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RADA MÌSTA PŘELOUČE
35. schůze rady města se konala dne 30. listopadu 2015. Radní na
ní schválili smlouvu o dílo s Atelierem
T-plan s.r.o. na zpracování změny č. 1
územního plánu města Přelouč a doporučili Zastupitelstvu města Přelouče odsouhlasit předpokládaný rozsah změn
územního plánu. O pořízení změn č. 1
byla veřejnost informována oznámením,
vyvěšeným na úřední desce městského
úřadu od 2. 7. 2015 do 24. 8. 2015 a současně upozorněním prostřednictvím webových stránek města.
Schválena byla radou také smlouva
o poskytování služeb se společností Bytherm s.r.o., Trutnov na provádění odečtu
a rozúčtování nákladů na vytápění, teplou a studenou vodu a zpracování výstupních sestav pro objekty Sluneční 1516,
Přelouč, Sluneční 1414, Přelouč a Za Fontánou 433, Přelouč. Vzhledem k tomu,
že k 31. 12. 2015 končí správce bytů firma MIMA SERVIS, bylo třeba uzavřít nové smlouvy na služby poskytované společností Bytherm s.r.o.
Radní rovněž schválili smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce tribuny fotbalového stadionu Přelouč“ s firmou MIKOSTAV s.r.o. Klešice
za nabídkovou cenu 6.740.063,- Kč včetně DPH a současně dodatek č. 1 této
smlouvy, ve kterém souhlasí s posunutím termínu zahájení i ukončení realizace o jeden měsíc z důvodu zdlouhavějšího průběhu zadávacího řízení.
Dále rada schválila výzvu k podání
nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – I. a II. etapa. Tato rekonstrukce
v městské části Klenovka je navržena
z důvodu nedostatečného osvětlení komunikací a chodníku. V některých úsecích
komunikace a chodníku chybí osvětlení
úplně. Jedná se o celkovou rekonstrukci
systému veřejného osvětlení v celé místní části, která byla z důvodu finanční náročnosti rozdělena do tří etap. Vzhledem
k tomu, že lze získat dotaci maximálně
2.000.000,- Kč, je uvažováno podat žádost na I. a II. etapu. Finanční náklady na
I. a II. etapu jsou předpokládány v celkové výši 4.700.000,- Kč. Projekt bude spolufinancován z Programu Efekt 2016 Mi-
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nisterstva průmyslu a obchodu, přičemž
příjemcem dotace je město Přelouč.
Rada dále schválila podání žádosti
o poskytnutí příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2016
na akci Rekonstrukce chodníků v obci
Štěpánov. Jedná se o rekonstrukci chodníků v celé místní části, součástí akce je
i rekonstrukce veřejného osvětlení. Orientační náklady stavby se předpokládají ve výši 4.000.000,- Kč bez DPH. Z rozpočtu SFDI lze pro rok 2016 poskytnout
příspěvek maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů.

Na své 36. schůzi, konané dne
15. 12. 2015, vzala rada města na vědomí zápis z jednání komise místní samosprávy Štěpánov a písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva města
p. MUDr. Petra Licka. Na uvolněný mandát nastupuje p. Martin Židek, který se
stal dnem 1. 12. 2015 členem zastupitelstva.
Schváleno bylo podání žádosti o poskytnutí příspěvku ze Státního fondu
dopravní infrastruktury pro rok 2016
na rekonstrukci chodníků ve Štěpánově a záměr na pronájem prostor v přízemí budovy č. p. 25 na Masarykově náměstí v Přelouči Všeobecné zdravotní
pojišťovně ČR na 1 den v týdnu za cenu
2.000,- Kč/měsíc.
mh
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ZASTUPITELSTVO MÌSTA
15. 12. 2015 proběhlo VII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče. Projednán byl mimo jiné zápis ze schůze OV Lohenice ze dne 19. 11. 2015. Osadní výbor žádá město zajistit
v příští sezoně koncepčním plánem zajištění pořádku okolo písníků, zamezení parkování a kempování na lesních pozemcích.
Měl by být stanoven správce, který by tuto lokalitu procházel
a řešil by všechny nedostatky.
Projednán byl i zápis z jednání osadního výboru Klenovka
ze dne 15. 10. 2015. Výbor žádá realizaci I. etapy rekonstrukce
veřejného osvětlení dle zpracované projektové dokumentace
a opravu chodníků a obrubníků podél silnice III. třídy, které jsou
dlouhodobě ve velmi špatném stavu a jejich stav se zhoršil
v důsledku vedení objížďkové trasy po dobu opravy silnice I/2
Pardubice - Přelouč. Osadní výbor rovněž projednal žádost
Městského úřadu Přelouč na zajištění písemného závazku občanů dle jednotlivých domů o připojení na splaškovou kanalizaci
s tím, že musí být zřejmý zájem cca 99 % domů. V současné
době se již zpracovává studie napojení Klenovky na ČOV Přelouč. Projektovou dokumentaci bez potřebného zájmu občanů
není možné zadat ke zpracování.
Zastupitelstvo města také schválilo název veřejného prostranství „Městský park“. V současné době se zpracovává architektonická studie, která by měla být podkladem pro revitalizaci území parku. Studii zpracovává architektonicky ateliér
T-plan, s.r.o. Praha. Městský park je území navazující bezprostředně na historické centrum města, nyní je využívaný převážně ke kulturním a společenským aktivitám. Z parku je přímý
vstup na areál sportovišť – stadion pro fotbal, ragby, hokejbal,
tenis atd. Zpracovávaná studie parku předpokládá rozšíření využití ploch pro další rekreační aktivity – venkovní tělocvičnu,
oddychové plochy, umístění vodních prvků, atd.
Zastupitelstvo také rozhodlo o poskytnutí dotace Orlu jednota Přelouč z rozpočtu města v roce 2015 ve výši 80.000,- Kč
na pořízení a dofinancování projektové dokumentace pro realizaci záměru kompletní rekonstrukce budovy Orlovny a přilehlého pozemku. Cílem rekonstrukce je kompletní modernizace a bezbariérové zpřístupnění objektu za účelem využití
Orlovny pro všechny druhy volnočasových aktivit občanů.
Důležitým bodem bylo schválení rozpočtu města Přelouče
na rok 2016. Rozpočet by schválen jako vyrovnaný s tím, že
příjmy i výdaje činí 139.150.000,- Kč.
Zastupitelstvo také schválilo darovací smlouvu mezi městem Přelouč a Spolkem pro obnovu pomníku Antonína Švehly
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v Přelouči, z. s. Spolek pro obnovu pomníku Antonína Švehly
v Přelouči požádal na podzim 2015 o převzetí pomníku do
vlastnictví města, protože plánuje ukončit svou činnost. Rada
města vyslovila předběžný souhlas.
Schválena byla zastupitelstvem také Obecně závazná vyhláška města č. 11/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo města rovněž vydalo souhlas s podáním žádosti na MŠMT na rekonstrukci sportovního stadionu ve výši
60 % z nákladů stavby. Dne 9. prosince 2015 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládež a tělovýchovy program státní podpory
v oblasti investic do sportu na rok 2016. Město Přelouč podávalo žádost o dotaci z tohoto programu již pro rok 2015, ale
nebylo úspěšné. Žádost musí být podána do 31. 1. 2016, maximální výše dotace pro obce činí pro tuto kategorii staveb –
rekonstrukce, modernizace, 60 %, limitní výše podpory pro jednu žádost je 20 mil. Kč. Celková rozpočtová cena prací, na
které by měla být podána žádost, byla projektantem propočítána na cca 13,5 mil. Kč. Cena prací na základě výběrového
řízení na zhotovitele stavby by se mohla pohybovat okolo částky 12 mil. Kč, možná i nižší. V případě žádosti o dotaci ve výši 50 % by se spoluúčast města mohla pohybovat okolo částky 6 mil. Kč.
mh

Inzerce

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

VEČER S VIDEOKRONIKOU
MĚSTA PŘELOUČE
dne 14. ledna 2016 od 18.00 hodin
ve velkém sále OBČANSKÉ ZÁLOŽNY PŘELOUČ
Vstup zdarma
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INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY
Vytvoøilo Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, 2015
Máte evidovánu adresu trvalého
pobytu na adrese sídla ohlašovny?
Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána
oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním
obvodě máte hlášen trvalý pobyt. Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy
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s poučením na vhodném místě v sídle
ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti
dnů splněny podmínky fikce doručení;
desátým dnem se považuje písemnost
za doručenou.
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak

vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti
adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože o tom
nebyl srozuměn. Řízení pokračuje dál!
Nepřevzetím pošty je možné promeškat
např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.

Přeloučský ROŠT
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INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY
Vytvoøilo Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, 2015
Žádáte o zprostředkování kontaktu?
Od 1. 1. 2016 došlo ke zkvalitnění služby.
K žádosti o zprostředkování kontaktu je možné připojit důvod pro zprostředkování kontaktu, který bude současně s kontaktními údaji kontaktující osoby sdělen při zprostředkování
kontaktu kontaktovanému. O zprostředkování kontaktu bude

kontaktující osoba vždy vyrozuměna, tj. Ministerstvo vnitra sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě. V případě, že šetřením bude zjištěno, že kontaktovaná osoba zemřela, bude o této skutečnosti kontaktující
srozuměn. Údaje o datu a místě úmrtí budou nadále sděleny
pouze osobě blízké.

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.
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Informace o vyhlášení 1. výzvy na kotlíkové dotace
v Pardubickém kraji
Pardubický kraj vyhlásil dne 17. 12. 2015 1. výzvu na
kotlíkové dotace v Pardubickém kraji. Úplné znění výzvy
včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na
internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
TERMÍNY VÝZVY A PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
Datum vyhlášení výzvy:
17. prosince 2015
Datum zahájení příjmu žádostí: 27. ledna 2016
Datum ukončení příjmu žádostí: 15. dubna 2016 ve 12 hod.
V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem k alokaci výzvy lhůta ukončení
příjmu žádostí zkrácena. Informace o této skutečnosti bude s dostatečným předstihem oznámena.
KONTAKTNÍ OSOBY:
Ing. Adam Kubíček,
e-mail:

tel.: 466 026 644,
adam.kubicek@pardubickykraj.cz

Trh práce
na Pøeloučsku

Ing. Eva Izáková,
e-mail:

tel.: 466 026 325,
eva.izakova@pardubickykraj.cz

Ing. Jana Nováková,
e-mail:

tel.: 466 026 489,
jana.novakova@pardubickykraj.cz

Ing. Ivana Musilová,
e-mail:

tel.: 466 026 340,
ivana.musilova@pardubickykraj.cz

Bc. Tomáš Vraspír,
e-mail:

tel.: 466 026 643,
tomas.vraspir@pardubickykraj.cz

Bc. Helena Kápičková,
tel.: 466 026 409,
e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz
Mgr. Lucie Angelová,
e-mail:

tel.: 466 026 343,
lucie.angelova@pardubickykraj.cz

KONTAKTNÍ OSOBA MĚÚ PŘELOUČ:
Ing. Blanka Stradiotová,
tel. 466094139,
e-mail: blanka.stradiotova@mestoprelouc.cz
(Jednalo by se např. o pomoc s vytištěním formuláře o dotaci)

lotín 7,9 %, Strašov 7,6 %, Hlavečník 7,0 %, Sopřeč 6,2 %, Vyšehněvice 6,1 %, Zdechovice 6,1 %.
Vybrané obce region Přeloučsko –
Údaj o počtu nezaměstnaných v obcích je získán ručním výběrem
z IS Zaměstnanost + údaje ze statistiky obcí z IS Okpráce

Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908, 535 01 Přelouč
K 30. 11. 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) 431 364
uchazečů o zaměstnání. To je o 932 více než v říjnu a o 86 144
méně než v listopadu 2014. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 413 546 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob
zůstal na 5,9 % (říjen 2015 – 5,9 %, listopad 2014 – 7,1 %). Zaměstnavatelé nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 105 049 volných pracovních míst. V mezinárodním srovnání se ČR drží dlouhodobě pod evropským průměrem. V říjnu měla druhou nejnižší
nezaměstnanost po SRN.

