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Inzerce



V pondělí 7. února zasedala rada
města na své 57. schůzi.

Radní se podrobně seznámili s ná-
vrhem na odpis pohledávek, který je
pravidelně radě předkládán. Důvodem
je potřeba „očistit“ seznam všech pohle-
dávek města o pohledávky z různých dů-
vodů nevymahatelné. Předložený souhrn-
ný seznam pohledávek města, sestavený
ke dni 31. 12. 2004, vzali radní na vědo-
mí a schválili úplný odpis pohledávek ne-
dobytných, promlčených apod. v celkové
výši 60 841,36 Kč.

Na prosincovém zasedání byla jme-
nována komise pro výběr nejvýhodnější
nabídky na vypracování Plánu odpado-
vého hospodářství. Komise po porovná-
ní a vyhodnocení ceny, termínu, referen-
cí aj. navrhla a radní schválili uzavření
smlouvy o dílo se zpracovatelem - Eko-
logické audity a posudky s.r.o. Brno, za
částku 53 550,- Kč.

Radní také schválili Pravidla pro za-
dávání veřejných zakázek malého rozsa-
hu. Pravidla upravují postup města při
zadávání veřejných zakázek malého roz-
sahu (tzn. že nepřesahuje částku 2 mil. Kč
bez DPH).

Radní dále udělili výjimku pro:
- Družstevní záložnu Přelouč na pořá-

dání noční hudební produkce v sále
Občanské záložny dne 5. 3. 2005 v ča-
se od 22.00 hod. do 02.00 hod.

- Music club Maddox na pořádání noč-
ních hudebních produkcí ve dnech

pátek v čase od 22.00 h. do 04.00 h.
a sobota v čase od 22.00 h. do 05.00 h.
na dobu určitou od 8. 2. - 30. 6. 2005 

- Billiard club Rio na pořádání nočních
hudebních produkcí ve dnech pondělí
až neděle v čase od 22.00 h. do 02.00 h.
na dobu určitou od 8. 2. - 30. 6. 2005.

Radní se také zabývali rozdělením
finančních příspěvků z fondu rady měs-
ta na činnost v roce 2005 Společnosti
pro mukopolysacharidosu, SDH Přelouč
- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska, SDH Přelouč okrsku č. 14, Svazu dia-
betiků, Svazu tělesně postižených a Klu-
bu rodáků města Přelouče.

Vypsáním veřejné obchodní soutě-
že na část projektu Dopravní zklidnění
centra města, navazující na zprovozně-
ní okružní křižovatky na Sokolovském
nám., radní pověřili v termínu do 15. 4.
2005 vedoucího odboru SMI.

V závěru jednání pak ještě stanovili
výši příspěvku pro školní rok 2004/2005
na úhradu neinvestičních nákladů zá-
kladních škol a zvláštní školy od obcí, je-
jíchž děti plní povinnou školní docházku
v Přelouči na 4 725,- Kč/1 dítě. 

58. schůze rady města se konala
21. února.

Radní vzali na vědomí výsledky inven-
tarizace majetku města Přelouče za rok
2004, zápis ze schůze osadního výboru
Klenovka a komise místní samosprávy
Mělice.

Dále projednali a schválili: 
- Mandátní smlouvu uzavřenou mezi

městem Přelouč a AZ stavební Heřma-
nův Městec na vypracování projektové
dokumentace „Rekonstrukce ubytovny
v Libušině ulici na chráněné byty“.

Ve funkci správce sportovního are-
álu radní schválili ing. Pavla Pátka, kte-
rý byl vybrán na základě výběrového
řízení a práci bude vykonávat od 1. břez-
na 2005.

Finanční příspěvek z fondu rady měs-
ta byl přidělen: Junáku - svaz skautů
a skautek ČR, středisko Přelouč, Hasič-
skému sboru Přelouč při ČHJ na soutěž
dětí a Vysokoškolskému uměleckému
souboru Pardubice jako členský vklad
na světový Festival do Kanady pro Janu
Divišovou z Přelouče.

Radní také doporučili zastupitelům
zařadit do rozpočtového opatření č. 1 roz-
počtu města na rok 2005 Římskokato-
lické farnosti Přelouč na obnovu fresek
v kostele sv. Jakuba 35.000,- Kč a Církvi
československé husitské Přelouč na opra-
vu střechy nad kolumbáriem v ul. Tůmy
Přeloučského 50 000,- Kč.

