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Pøelouèská poliklinika a.s.

ordinace bude zajištìna:
1 lékaøem pro dospìlé
1 lékaøem pro dìti

ordinaèní doba od 7.00-13.00 hod.
bude ordinovat

na obvodì è. V.
nad lékárnou tel.: 467 002 873

bude ordinovat
na dìtském oddìlení.

oznamuje

omezený provoz ordinací dne:

27. øíjna 2008 - pondìlí

Lékaø pro dospìlé

Lékaø pro dìti

(ordinace Dr. Michala)

Odborná oddìlení a zubní ambulance
NEORDINUJÍ!!!
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Radní se sešli 1. 9. 2008. Na této
schůzi radní souhlasili s vyřazením pro-
jektové dokumentace na přístavbu tělo-
cvičny u ZŠ Smetanova z roku 2002. Měs-
to v té době požádalo o státní dotaci na
realizaci této stavby, neboR finanční ob-
jem díla v roce 2002 dosahoval 50 mil. Kč,
což bylo nad finanční možnosti města.
Na základě dalších neúspěšných žádostí
o dotaci v průběhu následujících let, se
došlo k závěru, že na stavbu v takovém
rozsahu se dotaci získat nepodaří. Pro-
to byla v roce 2005 objednána nová pro-
jektová dokumentace, která dílo řešila
v menším rozsahu než projekt původní.
Dle této dokumentace je stavba v tuto
chvíli realizována. Vzhledem k tomu, že
stará dokumentace byla vedena v účet-
nictví města jako rozpracovaný investič-
ní majetek, byla z majetku vyřazena.

Dále radní vyjádřili podporu pro změ-
nu způsobu dosud vyhlášeného záměru
prodeje nemovitosti bývalé školky ve Lho-
tě. V květnu tohoto roku oslovilo vedení
„Domova pod Kuňkou“ paní starostku ve
věci odkoupení bývalé školky ve Lhotě
pro účely chráněného bydlení jejich klien-
tů. Pozemek, který je u školky k realizaci
projektu nepotřebují, a proto je třeba zru-
šit vyhlášený záměr prodeje a oddělit po-
zemek k odprodeji.

Dalším bodem jednání byl okruh úko-
lů k zabezpečení provozu sportovní haly.
Radní uložili tajemníkovi MěÚ předložit
návrh právní formy pro zajištění provozu
sportovní haly a sportovní komisi předlo-
žit návrh potřeby sportovního dovybave-

ní pro jednotlivé oddíly a příspěvkové or-
ganizace města.

Radní vyhlásili záměr na výpůjčku
nebytových prostor v č.p. 651 v ul. Pardu-
bická vždy v pondělí v době od 9.00-12.00
hod. a od 14.00-18.00 hod. pro Občan-
skou poradnu Pardubice za účelem zří-
zení kontaktního místa služeb odborné-
ho sociálního poradenství.

Rada města obdržela žádost o na-
plánování opravy místní komunikace
a přilehlých chodníků v ulici Komenské-
ho. To se řešilo již na schůzi radních dne
11. 8. 2008. Město má zpracovaný har-
monogram oprav komunikací a chodní-
ků a opravy jsou limitovány finančními
prostředky. Lze tvrdit, že v roce 2009 se

rekonstrukce této ulice určitě neuskuteč-
ní. V odpovědi občanům, kteří tuto žá-
dost podali bylo také napsáno, že jedi-
né, co by mohlo urychlit tuto záležitost,
by bylo sdělení termínu provedení rekon-
strukcí některých budov v této ulici, které
jsou v havarijním stavu. Stejným způso-
bem se postupuje např. při rekonstrukci
části ulice Tůmy Přeloučského, kde ma-
jitelé přilehlých domů provádějí staveb-
ní práce v letošním roce a na rok 2009
je naplánovaná zbývající část ulice k re-
konstrukci. V dopise druhém občané pí-
ší, že domy rekonstruovat v nejbližší do-
bě nebudou, a proto požádali alespoň
o vyspravení nejhorších děr. Radní 1. 9.
2008 rozhodli, že ještě v průběhu září
bude provedena alespoň provizorní opra-
va komunikace a celková rekonstrukce
bude zařazena do plánu investic v ná-
sledujících letech.
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RADA MĚSTA PŘELOUČE

Dne 30. 6. 2009 bude ukončena výstavba víceúčelové spor-
tovní haly (ul. Kladenská). Rada města na své schůzi dne 7. 1.
2008 schválila orientační časový rozvrh využívání sportovní
haly takto:
Po - Pá: 8.00 hod. - 14.00 hod. hodiny tělesné výchovy základ-
ních škol. 14.00 hod. - 16.00 hod. volnočasové aktivity základ-
ních škol a DDM. 16.00 hod. - 22.00 hod. prioritně tréninky
sportovních klubů, které v současné době z důvodu nevyhovu-
jících prostor dojíždějí na tréninky do sportovních hal okolních
měst (basketbal, florbal, volejbal...). So - Ne: prioritně zápasy
sportovních klubů, které z důvodu nevyhovujících prostor v sou-
časné době dojíždějí na zápasy do sportovních hal okolních
měst. Rada rovněž schválila výši nájemného ve sportovní hale,

které bude činit 350,- Kč/hod. Vyzýváme tímto zástupce všech
sportovních klubů a oddílů, které budou chtít od 1. 7. 2009 v no-
vé hale provozovat své sportovní aktivity, aby kontaktovali před-
sedu sportovní komise města p. Mgr. Vlastimila Rambouska
ve věci časového požadavku i potřeby sportovního vybavení pro
svou činnost.

Pro úplnost dodávám, že náklady na vybudování této ha-
ly budou činit cca 48 mil. Kč. Město uspělo se svou žádostí
o dotaci na výstavbu haly z fondů EU, výše dotace, kterou
město zpětně obdrží (uznatelné náklady), bude činit 39 mil. Kč.
S dalšími výdaji město počítá na výstavbu parkovacích ploch
pro osobní automobily i autobusy návštěvníků sportovní haly,
jejichž výstavba bude dokončena současně se stavbou spor-
tovní haly. Do konce letošního roku bude v areálu Základní
školy v Kladenské ulici vystavěna další budova, ve které je si-
tuována keramická dílna pro potřeby školy a byt pro správce
sportovní haly.

Irena Burešová
starostka

Využití
nové sportovní haly

Inzerce



Zveme všechny, kteří chtějí nějakým způsobem přispět do
Roštu, debatovat nad obsahem, nad rubrikami a články, k přá-
telskému posezení do Vinotéky a galerie Kotýnek ve středu
15. 10. 2008 od 17.00 hod. S sebou vezměte dobrou náladu
a spoustu tvůrčích nápadů.                                redakce

Bohužel z kapacitních důvodů se do tohoto čísla již neve-
šel příspěvek pod názvem „TURNAJE MLADŠÍCH ŽÁKŮ“ - rag-
by. Celý příspěvek naleznete na webových stránkách města
www.mestoprelouc.cz v položce Přeloučský rošt.

Kalendáře pro rok 2009 jsou již nyní připraveny k prode-
ji v trafikách a na městském úřadě. Pro tento rok kalendáře
zdobí obrázky přeloučských historických domů paní Marcely
Danihelkové. Cena stolního i nástěnného kalendáře je jed-
notná 120,- Kč/ks.

4 Přeloučský ROŠT

! Zprávy z radnice 

����������	
�����

������������

�����������

����������	
�

���������	
�

Jan Burian - Návštìva

Jiøí Èerný & Karel Kryl
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CO SE DO ROŠTU NEVEŠLO

KRO( )OVÁNÍŠT

KALENDÁŘE 2009
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Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 8. 2008 evidováno celkem
722 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci srpnu tedy činila v této oblasti 5,09 %. K obcím s nej-
větší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.
Tetov (18,33 %), Vápno (17,54 %), Pravy (13,51 %), Přelovice
(10,71 %), Přepychy (10,53 %), Sovolusky (10,45 %), Morašice
(9,8 %,) Poběžovice (9,76 %), Rohovládova Bělá (9,55 %), Tur-
kovice (9,52 %). Dále uvádím další míru nezaměstnanosti:
Chvaletice (4,92 %), Choltice (3,12 %), Břehy (5,63 %). V Pře-
louči dosahovala míra nezaměstnanosti 4,15 %.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
3,47 % s celkovým počtem 3352 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 3,76 %, Holicko 2,85 % a Pře-
loučsko 5,09 %.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 8. 2008 cel-
kem 6096 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo
připadlo v okrese Pardubice v průměru 0,5 uchazeče. Na Pře-
loučsku bylo k 31. 8. 2008 hlášeno na ÚP celkem 471 volných
pracovních míst (300 VM firma Kiekert CS s.r.o.). Na 1 volné
pracovní místo připadlo celkem 1,5 uchazeče.

Michaela Hývlová
vedoucí pobočky

Kontakt: DiP Přelouč - ÚP Pardubice
K. H. Máchy 908, Přelouč

Oddělení zprostředkování - telefon: 466 958 827
Kontaktní místo státní sociální podpory - telefon: 466 953 516

Více informací: http://portal.mpsv.cz

V červenci 2008 zahájila firma M-SIL-
NICE a.s. stavební práce inženýrskými sítě-
mi, kanalizací a přeložkami sítí. Slavnost-
ní zahájení stavby autobusového nádraží
se konalo 8. 9. 2008. Několik slov pronesl
Ing. Křenek - zástupce dodavatele a paní starostka Irena Bure-
šová. Přítomen byl také Ing. Mareš - radní pardubického kraje.
Poté do Přelouče dorazil i Ing. Ivo Toman, hejtman pardubické-
ho kraje, který přál přeloučským občanům brzké zkvalitnění
dopravní obslužnosti. Město očekává, že jako člen výboru re-
gionální rady NUTS II podpoří žádost o dotaci, kterou město
uplatnilo ve výši cca 19 mil. Kč právě na stavbu autobusového
nádraží. Dokončení stavby je plánováno na konec května 2009.
Předpokládané celkové náklady jsou 25 300 000,- Kč, z čehož
stavební práce činí cca 19,5 mil. Kč a cca 1 300 tis. Kč bude
třeba na výměnu oken místností v domech v ul. Hradecké a Slad-
kovského. Dalšími položkami jsou přeložky kabelů a ostatní ná-
klady nutné k zajištění výstavby.

Celková rozloha areálu je 6820 m2. Areál bude mít 8 nástu-
pišR, chodníkové bezbariérové plochy, informační tabule, parko-
vací místa pro osobní vozidla, odstavná stanoviště, čekárnu a vý-
pravní budovu s hygienickým zázemím pro cestující.

10 / 2008 5

Zprávy z radnice !

Trh práce
na Přeloučsku

Stavební akce „Autobusové nádraží Přelouč“

Inzerce



Slavnostní večer již 14. ročníku soutěže o nejlepší tvůrčí
a herecké výkony v dabingu proběhl 20. 9. 2008 od 17.00 hod.
ve velkém sále Občanské záložny. Večerem předávání cen
Františka Filipovského provázela Valérie Zawadská. Ceny by-
ly předány v tomto pořadí:

1) Zvláštní cena F. Filipovského za mimořádné dabingové
zpracování televizních nebo filmových snímků různých žán-
rů včetně tvorby animované, dětské a TV seriálů obdrželi
Impresionisté - překlad Petra Mertinová, zvuk Jiří Meixner,
dialogy Jana Mertinová, režie českého znění Zdeněk Hruška,
vyrobila Česká televize.

2) Cena Asociace pracovníků se zvukem za nejlepší zvuk
dabovaného audiovizuálního díla získal Zodiac - zvuk Ri-
chard Tomíček, (režie českého znění Martin Kot), vyrobilo AW
Studio Praha.

3) Cena Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořád-
nou kvalitu překladu a úpravy dabovaného audiovizuální-
ho díla obdržely Hrozny hněvu - překlad a dialogy Jiřina Hra-
decká, zvuk: Jiří Meixner, režie českého znění Zdeněk Hruška,
vyrobila Česká televize.