Statistika nezaměstnanosti –
okres Pardubice 11/2015
K 30. 11. 2015 činil počet nezaměstnaných v okrese Pardubice 4 715 osob. Na poptávkové straně trhu práce bylo evidováno
2 713 volných pracovních míst, na jedno volné pracovní místo pak
připadali 1,7 uchazeče.
Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu činil 4,0 %.
Nezaměstnanost v regionech v okrese Pardubice:
Holice 3,8 %
Pardubice 3,8 %
Přelouč 4,8 %
Nejvyšší nezaměstnanost za měsíc listopad 2015 byla v obcích regionu Přeloučsko:
Vápno 8,8 %, Sovolusky 8,8 %, Morašice 8,8 %, Stojice 8,6 %, Ho-
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Žádosti nových uchazečů o zaměstnání přijímáme každý den
v úředních hodinách kontaktního pracoviště v Přelouči. Fyzická
osoba se zařadí do evidence dnem, kdy osobně podá písemnou
žádost o zprostředkování zaměstnání. Požádá-li o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností, nebo činností, které jsou považovány za náhradní dobu zaměstnání, zařadí se do evidence ode
dne následujícího po skončení zaměstnání nebo těchto činností.
Úřední hodiny pro podání žádostí:
Pondělí + středa 8-12 a 13-17 h., úterý + čtvrtek + pátek 8-11 hod.
Kontakty:
Oddělení zprostředkování, evidence a podpor
v nezaměstnanosti: 950 144 401, 402, 403, 404, 405, 406
Oddělení nepojistných sociálních dávek:
hmotná nouze
950 144 520, 503
SSP
950 144 501, 502, 504
Příspěvek na péči
950 144 521, 723
Dávky OZP (průkazky)
950 144 506, 505
Další informace najdete na: www.portal.mpsv.cz
Michaela Hývlová
Kontaktní pracoviště Přelouč

Přeloučský ROŠT
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Finanční úřad pro Pardubický kraj
Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice

Od 1. ledna 2016 do 30. června 2016 se hradí místní
poplatek za odpad na rok 2016 a místní poplatek za psa
na rok 2016!

Územní pracoviště v Přelouči
Tůmy Přeloučského 1500, 535 01 Přelouč

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

Informace k dani z nemovitých věcí

Místní poplatek za odpad za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
492,- Kč
- nutná ohlašovací povinnost k evidenci – pokud nebude
splněna ohlašovací povinnost vlastníkem nemovitosti,
správce daně může uložit pokutu do výše 500 000,00 Kč
(§ 247a zákona 280/2009 Sb. – daňový řád)
Místní poplatek za odpad pro cizince s povoleným trvalým pobytem 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 (oddělení pohledávek a přestupků, pokladna)

Místní poplatek za psa na rok 2016
- doba splatnosti od 1. ledna 2016 do 30. června 2016
- u nově přihlášených psů v roce 2016 - doba splatnosti do
30 dnů od data poplatkové povinnosti

na rok 2016
Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Přelouči upozorňuje na dokončení pozemkových úprav v roce 2015
v následujících katastrálních územích:
Holotín
Chrtníky
Jedousov
Jeníkovice u Choltic
Poběžovice u Přelouče
Mokošín
Tupesy u Přelouče
Turkovice u Přelouče
Vlastníci pozemků a staveb, u kterých došlo v rámci těchto
úprav ke změnám (např. výměra pozemku, druh pozemku, změna užívání stavby) mají povinnost podat do 31. ledna 2016 daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, a to dílčí nebo řádné
daňové přiznání.
V dílčím daňovém přiznání poplatník uvede jen nastalé změny a výpočet celkové výše daně se zahrnutím těchto změn.
Tato povinnost podat daňové přiznání se týká také vlastníků pozemků, které jsou pronajaty a za které dosud platil daň
nájemce. Po těchto úpravách již nemůže nájemce za vlastníka
daň platit, ale tuto povinnost má každý vlastník pozemku sám...

Gymnázium a SOŠ Pøelouč
Vás zve na pøednášku pro školu i veøejnost.

GENY, PREVENCE,
RAKOVINA
pøednáší Jitka Pavlíková

Gymnázium a SOŠ Pøelouč
Vás zve na pøednášku pro školu i veøejnost.

REKLAMNÍ
FOTOGRAFIE
pøednáší Kateøina Klapková

Pøednáška je zaměøena na základy molekulární biologie
a epigenetiky ve vztahu k našemu zdraví.

Pøednáška je zaměøena na zpracování fotografií
do publikací a tiskovin, autorská práva.

KDY: úterý 12. 1. 2016, od 16.00
KDE: v učebně biologie (2. patro)

KDY: úterý 26. 1. 2016, od 16.00
KDE: v učebně biologie (2. patro)
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MÌSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Jak se zachovat, jste-li pøepadeni

tit na linku bezpečí, k dispozici je Vám také linka BKB - Bílý
kruh bezpečí apod.

Je dobré si občas představit,
jak byste se zachovali a jak byste reagovali na překvapivý útok.
Bránili byste se? Poddali byste se
situaci? Čekali byste na možnost
uniknou útočníkovi?
Jdete-li z domu na delší dobu, je v každém případě dobré,
abyste sdělili nejbližším lidem ze svého okolí, kam jdete a kdy
se vrátíte. Každá situace, kdy útočník přepadne neznámou ženu, je neopakovatelná. Její výjimečnost spočívá v neopakovatelnosti času, místa, konkrétního pachatele a konkrétní oběti.
Následující rady proto nejsou universální, ale mohou se stát
východiskem právě pro Vaše jednání.
Útočník má vždy náskok a ví, jak ON bude reagovat. Je pánem situace, místa i časového nastavení. Často se jedná o vteřinové záležitosti. Útočník
může zaútočit různými způsoby a proto není od věci znát alespoň základní hmaty a chvaty při případném obtěžování. Nejčastějšími jsou útoky zezadu,
rdoušení, obejmutí, úchop za prsa, případném ohrožování nožem, apod.

Převzato z: http://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/kriminalita-rizikove-chovani/prepadeni/jak-se-zachovat-jste-li-prepadeni.html

Napadená - napadený má zas velkou šanci
získat čas překvapivými reakcemi, které by útočník nepředpokládal. Při obraně byste se neměli bát
toho, že pachateli ublížíte. Bránit se můžete tím, že použijete
spray, můžete použít na obranu klíče, deštník, hřeben, palce
do očí pachatele, kopu do rozkroku apod., případně naopak se
přimkněte na pachatele a naznačte spolupráci, případný souhlas. Pak rychle využijte překvapení útočníka. Nečekané reakce mohou být i úsměvné, místo očekávaného volání o pomoc
můžete využit účinné zvolání: Hoří, Hurá, apod., kterým pachatele určitě překvapíte.
n Pokud je čas a příležitost a máte na to, vystupte z anonymity a mluvte s útočníkem
n Nikdy mu nevyhrožujte, že jeho jednání oznámíte na policii
n Pokud se rozhodnete pro fyzickou obranu, jednejte rozhodně a razantně, aby útočník upustil od svého jednání a vy jste
se mohli vzdálit
n K obraně můžete použít různé předměty (deštník, klíče, spray
a jiné předměty)
n Nutná obrana proti útočníkovi je zákonem dovolena (Odvrací-li oběť přímo hrozící nebo trvající útok, je oprávněna
se bránit a způsobit pachateli, například i zranění. Je-li útok
opravdu nebezpečný, může oběť útočníka i usmrtit. Obrana
však nesmí být zcela zřejmě nepřiměřená způsobu útoku).

Výběr událostí minulých dní
Rumunští „podnikatelé“
Na služebnu se dostavil muž, že mu nějací Rumuni vyměnili
na domě okapy, i když to nechtěl. Jelikož oznamovatel byl z obce,
která nespadá pod naši kompetenci, byl odkázán na Policii ČR.
Ustlal si v čekárně vlakového nádraží
Hlídka MP při pravidelné kontrole vlakové stanice Přelouč
objevila muže, který si „ustlal“ na lavičce v čekárně.
Jelikož neměl platnou jízdenku, byl z místa vykázán.
Partnerská hádka v osobním automobilu
Dozorčí služba MP přijala oznámení o zaparkovaném osobním automobilu na parkovišti, z něhož
se ozývá hlasitý křik a volání o pomoc. Operační MP
zaměřil na místo určení kameru městského kamerového dohlížecího systému a zjistil, že popsané
vozidlo odjíždí z místa pryč. Vyrozuměl hlídku MP
o pohybu vozidla. Strážníci následně vozidlo zastavili. Ve vozidle byl muž a žena. Tvrdili, že se pouze
pohádali, ale že se nic jiného nestalo. Muž u sebe neměl žádný průkaz totožnosti a hlídce navíc sdělil, že má zákaz řízení.
Proto na místo byla přivolána hlídka PČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.
Vánoční besídka
Dozorčí služba MP přijala telefonické oznámení od obsluhy
jednoho místního baru, že zde dochází k napadání mezi hosty. Když hlídka MP přijela na místo, byl zde klid. Dle svědků se
zde pohádali dva zaměstnanci firmy, která zde měla vánoční
besídku. Údajně si vyřizovali pracovní záležitosti. A pak, že Vánoce jsou svátky klidu a pohody :-)
Hádka bezdomovců
Přijali jsme oznámení, že nedaleko školy se v garáži hádají
dva bezdomovci. Na místě byl nám dobře známý partnerský pár.
Oba byli pod vlivem alkoholu. Jelikož zde budili veřejné pohoršení, byli vykázáni z místa. Tito partneři zde mají garáž pronajatou
od majitele objektu. Momentálně probíhá jednání, jak s majitelem garáže, tak s majitelem pozemku, aby nájemci místo opustili a v budoucnu zde již nedocházelo k obdobnému rušení veřejného pořádku.

Pokud se již stanete obětí násilí, postupujte takto:
n Vyhledejte lékařské ošetření a neprodleně informujte Policii ČR. Volejte linku 158, nebo se dostavte na nejbližší policejní služebnu
n Pokud se budete chtít převléct, umýt - počkejte s tím až do
doby, než Vás lékař prohlédne (došlo by ke zničení důkazů)

Ještě připomínám naše telefonní čísla:
tísňová linka 156
– ne z mobilních telefonů
tel.:
466 959 660
mobilní telefon: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz – neoznamovat akutní záležitosti,
které se musí řešit okamžitě

PAMATUJTE - nemáte se za co stydět, se svým problémem
se svěřte svým blízkým, osobě, které důvěřujete, můžete se obrá-

za městskou policii
Leoš Slavík, DiS., velitel MP Přelouč
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PŘELOUČÁCI
JUBILANTI
Marie Huňáčková
Jiřina Janečková
Drahomíra Pechová
Helena Mifková
Karel Ronge
Jitka Hendrychová
Marie Řezníčková
František Knotek
Anna Pechmanová
Jaroslava Hálová
Eva Hněvsová

95 let
91 let
90 let
90 let
88 let
88 let
88 let
88 let
87 let
87 let
85 let

Zdeňka Kopcsová
Marie Jurová
Vlasta Vavřincová
Ivan Koštial
Milada Dušková

85 let
85 let
80 let
80 let
80 let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Jiří a Ivana Malinský
Václav a Šárka Vančurovi
Milan a Ivana Poneschovi

8. 12.
15. 12.
15. 12.

Městská knihovna v Pøelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
Politika
CÍLEK, Roman
Běda tomu, kdo vyčnívá z řady: 1948-1953.
Řitka: Čas, 2015.
Sport
PAVELKA, Radim
Sebeobrana: nebuďte snadnou obětí.
Praha: Ikar, 2015.
BIRKBY, Robert
Everest: legendární Scott Fischer a jeho
život ve výškách. Brno: Jota, 2015.
Dějiny
BAUER, Jan
Lucemburkové: rozhádaná rodinka Otce
vlasti. Řitka: Čas, 2015.
Životopisy
KOŠŤÁLOVÁ, Michaela
Skryté soukromí Karla IV.
Praha: Petrklíč, 2015.
MAHLER, Zdeněk
… ale nebyla to nuda.
Praha: Slávka Kopecká, 2015.

KRÁSNÁ LITERATURA
DVOŘÁK, Otomar
Vřeteno osudu: tajná zpověď Karla Jaromíra Erbena. Řitka: Čas, 2015.
VĚTVIČKA, Václav
Pod dubem, za dubem.
Praha: Jan Vašut, 2015.

SANYTROVÁ, Michaela
My name is Karamel a bydlím v Londýně.
Říčany: Bilitera, 2015.
NEFF, Ondřej
Pán moří: třetí kniha trilogie Tajemství
pěti světadílů. Praha: Albatros, 2015.
J. K.

JORNET, Kilian
Neviditelná hranice.
Praha: Mladá fronta, 2015.
MCEWEN, Scott
Cíl Amerika: elitní sniper.
Brno: Cpress, 2015.
MOYES, Jojo
Dívka, již jsi tu zanechal. Praha: Ikar, 2015.
WHITEHOUSE, Lucie
Než jsme se poznali. Praha: Beta, 2015.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KRATOCHVÍL, Miloš
Kouzelný rok v Kouzelné školce.
Praha: Mladá fronta, 2015.
ŠTUDLAROVÁ, Zdenka
Nákladní auta. Praha: Grada, 2012.

Inzerce

Poděkování
Rádi bychom vyjádřili dík p. Kulakovské a celému kolektivu sester za příkladnou
péči. Přejeme všem hodně zdraví do nového roku 2016.
Rodina Faiglova, Břehy
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Aktuality ze ZŠ Pøelouč, Masarykovo náměstí 45
Den nejen otevøených dveøí
Kdo si 11. listopadu našel chvilku času a přišel se podívat
do nové budovy ZŠ Masarykovo náměstí, určitě nelitoval.
Tradice dne otevřených dveří už není jen o tom prohlédnout
si třídy, tělocvičnu nebo odborné učebny, ale především budoucím žákům a jejich rodičům přiblížit a prezentovat možnosti výuky a trávení volného času. Letos čekalo na malé návštěvníky překvapení v podobě možnosti vyzkoušet si svou zručnost
v keramické dílně, při práci se stavebnicemi, nebo při výrobě
vlastního jablíčkového obrázku. Vědomosti si budoucí školáci
prověřili při hravém počítání, řešení logických úloh, nebo u výukových programů na PC. V tělocvičně dokázali děti i jejich rodiče tělesnou zdatnost ve sportovních hrách a soutěžích. K chuti určitě přišlo všem i malé občerstvení.

