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! Zprávy z radnice 

88. schůze Rady města Přelouče
proběhla 25. 11. 2013. Radní na ni do-
poručili zastupitelstvu města schválit roz-
počet města Přelouče na rok 2014. V prů-
běhu roku je naplánován příjem za prodej
pozemků Na obci vlastníkům přilehlých
parcel - odhad 74.000,- Kč, prodej pozem-
ku SK SKI Přelouč v Mělicích (pozem-
ková parcela) - 506.000,- Kč a stavební
parcela - 77.164,- Kč a prodej pozemků
na Hodinářce v Přelouči firmě K2 Invest -
- 1.920.000,- Kč. Celkem 2.577.164,- Kč.
Návrh rozpočtu na rok 2014 je sestaven
jako vyrovnaný. 

Rada města rovněž schválila dohodu
o skončení nájmu pozemku uzavřenou
mezi městem Přelouč a panem Josefem
Kaskou. Pan Kaska požádal o ukončení
nájemního vztahu na pronájem pozem-
ku na sídlišti dohodou k 31. 12. 2013. 

Rada dále schválila v souladu se svou
kompetencí rozpočtové opatření č. VI
k rozpočtu města na rok 2013 ve výda-
jové části - správa majetku - investice,
přesunem finančních prostředků ve vý-
ši 499.000,- Kč mezi jednotlivými polož-
kami rozpočtu. Věcně se jedná o otlu-
čení nesoudržných omítek věže budovy
základní školy na Masarykově náměstí
č. p. 45 ohrožujících pádem osoby vstu-
pující do budovy včetně nutných staveb-
ních úprav ve výši cca 100 tis. Kč, opra-
vu krytiny střechy téže budovy ve výši
cca 30 tis. Kč, opravu nefunkční kanali-
zace v Jaselské ulici ve výši cca 160 tis. Kč,
dofinancování opravy ohradní zdi hřbi-
tova ve výši cca 180 tis. Kč a financová-
ní stavby sociálního objektu pro hokejbal
ve výši cca 29 tis. Kč. 

Předložena byla radním rovněž zprá-
va o průběhu realizace tvorby Strategic-
kého plánu rozvoje města. V souvislosti
s realizací projektu „Zvýšení kvality říze-
ní a Good governance v Městském úřa-
du Přelouč“ probíhají na Městském úřa-
du Přelouč mj. práce na Strategickém
plánu rozvoje města. Cílem tohoto ma-
teriálu je poskytnout radním informace
o průběhu této klíčové aktivity a prezento-
vat jim první data vzešlá z analytické fá-
ze procesu. Zároveň se celá aktivita po-
souvá do další fáze, ve které rada města
zřídila a jmenovala Komisi pro strategic-
ký rozvoj, která se ve spolupráci s doda-
vatelskou společností BermanGroup, s.r.o.
bude významnou měrou na tvorbě stra-
tegického plánu spolupodílet. Doda-

vatelská společnost nejdříve vytipovala
významné podnikatele v Přelouči, kteří
byli pozváni k účasti. S podnikatelskými
subjekty, které se svou účastí v aktivitě
souhlasily, provedli zástupci dodavatel-
ské firmy strukturované rozhovory, které
následně vyhodnotili. Dále byl začátkem
září na oficiálním webu města spuštěn
portál, na kterém byl umístěn on-line do-
tazník Průzkumu spokojenosti obyvatel
(PSO). Jeho papírová verze pak byla v prů-
běhu měsíce října respondentům k dispo-
zici na recepci městského úřadu, v měst-
ské knihovně a v turistickém informačním
centru. Aktivity PSO se zúčastnilo celkem
170 respondentů. Občanům budou vý-
sledky aktivity PSO prezentovány na ve-
řejném setkání, které je předběžně plá-
nováno na leden 2014. V současné době
se celý projekt posouvá do další fáze. Pro-
běhlo setkání se zástupci podnikatelských
subjektů, které se zúčastnily aktivity PPP.

89. schůze Rady města Přelouče
se uskutečnila 9. 12. 2013. Radní si
na ni vyslechli nabídku společnosti Rayo
Engineering, s.r.o. Praha na výstavbu „do-
movních“ kogeneračních jednotek. Kromě
nízké ceny za vyrobený GJ je pro odbě-
ratele i zajímavý bonus v podobě levnější
vyrobené elektřiny, která by byla v byto-
vém domě odběrateli spotřebovávána.
Problémem však je, že tyto domovní KGJ
zatím v ČR nejsou v provozu, společnost
se inspirovala v Německu, kde jsou prý
běžně užívány. Rada města bere tuto na-
bídku na vědomí. 

Radní rovněž vzali na vědomí infor-
maci ke zrušení stanoviště rychlé lékař-
ské pomoci v Přelouči. S účinností od
1. 11. 2013 bylo v Přelouči zrušeno sta-

noviště rychlé lékařské pomoci a od stej-
ného data je v Přelouči pouze stanoviš-
tě rychlé zdravotnické pomoci, což v pra-
xi znamená, že po zavolání občanů na
tel. 155 vyjede k pacientovi posádka bez
lékaře (odborný záchranář + zdravotní
sestra). V případě, že dispečink linky 155
vyhodnotí, že je nutná přítomnost léka-
ře, lékař bude vyjíždět k pacientovi z Par-
dubic a dá se tedy přepokládat delší ča-
sová prodleva do doby příjezdu lékaře.
Příslušná vyhláška hovoří o tom, že rych-
lá záchranná pomoc musí být u pacienta
po zavolání do 20 min., což bude dodrže-
no. Zřizovatelem ZZS PK je rada pardu-
bického kraje a není proto v silách měs-
ta toto rozhodnut zvrátit. Jakákoliv petice
či jiné prohlášení města k této věci by
bylo tedy pouze projevem nesouhlasu. 

mh

RADA MĚSTA PŘELOUČE

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

VEČER S VIDEOKRONIKOU
MĚSTA PŘELOUČE

dne 20. ledna 2014 od 18.00 hodin
ve velkém sále OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ

Vstup zdarma

Inzerce
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XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouč proběhlo
19. 12. 2013. Zastupitelé na něm schválili rozpočet města
Přelouče na rok 2014 jako vyrovnaný s tím, že příjmy i výdaje
činí 134.583 tis. Kč. Rovněž zastupitelstvo schválilo obecně
závaznou vyhlášku č. 5/2013, kterou se mění a doplňuje OZV
č. 9/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořád-
ku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství.
K podrobnější regulaci konzumace alkoholu na veřejných pro-
stranstvích formou OZV bylo přistoupeno na základě negativ-
ního vývoje na autobusovém nádraží v Přelouči, kde se v odpo-
ledních hodinách rozmáhá popíjení alkoholu, mj. i v prostorách
čekárny. Proto byla stávající OZV upravena tak, aby bylo možné
tento negativní jev účinně sankcionovat. 

V souvislosti s realizací projektu „Zvýšení kvality řízení a Good
governance v Městském úřadu Přelouč probíhají na MěÚ Pře-
louč práce na Strategickém plánu rozvoje města. Zastupitelům

byly proto poskytnuty informace o průběhu této klíčové aktivi-
ty. V souvislosti s tvorbou nového strategického plánu zřídila
rada města na své schůzi konané dne 25. 11.2013 Komisi pro
strategický rozvoj. Do komise byli přizváni i vybraní zástupci
podnikatelského sektoru. (Seznam členů Komise pro strategic-
ký rozvoj za město: Bc. Irena Burešová, Ing. Ivan Moravec,
Mgr. Lubor Pacák, Ing. Martin Moravec, PhD. , RSDr. Jaroslav
Čapský, Ing. Ivana Lejhancová, Miroslav Manžel, Ing. Zdenka
Kumstýřová. Zástupci podnikatelského sektoru: ředitelka poboč-
ky KB Přelouč - ing. Irena Kühnová, zástupce společnosti Kie-
kert - ing. Aleš Jirásek, zástupce společnosti Excalibur Army -
- Bc. Lukáš Novotný, zástupce společnosti SVOS - ing. Jaroslav
Černý, zástupce společnosti SOP, a.s., p. Ivan Hrůza a zástup-
ce společnosti Ignitech - ing. Jiří Krejzl).

Zastupitelé si rovněž vyslechli zprávu k záměru zrušení
spol. Tepelné zdroje Přelouč,s.r.o. a byli seznámeni s tím, že
původní časový harmonogram a záměr zrušení spol. Tepelné
zdroje k 31. 12. 2013 se neuskuteční a po dohodě s ČEZem
(za předpokladu zájmu dostatečného počtu odběratelů) se ten-
to termín přesouvá na 30. 4. 2014.                              mh 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Vážení občané,
jak již víte, v současné době vzniká no-
vý Strategický plán rozvoje města. Jedná
se o projekt spolufinancovaný ze státní-
ho rozpočtu ČR a z Evropského sociální-
ho fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Strategický plán rozvoje města by měl
přispět k lepšímu zacílení záměrů měs-
ta do budoucna a tím i ke zlepšení ži-
vota ve městě. Poradenské služby v ob-
lasti strategického plánování poskytuje
městu společnost BermanGroup s.r.o.,
která se svou nabídkou zvítězila ve vý-
běrovém řízení.

První jednání s dodavatelskou spo-
lečností se odehrálo již zkraje srpna 2013,
kdy byla prodiskutována základní oče-
kávání, metoda strategického plánování,
organizační záležitosti a předběžný har-
monogram realizace. Bylo dohodnuto, že
realizace projektu začne analytickou fá-
zí - byl zahájen i sběr dat pro socioeko-
nomickou analýzu - profil města. 

Dodavatelská společnost dále oslo-
vila významné podnikatelské subjekty
a začala pracovat na Průzkumu podnika-
telského prostředí, který probíhal formou

strukturovaných rozhovorů. Současně
vytvořila dodavatelská společnost formu-
lář dotazníku Průzkum spokojenosti oby-
vatel. Dotazníková šetření probíhala bě-
hem září a října 2013. 

Průzkumu podnikatelského prostře-
dí se zúčastnilo 19 podnikatelských sub-
jektů. Nad výsledky tohoto průzkumu se
s podnikateli sešlo vedení města 16. 12.
2013. Reportáž ze setkání přinášíme v sa-
mostatném článku.

Dotazníková akce Průzkum spokoje-
nosti obyvatel běžela v elektronické verzi
na oficiálním webu města, papírové do-
tazníky byly k dostání v Městské knihov-
ně, v Turistickém informačním centru
a na recepci Městského úřadu. Průzku-
mu spokojenosti obyvatel se zúčastnilo
dohromady 170 respondentů.

Analytická fáze projektu se chýlí ke
konci, vyhodnocují se poslední data a při-
pravují se reporty shrnující výsledky prů-
zkumů. Výsledky dotazníkového šetření
Průzkum spokojenosti obyvatel a socio-
ekonomická analýza budou Vám, obča-
nům, prezentovány na veřejném projed-
nání, které se bude konat dne 20. ledna
2014 od 1600 hodin v městském ki-

ně. Všichni jste srdečně zváni. Po prezen-
taci výsledků průzkumů bude následo-
vat diskuse o budoucnosti města. 

Celý projekt se nyní pomalu posou-
vá do strategické fáze. V této souvislosti
Rada města Přelouče na své schůzi ko-
nané dne 25. 11. 2013 zřídila Komisi pro
strategický rozvoj, která bude tvůrčím
a iniciačním orgánem celého procesu
strategického plánování a jmenovala je-
jí členy. V Komisi pro strategický rozvoj
budou společně pracovat vybraní zastu-
pitelé města a zástupci podnikatelského
sektoru. V rámci Komise pro strategický
rozvoj budou ještě fungovat jednotlivé
pracovní skupiny pro zvolené prioritní
oblasti. Komise pro strategický rozvoj se
sešla 17. 12. 2013.

Ještě připomínáme, že na webu měs-
ta je zřízena nová sekce „Tvorba strategic-
kého plánu“, ve které budete nacházet
aktuální informace o projektu. Již nyní
si můžete na webu prostudovat Socio-
ekonomickou analýzu města. Vybrané
zajímavosti ze socioekonomické analý-
zy Vám přineseme v dalším čísle Roštu.

Mgr. Veronika Dofková

Projekt „Zvýšení kvality řízení a good go-
vernance v Městském úřadu Přelouč,
reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00001“ je finan-
cován z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost.

Nový strategický plán rozvoje města 
- informace o realizaci projektu



Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč

K 30. listopadu 2013 bylo bez práce celkem 565 313 lidí. To je
o 8 632 nezaměstnaných více než ke konci října a o 56 815 osob
více než ve stejném období loňského roku. Z celkového počtu
lidí bez práce bylo 549 487 dosažitelných uchazečů (jsou schop-
ni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných
osob vzrostl oproti říjnu o 0,1 p. b. na 7,7 %. Podíl nezaměst-
naných žen zůstal na hodnotě 7,8 %, podíl nezaměstnaných
mužů vzrostl na 7,6 %.

K 30. 11. 2013 činil počet nezaměstnaných v okrese Par-
dubice 6 778 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo
evidováno 741 volných míst, na jedno místo pak připadalo
9,1 uchazečů. 

Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu činil 5,8 %.

Obce s rozšířenou působností 
- listopad 2013

Vybrané obce region Přeloučskou

Další statistické údaje lze najít na stránkách: www.por-
tal.mpsv.cz - nezaměstnanost v číslech

Hlášení volného pracovního místa: volna.mista@pa.mpsv.cz -
- zde najdete i hlášenku na vyplnění volného místa: Oznáme-
ní volného pracovního místa

Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč
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Veřejné osvětlení vnímáme všichni ja-
ko nezbytnou samozřejmost našeho kaž-
dodenního života. Večer se setmí, světla
se rozzáří a lidé dál mohou bezpečněji
putovat za svými cíli. Málokdo však ví, že
veřejné osvětlení je poměrně složitý „orga-
nismus“ s jasně danými pravidly a pod-
mínkami provozu, na jejichž dodržování
závisí jeho správný výkon a efektivita.

Současný stav veřejného osvětlení
v Přelouči a jeho místních částech je po-
platný době, ve které probíhala jeho vý-
stavba. Samozřejmě docházelo k jeho
částečné obnově a modernizaci, ale ve
své podstatě je více či méně zastaralé.
To jsme si uvědomovali nad stále rostou-
cími účty za spotřebu elektrické energie
na jeho provoz. Vedlo nás to ale ke sna-
ze tento stav změnit.

Po určitém tápání a sondování mož-
ností, spočívajícím v mnohačetných ná-
vštěvách zástupců různých společností,
nabízejících svá zaručeně optimální ře-
šení, jsme se rozhodli jít na věc jinak.
Zrodila se Koncepce veřejného osvětle-
ní města Přelouče. Koncepce, která by
jasně do budoucnosti určovala, jak po-
stupně provádět obnovu zastaralého ve-
řejného osvětlení, na které části města
se soustředit nejdříve, kde jsou jeho nej-
větší nedostatky, jakým způsobem navr-
hovat jeho novou výstavbu.

Největší zásluhu na prosazení této
myšlenky měl ředitel Technických služeb

města Přelouče pan Karel Šilhavý. Jako
vedoucí organizace, která pro město ve-
řejné osvětlení spravuje, znal nejlépe je-
ho slabiny a nedostatky. Rovněž jako
aktivní člen odborné Společnosti pro roz-
voj veřejného osvětlení načerpal na tom-
to poli hodně znalostí a potřebných kon-
taktů. Nicméně bez odborného zázemí
by se naše rozhodnutí neubíralo správ-
ným směrem.

Pro naši myšlenku se podařilo získat
jednoho z předních odborníků v naší re-
publice z oblasti veřejného osvětlení, pana
Ing. Petra Žáka, Ph.D. z Ateliéru světelné
techniky Praha. Ten pro nás vypracoval
veškeré odborné podklady, na základě
kterých jsme mohli přistoupit k výběru
zpracovatele koncepce. Na tomto místě
je třeba zdůraznit, že tvorba koncepce je
ojedinělý počin, který nemá v naší repub-
lice obdoby a jsme tedy v tomto směru
průkopníky.