4) Cenu FITESu za mimořádné dabingové zpracování
hodnotného audiovizuálního díla získala Společnost mrt-
vých básníků - překlad a dialogy Jana Mertinová, zvuk Jozef
Kušnír, režie českého znění Elmar Kloss, vyrobila Česká te-
levize.

5) Cenu Fitesu za celoživotní mimořádnou dabingovou tvor-
bu obdržela Jarmila Hampacherová.

6) Cenu Fr. Filipovského za nejlepší mužský herecký výkon
v dabingu získal Jiří Plachý za roli Flash Maddena ve filmu
V křesle režiséra (dialogy a režie českého znění Martin Velda),
vyrobila SDI Sun studio - HBO.

7) Ceny Prezídia herecké asociace za celoživotní mistrov-
ství v dabingu získali:
Jiřina Petrovická Josef Zíma
Antonie Hegerlíková Lubomír Lipský

8) Cenu Fr. Filipovského za nejlepší ženský herecký výkon
v dabingu získala Alena Vránová za roli slečny Marpleové ve
filmu To je vražda, řekla (dialogy a režie českého znění Karo-
lína Průšová), vyrobila CET 21 s.r.o. - NOVA.

6 Přeloučský ROŠT
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PŘEDÁVÁNÍ CEN FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO



Krátce po poledni proběhl před Gymnáziem Přelouč kon-
cert Kmochovy hudby Kolín. Poté se k hudbě připojil dětský

průvod masek a spolu s mažoretkami prošli městem na Ma-
sarykovo náměstí, kde byly masky odměněny.
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Ministerstvo kultury ČR
Pardubický kraj

Východočeská plynárenská, a.s.
ČEZ, a.s.

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. 
Kobla, spol. s r. o. realizace staveb
Generali PojišRovna, a.s.

VOLARIS s.r.o.
SVOS spol. s r.o.
Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o.

M&M reality holding, a.s.

Česká spořitelna a.s.
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
MPH Medical Devices, s.r.o.
ELMET, spol. s r.o.
BISS, s. r. o. 
KASI, spol. s r.o.
AGRA - Bohemia, a.s.
SUMO, s.r.o.

BRUNNTHALLER - CS s.r.o.
Stavební podnik Přelouč, s.r.o.

MITO 2001 s.r.o.
JENTA spol. s r.o.
TEPOSTOP, společnost s ručením ome-
zeným
MIMA SERVIS s.r.o.
Švec Zdeněk, hračky-papír

Česká televize 
Český rozhlas Pardubice

Ing. Ivan Moravec
místostarosta

města Přelouče

Město Přelouč děkuje za finanční podporu,
díky které se mohl uskutečnit již XIV. ročník udílení cen za dabing:



Naše město se ve spolupráci se spo-
lečností ASEKOL rozhodlo usnadnit obča-
nům třídění vysloužilých malých elektro-
zařízení. Každý občan má nyní možnost
zanést starý mobil, kalkulačku, telefon,
drobné počítačové vybavení, discman
nebo MP3 přehrávač na městský úřad
a zdarma se jej zbavit vyhozením do při-
pravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umís-
těn přímo v budově městského úřadu
vedle schodů proti dveřím do poklad-
ny. Kolektivní systém ASEKOL následně
zajistí zdarma odvoz a ekologickou li-
kvidaci. 

Hlavním cílem vedle usnadnění tří-
dění drobných elektrozařízení je také zvý-
šení množství sebraných malých spotře-
bičů. Ty totiž většinou končí v komunál-
ním odpadu. Pokud se elektrospotřebič
obsahující zdraví škodlivé materiály vy-
hodí spolu s běžným odpadem do popel-
nice, nedojde k jeho recyklaci, ale skon-
čí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně
dochází k hromadění odpadu, který by
mohl být znovu využit. Naopak pokud
je elektrozařízení odevzdáno k recykla-
ci, je zajištěno, že drtivá většina vyslou-
žilého spotřebiče bude opětovně využi-

ta. Šetří se tak přírodní zdroje a životní
prostředí. Podrobnosti o třídění elektro-
odpadu najdete na www.elektrosrot.cz.
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Mobilní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu,

zpětný odběr elektrozařízení
místní části města Přelouče
Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje

pro místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lho-
ta, Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy) svoz komunálního
velkoobjemového a nebezpečného odpadu a svoz použi-
tého elektrozařízení pocházejícího z domácností v rámci
zpětného odběru. 

Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, ko-
berce, apod., dále pneumatiky

Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly od
barev, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (mono-
články, baterie), apod.

Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: led-
nice, televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehlič-
ky, varné konvice, apod.

Tento mobilní svoz se týká místních částí a bude probí-
hat podle následujícího harmonogramu:

Termín svozu: sobota 1. LISTOPADU 2008

Svoz větví
místní části města Přelouče
Oznamujeme občanům místních částí města Přelouče (Kle-

novka, Štěpánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice a Tupe-
sy), že Technické služby města Přelouče provedou svoz větví
ořezaných ze stromů a keřů. Svoz se uskuteční 

v pondělí 3. LISTOPADU 2008
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Svoz větví město Přelouč
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služ-

by města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stromů
a keřů. Svoz se uskuteční 

v pondělí 10. LISTOPADU 2008
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Svoz bioodpadu
v hnědých plastových nádobách 

Oznamujeme občanům města Přelouče a místních částí, že
svoz bioodpadu zajišlovaný pomocí hnědých plastových
nádob bude prováděn do konce 45. týdne; poslední svoz
tedy bude uskutečněn v týdnu od 3. do 7. listopadu 2008
v závislosti na dané lokalitě. V případě příznivých povětrnost-
ních podmínek bude tento termín prodloužen a občané o té-
to skutečnosti budou operativně informováni prostřednictvím
městského rozhlasu. 

Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické bude možné biolo-
gicky rozložitelný odpad ukládat i nadále. Připomínáme pro-
vozní dobu sběrného dvora:

Pondělí 13 - 17 hod.
Středa 10 - 15 hod.
Pátek 13 - 17 hod.
Sobota 8 - 12 hod.

Podzimní svoz v Přelouči a místních částech

E-box nám usnadní třídění drobných elektrozařízení
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Školní rok 2008/2009
I. stupeň 

I.A Souček Milan, PaedDr.
I.B Staňková Dana, Mgr.
II.A Hýžová Henrietta, MUDr.
II.B Černohlávková Markéta, Mgr.
III.A Káňová Viola, Mgr.
III.B Cyroňová Dobroslava, Mgr.
IV.A Richterová Ilona, Mgr.
IV.B Šorfová Václava, Mgr.
V. Ostatek Vlastimil, Mgr.

II. stupeň
VI.A Skálová Martina, Mgr.
VI.B Müllerová Jana, Mgr.
VII.A Jelínková Hana, Mgr.
VII.B Podlasová Lenka, Mgr.
VIII.A Katonová Dana, Mgr.
VIII.B Nápravníková Marta, Mgr.
IX.A Špačková Jana, Mgr.
IX.B Marková Miloslava, PhDr.

Školní družina:
Jarmila Prokopcová Kasalová, 

ved. vychovatelka oddělení č. 1
Eva Zoulová, 

vychovatelka oddělení č. 2
Kateřina Nečasová, 

vychovatelka oddělení č. 3
Ředitelka školy: 

Hana Konvalinková, Mgr.
Zástupce ředitele školy:

Květoslava Pokorná, Mgr.
Výchovný poradce:

Martin Bulušek, Bc.
Učitelé bez třídnictví: Petra Chotěbor-

ská, Mgr., Milada Nováková,
Marcela Pospíšilová, Eva Rejfo-
vá, Mgr., Marta Holická, Mgr.

Ekonomické oddělení: Libuše Hájková,
Ivana Rambousková

Školník: Josef Svoboda
Úklid: Jana Marková, Iveta Netušilová,

Lenka Macnerová 

Umístění tříd:
nová budova: I.AB, II.AB, III.AB,
IV.AB., ŠD
hlavní budova: V., VI.AB, VII.AB,
VIII.AB, IX.AB

Prázdniny:
podzimní: pondělí 27. 10. 2008 

a středa 29. 10. 2008
vánoční: 22. 12. 2008 - 2. 1. 2009, 

nástup do školy 5. 1. 2009
pololetní: 30. 1. 2009
jarní: 16. 2. - 22. 2. 2009

velikonoční: 9. 4. a 10. 4. 2009
hlavní: 1. 7. - 31. 8. 2009

Pedagogické rady: 25. 9. 2008, 20. 11.
2008, 22. 1., 16. 4., 25. 6., 30. 6. 2009
čtvrtek

Schůzky s rodiči: 30. 10. 2008, 8. 1. 2009,
21. 5. 2009 čtvrtek

Zápis do 1. třídy: 16. 1. 2009
Státní svátky: 28. 9., 28.10., 17. 11. 2008,

1. 5., 8. 5. 2009
Vysvědčení: 29. 1. 2009, 30. 6. 2009 
Rozloučení s 9. r. 23. 6. 2009
Školní rok 2009/10 začne: 1. 9. 2009

Naši cyklisté
Žáci nynější páté třídy Erika Khore-

lová, Štěpánka Urbanová, Honza Boura
a Jan Školník si zaslouží velikou pochva-

lu za reprezentaci naší školy. V okres-
ním kole Soutěže ml. cyklistů vybojova-
li nádherné druhé místo.

Mgr. Dana Staňková

První den ve škole
1. září usedlo poprvé do lavic 48 nej-

mladších žáčků naší školy, tentokrát při-

šli ještě za doprovodu svých rodičů a pra-
rodičů.

Usměvavé prvňáčky přivítali samo-
zřejmě jejich třídní učitelé, vedení ško-
ly a mnoho štěstí a úspěchů jim popřá-
la paní starostka.

Doufáme, že i další dny jejich školní
docházky budou pro tyto děti stejně ra-
dostné a zažijí se svými spolužáky i uči-
teli spoustu hezkých chvil.

Mgr. D. Staňková

Rekonstrukce WC
Toalety na ZŠ v tzv. „staré budově“ již

delší čas neodpovídaly hygienickým po-
žadavkům. V letošním roce zřizovatel

MÚ Přelouč uvolnil částku téměř 2 mil. Kč
na rekonstrukci. Ta začala již 20. června
a byla dokončena 22. 8. 2008. S výsled-
kem jsme velmi spokojeni a zřizovateli
moc děkujeme.              vedení školy
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Začal jubilejní školní rok
Vstoupili jsme do nového školního

roku. Z hlediska historie naší školy je
to rok velmi významný, protože oslavíme
půl století její existence. 

Začátek nového školního roku, který
letos připadl na pondělí 1. září, se však
stane také důležitým mezníkem v životě
devětadvaceti prvňáčků a jejich rodičů.

Poprvé ve škole je slavnostně přivítali ře-
ditel školy Mgr. František Jelínek, mís-
tostarosta města Ing. Ivan Moravec, zá-
stupkyně ředitele Mgr. Magda Pacáková
a paní učitelky Mgr. Jitka Capaliniová
a Mgr. Dana Dostálová. Nezapomenutel-
ně se tento den zapíše do paměti našich
nových školáčků i díky již tradičním slav-
nostním projíž~kám v kočárech Národ-
ního hřebčína Kladruby n. L. 

Přejeme našim prvňáčkům, aby jim
úsměv a nadšení z prvního školního
dne vydržely po celý škoní rok i v letech
dalších.

Mgr. Zdeňka Hostašová

Den otevřených dveří
v prvních třídách se uskuteční v pon-
dělí 13. 10. 2008 1. - 3. vyučovací hodi-
nu (od 8 do 10,45 hod.)
Srdečně zveme rodiče a další zájemce.

Nabídka
zájmových kroužků

letos nově rozšiřuje možnosti aktivní-
ho trávení volného času pro naše žáky
a umožňuje snadnější dostupnost těch-
to volnočasových aktivit. Činnost zájmo-
vých kroužků bude probíhat v prostorách
základní školy. Mladším dětem zajistíme
dozor a bezpečný přesun ze školní dru-
žiny do kroužku. Kroužky zahajují svou
činnost od 1. 10. 2008. 