O úspěchu akce vypovídá nejen účast přibližně padesáti budoucích prvňáčků, ale i fakt, že se mnozí se svými rodiči a učiteli vydrželi dobře bavit celé dvě hodiny.
PaedDr. M. Souček

Tajemství Trnkovy zahrady
Stalo se již pěknou a dlouholetou tradicí, že si pracovnice
Městské knihovny v Přelouči připravují pro žáky základní školy
zajímavé literární pořady a tvůrčí dramatické dílny, které jsou
zaměřeny na rozvoj dětského čtenářství.
Žáci třídy 3. B ze Základní školy Masarykovo náměstí navštívili v pátek 13. listopadu 2015 knihovnu a stali se alespoň na
chvíli herci dramatické dílny „Tajemství Trnkovy zahrady.“ A co
tajemného se skrývá pod tímto názvem? Je to půvabná pohádková kniha grafika, malíře, ilustrátora a režiséra kreslených a loutkových filmů Jiřího Trnky (1912 - 1969). Zahrada J. Trnky patří
mezi díla, která léta oslovují děti i dospělé. Má své kouzlo, poezii i humor. Pohádku Jiří Trnka nejen ilustroval, ale sám i napsal. Fantazijní příběh má pět dětských hrdinů. Pět kluků otevře
starou rozvrzanou branku a vejdou do krásné, tajemné zahrady,
kde se dějí zázraky. Potkají zde kamenného trpaslíka, zlomyslného kocoura, učenou velrybu, slony a spoustu psů. Společně
odhalují rozličná tajemství. Nejvíce zábavy si užijí s potměšilým a poťouchlým kocourem. Žáci - malí herci se aktivně zapojili do Trnkovy pohádky, vydali se za tajemstvím skrytým za
vysokou zdí, stačí jen pootevřít branku a stát se těmi malými
kluky, kteří odhalují tajemnou zahradu.
Připravený program se dětem moc líbil, za což velmi děkujeme především knihovnici paní Hývlové. Těšíme se na další
setkání v knihovně.
Mgr. D. Paráková

Po stopách hudebních skladatelù našeho regionu –
tentokrát do Litomyšle za Bedøichem Smetanou
24. 11. se žáci 8. tříd vydali do Litomyšle, rodiště jednoho
z našich největších hudebních velikánů, Bedřicha Smetany.
První kroky vedly do rodného domku Bedřicha Smetany, který
těsně sousedí se zámkem, neboť starý pan Smetana byl litomyšlským zámeckým sládkem. Dobový nábytek a osobní předměty Bedřicha Smetany žáky vtáhly do 1. poloviny 19. století –
doby Smetanova dětství. Smetanovy brýle, jeho psací stůl a no-
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soutěže bylo vystoupení nejmladšího tanečního páru - Jan Dušek a Kateřina Rambousková TK Chvaletice. Předvedli nám
ukázky latinsko - amerických tanců i klasiky. Všem oceněným
„šplhačům“ blahopřejeme a těšíme se na další ročník.
Mgr. D. Paráková

Zajímavá exkurze
V listopadu navštívili žáci 7. A naší školy v rámci hodiny
občanské výchovy sběrný dvůr v Přelouči. Celým areálem nás
provázel ředitel svozové společnosti SOP. Děti si vyslechly za-

tové rukopisy některé žáky inspirovaly a zahráli si také na pianino z dob Smetany. Po prohlídce si žáci mohli vyzkoušet vlastní hudební tvořivost s novodobými hudebními nástroji v „hudební dílně“.
Z rodného domu Bedřicha Smetany vedla prohlídka k zámku,
který je charakteristický sgrafitovou fasádou, jež žáky zajímala
i zblízka, neboť cesta pokračovala do keramické dílny Regionálního muzea v Litomyšli, kde žákům umožnili za cca 2 hodiny
vyrobit si své vlastní originální sgrafito a zasloužit si svůj vlastní výuční list litomyšlského mistra zednářského.
Všem se celý program velmi líbil, každý si odnesl mnoho nových zážitků, dovedností a také pěkný dárek na památku.
Mgr. V. Pokorná

jímavý komentář k recyklaci jednotlivých druhů odpadů a prohlédly všechny části sběrného dvora. Žáci tak mohli porovnat
vlastní teoretické znalosti z oblasti recyklace s praktickým provozem sběrného dvora ve svém městě. Nové poznatky z exkurze jistě uplatní ve svém každodenním životě.
Mgr. D. Marečková

Vánoční soutěž ve šplhu
V pátek 27. 11. 2015 proběhla v tělocvičně ZŠ Řečany n/L.
tradiční soutěž ve šplhu na tyči. Byl to již 16. ročník sportovního klání, kterého se zúčastnilo osm základní škol - obě ZŠ
z Přelouče, ZŠ Choltice, Břehy, Hlavečník, Rohovládova Bělá,
Týnec n/L. a pořadatelská ZŠ Řečany n/L.
Soutěže se zúčastnili žáci 1. - 5. třídy v kategorii dívky
a chlapci.
ZŠ Masarykovo náměstí se umístila v tvrdé konkurenci
zúčastněných škol na pěkném čtvrtém místě. Žáci z této školy se umístili následovně:
1. místo v kategorii dívky 4. třída obsadila Anna Neužilová
2. místo v kategorii chlapci 1. třída - Štěpán Dušek
2. místo v kategorii chlapci 2. třída - Vítek Frosch
3. místo v kategorii chlapci 2. třída - Jan Papež
Ocenění žáci dostali diplom a sladkou odměnu. ZŠ jako celek byla odměněna „dětským sektem“. Příjemným zpestřením
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Zpívání v dešti
V úterý 3. listopadu nám otevřelo své brány Východočeské
divadlo v Pardubicích, kde jsme zhlédli představení s názvem
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI. Tato muzikálová komedie nás přenesla do
20. let minulého století k počátkům éry hollywoodských zvukových filmů. Tvůrci představení, které se své divadelní verze
dočkalo až po natočení slavného stejnojmenného snímku, se
inspirovali životem skutečných umělců a členů štábu dřívější
doby. Na základní lince milostného příběhu slavného herce a začínající herečky se neslo mnoho komických scén. S humorným
příběhem plným nadsázky byla spjata vynikající pěvecká a taneční čísla.
Skvělé výkony všech herců, zpěváků a tanečníků pardubického divadla ocenil sál nabitý žáky základních i středních škol
bouřlivým potleskem. Představení jsme si všichni velmi užili.
Žáci 7. A a 7. B
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Základní škola Smetanova ul.
Adventní sobota
ve škole
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Není zrovna obvyklé jít do školy v sobotu. Výjimkou
byl 28. listopad. Ti, kteří chtěli zahájit advent tvořivě, museli přijít opravdu včas, aby stihli za dopoledne navštívit
všech jedenáct dílen. V každé z nich si děti za pomoci dospělých vyrobily zajímavý vánoční dárek nebo dekoraci.
Přitom se všichni mohli také občerstvit ve vánoční cukrárně, kterou zásobily obětavé maminky a babičky. Patří
jim za to velké poděkování, stejně jako pedagogickému
sboru a všem dalším pomocníkům z řad rodičů, starších
žáků a přátel naší školy, kteří se podíleli na hladkém průběhu této zdařilé akce.
(http://zssmprelouc.rajce.idnes.cz/Adventni_sobota_2015)

Pøedvánoční šplhání a jiné sportování
Nejlepší „šplhouni“ z 1. stupně se zúčastnili tradičního turnaje ve šplhu pořádaného ZŠ Řečany n. L. Doká-

w

Vánoční dílnička pro pøedškoláky
Na začátku prosince se přišli podívat do vánočně vyzdobené školy děti a rodiče, jimž nastanou školní povinnosti až příští rok. V klidu a pohodě se mohli seznámit
s prostředím školy i budoucími vyučujícími. Na památku si odnesli vlastnoručně vyrobeného papírového andílka.

Daruj kačku na vánoční hračku
Touto sbírkou se žáci a učitelé naší školy v letošním
roce zapojili do akce Daruj dárek, kterou již po čtvrté
pořádala Charita Přelouč. I maličkost může přispět k radosti a vykouzlit úsměv na dětské tváři, když najde pod
stromečkem vytouženou hračku. A tak se sešla korunka
ke korunce a vláček Duplo od nás putoval k dvouletému chlapečkovi. Děkujeme všem dárcům a přejeme i jim radost v srdci.

Exkurze
na Městském úøadu
v Pøelouči
Žáci 3. B si odnesli z prohlídky
areálu MÚ nevšední zážitky. Měli jedinečnou příležitost vžít se do role
dospěláků a osobně se zúčastnit svatebního obřadu. Nechyběly prstýnky
ani přípitek. Za tento nezapomenutelný zážitek patří velké poděkování
paní starostce I. Burešové a všem,
kteří se na celé akci podíleli.
zali, že šplh při tělocviku pilně trénují, neboť získali pohár pro nejrychlejší družstvo.
Natálka Skalová z 5. A si přivezla navíc cenu pro nejrychlejší dívku celého turnaje.
Blahopřejeme a děkujeme
všem za skvělou reprezentaci školy.
Florbalisté 2. stupně, kteří v domácím prostředí zvítězili v okrskovém kole nad
družstvy gymnázia, ZŠ TGM
a TŠ Choltice, narazili v okresním kole na silnější soupeře
a skončili pátí. Sportovci se
v prosinci pilně věnovali přípravě na soutěž ve skoku vysokém.
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ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Vánoční koncerty
Adventní koncert ZUŠ zpravidla otvírá předvánoční období, tuto tradici jsme
nechtěli porušit ani letos. V jeho rámci se
ve středu 2. 12. představili žáci hudebního
oddělení v sólových výstupech a rozmanitých komorních seskupeních, mažoretky,

pěvecké sbory, kytarový orchestr, žáci literárně dramatického a tanečního oddělení.

Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních témat tohoto školního roku je baroko, byl adventní koncert z velké části tvořený kombinací vánočních písní a barokních skladeb.
O týden později, v úterý 8. 12., se se
svým vánočním programem představil na
pódiu Záložny Dechový orchestr ZUŠ. Pod
vedením ředitele ZUŠ Michala Chmelaře
zaznělo deset skladeb nejen vánočního
charakteru, ve kterých mohli posluchači
ocenit čistotu, stylovost a kultivovanost, díky kterým orchestr už několik let patří mezi špičku tohoto žánru, a to nejen na úrovni
České republiky, ale i za jejími hranicemi.
Jako sólisté se představily zpěvačky Marie
Novotná a Anežka Lojínová a flétnistka
Aneta Sentivanová a celým večerem provázel Jiří Zajíček.
Trio slavnostních koncertů uzavíral Vánoční koncert sborů, konaný ve středu
16. 12. Série výchovných koncertů pro žáky mateřských a základních škol vyvrcholila slavnostním večerním koncertem všech
sborů, které na naší ZUŠ působí, nejmladšími dětmi v Ohniváčku, staršími v Rošťáku
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a nejstaršími v Plamenu. Hlavní část večera opět tvořily koledy a vánoční písně, ale
zazněly i spirituály a další sborová tvorba.
Pro odlehčení a oživení programu byla uvedena Operka Zdeňka Svěráka a Jaroslava
Uhlíře, kterou pěvecký sbor Rošťák nastudoval společně se členy tanečního orchestru ZUŠ Buď fit.
Kromě těchto „velkých“ koncertů se konala velká řada menších vystoupení, večírků a koncertů, na kterých se představila většina žáků naší školy. Děkujeme všem
posluchačům a návštěvníkům za přízeň
a všem rodičům a dalším rodinným příslušníkům za podporu a nezbytnou pomoc při
jednotlivých akcích.
Vedení ZUŠ

Herci z dramaťáku
si napsali pohádku sami
V pondělí 14. prosince žáci literárně
dramatického oboru ZUŠ Přelouč měli pořádnou trému. V premiéře uvedli dvě Pohádky z království. Nepředstavili se pouze
jako herci, ale i jako dramatici. „Ve výuce
se hodně věnujeme improvizaci, rozvíjí totiž hereckou spolupráci a kreativitu. Na
tomto principu vznikly i naše pohádky,“ říká pedagožka Kateřina Prouzová.
Děti si rozdaly role s jasnými charaktery, určily si téma a vymýšlely nejrůznější
scénky. Na těch, které se povedly, se dále
v hodinách pracovalo. „Všechno jsme to
propojili jedním příběhem a nakonec zapsali do scénáře. Dobře jsme se přitom bavili a doufáme, že se budou bavit i diváci,“
uvádí Kateřina Prouzová. Pohádka je v barokním stylu, protože právě baroko je hlavním mottem letošního školního roku v přeloučské ZUŠ. Kulisy pro dramaťák namalovali
žáci výtvarného oboru.
Kateřina Prouzová,
učitelka LDO