Na základě vypracovaného zadání
jsme oslovili několik renomovaných spo-
lečností, které se v oblasti veřejného osvět-
lení pohybují a jejichž prestiž v tomto obo-
ru byla zárukou dobrého výsledku. Proces
výběru z obdržených podkladů byl ča-
sově náročný, nebov probíhal v několika
kolech s osobní prezentací navržených
výstupů. Završen byl v květnu letošního
roku uzavřením smlouvy se společností
ANODA, s. r. o. z Ondřejova, reprezento-
vanou panem Ing. Jaroslavem Kotkem. 

Samotné vypracování všech poža-
dovaných náležitostí koncepce trvalo té-
měř půl roku a bylo velice časově nároč-
né, nebov mimo jiné obnášelo prověřit
osobně veškerá zařízení a celou osvětlo-
vací soustavu, tj. u každého svítidla zhod-
notit v mnoha bodech jeho technický
stav. A těchto svítidel máme celkem ve
25 spínacích obvodech 1357. Celý plán
se skládá ze čtyřech částí a velice po-
drobně analyzuje a vyhodnocuje sou-
časný stav veřejného osvětlení, obsa-
huje i architektonickou koncepci noční
podoby města, v základním plánu sta-
novuje veškeré nutné technické podkla-
dy pro správný návrh veřejného osvět-
lení pro jednotlivé části i ulice a v plánu
obnovy a údržby stanovuje pravidla pro
tyto činnosti.

Vznikl tak ucelený koncepční do-
kument, který dává této oblasti jasnou
vizi, určuje pro veškerá konání jasná
pravidla a postupy jak v současnosti,
tak i v letech následujících. A to je pod-
statná změna dosavadních postupů, je
to nastolení nového trendu v záležitos-
tech spojených s veřejným osvětlením
města a jeho místních částí. Jeho dů-
sledným naplňováním se časem dopra-
cujeme k moderní osvětlovací sousta-
vě splňující veškeré požadavky města
za ekonomicky příznivých nákladů.

Miroslav Manžel 
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Město Přelouč, prostřednictvím odboru životního prostředí,
stejně jako i v minulých letech, zajistilo v roce 2013 výsadbu
zeleně na veřejném prostranství v několika lokalitách našeho
města a jeho místních částí. Konkrétně se jednalo o dodání
15 ks ovocných stromů do sadu v Mělicích a výsadbu 1 ks jeh-
ličnatého stromu v Klenovce. Dále byla odbornou firmou prove-
dena výsadba zeleně v lokalitě u Račanského rybníčka (18 ks
vzrostlých listnatých i jehličnatých dřevin; keře), v lokalitě ko-
lem bytových domů v ulici Obránců míru, Pardubické, K. Čap-
ka a Kladenské (16 ks vzrostlých stromů, keře); za spolupráce
dětí bylo v areálu Základní školy Smetanova v ulici Kladenské
pokračováno ve výsadbě zeleně navazující na zeleň stávající
(8 ks stromů, keře). V souvislosti s přístavbou budovy v areálu
Základní umělecké školy v Přelouči a v souvislosti s výstav-
bou kabin u hokejbalového hřiště bylo přesazeno na nová sta-
noviště několik dřevin, které rostly v místě plánovaných staveb.

Na podzim byl odbornou firmou proveden bezpečnostní a zdra-
votní řez lip v přední části hřbitova; lípy v zadní části hřbitova
budou ošetřeny začátkem letošního roku. Stejně tak bude v le-
tošním roce pokračovat i výsadba další nové zeleně; v první
řadě se bude jednat o výsadbu kompozičně vhodných dřevin
na Masarykově náměstí na místě po odstraněných jehlična-
tých dřevinách, které byly odstraněny především z bezpečnost-
ních důvodů (dřeviny již nebyly v dobrém zdravotním stavu
a hrozilo ohrožení jak na majetku či zdraví osob) a estetických
důvodů (proschlé a zcela suché větve cca o do 1/3 výšky stro-
mů), pokračovat se bude ve výsadbě podél nově vybudované-
ho chodníku v Lohenicích a další. Věříme, že tato činnost měs-
ta je občany vítána a že přispívá k příjemnějšímu bydlení.

Odbor životního prostředí
MěÚ Přelouč

Ve veřejném osvětlení nově

Výsadba a údržba dřevin v roce 2013



Dne 16. 12. 2013 se na radnici sešlo
vedení města s významnými představi-
teli podnikatelského sektoru v Přelouči,
kteří se zúčastnili Průzkumu podnikatel-
ského prostředí. Setkání se konalo za úče-
lem prezentace výsledků analýzy Prů-
zkum podnikatelského prostředí, která je
součástí tvorby strategického plánu roz-
voje města. Po prezentaci dat vzešlých
z průzkumu následovala diskuse nad
možnostmi budoucího rozvoje podnikání

ve městě. Setkání vyvolalo mezi oslove-
nými podnikateli velký zájem - z 19 oslo-
vených se setkání zúčastnilo 12 zástup-
ců velkých firem podnikajících na území
města. 

V úvodu setkání přivítala starostka
města Bc. Irena Burešová všechny pří-
tomné a poděkovala jim za ochotu podí-
let se na Průzkumu podnikatelského pro-
středí i za účast na setkání. Následovala
prezentace výsledků analýzy pod vede-

ním zástupce dodavatelské společnosti,
p. Dušana Kulky. Poté se již rozproudi-
la živá debata nad tím, co podnikatele
v Přelouči nejvíce pálí - a to je nedosta-
tek kvalifikované pracovní síly technické-
ho zaměření, s tím související neexisten-
ce spolupráce škol a firem a upadající
zájem o technické maturitní i nematurit-
ní obory. Podnikatelé i vedení města se
shodli, že se jedná o celospolečenský pro-
blém, který se na místní úrovni řeší vel-
mi nesnadno, protože střední školství
je v kompetenci krajských úřadů, nikoli
místních samospráv. Velkým problémem
je také to, že státem nejsou daňově zvý-
hodňována podniková stipendia a firmy
samy mají výrazně ztíženu možnost vy-
hledávat budoucí kvalitní zaměstnance,
vychovávat si je formou praxí ve firmách
a podporovat je ve studiu formou stipen-
dií. Jak ale správně namítali někteří pod-
nikatelé, je třeba oslovovat už děti na
druhém stupni základních škol a jejich
rodiče, zvát školy na exkurze do firem
a ukázat dětem, které společně s rodiči
uvažují na konci povinné školní docház-
ky o svém budoucím profesním směřo-
vání, že řemeslo, pokud se vykonává od-
borně a kvalitně, má zlaté dno.

Mgr. Veronika Dofková

Shrnutí závěrů z průzkumu
aneb Jak to dopadlo?
Níže přinášíme stručný přehled vý-

stupů z analýzy Průzkum podnikatelské-
ho prostředí, zpracovaný dodavatelskou
společností. Plný text analýzy včetně gra-
fů je dostupný na oficiálním webu měs-
ta: www.mestoprelouc.cz., sekce Tvorba
strategického plánu. Další zajímavosti
vzešlé z analytických průzkumů najdete
v následujících číslech Roštu.

Za nejdůležitější zjištění průzkumu
lze považovat následující:
" Místní ekonomika je silná a vykazu-

je dobrou růstovou dynamiku. Převa-
žuje zpracovatelský průmysl, většina
společností zahrnutých do průzkumu
je mezinárodně konkurenceschopná.

" Tržby zkoumaných firem v roce 2012
dosáhly celkové výše 8,047 mld. Kč
a pro letošní i příští rok je očekáván
další nárůst. Impozantní je exportní
výkonnost firem, kdy 85,8 % prodejů
je realizováno na zahraničních trzích
(z toho 57,6 % na trzích EU).

" Za hlavní překážky dalšího růstu ozna-
čily firmy náklady na vstupy (materiál,
komponenty, energie), a dále legisla-
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V Přelouči se daří podnikání
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tivní bariéry a horšící se dostupnost
kvalifikované pracovní síly.

" Dostupnost a kvalifikace místní pracov-
ní síly je současně jednou z přednos-
tí Přelouče jako místa pro podnikání.
Spokojenost firem s jejich zaměstnan-
ci je vcelku průměrná. Průměrná mě-
síční mzda dosáhla v roce 2012 výši
23 247 Kč a má tendenci mírně růst
i v dalších letech.

" Přeloučské firmy uvádějí jen malý
podíl vlastního výzkumu a vývoje (ne-
celých 70 pracovníků) a považují ome-
zený potenciál pro vědu a výzkum za
jednu ze slabých stránek místního pro-
středí. Situace se zřejmě zlepší v sou-
vislosti s rozvojem úspěšných firem,
ale i tak je malá angažovanost ve vý-
zkumu a vývoji potenciálním rizikem
pro budoucí konkurenceschopnosti
místní ekonomiky.

" Většina firem disponuje vlastními ne-
movitostmi/prostory pro podnikání,
včetně dostatečné rezervy pro další

rozvoj. Žádná z dotazovaných firem
neplánuje relokaci mimo město. Firmy
uvádějí velmi slušnou investiční akti-
vitu do nových technologií i výrobních
prostor. Celkově lze v nejbližších le-
tech očekávat investice ve výši téměř
1 mld. Kč. Ve vazbě na tyto investice
by mělo vzniknout více než 400 no-
vých pracovních míst.

" Dopravní dostupnost (poloha města
v blízkosti dálnice a na hlavní želez-
niční trati) je firmami považována za
významnou výhodu. Na druhou stra-
nu, celá řada kritických komentářů se
týká zhoršující se dopravní obslužnos-
ti, zejména autobusové dopravy. Ten-
to faktor komplikuje rozvoj firem (a růst
zaměstnanosti), ale také dojíždění oby-
vatel města za prací jinam.

" Firmy nemají nerealistická očekávání,
pokud jde o podporu podnikání ze
strany města. Ocení především lepší
informovanost a častější komunikaci.
Významným tématem se může stát

spolupráce při zvyšování kvalifikace
místní pracovní síly, kterou firmy po-
važují za velmi důležitou pro svoji bu-
doucnost ve městě.

" 58 % firem považuje Přelouč za do-
bré nebo výborné místo pro podnikání,
42 % za průměrné a žádná firma ne-
hodnotí místní prostředí jako špatné.

" Většina firem si přeje být informová-
na, případně se aktivně zapojit do tvor-
by strategického plánu rozvoje města.
Jako témata, kterým by měla být vě-
nována pozornost, dotazovaní majite-
lé/manažeři doporučovali ekonomický
rozvoj a podporu podnikání, dopravní
obslužnost, parkování, údržbu silnic
a konečně, vzdělání a dovednosti pra-
covní síly.

Projekt „Zvýšení kvality řízení a good go-
vernance v Městském úřadu Přelouč,
reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00001“ je finan-
cován z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost.
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Zprávy z radnice !

I v předvánočním čase se na radnici pilně pracuje na no-
vém strategickém plánu rozvoje města. Po setkání s podnika-
teli nad výsledky Průzkumu podnikatelského prostředí, které
se konalo 16. 12. 2013, se hned následující den poprvé sešla
Komise pro strategický rozvoj, kterou zřídila rada města Pře-
louče na své schůzi konané dne 25. 11. 2013. Komise pro stra-
tegický rozvoj je tvůrčím a iniciačním orgánem, který má celý
proces strategického plánování zastřešovat. Do komise byli ra-
dou města jmenováni vybraní zastupitelé, zástupci městského
úřadu a zástupci významných podnikatelských subjektů. Kdo
jsou tedy členové Komise pro strategický rozvoj? Starostka
města Bc. Irena Burešová, místostarosta Ing. Ivan Moravec,
zastupitelé Ing. Zdenka Kumstýřová, Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
RSDr. Jaroslav Čapský, Mgr. Lubor Pacák, tajemnice Městské-
ho úřadu ing. Ivana Lejhancová, vedoucí Odboru správy ma-
jetku a infrastruktury p. Miroslav Manžel, dále za podnikatel-
ský sektor: Ing. Aleš Jirásek (KIEKERT-CS s.r.o.), Ing. Jaroslav
Černý (SVOS s.r.o), Ing. Irena Kühnová (Komerční banka a.s.),
p. Ivan Hrůza (SOP a.s.), Ing. Jiří Krejzl (Ignitech s.r.o.) a Bc. Lu-
káš Novotný (Excalibur Army, s.r.o.).

Prvního jednání Komise pro strategický rozvoj se zúčast-
nila drtivá většina jejích členů a také zástupci dodavatelské
společnosti, p. Dušan Kulka a Mgr. Jana Hanušová. Po úvodním
slovu paní starostky dostal slovo p. Kulka, který členy komise
seznámil s metodou tvorby strategického plánu, následovaly

prezentace z analytické části - socioekonomický profil města,
průzkum podnikatelského prostředí a průzkum spokojenosti
obyvatel. Výsledky byly diskutovány v plénu, následně se před-
běžně vytipovávaly prioritní oblasti, na které by se proces stra-
tegického plánování měl zaměřit. Vznikly i první dvě pracovní
skupiny: Pracovní skupina Vize, která se bude podílet na vy-
tvoření vize města a Pracovní skupina SWOT, která se bude
podílet na vnitřní SWOT analýze. 

Mgr. Veronika Dofková

Foto: Bc. Eva Kalousková

Projekt „Zvýšení kvality řízení a good governance v Měst-
ském úřadu Přelouč, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00001“ je finan-
cován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Reportáž z prvního jednání
Komise pro strategický rozvoj



Vážení čtenáři,
koncem loňského roku byl odstartován Pardubickým krajem
projekt „Prevence násilí v rodinách“, který byl podpořen Mi-
nisterstvem vnitra v rámci Programu prevence kriminality. Prv-
ní část projektu je zaměřena na domácí násilí páchané na se-
niorech. V rámci projektu byly zpracovány informační letáky
o domácím násilí pro seniory.

Na mediální kampaň navazovaly i semináře pro odborníky
a osoby, které mohou domácí násilí rozpoznat a seniorovi - obě-
ti domácího násilí pomoci. V listopadu loňského roku proběh-
ly semináře pro sociální pracovníky pečovatelské služby, pro
strážníky obecních policií a pro sociální pracovníky obcí a dal-
ší odborníky (lékaře, sociální pracovníky zdravot-
nických zařízení, domovů pro seniory apod.). Všich-
ni účastníci seminářů si odnesli informační kartu,
kde jsou uvedeny základní informace o domácím
násilí na seniorech a jak postupovat v případě
detekce domácího násilí včetně kontaktů na zaří-
zení, které domácí násilí v Pardubickém kraji ře-
ší. Lektory semináře jsou Mgr. Iva Bandžuchová,
vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené
domácím násilím, vrchní komisař kpt. Mgr. Josef
Sentivan a vrchní komisařka kpt. Mgr. Petra Ka-
rabcová z Krajského ředitelství policie Pardubic-
kého kraje. 

Domácí násilí na seniorech je mnohem závažnějším
a častějším jevem, než se většina lidí domnívá. V Česku se
každý den objeví nový případ týrání seniora, každého dru-
hého pak týrá vlastní rodina. 

S problematikou domácího násilí na seniorech se v po-
slední době setkáváme stále častěji, odhaduje se, že zhruba
3 - 10% seniorů je ohroženo týráním. Problém je ale s vysokou
latencí a s jeho odhalováním, starší lidé pomoc zvenčí nevy-
hledávají, naopak se aktivně podílejí na utajování domácího
násilí, protože se obávají sociální izolace ze strany rodiny, ma-
jí obavy o fyzické a psychické zdraví a často jim chybí vědomí,
že jsou týráni. Tuto situaci chceme změnit i prostřednictvím
projektu Pardubického kra-
je, od kterého si slibujeme,
že se informace k seniorům
dostanou, a že každá osoba,
která zaznamená nevhodné
chování vůči seniorovi, na-
jde odvahu nebýt k utrpení
jiných lhostejná. 