Pasování na čtenáře
V úterý 16. září 2008 proběhla v Ob-

řadní síni města Přelouč slavnost, které
se zúčastnily děti ze 2.B, jejich rodiče

i prarodiče. Mezi hosty byl přivítán i ře-
ditel školy Mgr. Jelínek.

A co to bylo za slavnost? Děti byly
slavnostně pasovány na čtenáře. Malí
čtenáři však museli nejdříve prokázat své
čtenářské dovednosti, a proto dopoled-
ne podstoupili čtenářskou zkoušku. Pa-
ní knihovnice byla se čtením dětí velmi
spokojená, a tak se všichni těšili na od-
poledne.

„Dnes už mámě čteme sami“... zněla
slova úvodní básničky. A pak už přišla
Paní Kniha - vládkyně říše Fantazie, kde
bydlí všechny pohádky, příběhy i sny a Ry-
tíř všech písmenek. Následovalo pasová-
ní starobylým mečem a slib dětí, že se
budou o své knížky hezky starat a stanou
se dobrými čtenáři.Pro vzpomínku na tu-
to událost děti obdržely čtenářské průka-
zy, upomínkové předměty města Přelouč
a knihy „na jméno“, které svým dětem
věnovali rodiče.

Chtěla bych touto cestou, za sebe
i děti, ještě jednou poděkovat všem, kte-
ří se podíleli na přípravě této akce, ze-
jména paní Ladislavě Hývlové z městské
knihovny, neboR jsem přesvědčena, že
bude pro děti krásnou vzpomínkou na
čtenářské začátky.

Mgr. Alena Malečková, 
třídní učitelka 

Sběr starého papíru
Na říjen připravujeme sběr starého

papíru. Prosíme všechny rodiče, prarodi-
če a ekologické příznivce, aby přinesli
starý papír, tentokrát před novou přístav-
bu II. stupně v ulici Školní (prostor mezi
školní jídelnou a ZŠ). Datum upřesníme
ve vývěskách, na našich internetových
stránkách, v žákovských knížkách dětí.

Výtěžek této akce bude použit na za-
koupení druhé interaktivní tabule, tento-
krát na II.stupeň. Cena IAT včetně softwa-
re, dataprojektoru a PC sestavy je asi
95 000 Kč. Prosíme proto zároveň všech-
ny rodiče našich dětí o případné spon-
zorsky darované peníze, kterými by na
nákup této velmi atraktivní školní po-
můcky přispěli. Předem děkujeme.

Mgr. Magda Pacáková
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DALŠÍ ZLATO PRO DECHOVÝ ORCHESTR
ZUŠ PŘELOUČ

Dechový orchestr naší školy se zúčastnil ve dnech 6. -7. 9.
2008 Mezinárodního soutěžního festivalu dechových hu-
deb v polském Leszne, kde byl oceněn ZLATÝM PÁSMEM.
V celkové konkurenci 15 zahraničních dechových orchestrů si
vedl naprosto skvěle. Panu kapelníkovi Michalu Chmelařovi se
navíc podařilo v Polsku navázat nové kontakty, které zname-
nají pro orchestr nové příležitosti k soutěžním i festivalovým
setkáním. Cestu našeho orchestru podpořilo i Ministerstvo kul-
tury České republiky. Pevně věříme, že se našim muzikantům
bude takto dařit i nadále a že budou dělat dobré jméno naší
škole i celému městu. 

PRÁZDNINOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Prázdniny jsou pro nás pro všechny časem relaxace a uvol-

nění. Je báječné, že tento čas chápou někteří naši žáci a pe-
dagogové i v rozměru společné práce, která je pro ně natolik
občerstvující, že je přímo nabíjí a směřuje k novým plánům,
úkolům a závazkům. 

V letošním roce to bylo soustředění dechového orchestru
školy, které se konalo ve dnech 25. 8. - 29. 8. v autokempu Bře-
hy u Přelouče.

Během tohoto soustředění se pedagogům podařilo nejen
připravit orchestr na mezinárodní klání v Polsku, ale byl zde
založen i nový Malý dechový orchestr ZUŠ Přelouč, a to z nej-
zkušenějších hráčů a zpěváků naší školy. Jeho první veřejnou
premiérou bude soutěžní vystoupení na Vejvodově Zbra-
slavi dne 27. 9. 2008. 

Děkujeme všem, kdo se na soustředění i práci dechové-
ho orchestru podílejí a držíme palce do všech aktivit, kte-
ré s příchodem pana kapelníka Michala Chmelaře berou
dech nám všem.                                  Jana Bednářová

VÝZNAMNÉ DATUM V ŽIVOTĚ NAŠÍ ŠKOLY
Je tomu již dvacet let, kdy

byla otevřena budova ZUŠ Pře-
louč v ulici K. H. Máchy v čísle
popisném 325. Slavnostní ote-
vření proběhlo dne 1. listopadu
1988. Velkou zásluhu na jejím

vybudování měl tehdejší ředitel školy pan Stanislav Polanský
a celá řada dobrovolníků z řad rodičů, kteří zde dobrovolně
a bez nároku na finanční odměnu odpracovali spousty hodin.

Škola prošla v budoucnu ještě několika úpravami, ale její
charakter zůstal zachován. Budova s krásnou zahradou, o kte-
rou pečuje paní Václava Pištorová a pan školník Ivan Sokyra, je
naší chloubou a je obdivována všemi, kdo k nám zavítají. 

K tomuto krásnému a významnému výročí, které o rok před-
chází oslavy 60. výročí založení umělecké školy v Přelouči,
jsme se rozhodli uspořádat dne 5. listopadu 2008 slavnost-
ní koncert od 17:00 hodin v koncertním sále školy. 

Zveme všechny, kdo máte rádi příjemná setkání a potřebu-
jete načerpat dobrou atmosféru, na tento koncert i k prohlídce
naší školy. Věříme, že nebudete zklamáni a že k nám zavítáte
i někdy v budoucnu.                                     Vaše ZUŠka

Třicet let dětských hlásků
V roce 1978 vznikl dětský pěvecký sbor Korálek díky paní

učitelce Haně Vašátkové. Tento sbor působil při základní ško-
le, poté v devadesátých letech přešel pod Základní uměleckou
školu, kde zpívají děti dodnes. Jeho řadami prošlo mnoho zpě-
váků, sbormistrů, korepetitorů a organizátorů různých akcí
a zájezdů. A na vás všechny se te~ obracíme. Korálek a dětské
sborové zpívání v Přelouči oslaví třicátiny; poj~te je s námi osla-
vit. Vzpomínání a ohlédnutí za uplynulými léty se uskuteční
na začátku jara (výhledově březen-duben 2009). Všichni, kdo
máte zájem setkat se a vzájemně si zavzpomínat, zasmát se,
přihlaste se, prosím, na kontaktní mail koralek-zusprelouc@
@seznam.cz, ze kterého budou odesílány všechny informace
ohledně oslav. Do mailu, prosím, pište své jméno (nynější, ale
i za svobodna), rok nebo rozmezí let, kdy jste do sboru chodi-
li, abychom věděli, o kterou věkovou skupinu jde. Věřte, má to
svůj smysl. Více informací najdete také na webových stránkách
přeloučské zušky www.zus-prelouc.cz. Již te~ se těšíme na spo-
lečné setkání.                        Michaela Nováková (Drábková)
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Naše prázdninové aktivity
HISTORICKÝ TÁBOR

Náš historický tábor se nacházel v pomezní krajině Česko-
moravské vrchoviny s rozsáhlými lesy Ranského masívu spa-
dajícího do CHKO Ž~árských vrchů, národní přírodní rezervace
Ransko a přírodní lokality Borovských jezírek. Celotáborová
hra zaměřená na První křižáckou výpravu provázela děti od
jejího vyhlášení r. 1095 v Clermontu papežem Urbanem II, až
do ukončení křižáckého tažení. Hodnoceni byli nejen družiny,
ale jednotlivci, kteří sbírali body a získávali tak titul pážete,
rytíře, hraběte, markrabího a vévody. Povyšování do šlechtic-
kého titulu bylo provedeno slavnostním pasováním a dosa-
žená hodnost byla viditelně nošena formou přívěsku na ruku.
Děti byly rozděleny do tří družin, kde si každý zhotovil varkoč
(jednoduché roucho), na který si vymaloval vlastní erb. Každá
družina si vyrobila společnou korouhev (prapor), u které se hod-
notila nápaditost a provedení. Každé ráno jsme obdrželi lis-
tinu od vrchního velitele první křižácké výpravy, vévody Rai-
monda z Toulouse, která oznamovala, co v ten den konati se
bude. Vévoda nás seznámil s rytířským devaterem, které bylo
jako zákon pro každého účastníka tábora:
1. Měj vždy na paměti, že slovo dělá nejen rytíře, ale i kmána,

pachole či ženštinu.
2. Pravda a spravedlnost ti musí ležet na srdci především,

nikdá bys neměl váhati a otáleti, nýbrž meč svůj pro ně
zvednouti.

3. Správný rytíř musí býti Bohu svému a zemi své oddán tě-
lem i duší.

4. Ztratí-li rytíř svou čest, není pro jeho ducha jiné záchrany
než věčně blouditi v pekelných sídlech a nikdy klidu ne-
najíti.

5. Bližním svým a okolním pomáhej bez vidiny odměny či jiné-
ho užitku, Pán tě za všelikou snahu odmění sám. K příteli
se chovej přátelsky, nekálej naň, pokud v neštěstí bude a ne-
přítele svého cti, bojuj s ním, ale nikdy jej neostouzej.

6. Přesvědčení tvé a víra je to nejhodnotnější, což jsi mohl
zploditi, proto je braň, ale pamatuj: V bludu setrvává pouze
hloupé hovádko u cesty.

7. Pokud ti tvůj představený zadá úkol, ber jej bez připome-
nutí a nářků, vždy jej dotáhni do konce.

8. Pamatuj „Mluviti stříbro, mlčeti zlato.“ Tajnosti naše nikomu
nevyzra~. Jednej a konej vždy v pravou chvíli, aby toto vše
k užitku bližního bylo a ne na jeho škodu.

9. V případě prohry či nezdaru nehledej své štěstí v mrzoutství
či zlobě, neboR je třeba hleděti do budoucna s otevřeným
hledím doufajíce, že se nepříznivý los osudu, kterýž ti na-
ším Pánem byl dán, otočiti ráčí.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci tá-
bora, na jeho zajištění, jak finančními, tak věcnými dary. Po-
děkování patří zejména:

MÚ Přelouč za finanční pomoc a dárky pro děti.
Firmě Mover - Arnoštu Verunáčovi a firmě Josef Hejný za dopravu
Penny marketu Přelouč za potraviny
Pekárně Jenta a Kaska za pečivo
Ovoce a zelenina Ilona Hajnová za ovoce
Prodejně Krtkův ráj, Bazar-zastavárna-starožitnosti, hračky Alfa
a prodejně textilu v Pražské ul. p. Pham Quoc Tri za dárky. 

VÝLET DO BRNA
Zástupci klubu Radost vyrazili na slavnostní promoci svého

vedoucího Radoslava Housy na Masarykovu univerzitu v Brně.

Po promoci následoval výlet po Brně spojený s návštěvou hra-
du Špilberk.

BOBOVÁ DRÁHA V KUTNÉ HOŘE
K dalším prázdninovým výletům patřili adrenalinové závo-

dy na bobové dráze v Kutné Hoře spojené s prohlídkou histo-
rického centra města. 

Co připravujeme:
" Od října bude v klubu připojený internet, na který budou mít

děti přístup zdarma.
" Každé pondělí od 15-16 hod budou mít děvčata možnost vě-

novat se gymnastice v tělocvičně sokolovny pod vedením
Bc. Mrkvičkové.

" Od října každé pondělí od 16:15 logopedie pod odborným
vedením Bc. Mrkvičkové. 

" Začne probíhat výuka Anglického jazyka
" Vzdělání se též bude rozvíjet v počítačové gramotnosti.

