se zvyšovat kvalitu života dětí a pomáhat jim překonávat nepříznivé životní situace. Ani tady bychom se neobešli
bez finanční podpory z Tříkrálové sbírky.
Tříkrálová sbírka 2013 probíhá v Přelouči a přilehlých obcích od pátku 4. ledna do úterý 8. ledna 2013.
V neděli 6. ledna 2013, na svátek Tří králů, Vás všechny
srdečně zveme na Tříkrálový benefiční koncert žáků ZUŠ
Přelouč pod záštitou vicehejtmana Romana Línka a ve
spolupráci s Kulturními službami města Přelouč, který se
uskuteční v kostele sv. Jakuba od 15 hodin.

a vzájemně si vyměnili recepty na ty nejlepší. V novém roce se
budeme scházet dále, srdečně zveme nové zájemce o setkávání. Podrobné informace na tel. 731 402 375.
Hana Kubátová

Tříkrálová sbírka 2013
Máme tu první měsíc nového roku a ještě stále nás hřeje kouzlo Vánoc a s ním pocit radosti z dárků, které jsme dostali a hlavně darovali svým blízkým.
Svátek Tří králů je dnem, kdy se podle tradice odstrojí vánoční stromeček a také den, kdy u Vašich dveřích můžou zazvonit tři nastrojení koledníci s koledou. I je můžete podarovat, pomoci tak všem potřebným a mít pocit radosti z dárku.
Díky všem, kteří přispívají do Tříkrálové sbírky, z jejíhož výtěžku pomáháme financovat
naše služby, se snažíme reagovat na
potřeby lidí v nouzi. Provázíme naše
klienty od narození až na konec jejich
cesty.
V současné době pomáháme 11 rodinám, které se nacházejí v tíživé sociální situaci. Při řešení jejich akutních problémů pomůže část z výtěžku Tříkrálové
sbírky.
Naše služby seniorům poskytujeme
nejen v Přelouči, ale i přilehlých obcích
na Přeloučsku. Zajišlujeme zde dovoz
stravy, pomáháme při podání stravy,
pomáháme s hygienou a hlavně jsme
mnohdy během dne jediní, s kterými
mají naši uživatelé možnost promluvit
a podělit se o svá trápení i radosti. Tříkrálová sbírka pomáhá při dofinancování i těchto služeb.
Senioři velmi často využívají naši
půjčovnu kompenzačních pomůcek, kte-
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DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ KOLEDNÍKŮM OTEVŘOU
SVÁ SRDCE A PŘISPĚJÍ JAKOUKOLI ČÁSTKOU.
+K+M+B 2013
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Římskokatolická farnost Přelouč
Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01, telefon 466 672 559, www.farnost-prelouc.estranky.cz

P. F. 2013
Milí Přeloučští, začíná nový
rok, a jak se říká v přísloví „Třináct, Pán Bůh při nás“. Přežili
jsme „konec ☺ světa“, svátky vánoční i konec roku a je zde nový. Věřící slaví 1. ledna slavnost
Panny Marie Bohorodičky, která porodila Božího Syna, Ježíška, Spasitele světa a tímto dnem
se zakončuje „vánoční oktáv“.
Zjevení Panny Marie v Portugalsku ve Fatimě se událo právě
13. 5. 1917, jakož i atentát na papeže Wojtylu 13. 5. 1981.
Pro někoho je 13-tka číslo nešlastné, ale není důvod k panice. Ve třináctém zastavení křížové cesty sice mrtvé tělo ukřižovaného snímají z kříže a položili na klín Matky bolestné, ale
za tři dni po pohřbu byl Ježíš vzkříšen mocí Ducha svatého.
Věřme, že s pomocí Boží, ale i vlastním přičiněním, to zvládneme. Čekají nás situace radostné i bolestné a proto vyprošuji
všem Boží pomoc a ochranu na přímluvu Panny Marie. Požehnaný nový rok 2013 i hodně štěstí a zdraví Vám přeje
P. Pilka Lubomír.

MIKULÁŠ
- CO MI DÁŠ?
K prožívání doby adventní v naší farnosti patří již tradičně pár akcí. Nejdřív
1. 12. v sobotu výroba a při mši žehnání adventních věnců, návštěva sv. Mikuláše na faře, (čert není zván, i tak dost
pokouší). Příchodu Mikuláše ještě předcházela společná hra a výroba dárků
pro děti, které si vylosovali. Pak je s rodiči vyrobili a spolu předali i za přítomnosti Mikuláše, který byl opět štědrý. 9. 12.
jsme vyslechli pěkný Adventní koncert
novomanželů Hadáčkových, a 15. 12.
prožili duchovní obnovu od salesiánského kněze P. Karla Doležela z Pardubic.
Kněz byl velmi povzbuzen účastí lidí právě v den, kdy byla ráno ledovka. Kdo ale
chtěl, ten se na obnovu „doklouzal“.

ŽALM 13
1. Pro předního zpěváka, žalm Davidův.
2. Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat?
3. Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady, strastmi se
den ze dne v srdci soužit? Dlouho ještě se bude můj nepřítel proti mně vyvyšovat?
4. Shlédni, Hospodine, Bože můj, a odpověz mi! Rozjasni mé
oči, al neusnu spánkem smrti,
5. al nepřítel neřekne: „Zdolal jsem ho!“ Moji protivníci budou jásat, zhroutím-li se.
6. Já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad
tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, nebol se mě zastal.