Domácí násilí je násilí
mezi osobami žijícími ve spo-
lečné domácnosti, ke kterému
dochází opakovaně v jejich
soukromí a tím skrytě mimo
kontrolu veřejnosti. Domácí
násilí se rozvíjí postupně, má
svoji dynamiku a cyklický prů-
běh. Násilí není jednorázový
incident, dlouhodobě se opa-

kuje a stupňuje. Ohroženou osobou se může stát každý - žena,
muž, dítě i senior. Mezi formy násilí na seniorech lze zařadit
bití, odpírání jídla, vystavování chladu, nadávky, urážky, poni-
žování, přisvojování si důchodu, omezování sociálních kontak-
tů, odpírání péče atd. Tyto formy se většinou objevují v kom-
binaci.

V Pardubickém kraji se problematikou domácího násilí za-
bývá Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím
násilím, které má působnost v celém Pardubickém kraji. V pří-
padě potřeby pomoci lze zavolat na telefon 774 755 744, kte-
rý je dostupný nepřetržitě. Další organizací, na kterou se lze

obrátit je Bílý kruh bezpečí v Pardubicích, a to
bu| telefonicky na čísle 732 923 462, nebo
osobně v úterý a ve čtvrtek od 17.00 - 19. 00 hod.
Každý se samozřejmě může obrátit na jakoukoliv
služebnu Policie ČR (telefon 158) či na strážníky
obecních policií (telefon 156) a sociální pracovní-
ky obecních úřadů, kde jim bude rovněž poskyt-
nuta odborná pomoc a podpora.  

Celkové náklady na projekt jsou odhadovány
na zhruba 252 tisíc Kč, Ministerstvo vnitra projekt
podpořilo částkou 192 tisíc Kč, Pardubický kraj na
realizaci projektu vyčlenil 60 tisíc Kč. 

Před násilím nesmíme zavírat oči!

Použitý zdroj: Mgr. Jiřina Ludvíková, manažer prevence krimi-
nality Pk, Tisková zpráva k projektu „Prevence násilí v rodinách“

Některé události uplynulých dní

Záhadná pěna
V podvečerních hodinách si všiml a oznámil na MP občan,

podivné masivní pěny, která jak tlustá housenka vylézala z ka-
nálu na Dukelském náměstí. Hlídka záležitost, která připomí-
nala záběry z hororových snímků, prověřila, a bylo zjištěno, že
pěna vznikla při čištění jedné firmy a je neškodná.
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Zmatená sousedka
V ranních hodinách bylo na tísňovou linku přijato oznáme-

ní muže, že se mu sousedka snaží dostat do bytu a již poško-
dila dveře. Na místě bylo zjištěno, že se jedná a ženu s duševní
poruchou a proto byla předána do rukou lékařů k posouzení
zdravotního stavu.

Agresivní zloděj
Odpoledne oznámila ostraha supermarketu, že zadrželi agre-

sivního zloděje. Následně bylo zjištěno, že byl v prodejně tento
muž spatřen, jak zkonzumoval koblihu, kterou odmítl zaplatit
a při zadržení se choval agresivně a navíc vyhrožoval ostraze
likvidací. Jelikož se jednalo o známého výtržníka, dostal se do
péče PČR.  

Opilý řidič
Těsně před půlnocí byl kontrolován řidič osobního vozidla,

který při dechové zkoušce nadýchal necelé promile alkoholu
v dechu. Opilec byl předán hlídce PČR k dořešení.

Zloděj v domě
V brzkých ranních hodinách byl ve spolupráci s PČR zadr-

žen cizí státní příslušník, jak se dobývá do cizího domu s úmy-
slem krást. V této činnosti mu bylo zabráněno. 

Malý ježek
Při kontrole místního hřbitova, byl strážníkovi předán ježe-

ček bez dostatečné váhy, který by patrně nepřežil nadcházející
zimu. Tento prcek s bodlinkami se poté dostal do záchranné
stanice, kde o něj bude postaráno přes zimu a na jaře bude vrá-
cen do přírody.

Opilec na nádraží
Hodinu po poledni byl hlídkou probuzen muž, který spal

na lavici v čekárně vlakového nádraží. Bylo mu naměřeno ne-
celé 3 promile a vůbec nechápal, čeho se dopustil, navíc ne-

měl u sebe žádné doklady, a proto byl předveden na oddělení
PČR ke zjištění totožnosti. Přestupek bude dořešen po předvo-
lání na služebnu MP.

Pejskařka
Přímo před projíždějící hlídkou a u pěší zóny nechala ob-

čanka vykálet svou fenku a vůbec se neměla k úklidu. Po upo-
zornění hlídkou na povinnost úklidu po svém psovi, hlídce
tvrdila, že „to“ nevidí.

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

za městskou policii  
Bc. Radek Hrdý, velitel MP Přelouč a

Leoš Slavík DiS., oddělení prevence MP Přelouč

Od 1. ledna 2014 do 30. června 2014 se hradí místní
poplatek za odpad na rok 2014 a místní poplatek za psa
na rok 2014!

Místní poplatek za odpad za každou osobu s trvalým pobytem
na území města a místních částí 492,- Kč

Místní poplatek za odpad za stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k po-
bytu žádná fyzická osoba 492,- Kč
#nutná ohlašovací povinnost k evidenci

Místní poplatek za odpad pro cizince s povoleným trvalým po-
bytem nebo přechodným pobytem na dobu delší než 90 dnů

492,- Kč
#nutná ohlašovací povinnost k evidenci

POZOR - při platbě vždy uvádět u KAŽDÉ osoby přidělený
variabilní symbol - zjištění na Městském úřadě v Přelouči
(právní oddělení, pokladna)

OSVOBOZENÍ od poplatku na rok 2014

#osoby žijící celoročně mimo území České republiky - nutné
doložit potvrzení od zdravotní pojišvovny, pracovní smlouvu,
potvrzení o studiu, doklad o pobytu

#osoby celoročně v ústavech sociální péče - doložit dokladem
o pobytu

#osoby celoročně ve vazbě nebo výkonu trestu - doložit do-
kladem 

#osoby celoročně žijící mimo území města Přelouče - nutné
doložit dokladem o uhrazení místního poplatku za odpad vy-
daným obcí, ve které se zdržuje

Doklady o celoročních pobytech nutné pro osvobození od po-
platku na rok 2014 dokládat od 1. ledna 2015 do 28. února 2015

Místní poplatek za psa na rok 2014
# výše poplatku stejná jako v roce 2013 - doba splatnosti od

1. ledna 2014 do 30. června 2014
#u nově přihlášených psů v roce 2014 - doba splatnosti do

30 dnů od přihlášení
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UPOZORNĚNÍ

Inzerce



V podvečer 7. 12. 2013 se na Obecním úřadě ve Štěpáno-
vě zastavila nečekaná návštěva. Samotný vládce pekel se svý-
mi pomocníky, provedl inspekci u dvaceti hříšníků. Od pekla

je mohl zachránit jen samotný slib, že se polepší a Mikuláš
s Andělem. Za odvahu a básničku, byly děti odměněny slad-
kou nadílkou. Před Pekelnou inspekcí se uskutečnilo již tra-
diční rozsvícení Vánočního stromu u Hasičské zbrojnice. Akce
sklidila velký úspěch a už te| se všichni těší na další akci v na-
ší malé obci.

Organizátorka Lucie Pavlíková a její tým ☺☺
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! Encyklopedický slovníček 

Pekelná inspekce ve Štěpánově

Vážení čtenáři, 
od nového roku jsme pro vás ve spolupráci s naším stálým do-
pisovatelem panem Františkem Hollmannem připravili malý,
encyklopedický slovníček, ve kterém vás budeme postupně in-
formovat o významných osobnostech, které svými činy přispě-
ly av již v minulosti nebo současnosti ke zviditelnění našeho
města či přeloučského regionu. 

V dnešním prologu si připomeneme společenský a kulturní
význam spisovatele a přeloučského rodáka Františka Flose.

Dne 8. ledna 2014 uplynulo již 53 let od úmrtí tohoto býva-
lého okresního školního inspektora a spisovatele.

Narodil se 27. 7. 1864 v Přelouči, bývalé Růžové ulici - ny-
ní Tůmy Přeloučského v čp. 293. Jeho otec byl řezníkem a také
starostou tohoto cechu. Měl ještě 2 starší bratry Aloise a Kar-

la, dále mladšího Jindřicha, který pokračoval v řemesle svého
otce - byl řezníkem a hostinským a to v místě dnes již zde-
molovaného domu na rohu ulice Pražské a Sokolovského
náměstí. Starší spoluobčané mají ještě v dobré paměti Flosův
hostinec (později Bábovkův) „U města Prahy“ s proslulou lido-
vou kuchyní. 

František Flos vychodil obecnou a měšvanskou školu v Pře-
louči (po 5. třídě strávil rok ve Vídni, aby se naučil německy),
poté navštěvoval 4 roky učitelský ústav v Hradci Králové. Mís-
to mladšího učitele započal v Kladrubech nad Labem, odkud
přešel na okres kolínský, kde učil nejprve v Nebovidech, potom
v Červených Pečkách, kde se také švastně oženil. Jeho manžel-
ka Ela byla výbornou malířkou a hudebnicí, svého manžela
v jeho práci všemožně podporovala. Její zásluhou se také na-
učil cizím jazykům: vedle němčiny to byla angličtina a francouz-

Encyklopedický slovníček



Klub rodáků a přátel města Přelou-
če v Praze má letitou tradici. Sám jsem
besedy tohoto Klubu navštěvoval nepra-
videlně při svých služebních cestách do
Prahy či schůzové činnosti v tělovýchov-
ném orgánu sportovního svazu ledního
hokeje. 

Rádi jsme se vždy vzájemně infor-
movali o novinkách v Přelouči, ale též
i v Praze. Se všemi účastníky besed jsem
se dobře znal, s některým již od mládí. 

Od nástupu pana Dušana Kulky do
funkce starosty stal jsem se stálým pro-
středníkem mezi naší radnicí a pražským
Klubem rodáků a přátel města Přelouče.

S profesorem Dr. Václavem Pleskotem
a později Ing. Vladimírem Hrubešem ve
funkcích předsedů pražského Klubu, by-
la radostná spolupráce. Výběr pozvaných
hostů na besedy býval opravdu kvalitní
a jejich vystoupení vždy zaujalo všechny
přítomné. 

Pro lednové číslo Přeloučského Roš-
tu jsem si vybral jako příklad vystoupení
na besedě dne 13. 2. 2004 oblíbeného
hosta - zároveň člena Klubu, známého
dětského psychologa, prof. PhDr. Zdeň-

ka Matějčka, DSc.,
mého přítele od škol-
ních let, žel, dnes již
zesnulého. Zabýval
se výsledky šetření
v oblasti dětské psy-
chologie, které jsem
si se zájmem vyslechl

a za pomoci přednášejícího zaznamenal:

Nejdříve uvedl klady:
- výrazně se snížil počet potratů, zvýšil

se zájem mladých rodin o chtěná těho-
tenství, což je předpokladem pro lepší
osud dítěte

- v péči rodičů o dítě došlo k výraznému
posunu v obsahu role otcovství, kdy otec
přebírá řadu povinností, a to pozitivně
ovlivňuje rodinný život

- výrazně se zlepšila lékařská péče o po-
stižené děti, které tak již nejsou zcela
vyřazeny ze společnosti

- pro další vývoj dítěte je rozhodující ob-
dobí bezprostředně po jeho narození
(např. určující význam kojení)

- zlepšily se i mezigenerační vztahy v ro-
dině, takže i prarodičům se znovu při-
suzuje významná rodinná funkce

Mezi zápory patří:
- rodí se všeobecně málo dětí a v dů-

sledku toho dochází k úbytku obyva-
telstva

- rodí se více jedináčků, kteří vyrůstají
v blahobytu, mnohdy jsou však přetě-
žováni mimoškolními aktivitami

- mateřství v pozdním věku nemusí mít
vždy jen klady, např. v období puberty
se dostávají starší rodiče často do role
prarodičů

- roste počet rozvodů, jejichž příčinou je
často špatná volba partnera (udržová-
ní manželství jen tzv. „kvůli dětem“ však
nebývá většinou přínosem pro nikoho
ze zúčastněných). 

K aktuálnímu tématu adopce dětí
homosexuálními partnery se přednáše-
jící vyjádřil v tom smyslu, že tato kauza
absentuje přání hlavního aktéra, tj. dítěte.

Výsledky šetření v oblasti dětské psy-
chologie jsou z doby konané besedy,
tj. v roce 2004.

Beseda byla velmi živá a téma zauja-
lo všechny přítomné. Byl to hezký a zají-
mavě strávený večer.

František Hollmann
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ština, které později využil v překladatelské činnosti. Po vyko-
nání zkoušky pro školy měšvanské, učil nejprve v Kolíně a po-
tom dlouhodobě v Týnci nad Labem, kde se dočkal i místa ře-
ditelského. 

Pro své vynikající vlastnosti učitelské a společenské, i pro
zásluhy literární byl po první světové válce jmenován okresním
školním inspektorem pro soudní okresy Přelouč a Holice v Če-
chách se sídlem v Pardubicích, kde žil až do odchodu do výsluž-
by. Na penzi pak odešel do Prahy, kde bydlel na Spořilově.
Zde také dne 8. ledna 1961 zemřel v požehnaném věku 97 let.

František Flos byl především autorem dobrodružné a na-
učné literatury pro mládež, dále prozaik a dramatik, překlada-
tel z francouzštiny a angličtiny, osvětový pracovník. 

Při své práci učitelské napsal 19 knih povídek, novel a ro-
mánů, 24 povídek a dobrodružných románů pro mládež. Z nej-
známějších jsou to např. Lovci orchidejí, Lovci kožišin, Plavčík
Frantík, Vzducholodí do Brasilie, Supové Atlasu, Pod rovníko-
vým sluncem atd. Kromě toho napsal 4 divadelní hry pro do-
spělé a 8 her pro mládež. Z tvorby pro dospělé čtenáře pak
známé humorné příběhy o Šibraváčkovi, lidovém „filozofovi
z lesů“. Pro děti napsal rovněž řadu veseloher. 

Právem lze konstatovat, že takovou literární aktivitou při
vlastním povolání se může pochlubit jen málokterý spisovatel.

Fr. Hollmann

Z návštěvy jedné zajímavé besedy Klubu rodáků
a přátel města Přelouče v Praze



V pátek 15. 11. 2013 proběhla v Technických službách
malá slavnost. Pracovníci organizace převzali od firmy MTM
Tech s.r.o. Praha nový samosběrný zametací vůz pro kompletní
úklid komunikací. Toto moderní čistící zařízení bylo pořízeno
za finanční podpory Strukturálních fondů EU a Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci 24. výzvy Operačního programu
životního prostředí - prioritní osa 2 - Snižování imisí. Výzva k po-
dání žádostí o podporu v rámci tohoto programu byla vyhláše-
na již na jaře roku 2011. Téměř tři roky mravenčí administra-
tivní práce vyústilo koncem roku 2013 v dodávku kompaktního
speciálního zametacího stroje švýcarské provenience, zn. AEBI
MFH 5500 s hydrostatickým pohonem, který dokáže díky pa-

tentované technologii KOANDA absorbovat i mikročástice pra-
chu o rozměru 10 μm a během několika minut ho lze přestavět
na plnohodnotný kropící vůz s vodní nádrží objemu až 4,5 m3.

Na zpracování žádosti k projektu, včetně studie provedi-
telnosti a administraci dotačního titulu se podílela pražská kan-
celář PRO EKO-POINT s.r.o. Zadávací dokumentace a realizace
výběrového řízení na dodavatele bylo svěřeno firmě MA - pro-
jekt Praha s.r.o. Náklady na projektovou přípravu, administra-
ci, zajištění dotace a pořízení vlastního stroje byly předmětem
tzv. uznatelných výdajů v režimu „de minimis“ a dosáhly bez-
mála 5 mil. Kč. Město Přelouč, potažmo Technické služby, se
podílely na celkových nákladech částkou pouze necelých
500 tis. Kč. 85 % z ceny bylo uhrazeno ze Strukturálních fon-
dů EU a 5 % dofinancoval Státní fond životního prostředí.