Klub je otevřen od PO do ČT v době od 14.30 do 17.30 hod.
kolektiv klubu Radost
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CO SE DĚLO V JAKUB KLUBU V ZÁŘÍ
Dne 8. 9. 2008 se konal v Jakub klubu „Den otevřených

dveří a soutěží“. Klub celkem navštívilo 13 dospělých a 77 dě-
tí. Návštěvníci byli seznámeni s nabízenými službami zařízení
a mohli si prohlédnout výrobky dětí z Jakub klubu. Pro děti by-
ly připraveny soutěže, sladké odměny a propagační materiály.
Kdo chtěl, mohl si namalovat vodovými barvami sádrový odli-
tek. Všem, kteří se přišli do našeho zařízení podívat, děkujeme
za návštěvu.

Měsíc září probíhal ve znamení Františka Filipovského.
S dětmi jsme si povídali o udílení cen Františka Filipovského za
dabing v Přelouči, o tom, že je přeloučským rodákem a které
filmy daboval. Děti si také mohly samy prakticky zkusit, co da-
bing obnáší. 

Co připravujeme na říjen
Na měsíc říjen připravujeme téma zvířátka. Chtěli bychom

si s dětmi povídat o zvířátkách, navštívit ZOO ve Dvoře Králové,
a nemohou chybět ani výtvarné činnosti na toto téma.

kolektiv Jakub klubu

RODINNÉ CENTRUM KUBÍČEK 
Program na říjen

(pravidelně úterý a čtvrtek 9:00 - 11:30,
vstup volný)

Út 7. 10. Předáváme si zkušenosti: Denní režim dítěte
Čt 9. 10. Hrátky v tělocvičně
Út 14. 10. Příprava na posvícení - výzdoba

Čt 16. 10. KOLÁČKOVÉ POSVÍCENÍ
- soutěž o nejlepší koláčky
- vlastní tvorba (v klubovně) z vizovického těsta

Út 21. 10. Masáže dětí s paní S. ŠRovíčkovou z Pardubic:
Význam masáží a plavání pro malé děti

Čt 23. 10. Rybičkový rej/říkanky, malování, papírové sklá-
danky

Čt 30. 10. Popolini - moderní látkové plenky z přírodních ma-
teriálů (přednáší L. Aišmanová)

Kurz malování na hedvábí s Jitkou Myšičkovou
- středa 22.10. v čase 17.00 - 19.00 hod. Zveme maminky, babič-
ky i další zájemce. Kurzovné činí 50 Kč.

Akce KOLÁČKOVÉ POSVÍCENÍ
Dne 16. 10. se pravidelně slaví přeloučské posvícení, je to-

tiž svátek sv. Havla a právě na tento svátek byl vysvěcený náš
kostel sv. Jakuba na Masarykově náměstí.

A protože posvícenské koláčky vždy patřily k správné osla-
vě, připravili jsme soutěž o nejlepší koláčky. Koláčky do sou-
těže budeme přijímat ve čtvrtek 16.10. v Rodinném centru Ku-
bíček od 9 hodin do 11.30, kde budou vystavené. Odpoledne
se sejdou děti v Jakub klubu a v 15.00 hod. vyberou tři nejlep-
ší. Vítězné hospodyňky zkontaktujeme a předáme jim hodnot-
né knížky, pro všechny účastníky budou připravené malé od-
měny. Doufám, že máte nějaký skvělý recept a přinesete
své koláčky do soutěže!

Akce bude pak pokračovat i v neděli 19.10., kdy se slaví
v celé církvi tzv. Misijní neděle a to už od roku 1926. To zna-
mená, že se ve všech katolických kostelech na celém světě se
pořádá sbírka na misie (například pro podporu práce misio-
nářů v Ugandě, Malawi a v mnoha dalších chudých státech).
V neděli se budou po mši svaté před kostelem sv. Jakuba „pro-
dávat“ posvícenské koláčky, které dostane každý, kdo půjde oko-
lo, za jakýkoliv finanční příspěvek na tento účel.

Z výtěžku naši Tříkrálové sbírky jsme i my v záměru vyčle-
nili 5 % na tuto pomoc a tyto peníze přidáme k celému výtěž-
ku sbírky a odešleme. O celkové částce budeme informovat
příště.

Zdenka Kumstýřová

SBĚR OŠACENÍ
Ve spolupráci se Sdružením žen při KDU-ČSL

Přelouč pořádáme opět po roce sběr ošacení pro
Diakonii Broumov, která zásilku roztřídí a odešle,
kde bude potřeba.

Sbírka bude probíhat během pondělí 13. 10.
2008 v době od 8.00 do 19.00 hod. na vlakovém
nádraží v Přelouči. Čisté věci přinášejte, prosím,
v igelitových pytlích nebo v krabicích. Sbírá se oša-
cení, obuv, kabelky i hračky. Slíbili jsme, že vagon
v Přelouči naplníme, tak děkuji, že nám s tím po-
můžete.

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
sídlo: Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107, www.charitaprelouc.cz�������



V poslední době se hodně mluví o tzv. RODINNÝCH PASECH.
Proto Rodinné centrum Kubíček a Sdružení žen při KDU-ČSL
v Přelouči uspořádalo v pondělí 15. září v hotelu Bujnoch be-
sedu na toto téma s krajským radním, patronem projektu Bc. Mi-
loslavem Macelou a členkou sociálního výboru krajského za-
stupitelstva ing. Zdenkou Kumstýřovou.

Přítomní získali vyčerpávající informace o Rodinných pasech
a i následné dotazy radní Macela fundovaně zodpověděl.

A co jsme se dověděli?
Nabídkou slev se zlepší přístupnost k širokému spektru

kulturních akcí, zboží a služeb. Nabídka je o to zajímavější, že
slevy lze uplatnit po celém území České republiky, Slovenska
a Dolního Rakouska. Pardubický kraj je čtvrtým krajem České
republiky, kde byl projekt Rodinné pasy spuštěn. Projekt je za-
ložen na systému poskytování slev pro rodiny s alespoň jedním
dítětem do osmnácti let. Účast v projektu a využívání slev je
pro rodiny bezplatná. Držitelům karty vzniká u vybraných po-
skytovatelů nárok na slevu ve výši 5 - 50 %. Projekt využívá ne-
jen slev na volnočasové aktivity (kulturní a sportovní akce, zám-
ky, sportoviště, muzea…), ale i slevového systému Sphere card,
který nabízí slevy v širokém spektru oborů v celé ČR a na Slo-
vensku (7800 firem). Slevy lze také uplatnit u daných subjektů
v Dolním Rakousku.

Registrovat se je možné on-line na webových stránkách
www.rodinnepasy.cz, e-mailem pardubice@rodinnepasy.cz či
zasláním formuláře na adresu kontaktního centra. Registrace
je bezplatná. Karta je vystavována všem rodinám, tedy i náhrad-
ním nebo jen s jedním rodičem. 

Na základě evidence je žadateli (rodině) vystavena karta,
zaslaná na adresu bydliště. Karty se tisknou hromadně v cyk-
lech. Při prokázání se kartou RP vzniká držiteli nárok na uplat-
nění slevy (týká se vyznačených poskytovatelů). 

Do systému Rodinné pasy se mohou také zapojit noví posky-
tovatelé slev, kteří jsou zveřejněni formou inzerce na www.sphe-
re.cz, www.rodinnepasy.cz nebo v rozesílaných e-aktualitách.
Podmínky registrace:
- základní podmínkou je trvalé bydliště žadatele v Pardubic-

kém kraji
- dalším předpokladem je alespoň jedno dítě v rodině mladší

osmnácti let
Zaregistrovat se můžete také v Přelouči v Rodinném centru

Kubíček (Orlovna).                            
Mgr. Věra Jelínková
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Dne 26. 6. POŘÁDAL KLUB MAMINEK DĚTSKÉ ODPOLED-
NE. Zúčastnilo se ho 85 dětí s rodiči. Děti si zasoutěžily na
zahradě ZUŠ i v herně Klubu. U každé soutěže obdržely od-
měnu za snahu. Mohly si také nabarvit sádrové odlitky, jež pro
tuto příležitost dodala a s jejich omalováním poradila Pavla
Vosáhlová, které tímto moc děkujeme. Po soutěžích se konalo
loutkové divadélko. Připravili ho žáci ZUŠ Přelouč, jmenovi-
tě organizátorka divadélka Petra Vančurová, Vít Levinský, Ka-
teřina Krejčová a Lenka Petržilková. S organizací divadélka
také pomáhal Aleš Rozínek. Ještě jednou jim děkujeme! Ma-
lí i velcí diváci byli z nevšedního zážitku nadšeni. Poté nás již
čekalo opékání. 

Za vynikající vuřty děkujeme Řeznictví a uzenářství U Roz-
košných.

KM Sluníčko začal svoji poprázdninovou činnost POHÁD-
KOVÝM ZAHÁJENÍM. Děti si s maminkami mohly u pohádko-
vých postav splnit úkol a obdržely malé odměny. Poté si v her-
ně pohrály s hračkami a zamuzicírovaly v baletním sále pod
vedením naší dobrovolnice a „víly“ Petry s Orfovými nástroji.
Dne 25. září se konala BURZA DĚTSKÉHO A TĚHOT. OBLEČE-
NÍ, POTŘEB A HRAČEK. Burzu na jaře zopakujeme. 

USKUTEČNÍ SE:
14. ŘÍJNA pořádáme ve spolupráci s RC Kulihrášek Par-

dubice VÝLET DO SLATIŇAN NA KOČIČÍ HRÁDEK. Odjíždíme
v 8.15 hod. od hotelu Sport v Přelouči. Cena výletu je 100 Kč/
/sedadlo. Zahrnuje: výlet autobusem s možností uložení sport.
kočárku, focení s ježibabou, krmení koní, pohádku, hledání

a osvobozování princezny, plnění úkolů, zpívání. Na závěr bu-
de sladká odměna. V případě zájmu je nutná úhrada výletu do
6.10. od 9.00 do 11.30 hod. v Klubu Sluníčko, později pouze
po telefonické domluvě, viz web. 

V říjnu a listopadu pořádáme PŘÍPRAVU NA TĚHOTEN-
STVÍ A POROD. Přípravu povede zkušená dula Na~a Baliharo-
vá. Více informací najdete na našich web. stránkách.

15. ŘÍJNA se od 16.00 hod. uskuteční TVOŘIVÝ VEČER,
opět pod vedením P. Vosáhlové. Budeme MALOVAT NA TEX-
TIL. S sebou si vezměte triko, polštář, prostírání apod. Vstup-
né 40 Kč + cena za barvy. Závěrem bychom rády poděkovaly
Výtvarným potřebám Přelouč za pomůcky na tvoření. Moc se
těšíme, až budou maminky s dětmi při pravidelném programu
společně vyrábět! 

PRAVIDELNÝ PROGRAM SLUNÍČKA
Pondělí - Baletní sál 9.30 - 10.00 hod. Volná zábava (dětská

hudba, balóny, tunel... pro děti od 1,5 roku), poté
přesun do herny
Herna 9.00 - 10.00 hod. HRÁTKY S MIMINKY (DĚTI,
KTERÉ JEŠTĚ NECHODÍ)
10.00 - 11.30 hod. Tvořivá činnost, herna (pro děti
od 1,5 roku) 

Čtvrtek - Baletní sál 9.30 - 10.00 hod. Cvičení pro děti od
1,5 roku (cvičení za doprovodu písniček, básniček, Or-
fových nástrojů, balóny, tunel...), poté přesun do herny
Herna 9.00 - 10.00 hod. HRÁTKY S DĚTMI, KTERÉ
UŽ CHODÍ, DO 1,5 ROKU
10.00 až 11.30 hod. Herna (pro děti od 1,5 roku)

http://klubslunicko.wz.cz         klubslunicko@seznam.cz
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Klub maminek a dìtí Sluníèko

Se vstupem České republiky do Evrop-
ského společenství jsme přijali určité po-
vinnosti také v rámci ochrany přírody. Ty-
to povinnosti vyplývají ze dvou směrnic
k ochraně přírody. První směrnicí je Směr-
nice rady 79/409/EHS z 2. dubna 1979
o ochraně volně žijících ptáků. Druhou je
Směrnice rady 92/43/EHS z 21. května 1992
o ochraně přírodních stanovišR, volně žijí-
cích živočichů a planě rostoucích rostlin.