Hornisté na workshopu v Praze
28. 11. se žáci hornové třídy Radky
Chmelařové již podruhé zúčastnili workshopu MiniHorn 2015. Akci pořádá ZUŠ
Taussigova Praha 8 a jako lektory si pokaždé zve nejlepší pedagogy a hornisty z celé
republiky. V letošním roce si naši žáci za-

hráli pod vedením např. Zdeňka Divokého,
Jindřicha Koláře nebo Ondřeje Vrabce (všichni tři z České filharmonie). Velkou zkušeností pro ně byla také možnost vyzkoušet
si hru na tzv. invenční lesní roh, který byl
předchůdcem současného typu lesního rohu. Mimo klasické výuky se zúčastnili také souborové hry a závěrečného koncertu.
Radka Chmelařová

Barokní Vánoce
K tématu baroka přispěl velkou měrou
i vánoční koncert žáků a učitelů pěveckého
oddělení, který proběhl v sále ZUŠ ve středu 9. 12. Koncert netradičně zahajovala
pohádka s vánočním námětem v podání
mladších žáků pěveckého oddělení, kterou
na námět B. Ferrera zpracovala A. Riegerová, masky a kostýmy tvořili žáci a učitelé
výtvarného oddělení a rodiče žáků. V další
části programu zazněly koledy, ve kterých
sólisty doprovodil i jejich spolužáci instrumentalisté.
Vedení školy

Přeloučský ROŠT

Akce pro děti a mládež
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Dùm dětí a mládeže Pøelouč
Hudební kroužky
Hra na flétnu
Tradiční hudební zájmový útvar. Děti jsou rozděleny, podle úrovně znalostí, do skupin. Začátečníci poznávají zábavnou
formou noty a učí se jednoduché melodie. Pokročilí jsou již
schopni zvládnout složitější skladby. Kroužek pravidelně vystupuje na vánoční besídce pro rodiče a známé. Lektorkou je
Blanka Leksová.

Výsledky šachového turnaje
Tradiční přebor přeloučských škol „O pohár místostarosty města Přelouč“ v šachu proběhl v těchto termínech, výsledky dalších škol, včetně finále, zveřejníme v příštím vydání
Roštu.

Hra na kytaru
Zájemci hry na tento klasický hudební nástroj se schází
každý pátek v DDM. Muzikanti jsou rozděleni do dvou skupin
– začátečníci a pokročilí. Hrajeme podle vlastních zpěvníků,
děti postupně pronikají do znalostí akordů a melodií. Lektory
jsou Pavel Hrdý st. a Kristýna „Kiki“ Štainerová.

25. 11. 2015 ZŠ Přelouč, Masarykovo nám., II. stupeň
1. místo - Josef Malík 8. B
2. místo - Dominik Škarda 8. B
3. místo - Martin Karochvíl 9. B
27. 11. 2015 ZŠ Přelouč, Masarykovo nám., I. stupeň
1. místo - Ondřej Bahník 5. A
2. místo - Martin Landsmann 4. A
3. místo - Vojtěch Bezdíček 3. B
2. 12. 2015 Gymnázium a SOŠ, prima - kvarta
1. místo - Miloš Šebestián, kvarta
2. místo - Martin Německý, kvarta
3. místo - Adam Marek, kvarta

INFORMACE PRO ZÁJEMCE
LETNÍHO TÁBORA PS PŘELOUČ
Kroužek pro nejmenší
Klub Klubíčko
Zájmový útvar od dvou let narození dítěte. Děti přichází
dopoledne do DDM, společně s rodiči hrají hry, učí se říkánky,
malují obrázky, soutěží a co je nejdůležitější – učí se pracovat
v kolektivu. Lektorkou je Blanka Leksová.

1 / 2016

Pionýrská skupina Přelouč připravuje i pro rok 2016 dětský
tábor. Nebudou to však Janovičky u Broumova, ale Budislav u Litomyšle. Toto rozhodnutí jsme učinili proto, že do Janoviček jsme
jezdili už 10 roků a pro přípravu programu už byla tato lokalita „okoukaná“. Také děti, protože s námi jezdí z velké části opakovaně, už měly tato místa dobře prozkoumaná. Proto jsme se
dohodli na změně místa a vracíme se do Budislavi u Litomyšle,
kde jsme trávili táborové dny před Janovičkami. Pozor i na změnu termínu a to od 6. 8. do 20. 8. 2016.
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Napsali nám
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ské hry či zasportujeme s novým náčiním. Všem přejeme šťastný odraz do dalšího roku a spoustu úspěchů doma i ve
škole a v práci ☺ !!!

Poslední měsíc v roce...
je za námi. Čeká nás rok nový a spousta nových zážitků a zkušeností. Ten poslední, prosincový měsíc, jsme si naplno užili. Co
se dalo, jsme stihli a dokončili a vánoční besídkou jsme se před

VOLANT, o.p.s., Pardubická 734, Přelouč 535 01,
e-mail: volantops@seznam.cz, tel. 773 001 046,
www.volantops.cz

prázdninami a svátky klidu rozloučili. 4. prosince k nám zavítal Mikuláš s čerty. Všichni to ve zdraví přežili a vysloužili si
nadílku. Po celý měsíc jsme pekli cukroví, abychom měli co mlsat na vánoční besídce. V květnu jsme se zúčastnili celostátní
výtvarné a literární soutěže romských dětí a mládeže Romano
suno. Byl to už 18. ročník a 10. 12. jsme se vydali s René Gunárem do Prahy na slavnostní vyhlášení. René se umístil ve své
kategorii na třetím místě, což je pro nás veliký úspěch a máme
obrovskou radost. Konečně byl oceněn jeho talent a doufáme,
že ho to bude motivovat v další výtvarné tvorbě. I pro VOLANT
to byl významný den, kdy jsme mohli sklízet plody naší práce
a připomenout si tak, že naše úsilí za to stojí. A už teď se těšíme na další ročník. 12. 12. jsme vyrazili na vánoční trhy do
Slatiňan, kde jsme prodávali naše zboží. Výnos poputoval do
pokladny VOLANTU a bude přínosně využit. Jinak jsme se po
celý měsíc opět pilně učili a věnovali pro nás typickým aktivitám a hlavně jsme vánočně tvořili ozdoby, dekorace, věnce, dárečky a přání. Rok jsme zakončili již zmiňovanou besídkou,
kterou si opět děti vedly tak nějak samy. Alex, ostřílený muzikant, nám hrál na klávesy a doprovázel tak ostatní děti při zpěvu. Udělali jsme si pohodový večer a něco málo nám do klubu
Ježíšek nadělil, takže se těšíme, až si zahrajeme nové společen-
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Linka dùvěry Ústí nad Orlicí
se pøedstavuje
„Linka důvěry, dobrý den…“ první slova, která klient uslyší
po zavolání na naše pracoviště. Základním posláním Linky důvěry je poskytovat lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci prostřednictvím telefonické komunikace. Je tu pro každého člověka, který potřebuje pochopení,
podporu a pomoc s řešením své situace.
Výhodou je rychlá a snadná dostupnost, anonymita. Službu
poskytujeme za cenu běžného hovoru. Zájemci o naši službu
nám mohou zavolat na pevnou linku 465 52 42 52 fungující v nepřetržitém provozu, mohou využít volání prostřednictvím SKYPE, uživatelské jméno linka.duvery.uo v čase 9 - 21 hodin každý den, poslední možností je napsat nám na e-mail:
napis@linkaduveryuo.cz (v tomto případě garantujeme odpověď do 4 kalendářních dní).
Bc. Lucie Prudilová
vedoucí Linky důvěry

Přeloučský ROŠT
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ
PROJEKT „STUDENT-MENTOR-TUTOR“

INFORMUJE
NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ
PRO ŠKOLNÍ ROK 20 1 6/20 1 7
Gy a SOŠ Přelouč nabízí zájemcům o studium ve školním roce
2016/2017 tyto obory vzdělání:
q Osmiletý obor vzdělání poskytující

střední vzdělání s maturitní zkouškou
79-41-K/81
79-41-K/81

Gymnázium - PRIMA
Gymnázium - KVINTA

(pro žáky 5. tříd ZŠ)
(pro žáky 9. tříd ZŠ)

Gymnázium - den otevřených dveří a informační odpoledne:
27. 1. 2016

15.00 - 18.00

q Čtyřletý obor vzdělání poskytující

střední vzdělání s maturitní zkouškou:
34-53-L/01

Reprodukční grafik, grafička pro média

q Tříletý obor vzdělání poskytující

Na začátku prosince vyvrcholil projekt „Student-mentor-tutor“, na kterém se podílela sekce AJ a Katedra anglistiky a amerikanistiky Univerzity Pardubice. V průběhu celého podzimu navštěvovali studenti anglického jazyka se zaměřením na pedagogiku
vybrané hodiny anglického jazyka, během kterých pozorovali
práci Mgr. Klapkové a Mgr. Sovové a učili se, jakým způsobem
hodiny anglického jazyka fungují v praxi.
Studenti magisterského programu stejného oboru spolupracovali s Mgr. Brandovou a během návštěv hodin sbírali a zpracovávali data pro pedagogický výzkum. Učili se také testovat
produktivní řečovou dovednost mluvení. Projekt se i letos vydařil a tak se těšíme na další spolupráci v příštím školním roce.

FLORBALOVÝ BRONZ
V listopadu se naše škola zúčastnila okrskového a okresního kola ve florbale. Hráči a hráčky z řad studentů školy měli
možnost se utkat se svými vrstevníky v celkem 4 kategoriích –
po dvou v chlapecké a po dvou v dívčí části soutěže.
Nejlepšího umístění dosáhly naše reprezentantky v kategorii starších dívek. Probojovaly se až do finále okresního kola
a ve velké konkurenci velmi dobrých týmů pardubických škol
dosáhly až na bronzové medaile.

střední vzdělání s výučním listem:
34-52-H/01
34-53-H/01
33-56-H/01
23-68-H/01
23-51-H/01

Tiskař na polygrafických strojích
Reprodukční grafik, grafička
Truhlář
Mechanik opravář motorových vozidel - automechanik
Strojní mechanik - zámečník

ÚSPĚŠNÝ & DOBRÝ ROK 2016
VÁM PŘEJE
GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ

Střední odborná škola - den otevřených dveří:
6. 1. 2016

13.00 - 18.00

LEDNOVÉ PŘEDNÁŠKY
Srdečně zveme studenty i širokou veřejnost na tradiční cyklus úterních populárně-naučných přednášek. V měsíci lednu
jsou pro vás připravena tato témata:
12. ledna 2016
16:00 - učebna Bi-Ch

GENY, PREVENCE, RAKOVINA
(přednáší Jitka Pavlíková)
26. ledna 2016
16:00 - učebna Bi-Ch

REKLAMNÍ FOTOGRAFIE
(přednáší Kateřina Klapková)

OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE
Naši nejlepší němčináři mají školní kolo olympiády v německém jazyce za sebou. První místo vybojoval David Petr ze septimy a tím si zajistil účast v okresním kole.

1 / 2016
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Tøi hlavní města napøíč Evropou
Myslíte si, že je možné, aby student gymnázia během pěti týdnů
navštívil tři evropská hlavní města od sebe vzdálená přes 1200 km?
Mně se to díky velké snaze profesorek našeho gymnázia povedlo
a chtěl bych jim tímto poděkovat za skvělou příležitost.
Bylo to více než 60 hodin sezení v autobuse, asi 5 hodin v letadle, ale stálo to za to. Navštívil jsem tedy Berlín, Londýn, Dublin
a mimo jiné Drážďany, Postupim a Oxford. Nutno podotknout, že
zájezdy do Německa a Irska jsem měl plně hrazené. Tyto dva zájezdy byly oproti londýnskému doplněné o výuku jazyka v jazykových školách - 12 hodin výuky němčiny a 9 angličtiny, kde jsme
na závěr kurzu obdrželi certifikáty potvrzující účast na kurzu.
Všichni se mě ptají, které ze zmiňovaných tří hlavních měst je
to nejkrásnější. Nemohu ale vybrat pouze jedno. Každé má svoje klady a zápory. Hned mě napadne Londýn, který je velmi předražený, stále zde prší a při nakupování na Oxford Street vám
hrozí smrt ušlapáním. Pro mě, jako kluka z vesnice, to byla asi
nejhorší věc - vyrovnat se s přelidněným metrem a ulicemi. Na
druhou stranu ve čtvrti Camden Town, což je vlastně obří tržnice,

bych byl právě kvůli tomu schopen strávit hodiny a možná i dny.
Londýn bude asi opravdu láska až na druhý pohled.
Do Dublinu jsem se naopak zamiloval už na ten první. Lidé
jsou zde milí a velmi nápomocní. Je to relativně malé město, které pohodlně přejdete napříč. Na druhou stranu zde naleznete vše,
jako by se jednalo o město dvojnásobně větší. Překvapivě jsme
ale nenarazili na žádné náměstí. Středobodem jsou totiž široké
ulice poseté obchody a malebnými hospůdkami.
Berlín je ze všech nejvíce podobný českým městům a to bohužel hlavně díky sídlištím, kde je jeden panelový dům vedle druhého.
Zde musím vyzdvihnout hlavně jazykovou školu, kde nás učil velmi
kamarádský učitel, jehož výuka pro mě vždy byla vrcholem dne. Berlíňané mne celkově překvapili, neboť byli oproti mému očekávání
velmi ochotní a to i v případě, že jsme si o pomoc ani neřekli.
Ani na závěr vám neřeknu, které město je nejhezčí. Proto vám
doporučím, abyste na základě mého článku nedělali žádné závěry
a sami se vydali poznávat krásy těchto měst.
David Petr, student septimy