Pořízením této techniky nám však povinnosti vůči posky-
tovatelům evropských peněz nekončí. Jedním z mnoha podkla-
dů, které bylo třeba v rámci projektu zpracovat, byl i plán čištění
komunikací, který bude nutno dodržovat a především dokládat
jeho realizaci. Od jara 2014 tak budou Technické služby pro-
vádět tzv. blokové čištění komunikací dle příslušného plánu
a v ulicích města se objeví nová přenosná dopravní značení
s informacemi o dnech zákazu parkování v jednotlivých loka-
litách pro provedení úklidu. Věřím, že spoluobčané budou tato
omezení respektovat. Oplátkou jim budou čisté komunikace
a nám umožní plnit stanovené podmínky v rámci udržitelnos-
ti projektu.

K.Š. - ředitel TS 
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Na úklid komunikací v Přelouči s novým strojem

ŽIVOTOPISY

BUREŠOVÁ, Saskia
Saskia: co jsem ještě neřekla. 
Brno: Jota, 2013.

KŘÍŽENECKY, Jaroslav
Jiří Adamíra: noblesní král českého jeviště.
Řitka: Čas, 2013.

NAUČNÁ LITERATURA

Vojenství
MAKOVSKÝ, Radek
Nad Biskajem čeká smrt: životní a válečné
osudy osmi letců 311. čs. bombardovací
perutě a okolnosti jejich tragického letu.
[S.l.]: Netopejr, 2013.

Etnografie
JILÍK, Jiří
Žítkovské čarování: pravdivý příběh žít-
kovských bohyní. 
Brno: CPress, 2013.

Sport
VIESTURS, Ed
„Na vrchol žádné zkratky nevedou“: vý-
stupy na 14 nejvyšších vrcholů světa.
Brno: Jota, 2013.

Literatura
KAMENÍČEK, Jan - LOJÍN, Jiří 
Zdánlivé zbytečnosti. 
Praha: Powerprint, 2013.

KRÁSNÁ LITERATURA

DAVOUZE, Marta
Dům v Bretani. 
Praha: Mladá fronta, 2013.

FEJFAR, Stanislav
Deník stíhače. 
Praha: Toužimský & Moravec, 2013.

MURAKAMI, Haruki
Na jih od hranic, na západ od slunce. 
Praha: Odeon, 2008.

NĚMCOVÁ, Božena
Babička (do současné češtiny upravila
Anna Novotná; ilustroval Miroslav Hup-
tych). 
Praha: Práh, 2013.

WHITTON, Anna
Královna Dagmar. 
Frýdek-Místek: Alpress, 2013.

ROSŮLEK, František Karel
Pověsti a báje z Pardubicka. 
Praha: Dobrovský, 2013.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

HICKS, Eather
Sára. Mluvící sova je poklad. 
Praha: Synergie, 2013.

PEROUTKOVÁ, Ivana
Mia flor: o lásce trochu jinak. 
Praha: Albatros, 2013.

J.K.

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
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Kultura !

Na závěr roku 2013 smí-
šený pěvecký sbor Josef Bo-
huslav Foerster tradičně při-
pravil a nastudoval vánoční
koncert. V prosinci letošní-
ho roku byly provedeny čty-

ři vánoční koncerty. Sbor přijal pozvání na vystoupení do Bře-
hů (4. 12.), do Národního domu v Praze na Vinohradech na
každoroční sraz rodáků Přelouče (7. 12.) a tradičně do Lipol-
tic (13. 12.). Poslední vánoční koncert se uskutečnil v Občan-
ské záložně v Přelouči (22. 12.).

Skladby s vánoční tématikou byly vybrány z díla Adama Vác-
lava Michny z Otradovic. V podání sboru publikum vyslechlo
Vánoční písně tohoto raně barokního skladatele, básníka, var-
haníka a sbormistra, iniciátora rozmachu české barokní kultu-
ry. Zazněla také slavná vánoční píseň rakouského skladatele
Franze Xavera Grubera Tichá noc a na závěr vánoční hymna
Narodil se Kristus Pán. 

Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster děkuje všem,
kteří v roce 2013 podporovali jeho činnost. Poděkování patří
především Městu Přelouč, Kulturním službám města Přelou-
če a v neposlední řadě také Obecním úřadům v Lipolticích
a Břehách za vřelé přijetí a pohostinnost. Děkuje také poslu-
chačům, kteří přišli na koncert a nechali se unést poezií blíží-
cích se Vánoc.

S přáním mnoha úspěchů, štěstí a zdraví se na shleda-
nou s vámi v roce české hudby 2014 těší smíšený pěvecký
sbor J. B. Foerster. Vedení sboru

Foto: Kateřina Klapková

http://www.jbfoersterprelouc.estranky.cz

Do Betléma s Michnou

Inzerce



Děkuji paní MUDr. Alexandře Fabiánové z kožního od-
dělení ambulance Pardubické krajské nemocnice za radikál-
ní změnu léčebného režimu mého kožního defektu při kožní
dispenzární kontrole ve dnech 16. 10. 2013 a 5. 11. 2013, čímž
došlo k urychlení doléčování mého kožního defektu. 

Zároveň děkuji vedoucí Pečovatelského domu v Přelouči,
Sluneční ulici číslo 1414, paní Jitce Burketové za úspěšnou
instruktáž svých ošetřovatelek o nové technologické léčbě, ve-
doucí k doléčení kožního defektu. 

František Hollmann - pokoj č. 6

Tímto bychom chtěli poděkovat p. Kulakovské a kolekti-
vu sestřiček z pečovatelské služby, za profesionalitu a příklad-
nou péči o nás dříve narozené. 

Mnoho zdraví v roce 2014 Vám všem přejí 
Libuše a Zdeněk Faiglovi, Břehy

Dne 19. 12. 2013 tragicky zahynul při vý-
konu povolání náš tatínek, dědeček a man-
žel, skvělý člověk, pan Miloslav Bahník.

Děkujeme všem, kteří jste si na něho s námi vzpomněli. 
rodina Bahníkova
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! Společenská kronika 

JUBILANTI
Marie Huňáčková 93 let
Marie Jeřábková 92 let
Helena Sodomková 91 let
Marie Kohoutková 92 let
Vlasta Tylerová 90 let
Jiřina Janečková 89 let
Helena Mifková 88 let
Ludvík Janoušek 88 let
Drahomíra Pechová 88 let
Milada Klucká 87 let
Jitka Hendrychová 86 let
Karel Ronge 86 let
Marie Řezníčková 86 let
František Knotek 86 let
Marie Křinková 86 let
Ludmila Kohoutková 85 let

Anna Pechmannová 85 let
Dagmar Kutílková 80 let
Marie Kožená 75 let
Eva Vorlová 75 let
Jiřina Fořtová 75 let
Eva Kozlíková 75 let
Miroslav Kubelka 75 let

ZLATÁ SVATBA
Jaroslav a Miluše Vavřinovi 26. 10.
Marian a Božena Štajnerovi 23. 11.

STŘÍBRNÁ SVATBA
Karel a Eva Ceplovi 10. 12.
Pavel a Jarmila Dobruský 10. 12.

PŘELOUČÁCI

Poděkování

Vzpomínka

Inzerce
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Zprávy z radnice !

Emma Řeháková

Prosincové vítání občánků se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ v Přelouči. 
Nové občánky vítáme a přejeme jim do života mnoho štěstí a zdraví.

Vítání občánků

Jakub Hájek Kristýna Kocourková Martin Mrkvička

Natálie Káňová Patrik Vomela

Tereza Elisová Tomá� Hála

Rozálie Svobodová Sára Vavřínová



Historie II.
B) Tesla Přelouč 1963 - 1992
- výroba záznamové techniky 

Novým organizačním členěním v ro-
ce 1964 přechází výroba radiopřijímačů
do Bratislavy a v Tesle Přelouč se plně roz-
jíždí výroba záznamové techniky, vývojo-

vé a typově vycházející z předcházejících
modelů vyráběných v Tesla Pardubice
a to model, který v sobě prolíná znalos-
ti z výroby radiopřijímačů a poprvé jsou
v magnetofonech mimo elektronek po-
užity i tranzistory. Připravuje se nová
modelová řada, opět vývojové začínající
v Pardubicích, je dotažena do úspěšného
konce ve vývojových laboratořích v Pře-
louči. V té době nebylo obvyklé, aby dva
velké závody, tak jak Tesla Pardubice
a Tesla Přelouč se jak ve vývoji nových
výrobků, tak následně ve výrobě tolik pro-
línaly. Bylo to nejen vzdáleností nebo lé-
pe řečeno blízkostí mezi závody, orga-
nizační krytí pod jednou hlavičkou, ale
i určitou migrací odborných pracovních
sil mezi oběma závody. 

Spolupráci si vynutily i potíže vyplíva-
jící dodávkami od různých dodavatelů,
náročnost na kvalitu a nutnost přesněj-
ší koordinace dané tím, že nová výroba
potřebuje mnohonásobně více dílů na
jeden výrobek a to nejen elektronických,
ale také přesných jednoúčelových prvků
mechanických. Základní modely jsou
modifikovány na další varianty pro růz-

né účely - armáda, školy, a trh žádá i růz-
né varianty do obchodní sítě. Požadavky
přicházejí i od zahraničního obchodu
a magnetofony jsou úspěšně exportovány
na zahraniční trhy - východní i západní. 

Ukazuje se dobrá spolupráce mezi
vývojem a výrobou rychlým zaváděním
různých modifikací základního modelu. 
Rokem 1969 je do výroby zavedena dal-

ší z inovací nové typové řady cívkových
magnetofonů, jejichž varianty se vyrá-
běly až do roku 1984. Další typové řa-
dy vyvinuté v Tesle Přelouč ve spolu-
práci s Teslou Pardubice jsou vyráběny
v hlavním závodě. A Tesla opět neztrácí
krok a na trh v roce 1979 uvádí novou
typovou řadu v Hi-Fi kvalitě, tyto výrob-
ky v různých modelech jsou vyráběny
až do roku 1991. 

Tesla neztrácí krok se světem ani
v nové spotřební technice - v kazeto-
vých magnetofonech. Do výroby zavádí
stolní a přenosné kazetové přístroje v růz-
ných modelech, do práce, do terénu, pro
reportéry záznamové zařízení s technic-
kými vychytávkami, do kanceláří jedno-
účelové diktafony. Po první řadě dozvu-
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kových přístrojů - mimochodem mezi
hudebníky velmi vyhledávané a dodnes
používané!! - následuje jejich další vý-
roba. 

S novou IT technikou přichází i vývoj
a výroba páskové paměti, opět vyráběné
do roku 1992. 

Požadavky trhu pokrývá výroba dal-
ších sérii záznamové techniky ve formě

kompaktních věží různé vybavenosti. Vě-
že byly opět vyráběny až do roku 1992. 

Souběžně s těmito nosnými programy
byl vyráběn i sortiment výrobků v menších
nebo malých sériích pro potřeby jiných
oborů, nebo utajená výroba speciální vo-
jenské techniky. 

Nastupující politická situace se proje-
vila i v Tesle Přelouč a rokem 1988-1989

se objevily snahy politického směru a po-
čátkem roku 1990 došlo k rozpadu za-
běhnuté organizační výrobní složky a přes
veškerou snahu došlo nakonec k zániku
Tesly Přelouč prodejem ke dni 1. 8. 1992. 

Příště: Historie II. Výroba plošných spojů

Petr Schejbal  

V prosinci 2013 uplynulo přesně sto
let od počátku elektrifikace města Pře-
louče. Oproti jiným městům došlo k to-
muto významnému pokroku poměrně
pozdě. První pouliční městské osvětlení
na našem území bylo instalováno v roce
1887 v Jindřichově Hradci, v Praze v ro-
ce 1894. Elektrifikace se v Přelouči stala
politickým tématem již v roce 1893, kdy
ji začíná prosazovat Národní strana svo-
bodomyslná v čele s JUDr. Ladislavem
Quisem. Ale už o dva roky dříve sezná-
mil obyvatele Přelouče s elektrickým svět-
lem Jan Vincenc Diviš formou přednáš-
ky s experimenty. Na konci 19. století se
přitom již v Přelouči užívaly petrolejové
lucerny a plynová svítidla. První nabídku
na elektrické osvětlení dostala městská
rada v roce 1900. V roce 1909 Přelouč
experimentuje s dalšími formami veřej-
ného osvětlení. Bylo však již na čase za-
vést moderní elektrické osvětlení. Cuk-
rovar to udělal nezávisle na městu již
dříve. Nejdříve mělo město v úmyslu vy-
stavět vodní elektrárnu na Labi. Nako-
nec však vypsala soutěž a elektřinu do
Přelouče zavedla firma Františka Křižíka
z Kolína. Jednání s touto firmou byla za-
hájena v polovině roku 1912. Brzy byly
zahájeny přípravné práce. Jako první by-
lo elektrifikováno samozřejmě centrum
města. Náměstí bylo poprvé elektricky
osvětleno 21. prosince 1913 a celé měs-
to pak slavnostně 24. prosince 1913. Byl
to však jen počátek dlouhého procesu.

Celá záležitost byla do úspěšného
konce dovedena v době, kdy byl staros-
tou města Alois Nerad. Tento přeloučský
obchodník vstoupil do veřejného života
v roce 1892 jako člen Národní strany svo-
bodomyslné. Od roku 1900 byl radním
města. Účastnil se také spolkového ži-
vota. V lednu 1906 byl zvolen starostou
města, kterým byl až do dubna 1914. Po
něm byl do čela města zvolen Jan Vin-
cenc Diviš.

Z depozitáře městského muzea dnes
vybíráme diplom, který obchodník Alois
Nerad obdržel v polovině 20. let 20. sto-
letí. Jedná se o „Jubilejní diplom stříbr-
né medaile“, který Neradovi udělila dne
30. listopadu 1925 Obchodní a živno-
stenská komora v Praze „v uznání ne-
přetržité činnosti po více jak padesát let“.

Zajímavá je také grafická podoba
samotného diplomu, jehož vzor vytvořil
malíř generace Národního divadla, Adolf
Liebscher, v 90. letech 19. století. Z umě-
leckohistorického hlediska spadá stylově
do období eklekticismu, přičemž se zde
projevují již první secesní prvky. V kon-
textu architektonicky ztvárněného jeviš-
tě jsou umístěny tři antické alegorické po-
stavy, dvě ženské a jedna mužská. V po-
předí sedící žena je alegorií Pilnosti. Na
trůně sedí druhá žena, která podává při-
cházejícímu muži vavřínový věnec. Při-
cházející muž není nikdo jiný, než ten
v textu oceňovaný. V pozadí této scény

vidíme přístav, kotvu a dokonce i parní
stroj, symbol rozvoje průmyslu 19. stole-
tí. Kombinace starého s moderním je pro
„století páry“ typická. Užití tohoto moti-
vu ještě v první čtvrtině 20. století jen do-
kládá trvalé hodnoty, které naši předci
považovali za důležité.

Diplom má rozměry 72x60 cm a ve
sbírkách přeloučského muzea se nachá-
zí od roku 1971.

Použitá literatura:
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana.

Dějiny města Přelouče: díl třetí, 1848 -
- 1918. 1. vyd. Přelouč: Město Přelouč,
2004. ISBN 987-80-254-0032-6. 278 s.

Příslušná evidenční karta Městského
muzea v Přelouči

Bc. Matěj Pešta,
správce depozitáře městského muzea

+420 731 200 821
matejpesta@email.cz
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Předvánoční výlet do Libereckého kraje
Žáci třetích tříd se vydali v předvánočním čase do Ponik-

lé, aby zde navštívili jednak Muzeum krkonošských řemesel
a jednak firmu Rautis. Seznámili se s tradiční výrobou vánoč-
ních ozdob ze skleněných perliček a měli také možnost jed-
nu hvězdičku si sami vyrobit. 