Z obou směrnic vyplynula pro jednot-
livé smluvní státy unie řada povinností: za-
jistit obecnou ochranu všech ptáků, vybrat
a územně chránit významná společen-
stva i jednotlivé ohrožené druhy živočichů
a rostlin v celém areálu jejich výskytu.

V rámci ochrany ptáků byly vyhlašo-
vány tzv. ptačí oblasti. Na Přeloučsku se
žádná nenachází a nejbližší ptačí oblastí
je ptačí oblast CZ0531012 Bohdanečský
rybník, kde předmětem ochrany je chřá-
stal kropenatý (Porzana porzana).

V rámci ochrany stanovišR, živočichů
a rostlin se na území Přeloučska nachá-
zejí 3 tzv. evropsky významné lokality
(EVL).

První z nich je EVL CZ0534050 Černý
Nadýmač, kde předmětem ochrany je sta-
noviště - Přirozené eutrofní vodní nádrže
s vegetací typu Magnopotamion nebo Hyd-
rocharition a rostlina puchýřka útlá (Co-
leanthus subtilis).

Druhou je EVL CZ0533302 Choltická
obora, kde jsou předmětem ochrany dva
živočišné druhy, brouk páchník hnědý
(Osmoderma eremita) a žába kuňka ohni-
vá (Bombina bombina).

Třetí a poslední lokalitou je EVL
CZ0533312 Rybník Moře, kde je před-
mětem ochrany také žába kuňka ohnivá
(Bombina bombina).

V dalších číslech Přeloučského roštu
se dočtete více o jednotlivých územích -
o jejich lokalizaci, rozloze, charakteristice
a způsobu hospodaření, který je nutný,
aby byl zachován předmět ochrany.

Mgr. Jiří Rejl
vedoucí odboru životního prostředí

Chráněná území v rámci Evropského společenství
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Česnek hranatý (Allium angulosum) je
ve vyhlášce MŽP č. 395/92 Sb. k zákonu
č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny
řazen mezi silně ohrožené druhy, stejný
statut má také v Černém a červeném se-
znamu cévnatých rostlin České republiky
(PROCHÁZKA a kol. 2001).

Poznání této vzácné rostliny v terénu
je jednoduché. Pod květenstvím je lody-
ha hranatá, podle toho také český druho-
vý název hranatý. Navíc česnek hranatý
roste jako jediný z 16 druhů rodu Allium
(patří sem také pažitka, cibule, pór) rostou-
cích na území ČR na vlhkých slatinných
loukách, nalezneme ho také na slatinách
a travnatých březích řek. Je považován za
charakteristický druh bezkolencových luk
nížin. Osidluje půdy střídavě vlhké až mokré,

živné, často vápenité, hluboké, zásadité až
slabě kyselé.

Na Přeloučsku je česnek hranatý uvá-
děn z lokalit Kojice, osada Stará Pila již-
ně od Řečan nad Labem, Lipoltice - ryb-
ník Třešňovec, Strašovský rybník, Slavíkovy
ostrovy. V měsících červenec a srpen 2008

byla na Přeloučsku uskutečněna mapo-
vací akce s cílem zjistit aktuální výskyt
tohoto druhu. Byla provedena revize sta-
rých lokalit a byly hledány také lokality
nové. Z původních lokalit byl česnek nale-
zen pouze na dvou a to u Kojic a Strašov-
ského rybníka. Překvapivě nebyl nalezen
na Slavíkových ostrovech. Příčiny vymize-
ní jsou pravděpodobně změny vodního re-
žimu v lokalitách a také nevhodné hos-
podaření na vlhkých loukách, v mnoha

případech absence hospodaření (sečení
a následný úklid posečené biomasy).

Potěšující je, že bylo zjištěno 7 no-
vých lokalit. Na některých bylo nalezeno
pouze několik kvetoucích rostlin, ale byly
objeveny i takové, kde rostlo tisíce exem-
plářů.

V roce 2009 bude akce zopakována.
Pozornost bude věnována početnosti dru-
hu na již známých lokalitách a samo-
zřejmě se bude pokračovat v hledání lo-
kalit nových.

Česnek hranatý na Přeloučsku

Mimořádně významné stromy, jejich
skupiny a stromořadí může příslušný or-

gán ochrany přírody vyhlásit za památné
stromy. Za památné stromy jsou nejčastě-

ji vyhlašovány duby a lípy, dále např. bu-
ky, hrušně, jasany, javory, olše, platany, to-
poly, ale také borovice, hlohy, jalovce, jedle,
tisy, smrky atd.

Na Přeloučsku je evidováno 5 památ-
ných stromů, ve všech případech se jed-
ná o duby. Tři se nachází v k.ú Přelouč,
dva jsou na Slavíkových ostrovech, třetí
u silnice mezi Přeloučí a Klenovkou. Zbý-
vající dva nalezneme v k.ú. Choltice na
území přírodní rezervace Choltická obora.
Přitom dub nedaleko choltické základní
školy je se svým obvodem 855 cm největ-
ším dubem na území bývalého pardubic-
kého okresu.

Na území Přeloučska rostou další vý-
znamné stromy, které si speciální ochra-
nu jistě zaslouží. V těchto případech zá-
leží jen na domluvě příslušného orgánu
ochrany přírody a vlastníků pozemků kde
stromy rostou.

Památné stromy Přeloučska

Dub letní u silnice
Klenovka - Přelouč (197)

Hrušeň obecná u Vápna
(1310293)

Platan javorolistý v chol-
tickém zámeckém parku

Kvetoucí rostliny 
česneku hranatého

(1320593)

Pohled na stovky kvetoucích 
jedinců česneku hranatého

(1320597)

Detail květenství 
s nápadným hranatým

stonkem (1320606) Inzerce



Denně se na nás valí zprávy ze všech médií o problémech
životního prostředí. Smog, oteplování, kyselé deště, skleníkový
efekt, ozónová díra, ubývání rostlinných a živočišných druhů
a další nepěknosti, které představují hrozbu pro vše živé. Z těch-
to „globálních“ problémů týkajících se celé planety jako by vy-
plývalo, že i jejich řešení se skrývá pouze v rozsáhlých pro-
jektech, mezinárodních dohodách a rozhodnutí nejrůznějších
úřadů a komisí. 

Jako obyvatele trvale bydlícího v obci Mělice mě již del-
ší dobu trápí trvale se zhoršující nepořádek na pozemcích
v blízkém okolí Mělických písáků, jehož dokladem jsou po-
řízené a otištěné fotografie. Nevím jak to působí na Vás
ostatní, ale když vidím ve volné přírodě doslova skládku od-
padků, a to se netýká jen naší lokality, dělá se mi špatně. PET
lahve, kelímky, igelitové pytle, tašky, sáčky, papíry, plechovky
a skleněné lahve od alkoholu a v neposlední řadě lidské ex-
krementy, to vše je rozházeno po okolí a zanechané zde bezo-
hlednými lidmi, kteří si neváží toho, co pro nás příroda dělá.
VždyR už jen ten papírek, který někdo ledabyle odhodí, je pro
přírodu něco jako pro člověka droga. Postupně ji ničí a ničí, až
ji zahubí úplně. 

Je mezi Vámi někdo kdo si myslí, že není ovlivňován zne-
čišRováním životního prostředí, jehož součástí je příroda a kra-
jina? Můj názor je, že svým způsobem je každý z nás více či
méně ohrožen a myslím si, že příroda nám již v dnešní do-

bě jasně dává najevo svou nevoli s tím, jak se k ní chováme.
Myslím si, že změny klimatu a materiální škody způsobené
přírodními živly v posledních letech jsou toho jasným důkazem,
ale i teprve začátkem. Co naše děti a děti našich dětí? Jak to
bude s nimi? Příroda se bude dle mého názoru čím dál tím ví-
ce bránit nezodpovědnému přístupu člověka.

Na znečišRování přírody a krajiny v našem nejbližším oko-
lí se nepodílejí jen nějací neznámí „oni“, svůj podíl odpověd-
nosti nese každý z nás. Je pravda, že ke zlepšení tohoto stavu
může vlastními silami přispět opravdu každý, aR už se jedná
o prostého občana, příslušníka městské i státní policie, zástup-
ce města, zejména odboru životního prostředí, obecního živnos-
tenského úřadu nebo zástupce krajské hygieny. Nedělám si
iluze, že se situace zlepší bez zavedení přísných restriktivních
opatření, například vydání městské vyhlášky o zákazu stano-
vání mimo vyhrazená místa, zavedení pravidelných kontrol
a opravdu velmi přísného postihování majitelů především sou-
kromých pozemků za přestupky nebo porušování právních
předpisů na ochranu přírody a krajiny.

Přemýšlejte prosím o důsledcích činů a rozhodnutí, která
den co den děláte. Mějte na paměti, že nežijete ve vzducho-
prázdnu a že jakékoli Vaše jednání ovlivňuje životy ostatních
lidí a celé přírody. Největším nebezpečím pro naši planetu je
lhostejnost a pohodlná bezstarostnost nás všech.

Jan Šmíd
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! Napsali nám 

„Výzva ke společné ochraně přírody a krajiny“
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Aktuální informace !

I když se soutěžících přihlásilo do prvního ročníku této sou-
těže pomálu, výsledek stál za to. V tomto čísle se seznámíme
se jmény oceněných v pořadí, ve kterém se umístili. V některém
z příštích čísel Roštu otiskneme fotografie vítězných balkonů.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další ročníky.

1 Naděžda Entová Střelova 1605
2 Miloš Panchártek U Březinky 297, Břehy
3 Miluše Vavřinová Pražská 1427
4 Luděk Novák U Březinky 296, Břehy
5 Jiří Barták Pionýrů 1226
6 Dorota Pardusová Jana Dítěte 1564
7 Eva Horáková Veverkova 1520
8 Bečičkovi ČSA 980
9 Dagmar Kaltounová 17. listopadu 1231

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

pořádá

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
29. 10. 2008 - Zábavné dopoledne v DDM

Program:
# rukodělná výroba - podzim #
# soutěž # počítačové hry #

Sraz: v 9.00 hodin
Konec: ve 13.00 hodin
Zápisné: 50,- Kč
S sebou: svačinu, pití a přezůvky

Vyplněnou přihlášku a 50,- Kč přineste
do pátku 24. 10. 2008 do DDM.

Přihlášku je možné si vyzvednout v DDM
a v kancelářích ZŠ.

Léto uteklo jako voda a pomalu se přibližuje doba předvo-
lebních tahanic, slibů a nadějí.

Je zřejmé, že toto kontroverzní téma týkající se vybudování
spalovny v Pardubickém kraji nebudou politici do voleb nijak
zásadně řešit. Vědí, že by jim to mohlo uškodit. Nyní je na nás,
na voličích, komu dáme svůj volební hlas, koho necháme roz-
hodovat o tak zásadních věcech, jako je například existence
spalovny komunálního odpadu v blízkosti našich domovů.

Na téma SPALOVNA komunálního odpadu ve Chvaleticích
toho do současné chvíle moc nového nevíme. V domnění, že se
dozvím více, jsem se obrátila na Městský úřad ve Chvaleticích.
Bylo mi sděleno, že nebyli Pardubickým krajem ani žádnou jinou

institucí v této věci osloveni a neobdrželi žádný investiční záměr.
Tudíž k této záležitosti nic nevědí a ani se k ní nevyjadřují.

Kdo se však vyjadřuje, jsou obyvatelé Pardubic a přilehlých
obcí. Na konci srpna tohoto roku se v novinách objevily člán-
ky, které řešily obnovení spalovny nebezpečných odpadů v Par-
dubicích, v areálu Semtína. Z vyjádření primátora Pardubic Jaro-
slava Demla je jasné, že on sám a potažmo i město Pardubice
existenci spalovny na svém katastru rezolutně odmítají. Pod-
pisové akce, ve kterých se proti této spalovně vyslovilo již na
45.000 občanů, jsou toho jen důkazem.