Tøi týdny, tøi města a spousta zážitkù
Během posledního měsíce jsem se školou navštívila tři evropská města – Berlín, Londýn a Dublin. Každé z nich je jedinečné,
proto je pro mě obtížné je srovnávat.
Do Londýna jsem přijela plná očekávání, která se splnila – typické cihlové domky, červené telefonní budky, doubledeckery či černé taxíky. Navštívili jsme Hyde Park či Greenwich Park, odkud jsme
měli fantastický výhled na Londýn. Jedno odpoledne jsme strávili
v Camden Town, kde je spousta obchodů a stánků (připomínající vietnamskou tržnici) s různým zbožím – od oblečení počínaje,
po jídlo konče. V Anglii jsme navštívili krásné univerzitní město Oxford, kde se nachází známé koleje jako např. Christ Church
College nebo Trinity College.
V Dublinu jsme navštívili nejstarší irskou univerzitu Trinity College. Avšak nezapomenutelný byl výlet do rybářské vesnice Howth
v Dublinu, kde jsme se vydali na Cliff Walk, odkud jsme dohlédli
až na britský Wales. Irsko si právem zaslouží přezdívku „smarag-
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dový ostrov“, jelikož krajina je zde opravdu smaragdově zelená.
Irové jsou velice milí a přátelští. A rozhodně není každý druhý zrzavý a s pihami.
Panoramatický výhled z Fernsehturm byl báječný, i přes mlhavé počasí jsme viděli celý Berlín. Při noční procházce města jsme
byli u nádherné nasvícené Braniborské brány, podívali jsme se na
„Die Hackesche Höfe“, což je komplex několika průchozích dvorků
s různými butiky. Ačkoliv se „Die Hackesche Höfe“ nachází kousek
od centra, panovalo zde naprosté ticho.
Podtrženo a sečteno – Berlín, Londýn i Dublin jsou pulsující
multikulturní města, plná turistických míst – historické budovy,
které se netlučou s moderní architekturou. Jsou to živá města,
kde se stále něco děje.
Chtěla bych tímto poděkovat škole a především profesorům, kteří zorganizovali tyto zájezdy a umožnili nám tato tři města navštívit.
Hoang Ha Phuong, studentka oktávy
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Okénko z Domova u fontány
Domov u fontány
děkuje všem svým pøíznivcùm
Domov u fontány, příspěvková organizace Pardubického kraje, poskytuje péči seniorům již přes 50 let. Za tuto dobu došlo v Domově k výrazným změnám, a to jak samotné
budovy, která v posledních letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí, tak i ve skladbě našich obyvatel. Péči u nás dnes
naleznou převážně osoby s vážnými zdravotními obtížemi
a ti, kteří onemocněli Alzheimerovou chorobou, nebo jiným
typem demence. Naši klienti se tak již setkávají s různými
omezeními, které jejich zdravotní stav přináší a péče o ně se
stala náročnější i pro zaměstnance Domova.
Proto jsme velmi rádi za Vás, kteří náš Domov i naše obyvatele podporujete, ať už finančním, či hmotným darem, krásným vystoupením, nebo svým časem. Díky Vaší podpoře tak
můžeme zkvalitňovat nejen prostředí, ve kterém naši obyvatelé žijí, ale také jejich pobyt u nás.
Rádi bychom proto touto cestou poděkovali Pardubickému kraji, našemu zřizovateli, díky jehož finanční podpoře
můžeme neustále zkvalitňovat poskytované služby klientům
Domova. Velké poděkování patří také sponzorům a dárcům
z řad firem, obcí i soukromých osob, díky kterým jsme například letos mohli vybudovat krásné dřevěné altány v naší zahradě, ve kterých se mohou klienti se svými návštěvami setkávat. Děkujeme také všem, kteří u nás zdarma,
nebo za symbolickou cenu vystupují a přispívají tak k dobré náladě našich obyvatel. A nesmíme zapomenout na naše canisterapeuty a dobrovolníky, kteří za klienty dochází,
aby jim zpříjemnili volné chvilky. Vaší podpory si nesmírně
vážíme a budeme velmi rádi za Vaši přízeň i v letech následujících.
Na závěr bychom Vám rádi do nového roku popřáli, ať
se Vám Vaše dobré skutky oplatí v podobě splněných snů
a přání, které v sobě nosíte, ať máte kolem sebe lidi, na které se můžete spolehnout a samozřejmě ať máte pevné zdraví, které Vám umožní prožít ještě spoustu krásných zážitků,
na které budete rádi vzpomínat.
Zaměstnanci Domova u fontány

poskytovat, jak nejlépe umíme, a proto jsem se auditu ČALS
nijak zvlášť neobávala, ba naopak jsem ho vítala. Pro mě,
jako ředitelku, je důležité znát názor odborníků, který nám
pomáhá odhalit možné rezervy,“ sdělila ředitelka domova
Danuše Fomiczewová.
Hodnotící zpráva, kterou Domov u fontány obdržel, se
kladně vyjadřuje ke všem kritériím spojeným s kvalitou poskytovaných služeb a k péči obecně. Určité rezervy spatřuje
ČALS v oblastech, které jsou úzce propojeny s architekturou budovy. Ty si uvědomuje také zřizovatel Domova u fontány Pardubický kraj. Pavel Šotola, krajský radní pro sociální věci a neziskový sektor, k tomu řekl: „Jako zřizovatele
nás velmi těší, že Domov u fontány znovu potvrdil vysokou
kvalitu poskytovaných služeb. Abychom dosáhli většího
komfortu bydlení pro seniory a zároveň vytvořili lepší zázemí pro zaměstnance, investujeme průběžně do stavebních úprav domova. Proto také v roce 2016 proběhne rozsáhlá rekonstrukce části budovy, díky níž vzniknou i jednolůžkové pokoje a sociální zařízení bude dostupné přímo
z pokoje.“
Domov u fontány je jedním z největších zařízení na
území Pardubického kraje poskytující péči seniorům již
přes 50 let. Přes svoji letitou historii je moderním zařízením,
které přináší do pobytové péče o seniory nové trendy a koncepční přístupy. V současné době je uznávaným „odborníkem“
především na poskytování péče seniorům s onemocněním
demence, zejména Alzheimerovy choroby. V oblasti kvality
Domov získal ocenění Značka kvality, certifikát Garance
péče o ránu a letos znovu obhájil certifikát Vážka, který
uděluje Česká alzheimerovská společnost za poskytování
kvalitní péče osobám s demencí.
Více na www.domovufontany.cz.
Kontakt:
PhDr. Danuše Fomiczewová, ředitelka Domova u fontány
Tel.: 724 496 027
e-mail: danuse.fomiczewova@domovufontany.cz

Domov u fontány
obhájil pøísná kritéria Vážky
Přelouč - Domov u fontány navštívily zástupkyně České
alzheimerovské společnosti (ČALS), aby po 18 měsících ověřily a znovu posoudily kvalitu poskytovaných služeb osobám
s demencí. Hodnotila se celá řada kritérií, která jsou důležitá v péči o klienty s touto diagnózou. Domovu u fontány
se znovu podařilo obstát ve všech hodnocených oblastech
a certifikát Vážka obhájit.
„Péče o osoby s demencí má svá specifika, která je nutné znát a respektovat. Péči o naše obyvatele se snažíme
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Mamut ze sbírek
pøeloučského muzea
Na podzim 2015 jsme pořádali výstavu Příroda Přeloučska, na které mohl návštěvník vidět mimo jiné soubor paleozoologických nálezů z období čtvrtohor. Jelikož soubor těchto
předmětů je poměrně velký, vystavili jsme z něj pouze část.
Dnes si tedy řekneme více o jednom z těch, které návštěvník
výstavy vidět nemohl, neboť byl ještě nedávno poměrně záhadou.
Musíme se ale nejprve vrátit do června roku 1892. Tehdy
v Přelouči na Pražském předměstí probíhala novostavba domu
(v tomto roce se stavěly na Pražském předměstí dva objekty –
čp. 396 v Pražské ulici a čp. 397 v Husově ulici – nelze tedy
určit, v místech které novostavby z těchto dvou byl učiněn objev), při které byl v jílu v hloubce 1,5 metru nalezen kus fosilizované kosti. Jelikož tehdy ještě přeloučské muzeum neexistovalo, uschoval u sebe nález zřejmě pan Josef Jukl. Předmět
následně zkoumal jistý profesor Bělohlávek, zřejmě středoškolský učitel z Pardubic, který ještě v létě 1892 usoudil, že „jest to
to úštipek stehenní kosti některého z obrovských plazů, kteří se
v době útvaru křídového (do něhož jíl, v němž kost nalezena
byla patří) v okolí zdejším nalezali.“ Josef Jukl o svém zjištění
informoval okresního tajemníka Josefa Svobodu (†1895), později čestného občana města Přelouče pomocí korespondenčního lístku.

Určení prof. Bělohlávka dnes samozřejmě již nemůže postačovat a tak autor těchto řádků oslovil paleontologa Národního muzea v Praze RNDr. Borise Ekrta. Ten v listopadu 2015
při laskavé osobní návštěvě Přelouče určil, že se jedná o kost
končetiny malého mamuta, čímž prakticky vyvrátil úsudek
prof. Bělohlávka z roku 1892. Tento mamut se v prostorách budoucí Přelouče pohyboval v tzv. pleistocénu, tedy před 2,5 miliony až 11 500 lety. Nemohl se tedy potkat s člověkem, který je
na území Přelouče doložen až kolem 5 000 let před naším letopočtem.
Pro doplnění uveďme, že současně s končetinou mamuta
byla na stejném místě nalezena ještě jiná fosilizovaná kost,
zřejmě se jedná o kost z končetiny nosorožce srstnatého. Kost,
o které jsme dnes hovořili nejvíce, má však délku dvacet sedm
centimetrů, je rozpadlá na dvě části a svázaná provázkem. K provázku je upevněn korespondenční lístek z 16. července 1892,
který nás spravuje o okolnostech nálezu. Předmět se do muzejních sbírek dostal v letech před první světovou válkou.
Prameny:
Státní okresní archiv Pardubice, fond Archiv města Přelouč,
správní agenda 1892, karton 191
Matěj Pešta, správce muzejních sbírek, KICMP
+420 731 200 821, +420 464 608 934
muzeum@ksmp.cz
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Fotohádanka
Velký počet správných odpovědí, který přišel na naši prosincovou fotohádanku, svědčí o vašem velkém zájmu o tuto rubriku. Jsme opravdu velice rádi a doufáme, že stejné oblibě se bude těšit i v nadcházejícím roce.
První, kdo v prosinci správně odpověděl, byl p. Zdeněk Jech
a stává se tak naším prosincovým vítězem.
Fotografie zobrazuje továrnu na čekanku kolem roku 1910.
Tato továrna byla vystavěna jako sušárna na čekanku v roce
1893 Ferdinandem Čepkem, později zde byla vyráběna náhražka kávy z cikorky. V roce 1923 byla v těchto místech vystavěna
čokoládovna EGO, jejíž budova stojí dodnes jižně od vlakového nádraží.

I v lednovém vydání Roštu vás čeká další soutěžní úkol. Zajímalo by nás, jaký objekt je na fotografii zachycen a kde se nacházel. Uvést můžete i období, do kterého přibližně tato fotografie spadá.
Na vaše odpovědi se jako obvykle těšíme na známé e-mailové adrese rost@mestoprelouč.cz.