PORTA FIDEI 2013
Papež Benedikt připravil zvlášl pro tento rok „Rok Víry“ od
11. 10. 2012 - 23. 11. 2013, který otevřel z důvodu výročí 50 let
od zahájení II. Vatikánského koncilu v roce 1962. Vyzval věřící znovu obnovit svou víru osobně i spolu, upřímně a veřejně. Připomíná svědky víry, počnouc Pannou Marií a dalšími,
kteří jsou „blahoslavení, nebol uvěřili“, např.: P. Maria, Marta,
samařská žena, Pavel, Lýdie, apoštolové, mučedníci, Sv. Václav, hlavní patron Českého národa… i MY!. Povzbuzuje nás
znovu mít upřený zrak na Krista: „Od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti“. (Žid 12,2). Setkání mládeže pardubického vikariátu v Přelouči 14. 12. bylo právě o tomto papežově roku víry, ale pak Josef Kumstýř připravil báječnou
hru a Monika Petržilková báječnou bábovku a děvčata večeři. Porta fidei - Brána k víře je otevřená pro každého, kdo touží po společenství s Bohem. Přeji vám srdce připravené a otevřené. L. P.
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Chvaletice
Město Chvaletice leží na rozhrání Chvaletické pahorkatiny,
celku Železných hor a Pardubické kotliny, celku Východočeské
tabule. V písemných zprávách se jméno Chvaletice objevuje poprvé v roce 1393, kdy byl dvůr s tvrzí majetkem Hereše z Chvaletic a roku 1407 pak Myslibora. Až roku 1654 je v písemnostech
přímo uvedena ‚ves Chvaletice.' Ve vlastivědné monografii Pardubicko-Holicko-Přeloučsko z roku 1909 se píše:
„Chvaletice ves v romantické krajině na úpatí hory Mikšovy, obrácená proti rozkošným Polabinám, čítala roku 1880,
99 čísel a 644 obyvatel
s chrámem, jenž vévodí
nad obcí a celým okolím,
farou a dvoutřídní soukromou evangelickou školou. Za posledními nejvýše položenými domky nalézají se rozsáhlé jehličnaté lesy.
U lesa na návrší je rybník, z něhož jde voda na blízký mlýnek
v půvabném údolí ležící. Dolní část obce je asi 20 minut vzdálená od Labe. Vesnice jest dosti výstavná.“
Tehdy k politické obci Chvaletice náležely i Telčice. Od té
doby došlo k převratným změnám. Vznik vsi souvisí s těžbou
železné rudy, Kronikář Hájek uvádí, že zde byla kolébka českého železářství a odtud pochází pojmenování Železné hory.
Původní ves se rozkládala na úbočí výběžku Železných hor
podle potůčku tekoucího k Labi.
Koncem 18. století se ves rozrůstá dolů k Labi i na horní,
jižní straně, kde vzniká nová náves. Po vydání tolerančního
patentu roku 1871 se skoro celá obec přihlásila k evangelickému náboženství. Na nové návsi byl 6. 7. 1783 vysvěcen evangelický kostel, fara i škola. Kostel byl nízký bez věže a zvonů.
Později, až roku 1882 byl nákladem 20 tisíc zlatých postaven
nový, novorenesanční s věží. Nyní je evangelický chrám chráněnou kulturní památkou Chvaletic.
Na severu pod obcí navázal roku 1915 na historickou těžbu rud hlubinný důl na železnou a manganovou rudu. Na jihovýchodě vznikl lom na žulu. To podpořilo další růst obce
oboustranně obestavěnou ulici na jih. Střed tvoří nová náves,
kde roku 1930 byla postavena moderní škola dle projektu
arch. Karla Řepy.
Hlubinná těžba pokračovala i přes II. světovou válku. Roku l945 byl důl znárodněn a po roce 1948 dochází k rozšíření
těžby. V 50. letech vznikl n. p. Manganokyzové závody - MKZ.
Důl byl přeměněn na povrchový lom na pyritovou břidlici, tehdy důležitou pro výrobu kyseliny sírové. Pod obcí vznikl jeden
z největších povrchových dolů, který ukusoval její jižní část.
V 60. letech část obce pod kostelem zanikla. Těžba byla ukončena roku 1975. Nutným doprovodným jevem vzniku a rozvoje Manganorudných a kyzových závodů ve Chvaleticích byl
značný přírůstek nových obyvatel. Koncem roku 1949 vznikl
první projekt, v němž byla zakreslena výstavba sídliště. Již v roce 1951 bylo postaveno prvních 9 bloků domů. Roku 1958 byl
otevřen kulturní dům s divadelním sálem a kinem pro 500 návštěvníků, společenským sálem a kavárnou, knihovnou a čítárnou.
Zpočátku život v budovaném sídlišti nebyl nijak lehký - chy-
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běly komunikace, veřejné osvětlení, obchody, nebyla zde pošta
ani lékař a další služby. Jak je již výše uvedeno, že součástí
obce byla ves Telčice, která se ve 20. století stala samostatnou
obcí. Při rozvoji těžby a postupné likvidaci Chvaletic, byly byty
pro zaměstnance závodu stavěny v níže u Labe položených
Telčicích. Roku 1975 byly obě obce opět spojeny. Staré Chvaletice se staly částí Chvaletice I. a Telčice, kde byla soustředěna nová výstavba částí Chvaletic II. Sloučená obec rozkládající se na výběžku Železných hor, dosahuje nyní až ke břehu
Labe. Po ukončení těžby byla na místě MKZ v letech 1971-79
postavena velkoelektrárna- EChva o výkonu 4x200MW se 300 m
vysokým komínem, který se stal dominantou kraje. Pro přepravu uhlí bylo splavněno Labe a ve Chvaleticích vznikl prozatímní koncový přístav, než Labe bude splavněno do nedalekých Pardubic. U přístavu vyrostly lodní opravny. Popílek
z elektrárny, dnes i sádra vznikající při odsiřování kouřových
plynů, jsou ukládány do bývalého lomu. Tím se devastovaná
krajina postupně upravuje do původního stavu. Novou výstavbou se obec dále rozšiřovala a roku 1981 byla povýšena na
město. Ještě roku 1980 došlo k podivnému přejmenování obou
částí obce. Původní Chvaletice se staly Hornickou čtvrtí a bývalé Telčice - Chvaletice II. jsou Chvaleticemi.
Růst města pokračoval v 80. letech. Ke zlepšení a současně k úpravě devastovaného okolí města má přispět územní
plán, který roku 1996 zpracoval pardubický atelier Aurum.
21. 9. 1995 byla otevřena nová železniční zastávka blízko
centra obytné zástavby. Doprava uhlí byla z vodní cesty převedena na rychlejší železniční. Přístav je uzavřen a opravny
lodí přešly na stavbu říčněnámořních lodí pro zákazníky z Německa. Roku 2001 měly Chvaletice 3322 obyvatel a 406 domů.
Chvaletice jsou zajímavé svou architekturou v duchu socialistického urbanismu a také množstvím zeleně, kterou se může
pochlubit jen málokteré město.
Volně napsáno ze Zpráv Klubu přátel Pardubicka
a jiných archivních dokumentů.
Marcela Danihelková (regionální dějiny)
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Komorní hudba v Divišově vile 5. října 2012
Mezi radostnou činnost člověka patří hudba. Především
taková, která dovede darovat radost bezelstnou, upřímnou a naplnit člověka životním kladem. Nejvíce se rozjasní svět, když
hrají malé děti. Však právě proto dostali šanci opravdu ti nejmenší žáčci slečny učitelky Ivety Trojanové, aby zpestřili koncert
5. října 2012 v Divišově vile. Byl to senzační výkon tříleté Lucinky Kubiskové a šestiletého Standy Kubiska, hráli skladbu
‚Houpy houpy‘. V srdečném tónu zazněla také skladba ‚Rozpustilá veverka‘ v provedení malé Barči Čejkové. Těmito skladbami začal koncert v Divišově vile, který byl vytvořen za účelem
seznámení posluchačů s komorní hudbou, s její krásou, ale
i složitostmi společného hraní.
Těžší úkol mělo trio ve složení hoboj, trubka a akordeon.
Žáci, Jan Kubiska, Martin Antoš a Jakub Šváb přednesli ‚Malou
suitu‘ od skladatele A. Rajčeva v harmonickém vybarvení, velmi
dobře bylo rozumět jejich hudební řeči. Svým výkonem přesvědčili posluchače, že usilují o zvládnutí všech problémů,
které jim toto dílo kladlo. Bylo znát, že se touží dobře umístit
v celostátní soutěži na 19. ročníku interpretační soutěže v komorní hře, která se koná v Základní umělecké škole Karla Ditterse ve městě Vidnava v Jeseníkách.
Také žáci, Martin Horák a Standa Kohout se zúčastní hudební soutěže ve Vidnavě. Učinili vše pro to, aby si osvojili
náročnou skladbu pro klarinet od F. V. Kramáře takt od taktu.
Z jejich skvělého podání bylo cítit, že toto mistrovské dílo složil
tvůrce, který celým srdcem miloval život a jeho krásu.
Hudební večer v Divišově vile pokračoval sonátou - skladbou
pro hoboj a klavír skladatele C. Saint - Saens. Všechny věty díla
jsou prostoupeny jednou melodickou myšlenkou, ta se sice
výrazově mění, ale ne natolik, aby zastřela příbuznost s její
základní melodií. Bylo slyšet, že dobrá technická průprava
obou umělkyň, hobojistky Ivety Trojanové a klavíristky Jarmily
Kubátové se tu spojila s velkou zkušeností a znalostí hudebních nástrojů.
Závěr koncertu patřil duu ve složení hoboj a kytara v podání Ivety Trojanové a Štěpána Buchara. Kompoziční mistrovství
těchto dvou nástrojů, hoboje a kytary se stalo vyvrcholením
hudebního večera ve skladbě Napoleona Coste - Le Montagnarda. Zde uplatnili umělci také virtuózní prvky, které bylo možné
vychutnávat v těch nejpůvabnějších kombinacích.
Kytara v podání Štěpána Buchara je požitkem a důkazem, že psaní skladeb pro kytaru přivedlo skladatele zřejmě
do šlastné pohody a zvukového opojení. Oba skladatelé
C. Ph. E. Bach také A. Piazolla dovedli svá témata přizpůsobit
zvuku kytary, což s jistotou dokázal uplatnit mladý umělec Štěpán Buchar v Divišově vile na svém nástroji. Do všech podrobností poznal nejen techniku hry, ale i samu duši svého nástroje, mistrovsky ovládl i své tvůrčí hudební myšlení. Kytara
je od sedmi let pro něj nejdůležitější v jeho životě. Stal se laureátem Národního kola kytarové soutěže v roce 2005, v roce
2012 uspěl v konkurzu o orchestr a provedl Koncert pro kytaru a malý orchestr od H. Villa-Lobose v Pardubicích. Kromě
sólových vystoupení se věnuje i komorní hře. Od roku 2011
spolupracuje s hobojistkou Ivetou Trojanovou. Oba umělci se
dobře připravili na 18. a 19. října, kdy proběhl 19. ročník interpretační soutěže v komorní hře „Karel Ditters z Dittersdorfu
a hudební klasicismus“ ve Vidnavě.
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Přístup a kvalitu samotného projevu všech účinkujících prověřil hudební večer v Divišově vile. Své základy pevné umělecké orientace získali všichni účinkující žáci již v době přípravy
pod vedením svého pedagoga, Ivety Trojanové.
A proto výsledky soutěže ve Vidnavě v celostátní soutěži na
19. ročníku dopadly skvěle.