V Muzeu krkonošských řemesel 

6. ročník Kolínské vánoční lakky
Do Kolína se 11. 12. vydala devítičlenná skupina sportov-

ců, kteří reprezentovali naši školu v druhém závodě Polabské
výškařské tour. Krásný vánoční dárek v podobě zlaté medaile
si odtud přivezla Jana Plivová ze 7. A. Výkonem 140 cm vytvo-
řila svůj osobní rekord. V první desítce se umístili ve svých kate-
goriích také Diana Žáčková a Tereza Bláhová z 6. A (5. a 6. mís-
to), Robert Forman ze 7. B (6. místo) a Tomáš Podhorský z 9. B
(7. místo). Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším závodění.

Jana Plivová se raduje z prvního místa

Adventní sobota ve škole
Poslední listopadovou sobotu přišla do školy se svými ro-

diči nebo prarodiči více než stovka dětí. Místo učení se však
stříhalo, lepilo, modelovalo, pletlo, zkrátka tvořilo. Kde nestačily
šikovné ruce dětí, pomohli dospělí. Hlavní byla chuv něco pěk-
ného si vyrobit. Na závěr se mohli všichni občerstvit a ochut-
nat výborné domácí cukrářské výrobky, které napekly a přines-
ly obětavé maminky. Bylo jich téměř dvacet a patří jim veliké
poděkování. Dobrovolný příspěvek za občerstvení i vstupné

přišly do pokladny Klubu přátel školy a peníze budou použity
ve prospěch dětí.

Z dalšího dění:
% na 1. stupni proběhlo školní kolo pěvecké soutěže 
% chlapci 5. ročníku se zúčastnili okresního kola turnaje ve

florbalu
% sportovci z 1. stupně byli vysláni na soutěž ve šplhu
% prvňáci besedovali se spisovatelkou J. Vítovou nad její kni-

hou „O Květušce a tesaříkovi“
% ve spolupráci s Ekocentrem Paleta vyráběli druháci krmítka

a čtvrváci besedovali o Vánocích
% probíhaly plánované semináře s městskou policí
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IDEON
V pátek 1. listopadu navštívili deváváci prezentační výsta-

vu škol SCHOLA BOHEMIA 2013. Ve výstavním centru IDEON
v Pardubicích si mohli zajistit dostatek informací o mnoha
školách nejen z Pardubického kraje, potkat bývalé žáky naší
školy, kteří zde reprezentovali svá nová působiště nebo vyzpo-
vídat pedagogické pracovníky jednotlivých SŠ a učilišv. Celá
akce se všem velmi líbila a přinesla našim vycházejícím mno-
ho nových poznatků.

Gymnázium a SOŠ Přelouč
Ve čtvrtek 7. listopadu se zúčastnilo 7 žáků deváté třídy

Prezentace s odborným zaměřením Mechanik opravář motoro-
vých vozidel, kterou pořádalo Gymnázium a SOŠ Přelouč. Po
úvodním proškolení se všichni přesunuli do dílen, kde si vy-
zkoušeli výměnu kol a kontrolu brzd osobního automobilu. Po
vydatném obědě v sousední fabrice si ještě prohlédli sváření
pomocí CO2 a seznámili se s výukou pro získání řidičských
průkazů.                                               Bc. M. Bulušek

LETOŠNÍ ŠKOLNÍ SLAVÍCI!
V úterý 19. 11. se v učebně hudební výchovy na 2. stupni

naší školy sešlo 47 žáků, nejlepších zpěváků vybraných ze všech
tříd všech devíti ročníků, jejich kamarádi a rodiče.

Všichni se společně rozcvičili a rozezpívali, aby mohli svým
kamarádům a soupeřům přednést svou připravenou píseň.

Nadšení bylo veliké, zvlášv u mladších zpěváků. Někteří zpí-
vali bez chybičky, někteří přidali svůj osobitý přednes...

Všichni si za svůj výkon zasloužili „sladkou odměnu“, ale ja-
ko v každé hře a soutěži vyhrát mohou ti nejlepší - letošní slavíci:

1. třídy dívky - Iva Zahran 1.A
2. třídy dívky - Alice Rálišová 2.B
1. - 2. třída chlapci - Matěj Březina
3. - 4. třída dívky - Tereza Kaderová 4.A
3. - 4. třída chlapci - David Tichý 4.A
5. - 6. třída dívky - Anežka Lojínová 6.B
5. - 9. třída chlapci - Martin Kratochvíl 7.B
7. - 9. třída dívky - Denisa Klimečková 9.A

Všem vítězům blahopřejeme!              Mgr. V. Pokorná

Dějepisná olympiáda
Na konci listopadu žáci osmých a devátých tříd porovnali

a změřili své znalosti z historie ve školním kole Dějepisné olympiá-
dy. Téma - Město v proměnách času - nebylo vůbec jednoduché.

Nejvíce bodů v soutěži získal David Ďatko z 9. A, a proto
bude naši školu reprezentovat v lednovém okresním kole. Ani
osmáci nezklamali a umístili se na předních místech žebříčku.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.
Mgr. L. Podlasová

Kuželky
183 žáků ze všech tříd druhého stupně se zúčastnilo zá-

kladních kol školního přeboru v kuželkách. Dvě nejlepší dívky
a dva nejlepší chlapci z každé třídy se pak probojovali do fi-
nálového turnaje, který vyvrcholil 6. prosince.

V kategorii dívek zvítězily Markéta Štěpánová ze 6.B a Ad-
riana Vachková z 8.A, finále chlapců ovládli David Sukdolák
ze 7.A a David Konrád z 9.A.

V turnaji se projevila několikaletá spolupráce naší školy
s klubem SK Kuželky, protože první příčky vesměs obsadili je-
jich mladé kuželkářské naděje.

Velké poděkování patří členům klubu SK kuželky, kteří nám
umožnili změřit své síly v této sportovní disciplíně. 

Dvě okrsková vítězství chlapců
Na přelomu listopadu a prosince proběhla v přeloučské

hale okrsková kola chlapců ve florbalu a basketbalu. Zatímco
v turnaji s hokejkou museli kluci o vítězství v turnaji bojovat až
do závěrečných minut, pod děravými koši si počínali bezchyb-
ně a nedali svým soupeřům ve třech utkáních šanci. V obou pří-
padech si tak zajistili postup do okresních kol v Pardubicích.

Bc. M. Bulušek

Lední revue
K adventnímu času patří i pohádky. Naši prvňáci je viděli

na ledě. Krasobruslařský klub Pardubice v ČEZ Aréně uspořádal
3. 12. 2013 dopoledne speciálně pro školy dětskou lední re-
vue nazvanou „Cesta kolem světa - nejen za zvířátky“. Děti ve
věku 5 - 17 let v krásných kostýmech tančily na ledu za do-
provodu pohádkových písniček a pěkných barevných efektů. By-
la to pro všechny nádherná podívaná.          Mgr. V. Šorfová
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Mikulášská nadílka
5. 12. přišli na naši školu dva krásní Mikulášové s tradičním

doprovodem. Velké množství čertů nahánělo strach, andělé roz-
dávali pamlsky. Žáky 9. tříd by v přestrojení nikdo nepoznal.

Děkujeme jim za pěkné dopoledne.
Mgr. J. Müllerová

Poznáváme ilustrace 
nejznámějších ilustrátorů

Žáci III.B si připomněli 90. výročí narození Heleny Zmatlíko-
vé nejen v hodinách literární výchovy, ale i v městské knihov-
ně. Paní knihovnice Hývlová zavzpomínala v soutěžích i na
Zdeňka Milera, Zdeňka Smetanu, Jiřího Trnku, Adolfa Borna,
Ondřeje Sekoru, Radka Pilaře a Josefa Ladu. Všichni žáci do-
kázali bez váhání spojovat ilustrace s autory. Dařilo se jim
proto, že na toto téma máme v tomto školním roce zaměřen
miniprojekt.                               Mgr. M. Černohlávková

Projekty
Žáci 2. stupně naší školy se od září účastní projektů se

středními školami: projekt CZ.1.1.00/44.0012 - podpora přírodo-
vědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji s Gym-
náziem a Střední odbornou školou Přelouč. Účastnili jsme se
výuky v odborných učebnách střední školy, pro žáky 6. a 8. tříd
byly připraveny exkurze do IQ parku Liberec. Fyzikální záko-
ny zábavnou formou, to se velmi líbilo. Doprava i vstupné bylo
hrazeno z projektu. Ve 2. pololetí půjdou do odborných učeben
žáci 8. tříd a na exkurzi se těší 7. a 9. třídy.

Se Střední školou potravinářství a služeb Pardubice spolu-
pracujme v projektu CZ.1.07/1.1.28/01.0024 - Zavádění mo-
derních trendů do výuky potravinářské chemie. Žáci 9. tříd na-
vštívili moderní laboratoře, pozorovali kvašení droždí, jogur-
tové kultury a kynutí těst, prohlédli si školní mlýn, cukrářské
a pekařské dílny. Doprava autobusem byla hrazena z projektu.

Víme jak si správně čistit zuby
Žáci 1. stupně se zapojili do projektu DENTAL ALARM, kte-

rý je zaměřen na výuku správné péče o ústní dutinu přímo na
školách. Dvě studentky zubního lékařství LFUK si pro každou
třídu připravily krátkou prezentaci o zubním kazu. Potom na
velkých modelech zubů předváděly správný nácvik čištění zu-
bů. Dostatečné množství času věnovaly praktickému nácviku
s každým žákem. Čas zbyl i na vyplnění křížovky, vybarvení
omalovánky, skládání puzzlí, ale i na čištění s využitím mezi-
zubního kartáčku. Ti, kteří měli zájem, si prohlédli nástroje,
které používají zubní lékaři v ordinacích.

V závěru mohli všichni využít možnosti obarvit si zuby indi-
kátorem zubního plaku, aby se přesvědčili, zda si zuby správ-
ně vyčistili.

Děkujeme budoucím lékařkám Janě Khýnové a Zuzaně
Ešpandrové za kvalitní přednášku.

Mgr. M.Černohlávková
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Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
pro školní rok 2014/2015 nabízí zájemcům o studium

níže uvedené obory vzdělání.

8letý obor vzdělání poskytující střední vzdělání 
s maturitní zkouškou:

# 79-41-K/81 Gymnázium

Zveme vás na informační odpoledne, které se uskuteční
30. 1. 2014 od 15.00 - 18.00 hodin 

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 

- automechanik

Zveme vás na den otevřených dveří, který se uskuteční 
9. 1. 2014 od 13.00 - 18.00 hodin

Z lavic gymnázia
3. dětská vědecká konference

Dne 1.- 2. listopadu se studenti z nižšího gymnázia zúčast-
nili 3. dětské vědecké konference, pořádané Přírodovědeckou
fakultou Univerzity Karlovy v Praze, za podpory Nadačního fon-
du Neuron.

Naši studenti prezentovali tyto projekty: Sluneční vítr - Aleš
Kupka (sekunda), Počítače a jejich zajímavost - Jaroslav Pavlík

a Lucie Búriková (tercie), Larvální vývoj skokana hnědého -
- Anna Kuklová (tercie) a Bioluminiscence - Jan Blaha (kvarta).
Žáci těchto prací měli možnost vžít se do role opravdového věd-
ce a podělit se o své poznání s ostatními.

Studenti v rámci konference nahlédli do Chlupáčova mu-
zea historie Země a rozsáhlých mineralogických sbírek. Celá
konference byla doprovázena přednáškami vyučujících PřF UK.

Volejbalový turnaj středních škol
Dne 29. 11. se chlapci z vyššího gymnázia zúčastnili první-

ho kola volejbalového turnaje středních škol. Tým ve složení
T. Král, A. Král, T. Barták, F. Dašek, D. Petr , D. Vondráček, P. Fejl,
T. Knížek. a Š. Bolek vyhrál všechna utkání a postupuje do fi-
nále okresního kola, které se koná 11. 12. ve Chvaleticích. Bu-
deme držet palce.

Ukázkové hodiny
Ve dnech 10. 12. - 12. 12. měli uchazeči o studium a jejich

rodiče možnost navštívit ukázkové hodiny českého jazyka, ma-
tematiky, anglického a německého jazyka, biologie, chemie a fy-
ziky. Mohli se tak seznámit s našimi vyučovacími metodami
a poznat atmosféru školy.

The Bear Theatre
Naši školu navštívilo anglické divadlo The Bear Theatre.

Studenti nižšího gymnázia zhlédli interaktivní hru s detektiv-
ní zápletkou The Detectives a studenti vyššího gymnázia dic-
kensovskou klasiku s vánoční tématikou A Christmas Carol. Stu-
dentům se obě představení velmi líbila a za zmínku stojí, že
sám divadelní soubor si pochvaloval jejich úroveň angličtiny
a ochotu zapojit se do děje.

Přípravné kurzy
Termíny přípravných kurzů k PZ do primy, kvinty osmileté-

ho studia gymnázia budou zveřejněny na stránkách školy po
jarních prázdninách pod odkazem Přijímací řízení.

Gy a SOŠ Přelouč ve školním roce 2013/2014

I sny se mohou stát skutečností
Všichni z nás čas od času sní o tom, jaké by to bylo, kdy-

by… Někdy nám je osud nakloněn víc a někdy míň. Vždy zá-
leží na snažení každého z nás, ale vždy je důležité potkat na
cestě snažení i ty správné lidi. Takové jsme my ze ZUŠ-ky oprav-
du potkali a díky nim se nám splnil sen, který snili už naši před-
chůdci. Naše škola dostala nový kabát s novými okny, střechou
a dokonce novou zkušebnu pro náš dechový orchestr a další
umělecké kolektivy, kterou je možno využít i jako nahrávací
studio.

Náš opravdu velký dík patří paní starostce Ireně Burešové,
panu místostarostovi Ivanovi Moravcovi i všem zastupitelům
Města Přelouče, kteří jejich záměr přestavby nevyužitých sklep-

ních prostor a zateplení budovy podpořili. Z realizačního týmu
bychom chtěli poděkovat především panu Cahovi a Matouš-
kovi, slečně Kalouskové a pánům projektantům a stavitelům
Romanovi a Vratislavovi Luňákovým. Právě oni oba pro nás by-
li svou neobyčejně vstřícnou a profesionální spoluprací záru-
kou zdárného uskutečnění od samého počátku celého projek-
tu až do doby dokončení stavby. 

Od září 2013 už tedy vyučujeme nové studijní zaměření:
Elektronické zpracování hudby a zvukovou tvorbu (i tady jsme
měli štěstí a podařilo se nám sehnat kvalifikovaného peda-
goga, absolventa Pedagogické fakulty a FAMU Praha), novou
zkušebnu potom od prosince využívají členové dechového or-
chestru, hudební skupina Bu| Fit a vyučující bicích nástrojů
se svými žáky.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 
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Rekonstrukce školy nemohla být provedena za běžného
provozu, a tak jsme byli nuceni najít útočiště v náhradních pro-
storách. Po tuto dobu tří měsíců nám byli velkou oporou paní
ředitelka Hana Konvalinková ze ZŠ TGM Přelouč a všichni její
pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, paní ředitelka Magda
Pacáková, pan Reichman a paní Bláhová v Záložně. Děkujeme
i všem rodičům, kteří pochopili nutnost tohoto řešení a se vší
ochotou vodili děti na prozatímní působiště. Někteří z nich po-
máhali i při závěrečném úklidu školy.

Všichni te| prožíváme velkou radost a děkujeme všem, kdo
nám po celou dobu pomáhali. Dostali jsme k vánocům jeden
z nejkrásnějších dárků, jaké jsme si mohli přát a o kterých jsme
opravdu snili. Kéž se i Vaše sny naplní a prožíváte nejen nad-
cházející nový rok, ale celou dobu Vašeho života ve zdraví, ra-
dosti, štěstí, přátelství a blízkosti lidí, kteří Vás ocení, pochopí
a kteří Vám pomohou.