Přeloučský ROŠT

Právní poradna

Parkování
Osobní automobil vlastní v současnosti téměř každý. Díky cenám mnohdy rovnajícím se vyšší pokutě si jej může pořídit v podstatě kdokoliv. Když už vozidlo vlastním, vím, kde
a jak mohu parkovat?
Rčení o tom, že neznalost zákona neomlouvá, platí i zde.
Každý, který řádně složil zkoušky pro získání řidičského
oprávnění, by měl mít minimálně tušení o tom, že existuje
zákon o provozu na pozemních komunikacích nesoucí číslo
361/2000 Sb., ve kterém se stanoví podmínky, zákazy a příkazy pro provoz motorového vozidla právě na pozemních
komunikacích. Pro účely tohoto článku vyberu a nastíním
otázky parkování ve smyslu záměru řidiče zastavit vozidlo
a opustit jej ve spojení s nejčastějšími prohřešky.
Řidič nesmí zastavit a stát s ním na místech a ve všech
případech, které jsou vyjmenovány v ust. § 27 citovaného zákona. „Stát“ přitom znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení a „zastavení“ znamená uvést
vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. Pozor,
sousloví „zastavit vozidlo“ znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče, proto se ust. § 27 neuplatní.
Pokud jde o parkování, tedy zastavení a stání na základě vůle řidiče, pak to není povoleno v nepřehledné zatáčce
a v její těsné blízkosti, totéž platí pro nepřehledný vrchol –
před ním, za ním a na něm.
Nejčastěji řidiči špatně parkují v blízkosti hranice křižovatky. Je zakázáno parkovat přímo na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní;
tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace. Hranicí křižo-
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vatky se přitom rozumí místo vyznačené vodorovnou dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“ nebo „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“; kde taková dopravní značka
není, tvoří hranici křižovatky kolmice k ose vozovky v místě, kde pro křižovatku začíná zakřivení okraje vozovky.
Častým případem je také stání přímo na dopravních značkám umístěných na pozemní komunikaci samotné, kde by
vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou
dopravní značku „Směrové šipky“ nebo „Nápis na vozovce“.
Dále platí, že je zakázáno zastavit a stát u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku
v úseku, který začíná dopravní značkou „Zastávka autobusu“, „Zastávka tramvaje“ nebo „Zastávka trolejbusu“ a končí
ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m
před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky
vyznačen vodorovnou dopravní značkou „Zastávka autobusu nebo trolejbusu“ nebo „Zastávka tramvaje“, platí tento
zákaz jen pro vyznačený prostor. Zcela vyloučené je stání
na mostě.
Na vyhrazeném parkovišti je možné zastavit a stát bez
oprávnění maximálně 3 minuty, když současně nesmí být
ohroženi a ani omezeni další účastníci provozu, případně ti,
pro které je místo vyhrazeno.
Podélné parkování v ulicích má též svá pravidla. Je povolené zastavit a stát pouze tak, aby zůstal volný průjezdný pruh o šířce minimálně 3 metry. Pokud není dovoleno,
je zakázáno stát na chodníku i silniční vegetaci.
Za porušení zákazů uvedených v ust. § 27 zákona hrozí
řidiči vozidla pokuta od 1.500 Kč do 2.500 Kč, přičemž v blokovém řízení lze udělit pokutu do 2.000 Kč.
Mgr. Jan Novák
www.advokatikh.cz/akchvaletice
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Archeologickou expozici v Pardubicích
tvoøí i nálezy z Pøeloučska
Na konci listopadu předešlého roku se Pardubicko (a s ním
i Přeloučsko) konečně dočkalo své archeologické expozice.
V prostorách Východočeského muzea v Pardubicích byla dne
25. 11. 2015 otevřena pod názvem Proti proudu času. Název
je, jak autoři výstavy sami přiznávají, odkazem ke kultovnímu
a dosud nepřekonanému filmu Cesta do pravěku režiséra Karla Zemana a je náznakem toho, že expozice je určena opravdu široké veřejnosti. Herní prvky výstavy potěší děti, které se
tu mohou stát malými archeology. Nejsou opomíjeni ani zrakově hendikepovaní návštěvníci, pro ně je připravena hmatová stezka, umožňující hmatem vnímat tvary replik některých
vystavených artefaktů. Netradiční je členění celé expozice, které v duchu názvu jde opravdu proti toku času. Prohlídka začíná předměty z časů raného středověku a končí nástroji z prvního období lidských dějin, paleolitu.
Návštěvník expozice z Přeloučska se jistě bude zajímat o to,
čím přispěl jeho region. Hned na začátku může obdivovat ladné tvary drobné keramické lahve z Choltic. Z bezprostředního
okolí Přelouče pak pochází bronzový závěsek z pozdní doby
laténské, tedy z doby přelomu letopočtů. Tím nejkrásnějším je
pak bezesporu depot ze Lžovic z pomezí Kolínska a Přeloučska
(Lžovice dnes tvoří spolu s Vinařicemi a Týncem nad Labem jeden správní celek; Lžovice a Týnec patří Kolínsku, Vinařice nále-
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ží historicky Přeloučsku). Depot, patrně votivní, pochází z pozdní doby bronzové a tvoří ho řada bronzových předmětů, z nichž
nejkrásnější jsou jistě rozměrné spony reprezentativního a snad
i kultovního charakteru. Patrně již z období eneolitu pochází
měděná sekera a silicitová dýka z Rohovládovy Bělé a kamenná nátepní destička z Jezbořic. Na konci pomyslné cesty časem nás čekají nálezy z Bezděkova – kamenný klín z dob prvních zemědělců a kamenné čepele paleolitických lovců. Ty už
leží ve stínu mamutího klu, jenž je pomyslnou tečkou za celou
výstavou.
Není těchto nálezů málo a jak obstojí v porovnání s jinými lokalitami Pardubicka? Při hledání odpovědi nám může
pomoci i skvostný katalog expozice s názvem Proti proudu času – Pardubicko v pravěku a raném středověku. Ten má nejen
úžasnou podobu, ale i velmi přijatelnou cenu. Po svém křtu archeology J. Jílkem a J. Frolíkem byl na knižním veletrhu v Pardubicích dne 20. listopadu 2015 prodáván za pouhých 200 Kč.
(Katalog je mimo jiné věnován Václavu Diviši Čisteckému, tedy příslušníku rodu úzce spjatého i s přeloučskými dějinami.)
V samotné katalogové části si můžeme prohlédnout téměř
všechny zmíněné předměty, skvěle nafocené Luďkem Vojtěchovským. Úvodní texty nás přesvědčí o tom, že nálezy z Přeloučska patří k těm nejstarším. Vedle čepelí z Bezděkova byly nalezeny kamenné nástroje z období paleolitu i u obce Chrtníky.
Porovnáním si také uvědomujeme, že předměty lžovického depotu snesou srovnání i se skvostnými nálezy z jiných lokalit
(např. hlavičkou kozlíka z Třebosic, která je jakýmsi hlavním
motivem výstavy, nebo sponou se dvěma maskami z Mikulovic). Ostatně archeolog J. Jílek v úvodním proslovu při slavnostním zahájení výstavy zařadil jeho slovy „velice spektakulární“ lžovický depot mezi nejkrásnější artefakty celé expozice.

Přeloučský ROŠT

Kulináøské okénko
Může se zdát, že je nálezů z Přeloučska málo, nevyrovnají
se četnosti nálezů např. z Mikulovic, Slepotic či Opatovic. Ale
právě onen bronzový závěsek a jiné nedávno pomocí detektoru kovů nalezené předměty můžeme vnímat jako náznak toho, že se obraz pravěkého Přeloučska může v budoucnu ješ-

tě změnit a snad nás čekají i nové objevy. Tento názor ostatně zazněl i na přednášce J. Jílka o pravěku Přeloučska dne
26. 5. 2015. Menší počet nálezů je spíš výsledkem dosavadního nedostatečného a nesystematického průzkumu přeloučského regionu.
M. Štěpánek

Kulináøské okénko
Dobrý den vážení čtenáři. Tak máme
za sebou vánoční a silvestrovský shon.
Doufám, že u vás vše proběhlo v mezích
normálu a vy netrpíte nějakou zdravotní bolístkou.
Dnes vám nabídnu recepty snadných
a dobrých jídel, relativně i málo kalorických. Též mně dovolte, abych vám popřál
do následujícího roku hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky a málo připálených hrnců.
MAĎARSKÁ GULÁŠOVÁ POLÉVKA
Co budete potřebovat: kousek hovězího a vepřového masa, uzenou slaninu,
cibuli, hladkou mouku na zahuštění,
mletou červenou papriku – sladkou
i pálivou, pepř, drcený kmín, gulášové koření, sůl, stroužek česneku, několik rajčat, nožičku voňavé klobásy,
brambory.
Postup: slaninu nakrájejte na malé kostičky a rozškvařte. Vyškvařenou slaninu
dejte stranou. Na zbylém sádle opečte dozlatova jemně pokrájenou cibuli, přidejte na kostičky pokrájené hovězí maso.
Restujte alespoň 10 minut. Dál přidejte
na kostičky pokrájené vepřové maso a pokračujte v restování dalších 10 minut. Následně maso posypte paprikou, gulášovým kořením a promíchejte. Zalijte vodou,
přidejte na kostičky pokrájené brambory a vařte do jejich změknutí. Následně
přidejte pokrájená rajčata, klobásu a vypečenou slaninu, mírně osolte a opepře-
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te, zahustěte velkou lžící mouky, kterou
rozmícháte v trošce vody. Za občasného
míchání vařte do rozvaření rajčat. Hotovou polévku dochuťte solí, pepřem, česnekem.
ZELNÉ ZÁVITKY
Co budete potřebovat: hlávkové zelí, uzenou slaninu, cibuli, olej, mletý pepř, drcený kmín, sůl, hovězí vývar z kostky.
Postup: vrchní velké zelné listy opatrně
sloupněte, ostatní zelí pokrájejte na nudličky. Drobně pokrájenou cibuli zpěňte,
přidejte pokrájené zelí, osolte, opepřete
a okmínujte. Několik minut smažte. Zakryjte pokličkou a duste do změknutí.
Velké zelné listy ve vroucí osolené vodě
spařte tak, že jsou zcela vláčné. Jejich košťálovou část rozklepejte. Uzenou slaninu
nakrájejte na malé kostičky a na pánvičce osmažte, následně smíchejte s udušeným zelím. Na spařené listy pak pokládejte směs zelí a slaniny, pečlivě zabalte.
Zámotky pokládejte do vymaštěného pekáčku. Ve vyhřáté troubě (140 °C) pečte
asi půl hodiny. Během pečení podlévejte vývarem. Jako přílohu použijte vařené
brambory.
ZADĚLÁVANÉ FAZOLE
Co budete potřebovat: fazole, bobkový
list, mletý pepř, hladkou mouku na jíšku, olej, kelímek smetany, citronovou
šťávu (ocet), sůl.

Postup: fazole si namočte večer před vařením. Druhý den v té samé vodě je uvařte
spolu s bobkovým listem a pepřem. Zahustěte světlou jíškou, krátce povařte.
Nezapomeňte míchat! Na závěr do nich
přidejte smetanu, citronovou šťávu (ocet),
přisolte. Též můžete trochu přisladit. Mlsounům doporučuji si k nim opéct plátek uzené krkovičky nebo klobásu.
Následující recept pochází z jihovýchodní Asie. Po přidání malinko českých
nápadů je výsledek velmi chutný.
RÝŽOVÉ LÍVANEČKY
Co budete potřebovat: uvedu přibližné
poměry vkládaných ingrediencí. 25 dkg
rýže, 15 dkg hrubé mouky, 5 dkg krupice, jedno vajíčko, lžičku cukru, špetku mletého badyánu, špetku soli, půl
lžičky kypřícího prášku, zakysanou
smetanu, marmeládu, skořicový cukr,
olej na smažení.
Postup: ideální je si základ jídla připravit už večer. Rýži uvařte do měkka v mírně osolené vodě. Ještě teplou ji ručním
mixerem rozmixujte. Vmíchejte do ní mouku, krupici, badián, cukr, sůl, vajíčko, kypřící prášek a vypracujte těsto. Nesmí být
řídké ani husté. Přikryjte utěrkou a nechte
v teple do rána odpočívat. Při smažení si
hlídejte teplotu oleje. Nesmí se přepálit.
Hotové lívanečky potírejte marmeládou,
smetanou a to vše poprašte skořicovým
cukrem.
Ke všem jídlům vám přeji dobrou
chuť.
Pavel Culek
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Malá realitní poradna

Vážení čtenáři Roštu,
dnes se budeme věnovat koupi nemovitosti, na které vázne zástavní právo smluvní.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat při
koupi bytu v osobním vlastnictví, kde na listu vlastnictví je vyznačeno zástavní právo smluvní banky, která majiteli bytu poskytla hypoteční úvěr na koupi bytu. Já sama budu byt kupovat
za hotové peníze, bez využití úvěru.
Zástavní právo smluvní na list vlastnictví nemovitosti nechá
zapsat úvěrující banka, která poskytuje hypoteční úvěr nebo
úvěr ze stavebního spoření při koupi bytu. V dnešní době naprosto běžná záležitost, naopak je spíše výjimkou, když na nemovitosti zástavní právo smluvní zapsané není. Postup je následující,
majitel bytu nejprve zjistí u banky zbylou výši úvěru včetně případné smluvní pokuty za předčasné splacení úvěru. Pokud tato
částka nepřesahuje kupní cenu bytu, je vše v pořádku a úvěr bude doplacen z kupní ceny bytu. Majiteli bytu banka vydá souhlas
s předčasným splacením úvěru, kde bude vyčíslena výsledná částka ke splacení a datum, ke kterému bude částka poukázána.
Tyto údaje budou uvedeny v kupní smlouvě a vyčíslená částka bude zaslána na účet úvěrující banky ve stanoveném termínu,
podmínkou je složení kupní ceny kupujícím. Banka následně zašle potvrzení o doplacení úvěru prodávajícímu. Některé banky dokonce podají návrh na vklad na katastr nemovitostí na výmaz
zástavního práva smluvního z listu vlastnictví dané nemovitosti,
ve většině případů ale toto musí provést majitel nemovitosti. I to
je nutné ošetřit v kupní smlouvě a následně si vše ověřit.
Majitel bytu – prodávající obdrží zbytek kupní ceny za nemovitost, tedy částku, která zůstala po doplacení úvěru.
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Pokusila jsem se stručně popsat celý postup, ve skutečnosti
je třeba vše důkladně naplánovat a jednotlivé kroky prověřovat.
Nezřídka se totiž stane, že klienti prodávají nemovitost prostřednictvím naší realitní kanceláře a při prověřování nemovitosti na
katastru nemovitostí zjistíme, že na listu vlastnictví je zapsáno
zástavní právo smluvní minulého majitele. Prodej nemovitosti se
tím zdrží a zkomplikuje, ale i tyto situace samozřejmě vyřešíme.
Kamila Černíková
Vedoucí kontaktního místa
M&M reality Přelouč