3. místo - Trio hoboj, trubka, akordeon
- Honza Kubiska, Martin Antoš, Kuba Šváb
3. místo - Klarinetové duo - Martin Horák, Standa Kohout
2. místo - Duo kytara a hoboj - Iveta Trojanová, Štěpán Buchar
Marcela Danihelková
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Trucktrialista Bohouš Čáp bilancuje
Mistrovství České republiky v TRUCK TRIALU se skládalo ze
šesti závodů. První závod se uskutečnil v Milovicích, kde team
AVIA FUTURE obsadil první místo. Druhý závod proběhl v Mohelnici, kde jsme po těžkém boji skončili na krásném třetím
místě. V následujícím třetím klání v Krásné Lípě jsme vyskočili na místo druhé po těžkém boji s naším největším soupeřícím
týmem, jehož posádku tvoří Tomáš Pražák a Ondra Vodička.
Další, tedy čtvrtý soutěžní víkend, proběhl v Kunštátu, kde jsme
se bohužel závodů nemohli zúčastnit, protože se nám termín
kryl se šampionátem Mistrovství Evropy v Rakousku.

a kde jsme se také poprvé v evropských závodech kouleli. Poslední soutěžní závod se konal v Německu v Crailsheimu, kde
jsme vystoupali na nejvyšší stupeň vítězů. Tímto jsme potěšili
početnou výpravu českých fanoušků, kteří neváhali za námi
vážit dalekou cestu, aby nás mohli podpořit. Tímto výborným
umístěním jsme si zajistili celkově třetí místo na Mistrovství
Evropy 2012.