S přáním dobrého výsledku voleb v Pardubickém kraji    
V. Šmahová

Co nového na téma S P A L O V N A
komunálního odpadu ve Chvaleticích ?

KVĚTINOVÝ BALKON
ROKU 2008

Inzerce
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! Společenská kronika 

NARODILI SE:
Jana Červeňáková, ul. Štítného 122

Ondřej Dostál, ul. Jižní 1368

Tomáš Hauser, ul. Střelova 259

Jakub Mrkvička,
ul. Jana Dítěte 1565

Natálie Němcová,
ul. Pionýrů 1255

Štěpán Poříz, ul. ČSA 960

Tomáš Přikryl, ul. Studentská 1341

Daniel Schovanec, ul. Jiráskova 1175

Andrea Školníková, ul. Veverkova 391

Petr Škultéty, ul. Račanská 1263

Jiří Žák, ul. Jižní 1364

JUBILANTI:
Jaroslav Augusta 75 let
ul. V Zahrádkách 253

Daniela Cuhorková 75 let
ul. Žižkova 963

Karel Chaloupský 75 let
ul. K. Čapka 1016

Marie Matoušová 75 let
ul. Vrchlického 515

Dagmar Rejmanová 75 let
ul. Jižní 1369

Jitka Bínová 80 let
Lohenice 1

Marie Podhorníková 80 let
ul. Havlíčkova 394

Ladislav Bašta 85 let
ul. Sportovní 755

Věra Hlínová 85 let
ul. ČSA 986

Václav Jakubík 85 let
ul. Obránců míru 1308

Marie Zumerová 85 let
Lohenice 24

Jarmila Nováková 86 let
Klenovka 3

Helena Sodomková 86 let
Lohenice 54

Josef Šedivý 87 let
Mělice 18

Jarmila Kurková 88 let
ul. Na Krétě 405

Vladimíra Pa~ourová 88 let
Václavské nám. 335

Marie Řehounková 88 let 
ul. Tůmy Přeloučského 295

Karel Sajdl 88 let
ul. Jahnova 634

Eliška Sobotková 97 let
ul. Bratrouchovská 1083

STŘÍBRNÉ SVATBY:
Hana a Rostislav Burešovi ul. Prokopa Velikého 491

Zuzana a Pavel Pfeiferovi ul. Jahnova 596

Redakce Přeloučského ROŠTU se tímto omlouvá paní Pavli-
sové, která byla v 9. čísle Roštu v rubrice „PŘELOUČÁCI“
nedopatřením „přejmenována“ na paní Pavlasovou. Ještě
jednou se omlouváme a přejeme pevné zdraví do dalších let.

PŘELOUČÁCI

Inzerce



NAUČNÁ LITERATURA

vojenství
SUVOROV, Viktor
Den M: kdy začala druhá světová válka.
Praha: Naše vojsko, 2008.

QUILL, Jeffrey
Spitfire: příběh zkušebního pilota.
Praha: Naše vojsko, 2008.

náboženství
SPIEGEL, Paul
Kdo jsou Židé? 
Brno: Barrister & Principal, 2007.

chovatelství
BENTZIEN, Claudia
Ekologický chov včel: včelaření podle
pravidel přírody. 
Líbeznice: Víkend, 2008.

umění, malířství
BARTZ, Gabriele
Louvre. 
Praha: Slovart, 2007.

MĚŘINSKÁ, Jitka
Z ilustrační tvorby Jana Zrzavého: posel-
ství slova vtělené do obrazu.
Brno: J.Měřinská, 2008.

ruční práce
STAŇKOVÁ, Jitka
Tradiční textilní techniky. 
Praha: Grada Publishing, 2008.

dějiny, vlastivěda
BONĚK, Jan
České korunovační klenoty: nezná-
má historie, skrytá poselství, zapome-
nuté symboly. 
Praha: Eminent, 2006.

LUTOVSKÝ, Michal
Bratrovrah a tvůrce státu: život a do-
ba knížete Boleslava I.
Praha: Set Out, 2006.

GROWKA, Květoslav
Jeseníky mezi vzpomínkou a přítom-
ností. Liberec: 
Knihy 555, 2008.

cestopisy
MÁRA, Jiří
Nový Zéland - návrat k protinožcům. 
Přerov: J. Mára, 2007.

ŠIMÁNEK, Leoš
Havajské ostrovy.
Rtyně v Podkrkonoší: Action Press, 2008.

KRÁSNÁ LITERATURA

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de
Kameny chrámu: výběr z Citadely. 
Praha: Vyšehrad, 2008.

MARK TWAIN
Jak zahnat splín. 
Příbram: Pistorius & Olšanská, 2008.

FROUZOVÁ, Magdaléna
Mříže v ráji: muslimské ženy v Evropě.
Praha: Vyšehrad, 2006.

životopisy, vzpomínky
OSERS, Ewald
Loňské sněhy: paměti. 
Praha: Karolinum, 2004.

MIHOLA, Rudolf
Vlasta Matulová ...známá neznámá. 
Praha: Petrklíč, 2007.

LAŇKA, David
Zdeněk Štěpánek: něžný bouřlivák.
Praha: Petrklíč, 2007.

pro děti a mládež
WOLF, Tony
Ježkovo tajemství a jiné příběhy. 
Dubicko: Infoa, 2006.

HULPACH, Vladimír
O slonu Kárím. 
Praha: Knižní klub, 2008.

KRÁL, Zdeněk
Co dalo Česko světu: kniha o přínosu na-
ší země a lidí Evropě, světu a lidstvu. 
Velké Bílovice: TeMi CZ, 2007.

! ! !

Týden knihoven
6. 10. - 10. 10. 2008

Srdečně zveme všechny nové čtenáře,
jejich registrace proběhne zdarma.
Knihovna pro vás bude otevřena

i v sobotu 11. 10. 2008
od 8.00-16.00 hod. 

Těšíme se na vás.

! ! !

Výzva: máte doma klubíčka vlny, která
nepotřebujete?
Přineste je do knihovny, uplete-
me knihovnickou šálu ☺

! ! !

Prodloužení výstavy
Přelouč a Štěpánov za vlády

Andělů z Ronovce 1482-1518
do 24. 10. 2008.

pracovnice městské knihovny
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Kultura !

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Inzerce
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! Kultura 

Kulturní služby města Přelouče
ŘÍJEN 2008 www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666
Program se dozvíte též na: www.kinoprelouc.cz

3. října BOBULE
pátek ČR-letní komedie, která nás zavede na moravské vinice, je pří-
17.30 hod. během dvou kamarádů, Honzy a Jirky. Honza je typický městský

floutek. Jeho kámoš Jirka je podvodníček, který moc rozumu ne-
pobral, ale má jednu skvělou vlastnost. Umí geniálně oblbnout
ženský. Právě toho oba využívají při svých podvodech.

90 minut 30 Kč mluveno česky mládeži přístupný

4. října BATHORY
sobota ČR-Historický velkofilm Juraje Jakubiska a současně nejdražší
17.30 hod. filmový projekt střední Evropy přivádí k životu krvavou legendu

o Čachtické paní. Ta se podle pověstí koupala v krvi panen a na
svých panstvích po léta vraždila a mučila své poddané. Je vedena
jako největší vražedkyně všech dob.

140 minut 50 Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

5. října DRAHÉ TETY A JÁ
neděle ČR-komedie Zdeňka Podskalského o dvou potrhlých tetičkách,
17.30 hod. zpívajícím ženichovi a přepadení spořitelny.
78 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

6. října MAMMA MIA!
pondělí Velká Británie-veselý romantický film o nevěstě, její matce
17.30 hod. a třech možných otcích, natočený podle úspěšného muzikálu.

Hudební komedie s písněmi legendární švédské popové sku-
piny ABBA nabízí veselou, až ztřeštěnou podívanou. Snímek
s Meryl Streepovou a Piercem Brosnanem v hlavních rolích. 

108 minut 65 Kč mládeži přístupný

10. října AKTA X - CHCI UVĚŘIT 
pátek USA-agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí za dalším pří-
17.30 hod. padem, jehož vyšetřování nás zavede do světa paranormál-

ních jevů. Na příběh jako takový je zatím uvaleno informační
embargo a ani z prvních zveřejněných záběrů není příliš jasné,
čemu budou agenti na stopě tentokrát.

105 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

11. října SIROTČINEC
sobota Mexiko/Španělsko-drama, horor, mystery, thriller. Laura kou-
17.30 hod. pila sirotčinec, ve kterém strávila své dětství. Nové prostředí

však probouzí u jejich syna zvláštní představivost... ale je to jen
představivost? Když při jedné z her syn záhadně zmizí, Laura
neváhá požádat o pomoc parapsychologa.

105 minut 65 Kč mládeži do 12let nevhodný

12. října BALADA PRO BANDITU
neděle ČSR-Vladimír Sís natočil svůj film, oscilující mezi pohádkou,
17.30 hod. baladou a trampským muzikálem. V roli NIKOLY ŠUHAJE

se představuje výborný Miroslav Donutil, ERŽIKU půvabně 
ztvárnila zpěvačka Iva Bittová.

89 minut 6 Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

17. října WALL-I
pátek VALL-I (Víceúčelově Automatický Likvidační Lisovač - Imu-
17.30 hod. nizátor) je poslední robot na planetě Zemi, kterého tu lidstvo

zanechalo, aby ji vyčistil. Balí veškerý odpad do úhledných
kostek. Po sedmi stech letech ale trpí jistou drobnou poru-
chou - je příšerně zvědavý, do všeho strká nos.

103 minut 65 Kč mluveno česky mládeži přístupný

18. října SISSI A YETTI
sobota Německo- Sissi a císař Franz. Nádherný pár v nádherném světě.
17.30 hod. Všeho je dostatek - peněž na zátop, čokoládových kuliček na

golf. Občas musí sice císařský pár vládnout a reprezentovat,
ale to vše je „úžasné“. Dokud se nezačnou objevovat mračna na
blankytně modré obloze… Císařovna Sissi je unesena.

85 minut 65 Kč mluveno česky mládeži přístupný

19. října LOONEY TUNES
neděle - TO NEJLEPŠÍ Z KRÁLÍKA BUGSE 1
16.30 hod. USA-Kolekce obsahuje výběr těch nejpopulárnějších a nej-

známějších kreslených postaviček. Králík Bugs je výjimečná
animovaná postava s osobností tak plnou života, že jen těžko 

uvěříte tomu, že není živý.
112 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

23. října CESTOVATELSKÁ BESEDA
čtvrtek S JIŘÍM KOLBABOU
18.00 hod. První z plánované řady setkání se známým cestovatelem, fo-

tografem a publicistou, tentokrát „VLAKEM NA STŘECHU
SVĚTA aneb Z ČÍNY DO TIBETU“. Strhující a emotivní

80 Kč formou přibližuje svět a širokou veřejnost inspiruje ke spl-
120 minut nění vlastních cestovatelských snů. Více na: www.theworld.cz

24. října ROLLING STONES
pátek Velká Británie/USA-sex, drogy a rock’n’roll. Hudební doku-
17.30 hod. ment z koncertu legenární kapely Rolling Stones vznikl během

dvou dnů na podzim 2006 v Beacon Theatre v New Yorku. V ro-
li hostů vystoupí také kolegové z poprockové branže - Christina
Aquilera, Jack White či bluesman Buddy Guy.

108 minut 50 Kč mládeži přístupný

25. října ZAPOMENUTÝ OSTROV
sobota USA-Zapomenutý ostrov je tradičním dobrodružným filmem
17.30 hod. z exotického prostředí pro děti i pro dospělé. Snoubí se v něm

romantika velkých dálek, nekonečných možností dětské fanta-
zie, přátelství, lásky a porozumění.