25

Napsali nám

w

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

Masarykovo nám. 48, Pøelouč, tel. 731 402 371, www.prelouc.charita.cz, charita.prelouc@gmail.com

PODPORA RODINY,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Termín pro odevzdání příspěvku do lednového Roštu byl
příliš brzký na to, abychom věděli, jestli se nám podaří, sehnat všechny dárky do vánoční akce Daruj dárek a neproběhlo ani předvánoční setkání s rodinami. Takže se teď snažíme a doufáme, že se nám vše vydaří.
V roce 2015 jsme mimo jiné pracovali na tom, aby se
nám do praktického poskytování služeb promítalo „Desatero“. Jsme církevní křesťanská organizace, kde jinde by se uživatel služeb měl setkat s přístupem na těchto deseti Božích
svobodách. V našich metodikách a pracovních postupech
jsme hledali, jak to máme teď, přemýšleli jsme, jak poskytovat služby lépe v souladu s Desaterem, stanovovali jsme
si kritéria, podle kterých poznáme, že se nám Desatero daří zohledňovat v praxi. Na začátku jsme ani netušili, co nám
to dá přemýšlení a zabere času. Nyní je dokument skoro
hotový, až bude dopracován do finální verze, budete si ho
moct přečíst na našich webových stránkách. Určitě se potom budeme obracet na naše uživatelské rodiny, aby nám
k němu řekly svůj názor. Jak to cítí oni? Když jsme tvořili nové poslání naší služby, opírali jsme se o tři pojmy – víra, naděje, láska. Víra – není důležité, jak vše nakonec dopadne,
ale všechno konání má svůj smysl, naděje – snažíme se ji
přinášet tam, kde už nebyla, láska – jedině s ní lze nabízet
naše služby a přistupovat k rodinám. Jenom přítomnost všech
těchto tří elementů dává možnost obnovit v rodinách jejich
životní energii a směřovat životní cestu lepším směrem.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří nám byli
v uplynulém roce oporou, ať už slovem, skutkem, darem. Na
některé se obracíme pravidelně a víme, že udělají vše pro
to, aby nám pomohli, těm děkuji obzvlášť upřímně. Jsou to:
Lída Čapková, Soňa a Jan Cestrovi, Václav Nekvapil, Drahuše Ouzká. Za pracovní tým služby přeji všem prožití Nového roku ve zdraví a v přítomnost víry, naděje a lásky.
Rita Levinská, vedoucí služby

PROSINEC V JAKUB KLUBU
Prosinec jsme si užili přípravami na vánoční čas, vyráběli jsme vánoční ozdobičky, kterými jsme si vyzdobili náš
klub. Přestože jsme si mnoho sněhu do Vánoc neužili, naše okna zdobí zimní krajina a bílý sníh. Pekli jsme vánoční cukroví, děti si užívaly vykrajování lineckého cukroví, tvoření pracinek či banánků.
Jako každý rok k nám dorazili vzácní hosté, tím byl Mikuláš se svou družinou. Děti tak dostaly šanci „vykoupit se
ze svých hříchů“ nějakou básničkou či písničkou. Nakonec
si čerti nikoho neodnesli. Ti, kteří mají v knize hříchů černý
puntík, dostali šanci se do příštího roku polepšit, tak i slíbi-
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li. Mikulášské besídky se zúčastnili, jako každoročně, děti ze
školní družiny ZŠ Masarykovo náměstí.
Plni očekávání s blížícím se krásným svátečním obdobím,
jsme však nezapomínali na školní povinnosti. Děti v klubu
se účastní angličtiny s Olgou Sigit, která dětem ukazuje, že
i učení může být zábavné.
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vá, která se významně angažuje v Maltézském řádu. Pokud
se chcete sejít s touto příjemnou dámou, jste srdečně zváni. Setkání je otevřené široké veřejnosti.
Všem dobrovolníkům, kteří se během roku 2015 aktivně
zapojili do činnosti Dobrovolnického centra, moc děkuji za
radost, kterou kolem sebe rozdávají. Přeji všem radostné
a šťastné Vánoce a celý rok 2016.
Zdenka Kumstýřová, ředitelka

Tématem prosince byly Vánoce, ale také lidská práva.
Je důležité, aby děti věděli, že mají svá práva a jaká to jsou.
S dětmi jsme si proto hodně povídaly. Zda si pamatují nějaké informace, jsme ověřily pomocí testu, který dopadl velmi dobře.
Před odchodem na vánoční svátky, jsme si v klubu udělali vánoční besídku. S dětmi jsme si dali dětský vánoční
punč, zpívali koledy, jedli napečené cukroví, rozkrojili jablíčko a zapálili poslední adventní svíčku. A přišel k nám i Ježíšek. Děti se tak mohli radovat z mnoha dárků. Nejen, že
každý našel pod stromečkem svůj dárek, ale našly tam dárky, společné pro všechny. Radost měly z nových stavebnic
pro kluky i pro holky, novou společenskou hrou. Obrovskou
radost udělali tablety, které budou děti využívat k rozvoji
školních dovedností.
Naladěni vánoční atmosférou jsme
se rozloučili, abychom se na sebe těšili v novém roce. A co nás čeká v lednu? Lednový preventivní program zaměříme na Ochranu osobních údajů.
Ačkoli toto téma zní velmi odborně, je
potřeba, aby o něm byly děti v dnešní době sociálních sítí informovány.
Mgr. Mirka Škávová,
vedoucí klubu

Mikulášský pozdrav z Kladrub

DOBROVOLNICKÉ
CENTRUM
V lednu jsme připravili pro dobrovolníky, kteří působí u seniorů, praktické vzdělávání v Domově u Fontány na
téma, jak správně manipulovat s vozíkem. Krátký kurz proběhne v úterý
12. ledna 2016 v čase 16.00-17.00
v DUF. Dalším setkáním bude tradičně
poslední čtvrtek v měsíci 28. ledna
2016 v Galerii a vinotéce u Kotýnků v čase 16.00-17.00. Naše pozvání přijala hraběnka Ursula Czerníno-
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„Téměø jsme se do čítárny Městské knihovny nevešli“
Ano, i tak by mohl znít název besedy o komorním královském městě Přelouči. Na pozvání 8. prosince 2015 v 17.00 do
Městské knihovny přišli ti, kteří mají rádi historii Přelouče. Byla
připravená beseda o zajímavém období našeho města, z doby,
kdy městečko získalo přívlastek „královské komorní město“. Určitě to bylo významné téma, důkazem byla úžasná účast, seděli jsme téměř na všech židlích, která čítárna Městské knihovny má k dispozici a besedovali jsme o našem městě s krásnou
a velmi bohatou minulostí. O čem jsme konkrétně besedovali?
To bychom rády napsaly s Městskou knihovnou pro naše čtenáře Roštu.
Když by nám dnes někdo oznámil, že zakoupil, nebo jinak
převzal naše město Přelouč. Nesporně si dokážeme představit
jaké emoce a pocity bychom v současné době měli z této zprávy. Přinejmenším bychom dnes tuto zprávu považovali za žert.
Ale v době minulé to nebylo nic neobvyklého. Naše městečko
Přelouč změnu svého majitele „prožilo“ několikrát. Důležitá první písemná zmínka 1086 potvrzuje, že tehdy ještě vesnička Přelouč patřila Opatovickému klášteru V roce 1261 byla Přelouč
povýšena na městečko. Po husitských válkách roku 1437 městečko Přelouč získal rod z Miletínka. V roce 1463 uplatnil král Jiří z Poděbrad svá panovnická práva a provedl složitou finanční transakci Přelouče do rukou vlastních synů, později byla
předána do zástavy i několika dalším majitelům. Konečně v ro-

Silvestrovská všehochuť
A. Aforismy:
1. Marcel Achardt: Chytrá žena se svého muže neptá, kde
včera byl, chytrá žena to ví.
2. Henri Jeanson: Ženy někdy odpustí tomu, kdo zneužil příležitosti, ale nikdy tomu, kdo ji nevyužil.
3. Jan Werich: Kdo víno má a nepije, kdo ženu má a nelíbá,
kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte hůl, to není člověk – to je vůl.
4. Marcel Prévost: Krásné ženy ponechejme mužům bez
fantazie.
5. Jan Werich: Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, tak
je to špatné, protože každý blbec starý – byl taky jednou
blbec mladý.
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ce 1482 získal většinu někdejšího přeloučského panství do zástavy dvořan a válečník Štěpán Anděl z Ronovce v držbě dvou
generací. Roku 1518 si připojil městečko Přelouč ke svému
panství Vilém z Pernštejna, ale potomci Pernštejnů bohaté pardubické panství zadlužili. Zadlužené pernštejnské panství i s Přeloučí se dostalo v roce 1560 do vlastnictví panovnické rodiny
Habsburků. Správa panovnické komory se významně dotkla dějin města Přelouče. Zvláště listina od císaře Rudolfa II. poznamenala historii Přelouče, když v roce 1580 získalo město královský titul s pomocí tehdejších vlivných autorit. Od této doby
město patřilo ke královským komorním městům na Labi jako Pardubice, Týnec nad Labem, Poděbrady, Čelákovice, Brandýs nad
Labem, Stará Boleslav a Roudnice nad Labem.
Městečko z předbělohorské Přelouče má k dispozici jen
velmi málo hmotných památek, a proto když chceme hlouběji proniknout do života Přelouče v těchto letech, jsme většinou
odkázáni jen na prameny písemné. Právě toto velké písemné
bohatství přeloučských dějin umožňuje zkoumat kulturu Přelouče 16. století. Těchto pramenů jsme důkladně s Městskou
knihovnou využili z knihy od Petra Vorla ,Dějiny města Přelouče‘ již pro říjnovou výstavu při zahájení Týdne knihoven. Beseda s přáteli historie 8. prosince 2015 byla pokračováním k této výstavě.
Marcela Danihelková

6. S. J. Lec: Kdo čeká na setkání s ideálem, stráví život v čekárně.
7. Romain Rolland: Ten, koho milujeme, má na nás všechna práva, i právo nemilovat.
B. Přísloví:
a) Perské: Když žebrák zbohatne, nechá kamna hořet i v létě.
b) Čečenské: Zbohatne-li moudrý, opraví si dům, zbohatne-li
hlupák, opatří si druhou ženu.
C. Zkušenosti z dovolené:
1. Vilém Závada: Polní kvítí, str. 54: „Františkovy Lázně“: Ze
slatinvůně síry táhne a čpí v tom kadeřavém háji, kde
mladé ženy v černém bahně bolesti svoje pohřbívají.
2. František Halas: Doznání, str. 87: „Lyrické smetí“: Slečno,
řekněte mi, jak to děláte, že hodiny neoněmí, když se svlékáte.
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Nejsou známky, jako známky
Přišel Nový rok, a s ním mimo jiné
i jiné dálniční známky/kupóny pro vozidla do 3,5t. Potěšující je, že ceny kupónů pro rok 2016 zůstávají stejné jako
u kupónů loňských (roční má platnost
od 1. prosince 2015 do 31. ledna 2017
a jeho cena je 1 500,- Kč, cena měsíčního kupónu činí 440,- Kč a cena desetidenního je 310,- Kč). Odlišnost nových
dálničních známek, spočívá v grafické podobě a zvýšení jejich ochrany proti padělání. Roční kupón má nově tvar kruhu
červené barvy, měsíční tvar čtverce modré barvy a desetidenní tvar trojúhelníku
žluté barvy. Při nákupu známky buďte obezřetní, neboť vylepením padělku, se při
silniční kontrole vystavujete riziku finančního postihu a to ve výši až 5.000,- Kč
v blokovém řízení, nebo až 100.000,- Kč

ve správním řízení. Doporučuje se proto,
známku pořizovat u tradičních zaručených prodejců, třeba na poště. A ještě
něco, platnost ročních kupónů pro rok
2015 končí 31. ledna 2016, platnost de-