Vaše ZUŠ-ka

Trumpetový workshop
Ve dnech 16. - 17. 11. 2013 se vybraní žáci trumpetové třídy

Michala Chmelaře letos již podruhé zúčastnili Trumpetového
workshopu v Trutnově. Jako lektor byl tentokrát pozván první
trumpetista Filharmonie Brno a zároveň profesor JAMU Vojtěch
Novotný. Každý žák měl s lektorem dvě individuální hodiny
a dále pak jako pasivní účastník sledoval výkony ostatních
mladých trumpetistů z jiných škol. Žáci přeloučské trumpetové
třídy se podobných akcí účastní pravidelně a mají tak možnost
se osobně seznámit s předními hráči na žesvové nástroje v Čes-
ké republice a získat od nich spoustu dobrých rad. 

Koncert dechového orchestru v Chotěboři
Předposlední listopadovou sobotu přijal Dechový orchestr

ZUŠ Přelouč pozvání do Chotěboře, kde se konal tradiční kon-
cert k příležitosti oslav svátku svaté Cecílie - patronky hudební-
ků. Tento koncert organizuje místní ZUŠ, jejíž dechový orchestr
hraje vždy první půli koncertu a na druhou část si zve kapelu
z jiné školy.

Oba orchestry před zcela zaplněným sálem zahrály zajíma-
vý a náročný program, který publikum náležitě ocenilo. Mimo
jiné si přehrály svůj soutěžní program na Mezinárodní festival
dechových hudeb Praha 2014, na kterém se začátkem ledna
znovu potkají.

Slavnostní koncert i následné přátelské posezení dirigentů
a muzikantů proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Vynikající
chotěborský orchestr přijal pozvání na příští rok ke společné-
mu koncertu v Přelouči.
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Letem s Volantem rokem 2013
Čas závratně letí a je tu zase další rok. V tom minulém, jsme

toho zažili opravdu mnoho. A je na co vzpomínat. Jsme zas
o rok starší, o něco zkušenější a moudřejší, máme za sebou hod-
ně práce a hromadu společných zážitků. 

Po celý čas jsme se pilně učili, doučovali, připravovali do
školy. Tvořili, pracovali a sportovali. Pečovali o klub a okolí a ta-
ké sami o sebe. 

Podařilo se nám zajistit organizované volnočasové aktivity
sedmi dětem. Získaly tak možnost zapojit se do kolektivu, za-
žít pocit úspěchu, rozvíjet se a růst. Pomohli jsme jim připravit
se na tento krok a pomohli jsme jim s uhrazením potřebných
výdajů. Větší část dětí vytrvala, pracuje na sobě a dochází na
zvolenou aktivitu. Rádi bychom tímto poděkovali za spoluprá-
ci fotbalovému klubu, rugby klubu a základní umělecké ško-
le v Přelouči a doufáme, že budeme spolupracovat i nadále. 

Holky pravidelně nacvičovaly a sestavovaly svou taneční
choreografii. Premiéru měly na vánoční besídce, která probíha-
la v klubu 19.12. Letos se chystáme přihlásit na taneční soutěž.

Uspořádali jsme řadu zábavných akcí, pro naše klienty
i pro veřejnost. Dětský ples, kde se děti učily základům spole-
čenského chování a společenských tanců. V březnu přiletěly
čarodějnice, na jaře jsme vyhlásili výtvarnou a rukodělnou sou-
těž pro školy. 

Ve spolupráci s městskou knihovnou proběhlo několik vý-
stav dětských prací. S příchodem teplých dní jsme začali pořá-

dat v rámci terénních programů sportovní turnaje pod parkem.
V létě jsme se projeli na koních, vydali se na sběr borůvek a ja-
hod, chodili jsme se koupat a hlavně, uspořádali jsme náš prv-
ní Tábor! 

Zúčastnili jsme se Pohádkové cesty, kterou pořádalo Ro-
dinné centrum Sluníčko. Uspořádali jsme několik výstav foto-
grafíí, které dokumentují činnost dětí v klubu. Na podzim ožil
klub duchy a strašidly, které u nás dokonce přenocovali, ale

naštěstí nezůstali. V prosinci k nám zavítal také Mikuláš, an-
děl a hned několik čertů. Nakonec nikoho neodnesli, ale něko-
lik dětí mělo na mále ☺! S rokem jsme se rozloučili vánoční be-
sídkou, na které se zpívalo, tancovalo a hrálo. 

V uplynulých dvanácti měsících jsme zahájili poskytování
sociální služby Terénní programy, v rámci níž spolupracujeme

zejména s dětmi a mládeží, rodinami s dětmi, etnickými menši-
nami a osobami v krizi. Začali jsme uzavírat dohody o výkonu
pěstounské péče. Pokračovali jsme v provozování informační-
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Vánoční besídka
V krásném adventním čase jsme pořádali v DDM tradiční

vánoční besídku s vystoupením flétniček, divadlo LED nás po-
bavilo krátkým vystoupením a na závěr jsme si zazpívali vá-
noční koledy se skupinou VODFRK.

Šachový turnaj škol
V pátek 13. prosince proběhlo další kolo šachového turnaje

o pohár místostarosty Přelouče. Tentokrát se utkali studenti
Gymnázia a SOŠ Přelouč s těmito výsledky: I. Ondřej Kasal -
- kvarta, II. Miloš Šebestián - sekunda, III. Martin Německý -
- sekunda.

Stolní tenis
Sportovní kroužek, který získává stále větší oblibu mezi

dětmi i mládeží probíhá každou středu v Sokolovně Přelouč.
Kroužek vede Pavel Hrdý ml. Děti jsou rozděleny do dvou sku-
pin - od 16.00 a od 17.00 hod.

Modeláři
Kroužek leteckých modelářů se schází každé pondělí od

15.30 hod. v dílně DDM. Obětavým lektorem je František Ne-
břenský, který nám pomáhá i s organizací Drakijády a Dětské-
ho dne v Přelouči. Všem zájemcům o tento kroužek jsou stále
dveře v DDM otevřeny.

ho centra, zaměřeného zejména na poskytování informací ze
sociální oblasti. 

V rámci doplňkové činnosti jsme vyrobili s dětmi, ale i s do-
spělými, kteří do centra docházeli, řadu krásných dekorativních
i užitkových předmětů z nejrůznějších materiálů a vyrazili jsme
s nimi a prodejním stánkem na několik trhů.

Získali jsme pět dobrovolníků, přivitali jsme osm praktikan-
tů, máme řadu příznivců, kterým za morální, věcnou i finan-

ční podporu moc děkujeme a těšíme se na další vzájemnou
spolupráci. 

No a s vervou se pouštíme do všeho co nás čeká a Vám
přejeme švastný a úspěšný rok!

Více se o nás dozvíte na www.volantops.cz. Najdete nás
v ulici Pardubická 734, Přelouč, 53501. Kontaktovat nás mů-
žete na čísle 773 001 046.

Dům dětí a mládeže Přelouč



Senátorka a ombudsman 
v Domově u fontány

Ve středu 11. prosince jsme v Domově přivítali vzácnou ná-
vštěvu. Navštívila nás senátorka Miluše Horská a Petra Zdraži-
lová vedoucí oddělení dohledu nad omezováním osobní svo-
body z úřadu ombudsmana se svým kolegou. 

Senátorka Horská nebyla u nás v Domově poprvé, ale jsme
velmi rádi, že si v předvánoční době plné shonu s dokončová-
ním pracovních úkolů, udělala čas a opět mezi nás přijela. Její
návštěva se opět nesla v milém a příjemné duchu. S ředitelkou
Domova Mgr. Danuší Fomiczewovou pohovořila o strategiích,
plánovaných změnách a obtížích v oblasti sociální péče. Ná-
sledně na to se rozloučila a spěchala zpět do Prahy, kde na ní
čekaly další povinnosti.

Z kanceláře ombudsmana
vedoucí právního odboru

Petra Zdražilová s kolegou
a ředitelka Domova

Danuše Fomiczewová

Senátorka Miluše Horská 
a ředitelka Domova 

Danuše Fomiczewová 

Návštěva zástupců kanceláře ombudsmana se příjemně
protáhla, jelikož projevili zájem také i o prohlídku Domova. Zá-
roveň požádali, abychom je seznámili s dobrou praxí Domova
v oblasti péče o uživatele s onemocněním demence. Velmi rá-
di jsme je prezentovali naše zkušenosti s organizací dne péče,
s programem pro uživatele, ale i se speciálními metodami, kte-
ré v této oblasti uplatňujeme. Při prohlídce Domova zaměstnan-
ci kanceláře ombudsmana konstatovali uspokojení s architek-
tonickým uspořádáním, s prostředím i s péčí, které byli svědkem.
Nás takové hodnocení samozřejmě velmi potěšilo, protože om-
budsman prostřednictvím svých zaměstnanců provádí kon-
troly dodržování lidských práv i v domovech pro seniory a pro
osoby s onemocněním demence, kteří velmi dobře tato pro-
středí znají.

Vánoční neděle 
s hejtmanem Martinem Netolickým
Již třetím rokem se v neděli 15. prosince konala na nádvo-

ří Domova u fontány „Vánoční neděle“. Stánkaři, kteří nám tu-
to akci svou účastí zpříjemňují, se dostavují ve stále větším

počtu, což svědčí o tom, že i jim se u nás líbí. Už tradičně si
mohli naši obyvatelé a návštěvníci zakoupit dekorační před-
měty s vánoční tématikou, krásné látkové anděly, zajímavě
zdobené perníčky, drátované umění, výrobky z včelích produk-
tů a dřevěné kuchyňské náčiní. A protože bylo chladné poča-
sí, mohli se všichni přítomní zahřát horkým svařákem, punčem
nebo medovinou a pochutnat si na koláčích, klobáse nebo
palačinkách. V dětské koutku soutěžily děti o ceny a mohly se
povozit na koni či poníkovi. 

Vzhledem k pracovní vytíženosti hejtmana Netolického
jsme s očekáváním vyhlíželi, jestli opravdu přijede, když pře-
dem potvrdil svoji účast. Přijel nejen včas, ale zůstal v našem
zařízení po celou dobu konání akce. Byli jsme potěšeni jeho
zájmem o život v Domově i celý náš provoz. Součástí jeho ná-
vštěvy byla i prohlídka Domova. Pan hejtman se o život v Do-
mově živě zajímal, kladl nám otázky a bylo znát, že ho chod
i život obyvatel opravdu zajímá a je v oblasti sociální péče
orientovaný. Před slavnostním rozsvícením stromu pronesl ně-
kolik svátečních slov společně s ředitelkou Domova Danuší
Fomiczewovou.
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Okénko z Domova u fontány

Hejtman Martin Netolický 
a ředitelka Domova Danuše Fomiczewová

Vánoční trh v Domově u fontány



Podpora rodiny - vánoční pečení
a poděkování dárcům

V pondělí 9. 12. 2013 jsme uspořádaly akci „Vánoční pe-
čení“. Nakoupily jsme suroviny, rozvážily je a následně pře-
daly některým maminkám domů k zadělání těsta. V pondělí
jsme se všichni společně sešly ve školní kuchyni na Masary-
kově náměstí. Pečení vánočního cukroví zahájila ředitelka cha-
rity Zdenka Kumstýřová krátkým přivítáním a pozváním na vá-
noční oslavy do kostela. Následně se maminky rozdělily do tří
skupinek a postupně pekly linecké cukroví, vanilkové rohlíčky
a pracny. Odpoledne už si všechny odnášely domů dvě krabi-

ce cukroví. Pečení se zúčastnili i někteří tatínkové, kteří plnili
roli opatrovatelů dětí, které byly přítomné. Společné pečení nám
všem přineslo radost, účelně a příjemně strávený den. Finan-
ční prostředky na nákup surovin nám darovali přátelé
z německé charity, bez tohoto daru bychom nemohly pe-
čení realizovat. Srdečně děkujeme ředitelce ZŠ Masaryko-
vo náměstí, Přelouč, Mgr. Haně Konvalinkové, která nám
umožnila využít prostory školní kuchyně.

V prosinci jsme věnovaly hodně času akci Daruj dárek II.
Snažily jsme se zajistit 30 vánočních dárků pro děti ze sociál-
ně slabých rodin na Přeloučsku. Oslovily jsme veřejnost pro-
střednictvím Roštu, cíleně jsme se obrátily na členy všech míst-

Vernisáž místního výtvarníka 
v Domově u fontány

Ve středu 11. prosince se v podvečerních hodinách kona-
la v Domově u fontány vernisáž místního výtvarníka Josefa Dvo-
řáčka. Vernisáží byla zahájena výstava jeho děl, které jsou vy-
staveny ve vstupní hale Domova a dvou přilehlých místnostech.

Obrazy mají různou tématiku a jsou rozmístěny v prosto-
rách našeho Domova. Výstava není v Domově první tohoto
druhu a jsme velmi rádi, že se nám daří přinášet umění blíže

k našim obyvatelům, ale i široké veřejnosti. Těší nás, že se tak
Domov stává součástí života ve městě a okolí.

Samotnou vernisáž navštívilo na třicet návštěvníků a oby-
vatelé Domova. V úvodu pronesla několik vět ředitelka Domo-
va Mgr. Danuše Fomiczewová a poté výtvarník Josef Dvořá-
ček. S jeho životem a dílem poutavě návštěvníky provedla paní
Anna Kubátová. Atmosféra se nesla ve velmi přátelském a pří-
jemném duchu a uměleckou hrou na kytaru ji dokreslila dcera
naší zaměstnankyně Sára Šnajdrová. 

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo s panem Dvořáčkem
navázat spolupráci a těšíme se na další společné projekty. 
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ních církví a na zaměstnance městského úřadu. Na začátku
akce jsme měly velké obavy, že se nám nepodaří dát dohroma-
dy všechny dárky. Nakonec jsme si v pátek třináctého mohly
oddechnout - dárky byly všechny! Rozdaly jsme je v rodinách
a těšíme se, až se nám po Vánocích obdarované děti pochlu-
bí a uvidíme jejich radost. Věříme, že někteří rodiče nám dovo-
lí děti s dárky vyfotit, abychom fotografií potěšily dárce. 

Dárky pro děti opatřili: manželé Cestrovi, manželé Rou-
šarovi, sourozenci Kumstýřovi, manželé Jelínkovi, manželé
Kožení, rodina Prokopova, rodina Hudcova, p. Boudyšová,
p. Janza, p. Bláhová, p. Hejtmánková, p. Jadrná, p. Husák,
p. Briknerová, p. Faltysová, p. Nekvapil, p. Kutílková, p. Kul-
ková, p. Červinka, p. Moravcová, p. Rozinek, p. Eliášek,
p. Konvalinová, p. Zummerová, členové Církve českosloven-
ské husitské Přelouč, členové Církve adventistů sedmého
dne Přelouč.

Všem dárcům ze srdce děkujeme a přejeme jim i všem
ostatním dobrý rok 2014.

Pracovnice služby Rita Hudcová, 
Pavlína Křepská

Mikulášská besídka v Jakub klubu
Dne 9. 12. proběhla v tělocvičně Jakub klubu společná ak-

ce Jakub klubu a ZŠ Masarykovo náměstí, kdy k nám zavíta-
ly děti ze školní družiny. Pro děti družinové i pro naše klienty
jsme připravili soutěže v tělocvičně. Děti tak měly možnost po-
rovnat síly mezi sebou a pořádně se vyřádit. Na konci je če-
kala sladká odměna, kterou jim přinesl čert. A kupodivu si čert
ani nikoho neodnesl. 

V novém roce 2014 bu-
de Jakub klub otevřen
až v pondělí 13. ledna,
protože prostory klubu
slouží jako zázemí or-
ganizátorům a kolední-
kům tříkrálové sbírky.

Do nového roku 2014
Vám přejeme mnoho
krásných okamžiků 
a av Vám úsměv 
nezmizí z tváře, 
protože s úsměvem
jde všechno líp!