Za team AVIA FUTURE Bohumír Čáp a Dana Hlínová-Zemková
CROSS CLUB PŘELOUČ TEAM AVIA FUTURE
Zdroj www.MotorMIX.cz

Stejný problém jsme díky „organizačním schopnostem“ paní ředitelky měli v Černuci, kde jsme se též nemohli zúčastnit,
nebol jsme jeli soutěžit do Francie. Poslední závod se konal na
Kladně, kde jsme obsadili druhé místo. Po problému s klouzající spojkou hned v prvním soutěžním dni jsme v nočních
hodinách naše vozidlo opravili a druhý den opět vyjeli bojovat
do sekcí, kde jsme jako jediní dokázali držet tempo s letošním
Mistrem České republiky Janem Šeborem a Jiřím Lhotou. V polovině letošní sezóny jsme vedli Mistrovství České republiky,
bohužel po dvou neodjetých závodech jsme obsadili celkové
čtvrté místo. I tak je to krásné umístění, nebol již 14 let našeho
působení v těchto kláních přibývá konkurence lepších vozidel
Mercedes Uniog a Viza Ross s kvalitními a dravými posádkami.
První závod na Mistrovství Evropy se uskutečnil ve Francii
v Montelieu-Vercieu, kde jsme po vedení celého závodu v poslední sekci spadli na třetí příčku. Následoval další závod v Rakousku v Kitzbühelu, kde jsme se umístili na čtvrtém schůdku,
tedy opět pád z prvního na čtvrté místo.
Začátkem září jsme odjeli do Francie do Thiembronne Nähe
nedaleko přístavu Calais, kde jsme vybojovali čtvrtou pozici
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TJ Jiskra Havlíčkův Brod - BK Přelouč
57 : 92 (30:33)

BK Přelouč

Body: Humlová 23, Hlavatá, Žáková 14

Muži „A“
Ve dnech 24. 11. 2012 a 25. 11. 2012
odehráli přeloučští muži „A“ svá utkání
na hřištích soupeře. V sobotu prohráli těsným skóre na palubovce týmu BK Lions
Jindřichův Hradec B a v neděli pak nestačili na soupeře z Jihlavy, BC Vysočina.
BK Lions Jindřichův Hradec B - BK Přelouč
73 : 68 (16:18, 29:41, 50:57)
Body: Marek 17, Konvalina 16, Sojka 14
BC Vysočina - BK Přelouč
81 : 50 (23:18, 47:32, 65:42)
Body: Sojka 17, Zikmunda 13, Bulušek 5
Ke dvěma utkáním s týmem BSK TJ Jičín nastoupili ve muži „A“ druhé lize ve
dnech 8. a 9. 12. 2012. V sobotu odehráli utkání na domácí palubovce, v neděli
pak zavítali do města pohádek.
BK Přelouč - BSK TJ Jičín
74 : 93 (16:25, 39:52, 57:69)
Body: Miřejovský 29, Marek 15, Zikmunda 10
BSK TJ Jičín - BK Přelouč
69 : 84 (15:22, 37:42, 55:67)
Body: Sojka 31, Konvalina 21, Zikmunda 13

TJ Jiskra Heřmanův Městec - BK Přelouč „B“
50 : 59 (14:13, 29:24, 35:39)
Body: Tužil 16, Hrůša 11, Válek, Kubát 9
BK Přelouč „B“ - TJ Jiskra Heřnamův Městec
75 : 61 (15:13, 40:25, 55:39)
Body: Horák 16, Tužil 15, Kubát 11

Mini žáci U 12
Ve dne 24. 11. 2012 odehráli nejmladší mini žáci dvoj utkání s jedním
z nejlepších týmů jejich soutěže, týmem
BK Studánka Pardubice, a prozatím na
tohoto soupeře bohužel nestačili.
BK Přelouč - BK Studánka Pardubice
22 : 106 (6:25, 10:53, 20:75)
Body: Souček 8, Škarda 8, Barcal 4

Ženy
Přeloučské ženy vyjížděly v poslední
listopadový víkend na palubovky soupeřek do Hradce Králové a Týniště nad Orlicí, ale stejně jako muži „A“, vítězství
z těchto palubovek nepřivezly.
Sokol Hradec Králové „B“ - BK Přelouč
69 : 50 (30:24)
Body: Humlová 10, Nešetřilová, Hlavatá,
Richterová, Žáková 8
SK Týniště nad Orlicí - BK Přelouč
99 : 37 (49:21)
Body: Nešetřilová 11, Hlavatá 9, Humlová 5
V neděli 9. 12. odcestovalo družstvo
žen k zápasu do Havlíčkova Brodu, kde
jasně zvítězilo.