Město vydalo brožuru Významných
osobností Přeloučska, které se zde na-
rodily a nebo prožily část svého života.
Radou stanovená cena je 5,- Kč a máte
možnost si ji zakoupit v Informačním
centru města Přelouče, knihovně a nebo
na MěÚ dv. č. 4.

Veřejné zasedání zastupitelstva měs-
ta se bude konat 31. března v 15.30 h.
v Občanské záložně, na které jste všich-
ni srdečně zváni.
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Rada města Přelouče

" 4. 2. svolala starostka pracovní jednání, kterého se za MěÚ
zúčastnili vedoucí stavebního úřadu, vedoucí odboru sprá-
vy majetku, agendy dopravy a velitel Městské policie. Jedná-
ní směřovalo k zajištění úkolů souvisejících s výstavbou kru-
hové křižovatky: demolice určených objektů (předpoklad
březen - duben 2005), zahájení výstavby (předpoklad kvě-
ten 2005), změna autobusových zastávek ve městě, změna
dopravního značení v centru města a rekonstrukce vybraných
ulic ve středu města v návaznosti na zpracovaný projekt Do-
pravního zklidnění centra města, návrh na stanovení trasy
objížoky po dobu probíhající výstavby.

" 5. 2. jednala starostka, vedoucí stavebního úřadu a vedou-
cího odboru správy majetku MěÚ se zástupcem stavební fir-
my o uzavření mandátní smlouvy na zhotovení všech dokla-
dů, nezbytných k vydání stavebního povolení a uplatnění

žádosti o státní podporu na přestavbu - rekonstrukci ubytov-
ny města v Libušině ulici (předpokládané zahájení rekon-
strukce 2. polovina roku 2006).

" 8. 2. jednal tajemník MěÚ se zástupcem ČSOB o možnos-
tech zhodnocení volných finančních prostředků a úvěrových
podmínkách

" 8. 2. se zúčastnil tajemník schůzky odborné poroty pro udě-
lování cen dabingu v Praze

" 10. 2. se konalo setkání tajemníků obecních úřadů s rozší-
řenou působností s náměstkem ministra vnitra a zaměst-
nanců úseku pro reformu veřejné správy v Benešově

" 11. 2. se starostka zúčastnila jednání výroční valné hroma-
dy Hasičského sboru - České hasičské jednoty Přelouč, kro-
mě jiného se diskutovalo o přípravě postupového kola soutě-
že dětí v požárním sportu, jehož uspořádáním byla pověřena
ČHJ Přelouč v květnu 2005.

" 11. 2. zasedal tajemník v komisi pro otevírání obálek a hod-
nocení nabídek k pronájmům

" 14. 2. se starostka zúčastnila pracovního semináře, pořáda-

Stalo se
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ného Krajským úřadem Pardubice na téma Podpora podni-
kání v Pardubickém kraji - Centrální registr produktů, služeb
a činností firem ČR

" 14. 2. starostka společně s tajemníkem MěÚ se zúčastnila
schůze řídícího výboru pro pokračování a rozšíření projektu
„Benchmarking v oblasti rozšířené působnosti 3. typu“

" 15. 2. starostka a tajemník MěÚ zastupovali město na jed-
nání řídícího výboru projektu „Benchmarking ve veřejné sprá-
vě“, které se uskutečnilo na Ministerstvu vnitra ČR.

" 23. 2. se starostka zúčastnila jednání mikroregionu Podhůří
Železných hor, které se konalo v OÚ Mokošín, na programu
bylo schválení rozpočtu mikroregionu na rok 2005 a návrh
programu činnosti na rok 2005

" 22. 2. zasedal místostarosta v komisi pro otevírání obálek na
restaurování dekorativní výzdoby sálu a předsálí Občanské
záložny Masrykovonáměstí

" 24. 2. se v návaznosti na úkol zastupitelstva města konala
na MěÚ pracovní schůzka zástupců města, zpracovatele
územního plánu města a firmy KASI Pardubice k návrhu
stanovení využití některých zón města v novém územním
plánu Přelouče.