96 minut 50 Kč mluveno česky mládeži přístupný

26. října TOM A JERRY - KOLEKCE 8. ČÁST
neděle Tom na pláži svalovců - Štěně na pikniku - Myš na prodej -
16.30 hod. Zaměřeno na Jerryho -Tom a Cherie - O chytrém kocourovi

- Škůdce Pecos - To je moje maminka! - Létající čarodějnice
- Vejce a Jerry - Tančíci medvěd - Blues smutné kočky - Gri-

lovací rvačka.
85 minut 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

31. října ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK
pátek USA- Zohan, špičkový bojovník proti terorismu, předstírá 
17.30 hod. vlastní smrt, aby si mohl splnit sen: stát se kadeřníkem v New

Yorku. Ačkoliv chce na svůj život, zasvěcený boji s terorismem,
zapomenout, zjišzuje, že to není tak snadné, jak si myslel.

113 minut 70 Kč mládeži do 12let nevhodný

1. listopadu SEZNAMTE SE S DAVEM
sobota USA-jednoho večera se na nebi objeví rychle se přibližující 
17.30 hod. malý meteorit, který nakonec skončí v akváriu mezi rybičkami.

Je to vesmírná raketa s mimozemskou posádkou, která má po-
mocí onoho meteoritu odčerpat všechnu pozemskou vodu aby
zachránila svojí planetu.

91 minut 30 Kč mluveno česky mládeži přístupný

2. listopadu CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
neděle USA-vědec, jeho synovec a jejich krásná místní průvodkyně
17.30 hod. nečekaně uvíznou v jeskyni, ze které je jediným možným úni-

kem pronikat hlouběji do hlubin Země. Setkají se s nepředsta-
vitelnými postavami, včetně obrovských létajících piraní, světél-
kujících ptáků a hrozivých dinosaurů z dob dávno minulých. 

95 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

7. listopadu GANE BABY GONE
pátek USA-každý chce znát pravdu …jen dokud ji nenajde. Každý
20.00 hod. den je v Americe pohřešováno 2000 dětí.
144 minut 65 Kč mládeži do 15let nepřístupný



Přátelé i čtenáři knihovny jistě vědí, že tento měsíc pro ně
máme v knihovně krásné pokračování výstav paní Marcely Da-
nihelkové, tentokrát pod názvem Přelouč a Štěpánov za vlá-
dy Andělů z Ronovce 1482-1518. Jako bonus k této akci
jsme společně s autorkou obrázků i doprovodných textů při-
pravili procházku do Štěpánova, abychom mohli na vlastní oči
vidět nejenom nakreslenou tvrz a tváře jejích majitelů, ale i mís-
to, kde tvrz ve Štěpánově stávala, zbytky hospodářského dvora
a další zajímavosti, na které výstava upozorňuje.

Se zájemci o historii Štěpánova jsme si dali sraz v neděli
14. 9. ve 13.00 v Městské knihovně, kde jsme zároveň za jejich
účasti zahájili již zmiňovanou výstavu. Abychom věděli, co nás
čeká a co všechno uvidíme, byli jsme ještě krátce informováni
paní Danihelkovou, která byla hlavním průvodcem a organizá-
torem našeho výletu. Nastínila nám průběh dějinami Štěpá-
nova a vliv Andělů z Ronovce na historii Přelouče, její obrázky
nám dokreslily to, na co třeba naše fantazie nestačila.

Pak už jsme vyrazili na nepříliš dlouhou cestu ke Štěpá-
novu, raději kolem polikliniky a pod hřbitovem, aby nás neru-
šila projíždějící auta. I když byla naše turistická výprava vel-
mi různorodá, od školních žáků až po důchodce, bylo znát,
že zájem o historii nás všechny spojuje. Počasí nám také přálo
a už z dálky jsme viděli obyvatele Štěpánova, jak nás vyhlíže-
jí. Přidali se k nám a byli našimi průvodci obcí až k pozemku,
na kterém kdysi tvrz stávala.

To už jsme museli zapojit fantazii naplno, protože snad jen
pár zbytků valů dávalo tušit bývalý vodní příkop a hustě za-
rostlá plocha za nimi o bývalé tvrzi nevypovídala vůbec nic.
Ale když jsme přivřeli oči a promítli si před sebe obrázek tvr-
ze od paní Danihelkové, na chvíli tam stála. To už nás dohoni-
la i cyklistická část výpravy a společně jsme se pak vraceli
obcí Štěpánov s krátkými zastávkami na místech, kde kdysi
stávali hospodářské a další zajímavé stavby.

Zamávali jsme Štěpánovu i jeho milým obyvatelům a po ces-
tě domů jsme si slíbili, že až bude příležitost, vypravíme se na
další poznávací výlet po okolí našeho města. Kdo máte chuR se
příště přidat, nebojte se, včas se dozvíte, kdy a kam se půjde.

Velký dík patří všem ve Štěpánově za to, jak se nás přátel-
sky ujali a především paní Marcele Danihelkové, která byla
duší celé akce, a na jejíž výstavu vás do 24. 10. 2008 srdečně
zveme do Městské knihovny v Přelouči. Můžete si při tom pro-
hlédnout i pár fotografií z našeho výletu.               L. Hývlová
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Město Přelouč, Český svaz bojovníků za svobodu, T. J. Sokol Přelouč, 
Junák Přelouč, Klub Dr. M. Horákové a Klub rodáků a přátel města Přelouče Praha

vzpomenou v úterý 28. října 2007 v 10.00 hod. 

90. VÝROČÍ VZNIKU 
SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

položením kytic k památníku T. G. Masaryka - prezidenta osvoboditele 
na Masarykově náměstí.

Zveme občany k účasti na této slavnosti.

Cesta do Štěpánova a zase zpátky
aneb knihovnicko-historické putování dějinami

Inzerce



Tolik krásných starých automobilů a motocyklů ještě pře-
loučské náměstí nevidělo! Na I. ročník Rallye Železné hory -
soutěžní jízdy historických vozidel, který pořádalo Auto-Moto
veteráni Přelouč, o.s. se jich sjelo do našeho města celkem 83.
V sobotu 30. září dopoledne byla vozidla nejdříve vystavena na
Masarykově náměstí, aby si je všichni zájemci mohli prohléd-
nout a obdivovat nejen elegantní karosérie, ale i zajímavé tech-
nické detaily. Následující spanilá jízda po našem městě zauja-
la i ty, kteří na náměstí nebyli. 

Soutěž byla zahájena ve 12 hodin postupným startem všech
účastníků. Malebnou krajinou Železných hor projíždělo 45 au-
tomobilů a 38 motocyklů. I jejich posádky se měly na co dívat
- choltický zámek, rozhledna Barborka, zřícenina hradu Lich-
nice, stará vápenka v Třemošnici nebo zámek Žleby. Celá tra-
sa měřila 70 km a končila v autokempu Břehy - Buňkov. Soutě-
žící se nekochali jen jízdou krásnou krajinou, ale museli plnit
i vědomostní testy. Ty byly v cíli vyhodnoceny a za chybné od-
povědi přiděleny trestné body.

Všichni soutěžící, kteří přijeli do cíle, dostali účastnický list
se svou fotografií ze startu závodu. Cenami a diplomem bylo
odměněno šest nejlepších soutěžících v každé kategorii. Mimo-
řádné ceny dostali také soutěžící s nejstarším automobilem
a motocyklem, nejvzdálenější a nejstarší účastník, a také nej-
lepší dámská posádka v automobilu a na motocyklu.

Akce se vydařila nejen díky krásnému počasí, ale i úsilí
všech organizátorů, za což jim patří poděkování a uznání. Po-
těšilo nás velké množství diváků, kteří soutěž i vyhlášení vý-
sledků se zájmem sledovali.

Na závěr děkujeme všem sponzorům akce za finanční
i věcné příspěvky na ceny a také Městu Přelouč za uvolnění
plochy náměstí pro zahájení soutěže.

A nyní zbývá jen popřát mnoho zdaru do II. ročníku Rallye
Železné hory!

Ing. Jiří Myšička

O prvním zářijovém víkendu se uskutečnily na rybníku Baš-
ta v Bohdanči rybářské závody HANDICAP FISH CUP pořádané
pod patronací krajského hejtmana pana Ivo Tomana. Závodů
se zúčastnilo celkem šest družstev, vytvořených z jednotlivých
ústavů sociální péče východočeského kraje.Každé družstvo mě-
lo přiděleno odborného asistenta z řad závodního družstva
místní organizace,kteří účastníkům pomáhali se zvládnutím ry-
bolovné techniky.

Závody zahájil patron celé akce a kromě něj se zúčastni-
li i další funkcionáři kraje, např. radní p. Mareš, vedoucí od-
boru sociálních věcí p. Formiczewová,vedoucí odd. zeměděl-
ství p. Vovesný, starostka Lázní Bohdaneč p. Šimková a jeden
z iniciátorů celého podniku ing. Fuka z odboru životního pro-
středí krajského úřadu.

V závodech sice zvítězilo družstvo z „Domova na rozces-
tí“ se sídlem ve Svitavách,kterému se podařilo nalovit téměř
4 metry kaprů, ale to pro žádného z přítomných nebylo to
hlavní, vítězi se asi cítili všichni,což se projevilo i nadšením
účastníků při závěrečném vyhlašování výsledků.

A tak snad na závěr jenom konstatování, které vyslovili
všichni závodníci. 

„Moc děkujeme všem, kteří akci organizovali a moc bychom
si přáli, za rok se zase se všemi tady zase setkat.“
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Veteráni v Přelouči

Rybářské závody v Bohdanči - HANDICAP FISH CUP



Orel Přelouč - oddíl nohejbalu pořádal dne 23. 8. 2008 nul-
tý ročník nohejbalového turnaje smíšených družstev Benešo-
vická Amazonka. Turnaj proběhl v kategorii bez omezení věku
a výkonnosti a navázal na podobná nohejbalová klání, která
probíhají každoročně v našem okolí jako jsou např. Brložská
medvědice a Mnětická slepice. 

Jako vítězové Benešovické Amazon-
ky vyšli Dagmar Danihelková a Jaro-
slav Šlajs z Přelouče. Na druhé příčce
se umístili Marcela Svobodová z Pře-
louče a Luboš Mádr z Brloha. Třetí mís-
to obsadili naši hosté z Černé za Bory
Radka a Robert Šlorovi.

Přes nepřízeň počasí byl celý tur-
naj prostoupen pohodou a přátelskou
náladou, ke které přispělo nejen občer-
stvení a hudba, ale i příjemné prostře-
dí Benešovic.

Bez ohledu na celkové umístění
všichni účastníci obdrželi věcné ceny.

Všichni se opět těšíme na příští rok, kdy se znovu utkáme
a poměříme navzájem své síly.

Dagmar Danihelková

3. 9. 2008 se René zúčastnil MČR juniorských družstev
v Plzni. „Juniorák“ se tak stal jeho prvním závodem na 500 ccm
poté, co v den svých patnáctých narozenin obdržel licenci na
tuto kubaturu. Neváhal a statečně se spolu s Hynkem Šty-
chauerem pustil do boje za AMK ZP Pardubice. Ač konkurence
byla velká, Pardubičtí se nedali zahanbit a vybojovali krásné
druhé místo. René si tak přivezl domů pohár a pevné odhod-
lání k dalším závodům, které ho v letošní sezóně ještě čekají.
Renda pořád nemá stálého sponzora a byl by rád, kdyby se
někdo ozval. Každá sebemenší pomoc v začátcích tohoto spor-
tu je důležitá.

Kristýna Vidnerová
tel.: 607 981 088
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PŘELOUČ
Vás srdečně zve na

SLAVNOSTNÍ AKADEMII
kterou pořádá u příležitosti

120. výročí založení SOKOLA PŘELOUČ roku 1888
90. výročí vzniku samostatné ČSR

SOKOLOVNA PŘELOUČ
sobota 18. října 2008, začátek v 17.00 hod.