BK Přelouč - BK Studánka Pardubice
19 : 91 (8:13, 8:53, 12:77)
Body: Škarda 10, Barcal 3, Vrabec, Souček, Hejný J. 2
Letošní poslední utkání pak mini žáci odehráli dne 8. 12. 2012 v přeloučské
sokolovně s týmem TJ Jiskra Litomyšl,
a obě tato utkání byla, pro přeloučské
hráče a hráčky, vítězná.
BK PŘELOUČ - TJ Jiskra Litomyšl
54 : 48 (8:7, 20:16, 37:34)
Body: Škarda D. 12, Barcal M. 10, Souček D. 9
BK PŘELOUČ - TJ Jiskra Litomyšl
57 : 43 (7:16, 25:31, 49:39)
Body: Barcal 26, Škarda 9, Kouba 7
HP

Muži „B“
Ve stejných dnech pak odehráli svá
utkání i muži „B“. Poslední listopadový
víkend přivítali v přeloučské sportovní
hale družstva SK Česká Třebová a BK Ústí nad Orlicí, a obě svá utkání zvládli na
výbornou.
BK Přelouč „B“ - SKB Česká Třebová
61 : 53 (15:5, 30:15, 48:38)
Body: Tužil 12, Kmošek, Horák 10

Inzerce

BK Přelouč „B“ - BK Ústí nad Orlicí
83 : 37 (17:9, 43:13, 67:22)
Body: Hývl 14, Kmošek 11, Boháček, Tužil 10
Během druhého adventního víkendu
pak muži „B“ odehráli opět vítězná utkání s týmem TJ Jiskra Heřmanův Městec.
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FEJETON
Konec světa
Zběsilým nákupům v supermarketech byla učiněna přítrž
nástupem Vánoc. Někteří jedinci se nezbytnými materiálními
statky zaopatřili ještě o několik dní dříve - přesněji řečeno
těsně před vypuknutím konce světa - v naději, že přežijí o několik dní déle, než ostatní bezvěrci. Úprkem do bunkrů se zbytečně připravili o nevšední zážitky, které Vánoce přinášejí.
Kromě kapra usmaženého k smrti, vzepřené kosti v krku, hořícího vánočního stromečku, již před vlastním zdobením opadaného, především televizní pohádkový teror prošpikovaný dotěrnými reklamami a bezduchými zahraničními filmovými příběhy.
K představě konce světa mě inspirovala vize Julese Verna
v románu „Paříž ve dvacátém století“. V roce 1863 autor s neuvěřitelnou přesností podal obraz budoucnosti v ději časově
umístěném téměř o sto let později.

Po elektřinou rozzářené Paříži v roce 1960 se prohánějí
automobily na plynový pohon a rychlovlaky. V bankách pracují úředníci na mechanických počítacích strojích. V monopolních státních výrobnách divadelních her vzniká každých
třicet šest hodin nová žánrová komedie nebo silvestrovská
revue. Nadaní úředníci jsou individuálně vyčleněni pro expozici, pro zápletku, pro závěr nebo vstupy postav. Další je zaměstnán v kanceláři pro bohaté rýmy, existuje i kancelář pro
duchaplnosti či vtipné odpovědi. Svět, který se stal pouhým
trhem a obrovskou tržnicí, je třeba bavit kejklířskými kousky.
Umění je zredukováno na průmyslovou produkci zábavy. Hrdina románu opouští zaměstnání ve Velkém skladišti dramat.
Stupidnost vyráběné produkce ho ubíjí, v přetechnizované bezduché společnosti není pro lidi jako on místo. Bez práce se
dostane na okraj společnosti a umírá.
Vernova vize budoucnosti vystihla kromě techniky také
postavení člověka v moderní technické civilizaci. Oproti roku
1960 si v novém roce 2013 můžeme díky úrovni dnešní techniky dopřát ještě působivější triky. Nebo něco víc?
D. Jiroutová

Výroční členská schůze místní rybářské organizace
Závěr roku je příležitostí a povinností
výboru seznámit členskou základnu s výsledky práce za uplynulý rok a výhledem
na rok příští. Letos to bylo 1. prosince
a schůze se konala jako již tradičně v sále místního kina. Předcházely ji o týden
dříve schůze místních skupin v Lázních
Bohdaneč a Heřmanově Městci. Protože
se stejně jako v předcházejících letech,
při zahájení nedostavil dostatečný počet
členů, aby byla schůze usnášeníschopná, byl začátek v souladu se stanovami
posunut o 15 minut. Pauza byla využita s ohledem na technické možnosti kina k předvedení animované prezentace
uvažované výstavby Labského kanálu
a fotek z letošních závodů. Po uplynutí
požadované doby pokračovala schůze
dle stanoveného programu vystoupením
předsedy p. Zikla.
V podrobné zprávě o činnosti, doplněné o vizuální prezentaci, seznámil přítomné nejen s průběhem a výsledky dílčích členských schůzí, ale i průběhem
územní konference VČUS Hradec Králové a předpokládaným programem sněmu, který se koná jednou za dva roky
a je nejvyšším orgánem ČRS.
V další části pak informoval o vývoji
v oblasti nemovitostí tj. zejména areálu
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Výrov a výstavby rybníků Zaječák a Malý
Buňkov. Tato informace byla následně
ještě doplněna v diskuzi odpovědí na některé dotazy. Ve zprávě se nevyhnul ani
otázkám spojeným s hospodařením organizace a to jak v roce letošním tak i s uvažovanou úpravou sledování ekonomických ukazatelů v roce následujícím.
Hospodařením organizace se následně velice podrobně zabývaly zprávy hospodáře ing K. Němce a jednatele p. Zářeckého. Vzhledem k místu konání, které
umožňuje využití projekční techniky byla i obě tato vystoupení doplněna velice
názornou prezentací v tabulkové i fodokumentační formě.
Hospodář podal podrobnou zprávu
o hospodářském výsledku výlovu rybníka Buňkov, který je nadále hlavním zdrojem příjmu organizace, připomněl statistiku úlovků za rok 2011 a následné
zarybňování rybářských revírů v průběhu roku 2012 a to jak místních tak krajských vod. Provádění brigádní činnosti
jak při úpravách okolí sportovních vod
tak i při jarních a letních odlovech. Poděkoval za obětavou pomoc některých
členů. Ve svém vystoupení zdůraznil
význam probíhající výstavby dvou zmíněných rybníků pro další hospodářkou
činnost.
Trvalým problémem zůstává aktivita predátorů, zejména kormoránů. Ten-