Za Jakub klub Petra Hlaváčková,
vedoucí Jakub klubu Přelouč

Tříkrálová sbírka 2014 na Přeloučsku
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám ……“

se již počtrnácté ponese ulicemi Přelouče a dalších 37 přileh-
lých obcích Přeloučska. Ve dnech 4. 1. až 8. 1. 2014 vyjdou
s koledou Tři králové, Kašpar, Baltazar a Melichar, aby označi-
li dveře posvěcenou křídou počátečními písmeny svých jmen
+K+M+B a přinesli tak do domácnosti požehnání pro celý dal-
ší rok. Do kostýmů králů se v tento jedinečný okamžik převlé-
kne 200 žáků základních škol a jako doprovod je připraveno
asi 70 vedoucích skupinek z řad 15ti letých spolužáků nebo
dobrovolníků z řad dospělých.

Slavnostním zakončením sbírky bude již tradičně koncert
připravený ve spolupráci se ZUŠ Přelouč. V neděli 12. ledna
2014 v 15 hodin v kostele sv. Jakuba v Přelouči čeká na všech-
ny nejen zima, ale především nezapomenutelná atmosféra
a hudba, lahodící uchu i duši. Děkujeme žákům a pedagogům
ZUŠ za jejich ochotu a perfektní spolupráci. Koncert se koná
pod záštitou krajského radního Ing. Pavla Šotoly a ve spoluprá-
ci s Kulturními službami města Přelouče.

Výtěžek sbírky bude použit na zajištění odlehčovacích
a pečovatelských služeb pro seniory, na pomoc sociálně sla-
bým mladým rodinám s dětmi a pro provoz nízkoprahového
centra Jakub klub. Děkujeme všem za podporu.

Monika Krejčíková,
koordinátorka sbírky
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Pozvánka na přednášku

RÉTORIKA A VYJEDNÁVÁNÍ
Již potřetí nás navštíví Mgr. Tomáš Zdechovský 

a tentokrát bude jeho přednáška na téma RÉTORIKA 
A VYJEDNÁVÁNÍ. Akce se koná tradičně 

v Galerii a vinotéce u Kotýnků
v úterý 28. ledna 2014 v čase 16.00 - 18.00. 

Srdečně zveme, vstup je volný.

Mgr. Tomáš Zdechovský je ředitelem firmy COMMSERVIS 
a taky neurolaboratoře v Hradci Králové. 

Ing. Zdenka Kumstýřová



10. 12. 2013 proběhl ve školní jezdecké hale 27. ročník
mikulášské besídky. Tradičně akci zahájili čert s andělem, kte-
ří přijeli na starokladrubských koních. Po jejich promenádě če-
kala diváky velká podívaná. V jezdecké části akademie proti
sobě stanuli studenti druhých a třetích ročníků. Ve druhé čás-
ti byli koně odvedeni do hřebčína a studenti se museli spo-
lehnout pouze sami na sebe, na svou sílu a kondici, nebov je
čekali disciplíny, které museli zdolat „po svých“. To už soutěži-
ly všechny ročníky.

V jezdecké části se objevila spousta zajímavých disciplín,
jako např. „mini - maxi, košilová, židličková“ či štafety na ko-
ních. Studentky třetího ročníku (Tereza Holubcová, Jiřina Hrubá,
Tereza Andrišová a Andrea Březinová) nám dokonce předved-
ly jezdeckou čtverylku se svou vlastní choreografií. V tzv. „mi-
ni - maxi“ disciplíně jezdci překonávali malou skokovou řadu,
přičemž poslední překážka se v každém kole zvyšovala o 10 cm.
Jako jediný překonal 120 cm vysokou překážku Lukáš Havrá-
nek ze 3. B na koni Ariela, ovšem v celkovém součtu bodů
byl poražen Terezou Koláčkovou ze 2. B, jež závodila na Esta-
ce. V tzv. „židličkové“ pak vyhrála Tereza Holubcová ze 3. A.

V druhé části akademie, v nichž studenti testovali svou fy-
zickou kondici, mohli diváci zhlédnout parkur po svých, traka-
ře, závod v pytlích, koulení velkého míče a přetahování lanem.
Zejména poslední dvě zmiňované disciplíny byly velmi napí-
navé a studenti si při nich opravdu sáhli na dno svých sil.
V obou disciplínách zvítězili „mazáci“ ze 3. B, kteří zúročili své
zkušenosti a všem nám předvedli své silové schopnosti.

Děkujeme všem zúčastněným za nevšední sportovní zážitek
a organizátorům za hladký a bezproblémový průběh akademie.

Mgr. Petra Cuhorková
Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem

Nastalo období, kdy mnozí z nás vyjedou autem na zimní
rekreaci do hor tuzemských a často i zahraničních. Je dobré pro
takovou cestu připravit automobil a přibalit i některé doplňky
zimní výbavy vozidla. O zimních pneumatikách jsem psal už
v minulosti a nepředpokládám, že by se někdo rozumný poku-
sil vyjet na hory bez nich. Takže pokročíme ke sněhovým řetě-
zům. Ty je vhodné přibalit s sebou určitě. Ne tedy, že je nasadí-
me ještě doma v garáži a vyjedeme na nezasněženou vozovku.
Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je totiž zaká-
záno používat sněhové řetězy v úsecích, kde vozovka není do-
statečně pokryta sněhovou nebo ledovou vrstvou. Řetězy by
mohly „holou“ vozovku poškodit, za což hrozí poměrně vysoká
pokuta. Navíc taková jízda není ani moc komfortní. Doporuču-
je se ale, aby méně zkušení řidiči si přece jen nasazení a sej-
mutí řetězů vyzkoušeli doma. Klima sněhové vánice a studené-
ho větru, k tomu ještě bez rukavic s troubící kolonou vozidel
za zády, není vhodným prostředím pro první seznámení řidiče

se sněhovým řetězem. V některých úsecích zasněžených silnic
je použití sněhových řetězů dokonce vyžadováno dopravní znač-
kou. V této souvislosti je třeba připomenout, že při „legálním“
použití sněhových řetězů na vozidle smí jet řidič rychlostí nej-
výše 50 km/h. Dříve narození řidiči znají tzv. pneumatiky s hro-
ty. Takové obutí vozidla je v ČR zakázáno s výjimkou vozidel
zách ranné
služby. V pří-
padě zahra-
ničního zá-
jezdu, by si
měl řidič dob-
ře zjistit pod-
mínky použi-
tí zimní výba-
vy vozidla dle
tamních před-
pisů. To je ale pokládáno za samozřejmost, takže zbývá jen
popřát švastnou cestu a ze sněhu jen radost!

Ing. Martin Moravec, Ph.D.
dopravní specialista
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Mikulášská besídka aneb čert s andělem 
na starokladrubských bělouších

Na hory I.



Mikuláš se svým doprovodem měl už hned na začátku ad-
ventu , 1. prosince, „práci“ v sokolovně. Tradiční dětská besídka
měla tentokrát slavnostní zahájení, nebov TJ Sokol si připo-
mněla, že od založení Sokola v Přelouči uplynulo právě 125 let.

A tak měli přítomní diváci možnost zhlédnout historické prapo-
ry a vyslechnout krátkou, ale působivou řeč zasloužilého člena
Sokola, bratra Miroslava Brebery. Pak už se v programu stří-
dali jednotliví cvičenci, od těch nejmenších Šmoulíků s rodiči,
přes předškoláky, kteří se proměnili v berušky, odvážné školní
žactvo až po zkušené gymnastky a gymnasty. Program zpestři-
ly ukázkou tréninku i dva basketbalové týmy. Oddíl gymnasti-
ky se svými čtyřmi vystoupeními a organizační a technickou
přípravou se zasloužil o hladký průběh besídky.

Všem cvičencům a příznivcům Sokola přejeme hodně zdra-
ví a štěstí v roce 2014.

S novým rokem jsme pro Vás ve spo-
lupráci se správcem muzejního depozi-
táře Bc. Matějem Peštou připravili novou

fotografickou soutěž. Na stránkách Pře-
loučského Roštu vám budeme přinášet
historické fotografie města a vaším úko-

lem bude správně uhodnout, kde byla
daná fotografie pořízena. 

Své odpovědi můžete zasílat na
e-mailovou adresu rost@mestoprelouc.cz.
První správná odpově| bude odměněna
a výherce bude zveřejněn v následujícím
vydání Přeloučského Roštu. 

Zároveň prosíme - máte-li ve své sbír-
ce také nějakou historickou fotografii
města a chcete-li se o její zveřejnění po-
dělit s našimi čtenáři, budeme velmi rá-
di. Stačí ji bu| elektronicky, nebo osobně
zapůjčit k oskenování v redakci Přelouč-
ského Roštu (budova MěÚ, 3. poschodí,
dveře č. 13) s případným krátkým popis-
kem, kdy a za jakých okolností byla po-
řízena. Předem děkujeme.

A nyní již k dnešní hádance. Kde
a z jakého období pochází tato historic-
ká fotografie? 

Úspěšné hádání vám přeje a na va-
še odpovědi se těší

redakce Přeloučského Roštu 
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Ohlédnutí za Mikulášskou besídkou

Procházky historickou Přeloučí



Dobrý den vážení čtenáři. Tak má-
me po svátcích, po svátcích hojnosti, leno-
šení a bujarého veselí. Někdo je pocítil
na váze, jiní na pálení žáhy nebo problé-
mech se žlučníkem. Nedivte se. Málo po-
hybu, kalorické bomby, tučná jídla, pře-
pálený tuk... Proto moje dnešní recepty bu-
dou spíše odlehčující pro naše zažívání. 

ZELNÁ POLÉVKA
Co budete potřebovat: mraženou zele-
ninu „Naší babičky“, nebo celer, petr-
žel, mrkev, kedluben, pórek, listy ka-
pusty a zelí, hrášek, pár lupínků hlívy
nebo hlaviček žampionů, brambory,
uzenou slaninu, hrstku krupek, kost-
ku zeleninového bujónu, dvě cibule,
sůl, pepř, polévkové koření, lžíci oleje. 
Postup: v hrnci rozškvaříte na malé kous-
ky nakrájenou slaninu, přidejte nakráje-
nou cibuli a nadrobno nakrájenou zele-
ninu včetně brambor. Orestujte. Bude-li
se vám zdát, že to máte nasucho, přidej-
te olej. Po orestování zalijte bujónem,
přidejte krupky a houby, mírně přisolte
a vařte do změknutí všeho. Kdo chce mů-
že si dát pár pokrájených stroužků čes-
neku. Na závěr dle vaší chuti dochuvte
(sůl, pepř, polévkové koření...) Je-li polév-
ka příliš hustá, mírně ji zře|te. 

UZENÁ POLÉVKA
Co budete potřebovat: uzený vývar,
krupky, mraženou zeleninu, maso
z obíračky
Postup: uzený vývar přece|te, (kvůli kos-
tičkám), dejte do něj hrstku krupek a vař-
te do jejich změknutí. Před závěrem při-
dejte zeleninu a ještě uvařte. Nakonec
dejte pokrájené maso z obíračky. Dle chu-
ti dochuvte. 

ŠUNKOFLEKY
Co budete potřebovat: vaječné těsto-
viny (fleky), sůl, pepř, olej, maso z obí-
račky, vajíčka, mléko
Postup: uvařte fleky v mírně osolené vo-
dě, přidejte velkou lžíci oleje. Do remos-
ky dejte trochu oleje a rozetřete ho po
dně i stěnách. Vysypte do ní uvařené a od-
kapané fleky. Osolte, opepřete a přidejte
nakrájené maso z obíračky. V hrnečku
s mlékem rozkvedlejte vajíčka a fleky
s tím zalijte. Pečte dokud se nezačne vy-
tvářet světle hnědá kůrčička. Nedělejte
fleky příliš vysoké, jinak vám budou má-
lo křupat. 

JAHELNÍK
Jahelník bylo jídlo mého mládí. Jedl jsem
ho teplý i studený.
Co budete potřebovat: sáček jáhel, de-
ci mléka, sušené ovoce - švestky, me-
ruňky, rozinky, jablka z kompotu...,
olej, cukr, vanilkový (skořicový) cukr,
sůl, žloutek
Postup: jáhly uvařte v mírně osolené vo-
dě s olejem (lžíce), sce|te je a už odka-
pané vysypte do remosky. Přidejte k nim
dle vašeho uvážení ovoce, cukr, sáček
skořicového cukru, mírně osolte. V hrneč-
ku s mlékem rozkvedlejte žloutek a ja-
helník s ním zalijte. Pečte do vytvoření
mírné krustičky. Jahelník si můžete vy-
lepšit našlehaným a mírně oslazeným
bílkem, který před dopečením rozetřete
po jahelníku. 

V minulém čísle Roštu jsem vám slí-
bil, že napíši něco o tofu. Tofu je poživa-
tina stará více jak 2000 let. Říká se mu
také sojový tvaroh. Bylo už konzumová-
no před naším letopočtem v Číně a dal-

ších zemích na východě Asie. Tam všu-
de se stalo tradičním pokrmem místních
obyvatel. Je ceněno hlavně pro vysoký
obsah bílkovin, vlákniny, vitamínu B, váp-
níku. Evropané ho poznali až ve dvacá-
tém století. Pro jeho fantastické nutriční
vlastnosti bychom ho měli zařazovat čas-
těji i do našeho jídelníčku. Proto vám pa-
ní Dokonalová posílá následující recept. 

OVOCNÉ TOFU KNEDLÍKY
Na dvě porce budete potřebovat: jed-
no balení tofu natural, dvě lžíce oli-
vového oleje, 150 g celozrnné mouky,
tři lžíce dětské krupičky, dvě vejce,
ovoce
Na posypání: máslo, cukr skořice, javo-
rový sirup
Tofu a olej rozmixujte do hladka, přidej-
te vejce, mouku, krupičku, sůl, a vymí-
chejte tuhé těsto. Pokud je těsto řídké
a lepivé, přidejte mouku. Těsto naplňte
ovocem a vytvarujte knedlíky. Vařte ve
vroucí vodě 10 - 13 minut. Podávejte po-
sypané skořicí, přelité máslem a javoro-
vým sirupem. 

Ke všem jídlům vám přeje dobrou chuv
Pavel Culek  
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V tomto článku bych se chtěla ohlédnout za rokem 2013
a to v oboru Králičí hop.

Ze začátku pár věcí o hopu: soutěží se ve čtyřech disciplí-
nách - rovinná dráha, křížená dráha (parkur), skok vysoký a skok
daleký. Podmínky pro chovnost je 60 cm do výšky a 140 cm
do dálky. Také se dělí na čtyři výkonnostní třídy - Lehká třída
(překážky do 25 cm), Střední třída (překážky do 35 cm), Těž-
ká třída (překážky do 50 cm) a Elitní třída/Elite (překážky do
80 cm). Králičí hop vznikl před 40 lety ve Švédsku. Dále se roz-
šířil do Dánska a do Jižní Evropy. Králičí hop v ČR založila La-
da Šípová.

A jak jsem se dostala ke králičímu hopu já?
V 9 letech jsem dostala zakrslého králíčka Felixe a jen tak

pro zábavu ho učila skákat a te| je učitelem našich nováčků.
Od 13 let (2012) se věnuji králičímu hopu oficiálně. Snažím
se i vycvičit králíka Bubu Z RÁJE pro tanec s králíkem.

Můj první opravdový závodní králík je Flíček ST CHECKERS
HAPPINESS, který v tomto roce vybojoval 5. místo ve středním
parkuru na MČR. Na ME splnil chovnost (65 cm do výšky) a stal
se mým prvním chovným králíkem. Dále je tu Arifee Jeriess
ST CHECKERS HAPPINESS, která získala 1.místo v lehké rovin-
ce (10 překážek za 6.68 sec.) a dále 2.místo na ME ve střední
rovince. Na MČR se jí podařilo získat chovnost (140 cm do dál-
ky). Dále tu je Lucky Z ODOLENÉ VODY moje malá neřízená
střela, začátečník, ale začíná se otrkávat. Mám ještě Kevina
a Ariel. Kevin Z ŘEČANSKÉHO RYBNÍKA ještě nebyl na závo-
dech, kariéra ho čeká od nového roku. Stejně tak Ariel OD
MODRÉHO JEZERA - budoucí rekordmanka a šampionka. Je

tu i spousta dalších králíků, ale toto je prvních pět. Chystáme
se i na ME 2015 ve Švýcarsku.