Koncert dětského dechového orchestru ZUŠ 16.30 hod.
Vystoupení pěveckého sboru J. B. Foerster

U příležitosti akademie bude vydán
ALMANACH PŘELOUČSKÉHO SOKOLA

BENEŠOVICKÁ AMAZONKA

RENÉ VIDNER
PŘESEDLAL NA 500 CCM Inzerce



ÚVODNÍ ZÁPASY SEZÓNY 2008-09
A-TÝM (1. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA)

neděle 7. 9.
TJ KOVO PRAHA - HC JESTŘÁBI 5 : 4 (2:1, 1:3, 2:0)

Sestava: J. Cidlinský - R. Stoklasa, R. Adámek, Z. Čapek, M. Štaj-
ner, J. Bílý, A. Mátl - J. Kadera, M. Šmíd, V. Klička
- J. Příhoda, P. Svoboda, D. Kazimír - M. Slanina,
R. Raška, D. Štefanský

Branky: Kazimír, Svoboda, Bílý, Příhoda

neděle 14. 9.
HC JESTŘÁBI - HBC PENTO MOST B 4 : 0 (1:0, 1:0, 2:0)

Sestava: P. Brykner - R. Adámek, R. Stoklasa, Z. Čapek, M. Štaj-
ner, A. Mátl, J. Bílý - J. Marvan, M. Šmíd, V. Klička -
J. Příhoda, P. Svoboda, D. Kazimír - M. Slanina, R. Raš-
ka, D. Štefanský

Branky: Příhoda 2x, Šmíd, Mátl

B-TÝM (2. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD)

sobota 13. 9.
HC JESTŘÁBI B - 1. HBC SVITAVY 2 : 1 po sam náj.

(0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)
Sestava: Jar. Kraus - L. Diviš, T. Hájek, L. Dvořák, L. Tesák, L. Ko-

můrka - T. Vorba, T. Hackengerg, M. Kopic - M. Kryš-
tof, F. Mucha, J. Matějovský - P. Netušil, Z. Čapek,
V. Klička

Branky: Klička, Hackenberg

STARŠÍ DOROST (NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD-STŘED)

sobota 13. 9.
HC JESTŘÁBI - TJ KOVO PRAHA 1 : 6 (0:1, 1:2, 0:3)
Sestava: P. Baranek - O. Kadaník, T. Kryštof, Z. Auci, P. Stohr

- T. Jírsa, O. Škuta, J. Pecka - T. Richtár, J. Růžička,
J. Sobl, M. Nešetřil

Branka: Růžička

HC JESTŘÁBI - TJ KOVO PRAHA 1 : 9 (0:4, 0:1, 1:4)
Sestava: P. Baranek - O. Kadaník, T. Kryštof, Z. Auci, P. Stohr

- T. Jírsa, M. Nešetřil, O. Škuta - T. Richtár, J. Růžič-
ka, J. Sobl

Branka: Škuta

NÁBOR ŽÁKŮ ROČNÍKU 1994 A MLADŠÍ
Treninky jsou každou středu a pátek od 17.00 hod. na ho-

kejbalovém stadionu „Pod parkem“
V případě zájmu možno telefonicky získat více informací:

(604 604 092 nebo 606 311 356)                        - Fáda -

Fotbalový klub Přelouč byl opět vybrán jako pořadatel jed-
noho utkání turnaje Václava Ježka. Tentokrát mohl na svém
trávníku přivítat výběr reprezentací osmnáctiletých ČR a Norska.

Tradičně věnoval celý fotbalový výbor velkou pozornost při
organizaci a přípravě tohoto utkání, aby se svých úkolů zhostil
opětovně na výbornou a aby komise mládeže ČMFS, která celý
turnaj organizuje mohla i do budoucna počítat s tím, že FK Pře-
louč dokáže vytvořit odpovídající podmínky pro to, aby se i dal-
ší mládežnické mezistátní zápasy v našem městě mohly usku-
tečnit.

Po brankách Musiola, Hovorky, Vašendy a Bořila zvítězila
reprezentace ČR pod vedením trenéra Jaroslava Hřebíka 4 : 0.

Vítězství znamenalo první místo ve skupině a ve finále se
naši mladí reprezentanti střetli s v výběrem Polska. Po bezbran-

kové remíze, zvítězili naši mladíci na penalty 3 : 0 stali se tak po
pěti letech vítězi turnaje Václava Ježka.

Ve výběru reprezentace jsme mohli sledovat hráče Jana Bo-
řila, Michala Rýdla a Karla Jelena, kteří hráli na žákovském tur-
naji v našem městě. První dva oblékli žákovský dres FK Mladá
Boleslav, posledně jmenovaný pak dres vítězného celku 50. roč-
níku FK Teplice. Karel Jelen byl i vyhlášen jako nejlepší obrán-
ce 50. ročníku CŽT. 

Po krátkém zhodnocení konstatoval zástupce ČMFS p. Valtr,
že se opět pořadatelé zhostili svého úkolu velmi dobře.

Pořadatelé děkují všem, kteří se o dobrou organizaci za-
sloužili a dále děkuje firmám Pekařství Kaska, Maso-Uzeniny
Václav Sůra, paní Marcele Musilové a kolektivu za zajištění ob-
čerstvení pro účastníky tohoto utkání.
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HC JESTŘÁBI PŘELOUČ

Mezinárodní turnaj Václava Ježka v Přelouči potřetí

TJ SOKOL PŘELOUČ - oddíl stolního tenisu
pořádá v přízemí sokolovny 

ve dnech 24. - 25. října 2008

B U R Z U
sportovního oblečení, sportovních potřeb,

dětského oblečení, obuvi, hraček...
příjem věcí: pátek 24. října 15.30 - 19.30 h.
prodej věcí: 25. října 7.30 - 11.30 h.
výdej věcí: 25. října 16.30 - 17.30 h.

Inzerce



Měsíc po prvním vystoupení na Czech open se náš florba-
lový tým mužů opět přesunul do hlavního města s pokusem
o reparát s lepším výsledkem v rámci 1. kola Poháru ČFBU.

Skupina pěti týmů se sešla ve sportovní hale Na Děkance.
Rozlosování vypadalo na první pohled příznivě, jenže velkým
překvapením byl pro nás především tým nesoucí název FBC Te-
xas. Vystoupení nelze hodnotit jinak než jako neúspěšné až
zpackané, soupeři byli vyspělejší a musíme jim pogratulovat
k pěkným výkonům.

Sestava se představila jako mix týmů A, B a dorostu: 
Jarolím - Jadrníček (50), Ledecký (11), Pleskot (10), Lapka (17),
Sedláček (6), Pokorný (18) - Blažej (22), Bína (3), Bulíček (če-
lenka) - Jezdinský (27), Lelek (91), Vančura (?) - Janata (7),
Tetřev (2), Matička (48) 

1. Orel Přelouč - Torza Sorry 4:4 (1:0, 1:2, 2:2)
Při pohledu zpátky se odehrál náš nejlepší zápas hned na

úvod. Tým Sorry, mající ve svých řadách i nejoblíbenějšího spor-
tovního komentátora v naší zemi Roberta Zárubu (proti nám
bohužel či bohudík absentoval), se řadí mezi lepší pražské týmy.
Nás však do startu nabudila bu~ perfektní rozcvička či hlad po
úspěchu a do poloviny zápasu jsme soupeře drželi na uzdě. Dva
góly vsítil Bulíček, ten druhý v oslabení po lahůdkové spoluprá-
ci s Ledeckým. Jenže pánové ze Sorry nebyli žádní nazdárkové
(věkový průměr okolo 37 let a vesměs sportovní parametry) a za-
čali nás nepříjemně tlačit a na začátku poslední třetiny doko-
nali obrat na 3:2. Poté pěknou střelou i s malinkým štěstím vy-
rovnal Tetřev, jenže odpově~ přišla vzápětí a až do konce jsme
museli dotahovat. Vyrovnání přišlo v poslední minutě, kdy Sed-
láček rozehrál lišácky standartku přímo do sítě. Radost alespoň
z bodu byla velká, nikdo však netušil, že pro tento víkend po-
slední.
Branky: 15. Bulíček - 1:0, 17. Bulíček (Ledecký) - 2:0,

34. Tetřev (Lelek) - 3:3, 45. Sedláček - 4:4
Vyloučení: 4:0, Oslabení: 1:0

2. Orel Přelouč - FBC Texas 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)
Druhé vystoupení proti pětici (!!!) chlapců, kteří se přijeli

evidentně florbalem pobavit, nám zavřelo ústa a usadilo na za-
dek. Všech pět hráčů soupeře, skvěle technicky a fyzicky vyba-
vených, s námi rozehrálo velice chytrou partii a než nám to
došlo, bylo po zápase. V tuto chvíli se ukázalo, jak citelně nám
chybí trenér se zkušenostmi z florbalu, neboR naše hra půso-
bila dvě třetiny stereotypně a naivně. Útoky se rozbíjely na zfor-
mované obraně a výbušné kontry jsme prostě rychlostně nestí-
hali. Všechny míčky v naší síti neměl Jarolím šanci chytit. Až do
poslední třetiny jsme hru malinko změnili a začali hrát více
nátlakově na brankáře, jenže góly přišly příliš pozdě a v přesi-
lovkách jsme bohužel zvonili jenom do tyčí. Každopádně tento
zápas za rámeček nepůjde, ale vzor jak odehrát zápas bez stří-
dání nám, doufejme, v hlavách zůstane.
Branky: 40. Lelek (Jadrníček) - 1:4, 41. Bulíček (Pleskot) - 2:4
Vyloučení: 2:2

3. Orel Přelouč - Tornádo Barrandov 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Nedělní ráno mělo rozhodnout o našem postupu, kdy se nám

postavil soupeř nejtěžší z celé pětice mančaftů. Nic jiného než
výhra nám již nedávalo šanci na druhé kolo, bohužel od za-
čátku jsme se bránili útočným vozbám barrandovského sku-

tečně tornáda. V desáté minutě začaly naše akcie prudce kle-
sat po brilantní střele pod víko a posunutí stavu na 0:2. Jako
bychom se nemohli pořádně dostat do tempa a již podruhé
v krátké době jsme dostávali lekce z rychlosti a techniky, což
šlo na Pražácích jen obdivovat. Postupem času jsme přece jen
začali také vařit před soupeřovou svatyní, díky nedůslednos-
ti tornádovských obránců, ale náš nedůraz v zakončení a mi-
zerná orientace měla až do konce zápasu za výsledek nulu
v kolonce střelců. Jediné, čím jsme mohli překvapit, bylo srdce
do zápasu, ale to nám stejně jako proti Texasu chybělo. 

4. Orel Přelouč - FBC Vokurky 8:2 (1:0, 5:0, 2:2)
Poslední zápas měl sloužit jako náplast na dva utrápené

předchozí zápasy, protože jsme se potkali s týmem, jenž byl za-
ložen letos v létě a sehrával teprve třetí soutěžní utkání v době
své existence. Jenže naše deka na nás ležela celou první třeti-
nu, kterou jsme vyhráli pouze díky velice šRastné Blažejově tre-
fě. Nakoplo nás až Edovo trestné střílení zakončené blafákem
do bekhendu a tím se konečně spustila naše branková smršR.
Hlavně kapitán Bína byl při chuti, když zkompletoval špinavý
hattrick, Ledecký zakončil Rukec s Vendou do prázdné, Lelek po
svém zakončoval pod klacek a Pokorný tahákem z mezikruží
málem protrhnul síRku. Se vší úctou k soupeři však musíme při-
znat, že zápas měl více než tréninkové parametry. Za stavu
8:0 jsme viditelně polevili a soupeře přehrávali i ve čtyřech, kdy
byl vyloučen Bulíček na 5 minut. Vokurky nám nakonec dva
míčky do sítě také dotlačily. 
Branky: 9. Blažej - 1:0, 16. Sedláček z TS - 2:0, 17. Bína (Po-

korný) - 3:0, 18. Lelek - 4:0, 22. Ledecký (Vanču-
ra) - 5:0, 26. a 32. Bína (na obě Bulíček) - 7:0, 34. Po-
korný - 8:0

Vyloučení: 4:2                                        Petr Sedláček
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