to problém je ale celostátní a jeho řešení je v kompetenci centrálních orgánů.
V našem případě byly zadokumentované
škody částečně eliminovány výplatou náhrad.
V závěru pak upozornil na některé
změny v rybářském řádu.
Následné vystoupení jednatele p. Zářecého je možno rozdělit do tří částí. V první to bylo schválení hospodářského výsledku za rok 2011, předběžné výsledky
konkrétně k 31. 10. 2012 a plán na rok
2013.
Všechny informace byly opět prezentovány nejen verbálně ale i vizuálně formou tabulek a textu.
S ohledem na již zmíněný fakt konání sněmu zvolila schůze i delegáta,
kterým se na návrh výboru stal předseda p. Zikl.
Za práci pro organizaci byli pak odměněni p. Ladislav Král a Miroslav Raver čestným odznakem a to věcným darem ve formě dárkového koše.
V následné diskuzi byly předsedou
a hospodářem vysvětleny všechny položené dotazy a připomínky. Návrhová
komise ve složení p. Novák S., Nekvapil
V. Morávek T. Žák Vl. a Vániš J. pak na
základě diskuze doplnila výborem připravené usnesení o tři další body (Usnesení je k nahlédnutí na webových stánkách organizace www.rybariprelouc.cz)
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V závěru schůze poděkoval předseda všem přítomným za účast a aktivním
členům za práci pro organizaci. Dále
upozornil na nejbližší pořádané akce,
tj. zájezd do Prahy na rybářskou výstavu a tradiční rybářský ples - na obě tyto
akce je možno si již dnes zajistit účast
přihláškou v Rybářském domě, osobně,
telefonicky nebo e-mailem.
Konečně pak popřál všem členům
organizace i jejich rodinám hezké vánoční svátky a úspěšný a šlastný nový
rok 2013.
JP.

Podzim HC Jestřábi Přelouč
Náš oddíl začal svoji další soutěž
oddílu, a to tradičně na čtyřech frontách. A tým v 1. ČNHbL - Východ, což je
druhá nejvyšší republiková soutěž, B tým
v krajské lize, dorost byl přihlášen do Extraligy SD a SD hrají soutěž v oblasti
Východ.
A tým se pokusí letos vrátit zpět do
elitní osmičky zaručující play-off, která
mu loni, díky tragickému podzimu, unikla nakonec pouze o horší vzájemné bilanci s Českou Třebovou. Letos začali
kluci dobře a vyhráli na horké půdě ve
Vsetíně 4:2 (který nakonec prochází letos velkou krizí a je zatím poslední). Přišla dvě derby s Poličkou 2:5 a Svítkovem 3:7. Toto derby jsme bohužel nezvládli. Pak jsme ale naplno zabodovali
při návštěvě Moravanů a porazili 3:0 loni extraligový Třinec a 6:1 Porubu. Bohužel pak přišla série čtyř porážek (Pardubice B 1:3, Sudoměřice 1:5, Hodonín 0:5
a Třebová 2:3). Stejně jako loni nás nakopla Polička, kterou jsme doma udolali 4:2 a následovaly zlepšené výkony a výsledky Vsetín 6:1, Svítkov 5:2, Třinec 0:2
(i zde jsme byli lepším týmem) a Poruba 5:1! Po podzimní části máme na kontě 21 bodů, jsme sedmí, ale tabulka je
velice vyrovnaná a navíc máme před
devátým místem náskok 8 bodů, což by
mohlo být dostačující. Střelecky se na
začátku dařilo Hejhalovi, potom po něm
převzal štafetu Svoboda. Celý tým kolem
trenéra Romana Štefanského však zabral, překonal krizi a pomalu šplhá v tabulce nahoru. S podzimem tedy nevládne nespokojenost.
B tým se pomalu dává do kupy. Velkým přínosem je pravidelná účast Slaniny, který ještě loni vypomáhal áčku.
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Společnou řeč našel především s Raškou a jejich branky nás katapultovaly
až do samých výšin tabulky KHbL. Béčko odehrálo zatím 16 utkání, ve 13 zvítězilo, mnohdy značným rozdílem, horším týmem bylo snad jen na Autosklu C
a ve Svítkově, kde však odehrálo utkání
v devíti lidech a padlo pouze o gól. Malou kaňkou na výborném podzimu byla pak ztráta bodů u současného lídra
s Chrudimi B, kdy jsme měli celý zápas
pod kontrolou a o jasnou výhru přišli
až v závěru. Přesto je B tým na pěkném
4. místě s velkým náskokem na páté místo a se ztrátou pouhých 4 bodů na vedoucího. Dle vyjádření vedoucího týmu
Libora Komůrky týmu, vládne po podzimu lehká spokojenost.
Starší dorostenci byli přihlášeni do
extraligy, a to z důvodů malého počtu
mužstev stejné kategorie v nižších soutěžích. Proto se nečekaly zázraky, ale kluci
se bohužel nedokázali semknout a pouze několik zápasů odehráli v početnější
sestavě a občas byli vyzrálejším soupeřům rovnocenným soupeřem. Na jednu
stranu patří velký obdiv těm, kteří to nezabalili a mnohdy hráli i v 7 lidech, což

je vždy malá šance na úspěch, na druhou stranu právě absence tréninkové
morálky byla znát při konfrontaci se soupeři z celé republiky. Tým pod vedením
Davida Novotného a Pavla Vamberského
zůstal bez bodu. Pevně věříme, že přes
zimu hráči potrénují a pokusí se nějaký
bodík ve své premiéře ještě urvat. Jistě
by to oživilo náladu a chul do hry. I na
podzim k tomu nebylo pokaždé daleko,
jak napovídají výsledky.
Jinou kapitolou je tým starších žáků.
V našem případě jde o ročníky patřící
spíše do žáčků mladších. I z tohoto důvodu jsme nekladli na kluky žádné nároky ohledně postavení v tabulce či bodů. Trenérskou taktovku vzal do ruky
Tomáš Hájek a začíná kluky pilovat prakticky od píky. Chválí tréninkovou morálku i neutuchající elán v zápasech, které
končí sice velkými porážkami, ale nekončí v nich nadšení našich nejmenších
kluků. Zatím se ještě proti vyspělejším
a starších soupeřům nepodařilo skórovat.
Ale i to přijde.
Klub se však na zimu neukládá k zimnímu spánku, právě probíhá další ročník
přeloučské ligy, který končí 9. 2. 2013
opět tradičním banketem v Záložně. V té
době již budou všechny naše mužstva
v plné přípravě na jarní sezónu…
- Libuna -