Ve své CHS chovám tato plemena:
Tříslový havanovitý - CHS DINOCO KING
Dalmatinský strakáč Rex černý - CHS DINOCO KING
Sportovní králík - registrovaná CHS CHECKERS HAPPINESS

Mám i registrované tréninkové středisko ,,Nový měsíc“ kde
nabízím výuku pro děti a trénink králičího hopu. Mohu poskyt-
nout i chovný materiál nebo králíčka k mazlení - vždy se něja-
ký najde...

Vše naleznete zde: chs-checkers-happiness.webnode.cz.
Pokud máte zájem si nás prověřit, budeme účinkovat a pro-

dávat sportovní králíky i jiná plemena na Výstavě drobného
zvířectva v Přelouči 19.-20.4.2014 (jsem člen ZO Přelouč)... Vi-
dea naleznete na internetových stránkách youtube.

Těšíme se zda-li nás navštívíte. Děkuji za přečtení... 
NIKOLA ČAPKOVÁ
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OHLÉDNUTÍ SE ZPĚT KRÁLIČÍM HOPEM 
V ROCE 2013 V PŘELOUČI



A-TÝM NHbL - VÝCHOD

Libor Komůrka:
A tým vstupoval do dalšího ročníku s několika změnami

v sestavě. Těsně před sezónou jsme zvítězili v Opočně na do-
bře obsazeném turnaji (Svítkov, Česká Třebová a dva výběry
repre do 18 let). Ve střídavém startu v Jihlavě pokračuje letos
Martin „Lamby“ Šmíd s tím rozdílem, že dostal souhlas, aby
upřednostňoval nejvyšší soutěž před národní ligou. Z nedaleké
Chrudimi přišli zkusit vyšší soutěž bratři Novelinkové, z nichž
Petr je brankářem a Lukáš útočníkem a nutno říci, že si po-
čínají zatím velmi dobře, byv Lukáše na nějakou dobu ome-
zovalo zranění prstu ruky. Ze střídavého startu z Hradce Králo-
vé se v průběhu podzimu vrátil David Štefanský, na výpomoc
přišel z Hradce gólman Dvořáček a z Heřmanova Městce zku-
šený Lubomír Menc. Sezóna začala výborně, zvítězili jsme ve
Vsetíně 6:4, kdy se hattrickem blýskl Svoboda (kterému to na-
štěstí začalo střílet), ale šlo o „Pyrrhovo vítězství“ a to z něko-
lika důvodů. V první řadě proto, že Vsetín během několika
kol odstoupil ze soutěže, což znamenalo námi vyhozených
cca 15.000Kč za cestu, protože se samozřejmě výsledky anu-
lovaly. Ve „vodním“ zápase nechali doma body České Třebo-
vé, později podlehli na nájezdy Poličce. Na Moravu jsme od-
jížděli tedy s vědomím, že je potřeba zvítězit v Porubě, která
sice odehrála vesměs vyrovnané zápasy, leč většinu z nich pro-
hrála a chtěli jsme uhrát něco u silné Opavy. V těžkém duelu
v Porubě rozhodl několik sekund před koncem ranou Svobo-
da (3:2). Jak u nás bývá v posledních letech zvykem, uspokoje-
ní z výhry venku znamenalo velice trudný výkon proti Opavě.
Nutno říci, že domácím vyšlo úplně všechno, i přesto výsle-
dek 1:12 je největším debaklem v“novodobé historii“ Jestřábů.
To, že nejsme žádní „nazdárci“ jsme však začali po tomto vý-
prasku ukazovat v dalších zápasech. Trochu smolně jsme pod-
lehli 0:1 v Malenovicích, ale pak následovaly čtyři zápasy do-
ma (Svítkov 4:2, Sudoměřice 4:2, Pardubice B 2:3 na nájezdy,
Malenovice 6:1) kdy jsme všechny soupeře herně převýšili a na-
konec vydolovali 10 bodů do tabulky. Bohužel se v těchto zá-
pasech začala opět otvírat stará rána Jestřábů a tou je střílení
branek. To nás stálo body s Pardubicemi B, které jsme sice her-
ně přehráli, ale místo střílení branek jsme smolně inkasovali
na 2:2 a v nájezdech bod navíc nezískali. I přes vysoké skóre
proti Malenovicím jsme ze zájezdů z Třebové (0:1) a Poličky (1:3),
body nepřivezli, i přesto, že jsme v České Třebové diktovali
tempo a v Poličce byl zápas remízový. Kvalitě hry se v druhé
části podzimu dá vytknout jen asi málo, leč střelci se nám ješ-
tě neprobudili, snad jen osmigólový Svoboda snese v tomto
měřítko s ostatními v lize. Věříme, že se nám střelci probudí
v přeloučské lize a na jaře už to bude jiné kafe. Mezitím nás če-
ká tvrdá zimní příprava, bez ní bychom v jarních bojích v play-off
těžko uspěli. A uspět my konečně chceme...

První tři v kan. bodování: Svoboda 8+2, Příhoda 2+3, 
Moravec 2+3

Na podzim hráli: Novelinka Petr, Dvořáček, Kraus Jan, Danihel-
ka, Novelinka Lukáš, Stoklasa, Čapek, Menc, Kazimír Martin,

Hutla, Mucha, Hejhal, Vorba, Šmíd, Kalousek, Kubát, Štefanský
David, Příhoda, Moravec, Svoboda, Komůrka, Kazimír David
trenér Štefanský Roman, vedoucí Soukup

1. SHC Opava 11 8 1 0 2 60:24 26

2. HBC Autosklo-H.A.K. Pce B 12 8 1 0 3 38:33 26

3. SK Kometa Polička 12 6 3 0 3 41:31 24

4. TJ ACS Malenovice SV 10 5 1 2 2 29:25 19

5. TJ Lokomotiva Česká Třebová 12 6 0 0 6 35:25 18

6. SK Sudoměřice 11 4 0 2 5 27:36 14

7. HC Jestřábi Přelouč 11 4 0 2 5 23:33 14

8. TJ Paramo Svítkov Stars Pce 12 1 2 1 8 30:45 8

9. TJ Sokol Poruba 11 1 0 1 9 18:49 4

B-TÝM KHbL - VÝCHOD

Libor Komůrka:
B tým po loňském bronzu v oblastní lize začal již od za-

čátku doplňovat kádr a v něm se postupně objevila skoro tře-
tina nových, či staronových tváří. Hrál se líbivý hokejbal, leč se
přeci jen proti silnějším soupeřům ukázalo, že tým ještě není
sehraný, tak jako loni. Přesto jsme nakonec na pátém místě
celkem 5 bodů od vedoucí Delty Pardubice, která je opět vel-
kým favoritem na vítězství. Ze zápasů, které se vyloženě po-
vedly lze vyzdvihnout výborný výkon v Žamberku 6:0, doma
s Pardubicemi C 7:5, ve Svítkově 5:4. Body se soupeři z dolní
části tabulky jsme získávali, ale mrzí zcela jistě prohra na ná-
jezdy doma s Heřmanovým Městcem B, kde jsme podali žalost-
ný výkon. Naopak i přes prohru 0:2 s Deltou a 1:3 s Medvědy
byla spokojenost s výkonem týmu. Letos je změna v soutěži,
kdy na jaře se bude pokračovat odvetami a play-off nás čeká
až na podzim 2014 a od roku 2015 se zkušebně bude hrát
systém jaro- podzim. Jak bude vypadat letošní playofff zatím
není známo, oficiální verze bylo playoff pouze pro 4 týmy z 16ti.
O konečném systému se bude jednat v zimě. Každopádně béč-
ko chce na jaře pokračovat v dobrých výkonech a hokejbalem
se bavit.

První tři v bodování: Raška 9+12, Slanina 10+10, 
Komůrka 2+13.

Na podzim hráli: Raška, Slanina, Komůrka, Kubát, Kadera,
Novotný, Mucha, Šanda, Smolík, Vysoký, Štefanský D., Mora-
vec, Hájek, Oliva Lauryn, Kalousek, Tesák, Záruba, Matoušek,
Pecka, Rob, Pidanič, Balada, Kazimír M., Adámek, Beránek,
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HC JESTŘÁBI PŘELOUČ



Kraus Jan, Jirsa, Danihelka, Hutla, Dekereš, Pecinivovský, Sed-
mák.

1. Delta Pardubice 12 10 1 1 0 64:27 33

2. HBC Medvědi Pardubice 13 10 0 1 2 51:19 31

3. HBC Autosklo-H.A.K. Pce C 13 8 3 0 2 73:35 30

4. SK Holcim Prachovice 13 9 0 1 3 70:36 28

5. HC Jestřábi Přelouč B 13 9 0 1 3 61:31 28

6. HBC Jokerit Chrudim B 13 8 0 0 5 59:40 24

7. Ježci Heřmanův Městec B 13 5 1 2 5 54:54 19

8. SK Hokejbal Žamberk 12 5 1 1 5 41:49 18

9. TJ Lokomotiva Č. Třebová C 13 5 0 1 7 46:48 16

10. SK HBC Splašené Hole Pce 13 5 0 1 7 52:68 16

11. TJ Paramo Svítkov Stars Pce B 13 4 1 0 8 51:55 14

12. HbC Chlumec nad Cidlinou B 13 1 2 0 10 32:62 7

13. HBC Pretorian Pardubice 13 1 1 1 10 30:78 6

14. HBC Dahama Opatovice n. L. 13 0 0 0 13 15:97 0

STARŠÍ ŽÁCI MČR - VÝCHOD

Tomáš Hájek - trenér:
Po loňské sezóně, kdy jsme nezískali ani bod a platili jsme

v každém utkání krutou daň za nezkušenost a mládí, jsme
vstoupili do další sezóny s cílem se herně a i výsledkově po-
někud posunout kupředu. Na úvod jsme přivítali úřadujícího
mistra republiky 1. HBC Svitavy, kterému jsme sice podlehli,
ale byli jsme s výkonem celkem spokojeni, nakonec, jak se
později ukázalo, snad až příliš. V následujících zápasech jsme
střídali lepší výkony se slabšími a výsledky podle toho také vy-
padaly. Podlehli jsme vysoko ve Svítkově, vydolovali bod u svi-
tavských Sršňů, opět jsme vysoko podlehli v České Třebové
a sehráli celkem solidní, i když ne vítězné, utkání s Alfou. Po-
té přišel určitý zlom a naše výsledky a především herní projev,
se k lepšímu obrátily. Další kolo jsme hráli na 1. HBC Svitavy,
kde jsme po porážkách 1:3 a 2:4 sahali v obou utkáních po
bodech. O týden později jsme doma potrápili silný Svítkov a pod-
lehli 3:5 a 1:6, zejména v prvním utkání jsme podali dobrý vý-
kon, vedli jsme 2:0 a byli více než polovinu utkání lepším tý-
mem. Na závěr podzimu jsme přivítali svitavské Sršně a po
disciplinovaném týmovém výkonu jsme poprvé zvítězili 1:0 a 3:0.
Závěr podzimu se nám tedy nakonec povedl, vítězství jsme si
užili, je pro nás velmi cenné, avšak vnímám jej spíše jako zá-
vazek do další práce. 

Na závěr děkuji všem hráčům, hráčkám a jejich rodičům
a těším se na další spolupráci v jarní části.

Na podzim nastoupili: Chalupa Martin, Hlušička Jakub, Šur-
kala Dominik, Holman Martin, Matys Adam, Hudec Tomáš,
Kaňuková Kristýna, Nováková Karolína, Hohenberger Pavel,
Kralovič Jan, Bittner Tomáš, Lauryn Josef, Kade Ondřej, Pojar
Václav, Hubáček Daniel, Dostál Ondřej, Oswaldová Zuzana, Kra-
tochvíl Jiří

1. TJ Paramo Svítkov Stars Pce 16 15 0 0 1 159:16 45

2. HBC Autosklo-H.A.K. Pce 16 14 0 0 2 94:17 42

3. TJ Lokomotiva Česká Třebová 16 7 0 1 8 78:56 22

4. 1. HBC Svitavy 16 5 1 0 10 48:75 17

5. TJ Sršni Svitavy 16 3 1 0 12 38:131 11

6. HC Jestřábi Přelouč 16 2 0 1 13 15:137 7

ROŠTĚNKY

Martin Šmíd - trenér:
Z herního a výsledkového hlediska je podzimní část sezó-

ny dobrá. Ze čtyř účastí jsme skončili 3x na 4. místě v mistrov-
ských turnajích a jednou na 2. místě v přípravném turnaji.
Celkem solidně jsme odehráli i přátelská utkání. Velkým přísli-
bem je to, že už jsme dokázali porazit i hlavní favority turna-
jů a zakládající týmy ženského hokejbalu, a to Fretky Nižbor
a Svítkov.To je pro nás důležité měřítko a odměna za odmaka-
nou práci. Jako velice pozitivní vnímáme v klubu i to, jak se
tým žen rozrůstá a přibývají nové hráčky všech věkových ka-
tegorií. Naším cílem v jarní části sezony bude opět pořádání
jednoho mistrovského turnaje u nás v Přelouči. A na něm bu-
deme chtít zopakovat loňský úspěch.

-fáda-

Klub aktivní senior (KLAS)
završil v prosinci bohatou ce-
loroční činnost výletem do Pra-
hy. Členové navštívili vánoční
výstavu v podzemí Betlém-
ské kaple, Betlémskou kapli
a Umělecko-průmyslové mu-
zeum. 7. 12. se všichni sešli
na posezení k zakončení ka-
lendářního roku.

První lednová schůzka bude 7. 1. 2014 v 9.30 v budově
bývalého městského úřadu. Kdo má zájem o práci KLASu vo-
lejte prosím telefonní číslo 608 062 957. Vítáni jsou seniorky
i senioři.

Kubátová Anna
vedoucí KLASu
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Ke konci roku 2013 náš oddíl vstoupil do několika akcí, ja-
ko například Sokolsko-mikulášská besídka, které se zúčastni-
la skoro všechna děvčata. I přesto, že jsme měli málo času na
nácvik vystoupení, zhostila se děvčata této úlohy vzorně. Chtěl
bych jim ještě jednou poděkovat.

Jako další akcí, bylo v pořadí sedmé mistrovské utkání s Jí-
čínem. Tento obávaný soupeř, (z prvního místa v tabulce), u kte-
rého jsme v prvním kole v Jíčíně prohráli. Proto jsme byli odhod-
láni na domácím hřišti a před domácím publikem nenechat
jim jejich výhru tak snadno. Začátek a později i průběh zápa-
su byl až do třetí čtvrtiny poměrně vyrovnaný. Ve čtvrté čtvrtině
nám soupeř nastřílel několik rychlých košů a bylo rozhodnu-

to. Bohužel jsme prohráli 34:71. Do druhého zápasu 3:3 jsme
byli odhodláni Jíčínu vrátit porážku. Na jedné polovině utkání
jsme prohráli 1:5, a na druhé polovině jsem vyhráli 5:1, a proto
muselo dojít k prodloužení. Našim děvčatům se dařilo, zústa-
lo jim více fyzických sil než soupeři. Děvčata toto utkání zví-
tězila 11:7. Všem hráčkám a divákům patří naše poděkování.

Poslední akcí bylo vánoční posezení v restauraci Palma
(v salonku), kde se sešla většina děvčat i jejich rodičů. Shrnu-
li jsme společně první polovinu soutěže, zazpívali vánoční ko-
ledy, děvčata nám prozradila svá vánoční přání. Tato akce se
velice vydařila. Poděkování patří vedení restaurace Palma za
přispění sponzorského daru a taktéž i všem rodičům.

Všem hráčkám a rodičům 
přejeme do nového roku 2014

hodně zdraví
a mnoho sportovních zážitků.

Trenéři Josef Písař
Aleš Zikmunda
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