Malé letní ohlédnutí…
První sobotu v srpnu jsme uspořádali 7. ročník soutěže
historických hasičských stříkaček. Během modernizace techniky ve sborech se stará technika likvidovala a nahrazovala
novou. Náš starosta měl pře 30 let stříkačku uloženou doma
ve stodole. Nastala renesance a staré stříkačky se začaly objevovat na výročích a oslavách. V roce 1998 naši koňskou stříkačku nafotili do knihy „Historické stříkačky, pýcha a chlouba
hasičů“.
Pravidelně jezdíme na výstavu do Litoměřic – zachování
tradic hasičů.
Jsem soutěživý člověk, tak jsem spekuloval, že bych chtěl mít
také něco svého u nás v Mělicích. Na vysvěceni našeho praporu jsme poznali pár sborů se starou technikou, za dalšími jsme
dojeli a byl na světě první ročník soutěže. Prvního ročníku se
zúčastnilo 7 stříkaček a postupně se přihlašovaly další sbory.
Letos jsme měli účast již 14 koňských stříkaček.
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setidenních kupónů pro rok 2015 končí
nejpozději ke dni 9. ledna 2016 a v případě měsíčních kupónů nejpozději ke
dni 31. ledna 2016, v návaznosti na vyznačený počátek platnosti těchto kupónů. Šťastnou cestu nejen po dálnici přeje
Ing. Martin Moravec, Ph.D.,
dopravní specialista
(zdroj: SFDI)

Tyto stříkačky jsou vahadlové zápřahové od roku 1890 –
1910, výrobci Metz Pavelka a R.A. Smekal Praha Smíchov.
První disciplína je štafeta – startující přeběhne hřiště ze zednickou lžící a vypije „lahváče“, další dva dokulí do cíle sud v němž
je 5 kusů hadic C a proudnice a musí je napojit, další na nosítkách z dob Rakouska-Uherska nesou plyšáky, starou kaprovou
pilou uříznou poleno a zatlučou hřebíky, poslední přeskáče
v pytli a postaví puzzle. Druhá soutěž spočívá v tom, že se vědry nabere voda do necek a berlovkou se shodí terč. Hlavní disciplína je s koňskou stříkačkou – 8 členů dotlačí stříkačku ke
kádi kde odpojí oj a nasadí bidla na vahadla, napojí sání a hadice stříkají na 30 litrovou nádobu do té doby, než vypadne
míček. Závěrečná soutěž jízda na trakaři a chůze na chůdách.
V doprovodném programu vystupují dětské přípravky ze Břehů, Živanic a letos poprvé i Horních Ředic.
Letos se akce za krásného, slunného počasí velice vydařila. Předali jsme poháry, diplomy, pamětní listy a jako bonus
starosta okresního sdružení Pardubice vyrobil pamětní medaile
na tuto akci.
Starosta SDH Mělice Kouba Aleš
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Florbal
V tomto čísle
Roštu chceme čtenáře Roštu seznámit s našimi družstvy nejmenších
dětí - přípravkou
a elévkami. Protože jejich soutěžní
zápasy se hrají čistě pro radost ze
hry a pohybu jako takového, nesledují se výsledky zápasů a nevedou se ani žádné
statistiky. To však
malým florbalistům a florbalistkám v zápalu boje vůbec nevadí, ba naopak - jsou neustále plně ponořeni do
hry, jak je z fotoseriálu vidět.
V přestávkách mezi zápasy je pak třeba si i řádně odpočinout a samozřejmě také sníst vše, co pečliví rodiče přibalili sebou na cesty za mistrovskými zápasy.
Občas je pak třeba i nějakou tu bolístku během zápasu pofoukat, aby se děcka mohla zase s chutí pustit do dalších florbalových bitev, jak vše dokládají přiložené fotografie.
Na závěr připojujeme informaci, že pokud Vaše děti v tomto
věku florbal baví a rády sportují, celý leden probíhají v našem
oddílu náborové tréninky do těchto nejmenších kategorií.
Více informací u předsedy oddílu na čísle 732 610 593.
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HOKEJBAL HC JESTŘÁBI
HODNOCENÍ PODZIMNÍ SEZÓNY A-TÝM –
1. NÁRODNÍ LIGA
Libor Komůrka:
„Hokejbaloví Jestřábi nastoupili do své další sezóny v 1. národní hokejbalové lize. Liga před letošním ročníkem zaznamenala velkou změnu, a sice to, že došlo ke spojení obou skupin Západ-Východ do jedné soutěže. Tudíž jsme se po letech
opět začali potkávat se známými rivaly ze západní části republiky, ale i s novými týmy. Soutěž má 20 týmů a bojuje se
o 16 míst do playoff. V základní části se sehraje celkem 23 zápasů. Po dvou třetinách je pohled na tabulku velice lichotivý.
Avšak cesta na toto místo nebyla jednoduchá. Jestřábi sice
udolali v prvním kole v derby Svítkov 4:2, ale z následných výjezdů do Opavy, Poličky a Jindřichova Hradce se vrátili vždy
s prázdnou (0:3, 1:5, 1:3). Po návratu pod park rozdrtili nováčka z Brna (10:0) a přetlačili Českou Třebovou (4:3). V okleštěné sestavě nestačili v Jihlavě na jednoho z favoritů soutěže
(1:5), ale to byl poslední zápas podzimu, kdy vyšli dravci naprázdno bodově. Začala domácí šnůra utkání, kdy Jestřábi potvrzovali, že z Přelouče se body vozí hodně těžko. Postupně
zdolali Chlumec 5:1, Mladou Boleslav 4:0, Karlovy Vary 13:2
a ztratili jediné dva body v nájezdech s Plzní-Liticemi (2:3 sn).
Pak začali body vozit i z výletů po výhře v Suchdole nad Lužnicí 3:1, doma porazili Jindřichův Hradec 4:0 a zvítězili v Třemošné 3:2. Následně vybojovali bod za prohru v nájezdech
v Dobřanech (2:3 n). Úspěšný podzim uzavřeli vítězstvím v Novém Strašecí (6:1).
Mužstvo opět sázelo na týmový výkon a především v domácích zápasech a v závěru podzimu i venku předvádělo pohledný hokejbal, který je zaslouženě dovedl až k současnému umístění. Je však pravdou, že tabulka je v horních patrech
velice vyrovnaná a za zatím suverénním Rakovníkem jsou týmy pěkně namačkané. Mužstvo těží jak ze zkušeností matadorů Šmída, Stoklasy, Příhody nebo Čapka, tak silné střední
generace hráčů -Svoboda, Moravec, Štefanský, bratři Kazimírové, či Vorba s Hejhalem. Velké penzum práce ve svých letech pak odvádějí v obraně Menc a Michatschläger. Do týmu
se zapracovalo i mládí, které prezentuje Hudec, Jakub Svoboda, Böhm, Novelinka či Teplý. V brance pak v dobré formě
chytá Brykner, kterému kryje záda Dvořáček.
Nelze však nyní dělat nějaké hlubší hodnocení, až jarní
část a především playoff ukáže, jak na tom mužstvo je. K tomu bude důležitá tvrdá zimní příprava, která hráčům začne
hned zkraje ledna 2016 a v prvním jarním kole přivítá 6. 3.
tým Jihlavy. Zatím vládne v klubu spokojenost, nikoliv však
uspokojení!
I přesto, že mančaft sází na kolektivní výkon, za zmínku
stojí několik čísel. Petr Svoboda je zatím na šestém místě kanadského bodování soutěže se 23 body za 15 branek a 8 asistencí, Luboš Moravec patnáctý s 19 body (10+9) a Jan Příhoda devatenáctý s 19 doby (5+14). Petr Brykner s průměrem
2.07 branky na zápas a 92,27% úspěšností zásahů pak čtvrtý mezi brankáři.“
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Na podzim nastoupili:
Brykner, Dvořáček - Stoklasa, Čapek, Šmíd, Štefanský, Michetschläger, Menc L, - Vorba, Moravec, Svoboda P., Příhoda, Hejhal, Mucha, Novelinka L., Kazimír M., Kazimír D., Hudec, Teplý, Böhm, Svoboda J., Jandát, Hutla, Kraus Jar. Novelinka P.,
trenér: R.Štefanský, vedoucí Sukup.
TABULKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI
1. HBC Rakovník
16
2. SK Jihlava
16
3. HC Jestřábi Přelouč
16
4. TJ Snack Dobřany
15
5. SK Kometa Polička
15
6. SHC Opava
15
7. TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec 16
8. HBC Plzeň-Litice
16
9. HbC Rondo Teplice
14
10. HBC JTEKT Svítkov
Stars Pardubice
16
11. TJ Tatran Třemošná
16
12. HBC Chlumec nad Cidlinou
14
13. HBC Tygři Mladá Boleslav
16
14. SK Kelti 2008
15
15. TJ Lokomotiva Česká Třebová 16
16. HBK Bulldogs Brno
15
17. HBC Nové Strašecí
16
18. SK HBC CSKA Karlovy Vary
15
19. HBC Kovodemont Most B
16
20. SK Suchdol nad Lužnicí
16

14
11
10
9
9
8
9
7
6

2
1
0
2
1
1
0
2
2

0
0
2
0
2
2
1
2
2

0
4
4
4
3
4
6
5
4

83:20
63:29
63:34
63:36
55:30
46:34
60:53
51:49
43:24

46
35
32
31
31
28
28
27
24

6
6
5
5
4
4
5
4
4
4
3

2
1
2
1
2
1
0
1
1
0
0

1
1
1
0
0
2
0
1
1
2
2

7
8
6
10
9
9
10
10
9
10
11

60:60
48:56
41:49
42:64
52:54
35:60
40:63
41:72
43:89
35:60
36:64

23
21
20
17
16
16
15
15
15
14
11

HODNOCENÍ MIKROPŘÍPRAVKY –
VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR
Tomáš Hájek:
„Na jaře letošního roku jsme založili mládežnický tým
v kategorii mikropřípravka pro ročníky 2008 a mladší, s cílem
přihlásit nejmenší Jestřáby do východočeského přeboru této
věkové kategorie.
Tréninkovou náplní malých Jestřábů byla především práce
s balonkem a postupné osvojování základních herních činností. Po cca 4 měsících tréninku jsme se zúčastnili velmi povedeného turnaje v Heřmanově Městci, kde jsme si prvně zahráli proti skutečnému soupeři. Zaplatili jsme nováčkovskou
daň v podobě série porážek, nicméně nám to nijak nevadí.
Dali jsme tři góly a v jednom utkání jsme dokonce byli velmi blízko remíze. Celkovým výsledkům však nepřikládáme
nijak zvlášť velký význam, nehrajeme hokejbal pro výsledky,
hrajeme pro radost.
V současné době trénujeme každé úterý a pátek v čase
16:30 - 17:30 v Orlovně a pomalu se chystáme k dalším soutěžním utkáním, která nás čekají na začátku příštího roku. Rádi přivítáme v našich řadách další malé sportovce, kteří budou
s radostí nosit Jestřába na prsou.“
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Koleský pøekážkový šampionát 2015
Koleské dostihové závodiště letos uspořádalo tři dostihové mítinky. Červencový mítink byl první a hlavní tohoto
závodiště, 1. srpna byl druhý a závěrečný, (závěrečný i v Čechách) byl 7. listopadu. V týž den se uzavřel bodovaný Koleský překážkový šampionát a uspěli tito:
n kategorie jezdec: Jan Kratochvíl,
n kategorie žokej: Josef Sovka,
n jezdkyně-amazonky: poprvé na koleském závodišti bodovala Veronika Řezáčová.

Po koleských dvou mítincích bodovali stejně na překážkách Josef Váňa st. a Jan Blecha. Třetí mítink rozhodl vítězně umístěním koní pro Josefa Váňu st. druhý Jan Blecha a třetí pozici drží Vladimír Vinklárek.
Z loňského roku svůj post obhájil Váňa st, Kocman a Váňa ml. 3 pro svá zranění nebodovali a jezdkyně Vokálková
v kolesách na překážkách nestartovala.
Koleští pořadatelé mají zájem otevřít své brány pro dostihy v dubnu 2016.
Josef Vaníček jun.

Mikulášská besídka v sokolovně
V neděli 6. prosince si Mikuláš udělal čas na přeloučské
sokoly. Zavítal na tradiční besídku, která je přehlídkou činnosti jednotlivých oddílů. Moderátorská dvojice Petra a Aleš
uvedli nejdříve cvičení nejmladších dětí s rodiči, pak plochu
tělocvičny zaplavili předškolní myšky a myšáčci, mladší žákyně s duchem ninjů zdolávaly stůl. Početný oddíl gymnastiky se předvedl ve třech vystoupeních podle věkových kategorií, zacvičili na koberci a předvedli skoky přes švédskou
bednu a do duchny. Všechny výkony cvičenců i mladých basketbalistů byly hojně odměňovány potleskem diváků. Pro
ně měli i letos moderátoři připravenou soutěž a sladké odměny. Velkým překvapením byla dvě vystoupení žen. V jednom bylo vtipně uvedeno nové nářadí, na kterém se cvičí
teprve od září – trampolínky, druhé byla ukázka stepaerobicu. Občerstvení pro vystupující zajistila tradičně pekárna
Jenta a ozvučení pan Drábek, kterým děkujeme za stálou přízeň. Mikuláš se svou družinou rozdal nakonec dárky. Druhá
adventní neděle se vydařila.
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