SOUPISKY PŘELOUČSKÉ
HOKEJBALOVÉ LIGY 2012-13
ROCKETS
Jan Michálek, Jan Dušek, Michal Kobera,
Tomáš Rosenberger, Martin Kohout, Marcel Slanina, Petr Smekal, Aleš Záruba, Ondřej Matoušek, Petr Minařík, Ro-

man Stoklasa, Tomáš Frencl, Jiří Kasal,
Roman Dubišar, Štěpán Hrnčíř, Aleš Kudrna, Jiří Kubeš, Luděk Franc, Pavel Kouba, Jiří Marek, Martin Bahník, Václav Sůra, Zdeněk Hanuš
vedoucí týmu Michal Kobera
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ČUNÍCI
Martin Kazimír, Zbyněk Čapek, Jan Příhoda, Aleš Bečka, Jiří Košlál, Jan Pecka,
Michal Pidanič, Jan Novotný, Marek Novotný, Radim Kubát, David Kubát, Albert
Popler, Miloš Kamaryt, Tomáš Hackenberg, Martin Čajgl, Lukáš Dvořák, Petr
Nedělka, Radek Dostál, Ladislav Jezdinský, Milan Kašík, Dan Reichman, Bohumil
Lapka, David Krejčík, Lukáš Novelinka,
Petr Špaček
vedoucí týmu Martin Kazimír

HT CEPY
Libor Komůrka, Radek Balán, Martin Beránek, Milan Beránek, Marek Smolík, Miroslav Stránský, Radovan Pišta, Michal
Drenko, Jiří Švihlík, Ondřej Waber, Petr
Novotný, Petr Šatara, Stanislav Korel, Jan
Mroviec, Michal Jeřáb, Marcel Filip, Michal Kačírek, Tomáš Schejbal, Tomáš Matrka, Petr Menc, Lubomír Menc, Lukáš
Vlasák, Rudolf Raška, Petr Kabeláč, Pavel Brabec
vedoucí týmu Arnošt Stárek, František
Filípek, Jan Špic

HC DEVILS
Radek Kopecký, Aleš Danihelka, Martin
Oberreiter, Martin Hlavsa, Marcel Petr,
Petr Vokál, Radek Vokál, Jan Malý, Jan
Vejdělek, Michal Špaček, Ladislav Homola, Luboš Pazdera, Štěpán Horák, Luděk Kosina, David Černický, Zbyněk Hejhal, Tomáš Vorba, Slavomír Zdeněk
vedoucí týmu Radek Kopecký

BEER STARS BŘEHY
Jaroslav Pospíšil, Tomáš Vlk, Lukáš Vlk,
Tomáš Jirsa, Jan Čížek, Štěpán Bořek, Ja-

roslav Matějovský, Martin Drápalík, Michal Drápalík, Pavel Malý, Lukáš Drbohlav, Jiří Kopecký, Miloš Panchártek,
Vratislav Klička, Petr Jirák, Petr Ziegler,
Petr Sedmák, Daniel Karas
vedoucí týmu Tomáš Vlk, Michal Drápalík

Walter, Filip Forstl, Dominik Jirák, Pavel
Veselý, Libor Forstl, Břetislav malý ml.,
Lukáš Tesař
vedoucí týmu Lubomír Poledne, Romana Polednová

KENYA

Jan Zatloukal, Tomáš Grande, Radek
Grande, Martin Hloušek, Radek Hloušek, Kamil Kautský, Aleš Jarolím, Zdeněk Hrbek, Michal Kaňuka, Jan Barva,
Martin Blažek, Jaroslav Wohlhofner, Václav Říha, Zdeněk Stránský, Jaroslav Šetina, Peter Špirňák, Roman Vnouček, Miloslav Novotný, Josef Rambousek, Václav
Volný, Michael Moravec, Ladislav Chára,
Jiří Fotoňka, Martin Hrubeš, Jiří Bouška
vedoucí týmu Jan Zatloukal

Radim Adámek, Petr Svoboda, Petr Šanda, Jakub Nebřenský, Petr Musil, Roman
Waldhans, Jan Stýblo, Lukáš Hutla, Josef Holeček, Jakub Mucha, Filip Mucha,
Jaromír Kraus, Jan Kraus, David Kazimír,
Ondřej Kouba, Pavel Ročín, Luboš Moravec, Radek Šolta, Jakub Ježek, Aleš Mít,
Petr Mašek, Michal Židlický, Jakub Horák,
Tomáš Jindra, Ondřej Holub
vedoucí týmu Petr Šanda

CHLUPATEJ BOBR

FAN CLUB JESTŘÁBI PŘELOUČ
BC MOTOR STARS JIH
Petr Brykner, Jan Cidlinský, Martin Šmíd,
Luděk Tesák, Martin Sláma, Tomáš Hájek, Jiří Kadera, Jiří Myška, Aleš Mátl, Luboš Musil, Aleš Ulrych, Michal Plháček,
Lukáš Bažant, Vojtěch Navrátil, Jan Dyntar, Jan Čermák, Leoš Tamchyna, Jakub
Slabý, Marek Jurkas, Roman Štefanský,
Petr Sádovský, Jiří Kalousek, David Štefanský, Jan Šolta
vedoucí týmu Rostislav Sukup, Bronislav
Stuchlík

TPS GAMBRINUS
Daniel Starý, Petr Beneš, Petr Svoboda,
Vladimír Novotný, František Zerzán, Miloš Moravec, Tomáš Novotný, Jan Fíla,
Břetislav Malý st., Jaroslav Kopecký, Radim Hrubeš, Milan Piskač, Martin Růžek,
Michal Synek, Petr Cincibuch, Jiří Lauryn,
Ivan Moravec, David Novotný, František

Tomáš Dvořáček, Lukáš Pleskot, Radek
Gabriel, Eduard Kraus, Jaroslav Linhart,
Jiří Sobl, Petr Kmoníček, Zdeněk Smolík,
Tomáš Smolík, David Václavek, Aleš Šejna, Michal Kohout, Martin Kohout, Karel
Šejna, Lukáš Jirsa, Lukáš Zítka, Tomáš
Suchánek, Aleš Zitta, Filip Oliva, Josef
Vysoký, Jakub Kmoníček, Pavel Rob, Libor Capay, David Štainer, Radek Cinko
vedoucí týmu David Václavek

TOP STAR REALITY
Filip Kaván, Martin Černický, Tomáš Minařík, Pavel Šprincl, Patrik Maixner, Petr
Veselý, Roman Minařík, Petr Hamáček,
David Večerník, Luděk Firich, Petr Macháček, Jiří Cempírek, David Kantor, Petr
Krejčí, Petr Adamů, Marek Kopecký, Jan
Bonaventura
vedoucí týmu Tomáš Minařík
- fáda -

Pozdravy z ciziny - Daniela Frydecká - pokračování
Ottawa - hlavní město Kanady
Třetí den mého pobytu měl být původně odpočinkový. Ráno jsem si přispala a pak se vydala na procházku podél Rideau kanálu s balůžkem jídla a pití na piknik. Po několikakilometrové túře jsem se usadila na lavičku a snědla většinu
jídla, abych to nemusela nést.;-) Poté jsem se rozhodla, že najdu nějaké pěkné místo u řeky a vydala se na cestu zpět. Když
jsem šla kolem budovy Parlamentu, uviděla jsem tam dva koně a tři příslušníky Royal Canadian Mounted Police (Kanadské
královské jízdní policie - známá z obrázků, šerif sedící na koni
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v červeném saku a béžovém klobouku), kteří se připravovali na
přehlídku pro turisty. Takže jsem se s nimi samozřejmě musela vyfotit.:-) A taky jsem s nimi trochu popovídala.
Po tomto malém dobrodružství jsem se konečně vydala dolů k řece trochu se zchladit, pokud to bylo možné v tom vedru,
aniž tam člověk skočil. Kolem 17. hodiny jsem se rozhodla
odejít, už jsem byla uvařená, ale ještě jsem nechtěla jít zpátky
do hostelu. Stavila jsem se v informačním stanu a vydala se
na prohlídku centrálního bloku budovy Parlamentu, která byla
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Pozdravy z ciziny
zadarmo. Ukázali nám House of Common (horní sněmovnu),
Senát a knihovnu. Prohlídka byla velmi dobře udělaná a průvodce věděl spoustu zajímavých informací a byl schopný odpovědět na většinu otázek. Ale vsadím se, že byl rád, když to
skončilo, díky jedné indické rodině, jejíž 4 děti byly hrozné
a i jejich otec skákal průvodci do řeči s otázkami a pak to
hlasitě překládal dědovi. To mi připomnělo, co jsem se o téhle
kultuře naučila za své poslední dva roky v Anglii. Po prohlídce
jsem šla ještě na vršek věže. Je vidět, že je to relativně nová
stavba (postaveno v 1922, pokud si dobře pamatuju), protože
mají až na vršek výtah. Nikde v Evropě není na věž historické
budovy výtah, vyšlapeš si pěkně 200 až 300 schodů a je to.:-)

!

tam pár lidí objevilo a mohli jsme vyrazit. Ukázala nám trochu z historie jízdní policie a hudební jízdy, což je te{ hlavní
náplní tohoto oddílu. Pak jsme se přesunuli do stájí, kde jsme
viděli cvičiště, kovárnu a samozřejmě koně. Dokonce nám dva
koně vytáhli z boxů a mohli jsme si je pohladit a vyfotit. Ti koně
byli fakt úžasní. Po skončení prohlídky jsme se pak venku mohli vyfotit s jednou policistkou na koni a položit jí různé otázky.
Shodou okolností to byla stejná policistka, se kterou jsem se bavila den předtím u Parlamentu a dokonce si mě i pamatovala.:-)

Ve stáji kanadské královské jízdní policie
Když jsem se vydala do hostelu, bylo už docela pozdě. Tentokrát jsem se rozhodla, že nebudu platit za večeři, která ani nebyla nic extra. Rozhodla jsem se zkusit místní specialitu - bobří
ocas. Není to ani z bobra ani jiného zvířete, je to něco jako
langoš ve tvaru bobřího ocasu. Já jsem si to dala s nuttelou,
myslela jsem, že kdyby to nebylo moc dobré, všechno se dá
sníst, když je to pokryté čokoládou.;-) Ale docela se to dalo.
Po tom, co jsem viděla policejní koně RCMP a dozvěděla
se, že jsou prohlídky jejich stájí a muzea zadarmo, jsem se rozhodla, že tam vyrazím, než opustím Ottawu. Něco před 10. hodinou jsem dorazila do sídla policejní akademie, v jejímž areálu
jsou i ty stáje. I když mělo být už skoro hodinu otevřeno, nebylo nikde vidět ani živáčka. Nakonec se tam objevila jedna
slečna, jíž jsem se zeptala a ta mě nasměrovala. Ukázalo se,
že to byla naše průvodkyně. Než začala prohlídka, ještě se

S kanadskou policistkou
No a pak už byl pomalu čas vydat se na nádraží. Tam jsem
dorazila s hodinovým předstihem, ale bylo to příjemné, protože nádraží bylo klimatizované a venku bylo asi 34 stupňů.
Skoro nikdo tam ale nebyl. Na nástupiště nás pustili, až když
byl vlak připraven. Teprve tehdy pustili eskalátor a ještě předtím
zkontrolovali jízdenky. Na nástupišti pak znova průvodčí zkontrolovali jízdenku a ukázali mi, který je můj vagon a dokonce
mi do vlaku hodili i kufr. Bylo to spíš jak odbavení do letadla
než do vlaku. Cesta byla celkem příjemná, vlak byl čistý a internet zadarmo skvěle fungoval. Krajina byla podobná té evropské, jen skoro žádná města nebo vesnice, hlavně pastviny a sem
tam krávy a ovce. To se ale úplně změnilo, když jsme dorazili
do Montrealu...
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