Město Přelouč nabízí zájemcům o bytovou výstavbu možnost
získání bytu v nové bytové výstavbě v Pardubické ulici. Jedná
se o 3 byty 2+1 o výměře 84,47m2 za cenu 1 007 500,- Kč. 

Po dohodě je možno byty upravit na 3+kk
Bližší informace získáte osobně na Městském úřadu Pře-

louč, odbor správy majetku a infrastruktury, tel.: 466 094 182.

Svoz komunálního velkoobjemového a nebezpečného
odpadu, který nelze ukládat do sběrných nádob (popelnice,
kontejnery) pro místní části města Přelouč (Klenovka, Ště-
pánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy).

Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, ko-
berce, pneumatiky (pouze z osobních automobilů), apod.

Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje v původním obalu,
barvy, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (monočlán-
ky, baterie), zářivky, výbojky, elektrotechnický odpad (lednice,
televize, radia), apod.

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

Termín svozu: sobota 12. 3. 2005

MĚSTO DŮRAZNĚ žÁDÁ OBČANY,
ABY ODPAD NEUKLÁDALI NA STANOVIŠTĚ

PŘED TERMÍNEM ODVOZU!

Město Přelouč informuje

Volné byty

Dále oznamujeme občanům místních částí města Přelouč
(Klenovka, Štěpánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice
a Tupesy), že Technické služby města Přelouče provedou
svoz větví ořezaných ze stromů a keřů. Svoz bude usku-
tečněn

v pondělí 14. 3. 2005
VĚTVE JE NUTNÉ NA TENTO TERMÍN

PŘIPRAVIT PŘED DŮM!

Město Přelouč
zveřejňuje záměr města na

PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR
v přízemí domu č.p. 2 v ul. Pražská v Přelouči.
Jedná se o dvě místnosti o celkové výměře cca 50 m2.

Podmínky výpůjčky:
1. Minimální výše ročního nájemné je 700,- Kč/m2.
2. Přístup do nabízených prostor je z chodby domu, 

v případě potřeby si budoucí nájemník může zřídit
jiný vchod (na vlastní náklady).

3. Budoucí nájemce může provádět stavební úpravy 
pouze se souhlasem vlastníka nemovitosti.

Bližší informace:
odbor správy majetku a infrastruktury - 466 094 183



V naší redakci zařádil šotek a proto
se stalo, že jsme mylně uvedli konečný
termín pro zaplacení poplatku ze psů.
Uvedená vyhláška byla v loňském roce
novelizována a mimo jiné byl i prodlou-
žen termín na zaplacení poplatku, a to
až do konce června 2005. Za mylnou in-
formaci se omlouváme.

Pokladní hodiny
Po, St 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Út, Čt 9.00 - 11.00 12.00 - 13.00 
Pá 9.00 - 11.00 12.00 - 13.00

Platit můžete i převodem na účet
190001425561/0100 a nebo poštovní
poukázkou, kterou si vyzvednete v po-
kladně MěÚ, dveře č. 8.
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Město Přelouč
nabízí občanům, kteří jsou tělesně postiženi (nebo jejich rodinní příslušníci)

a chtějí vzhledem ke svému postižení usnadnit a vylepšit bydlení sobě a svým blízkým

BEZBARIÉROVÉ NÁJEMNÍ BYTY
2 byty - 2+kk velikosti 49,51 m2

1 byt  - 2+kk velikosti 56,31 m2

1 byt  - 1+1 velikosti 55,14 m2

situované v novém bytovém domě v Pardubické ulici, s termínem dokončení „nejpozději“ duben 2006
(přijímáme žádosti o nájemní byt v souladu s „Pravidly...“ schválenými Radou města Přelouče).

Pravidla, podmínky a informace: Sociální odbor - K. Bocianová - 466 094 161
Příjem žádostí přes podatelnu do 31. 3. 2005

Poplatek ze psů a za svoz
komunálního odpadu do konce června

Město Přelouč nabízí
v obci Tupesy

pozemky k odprodeji
na výstavbu rodinných domků.

Jedná se o 3 parcely
o rozloze cca 600 m2.

Minimální cena je 100,- Kč/m2.

Bližší informace:
Správa majetku a infrastruktury,
Ing. Lehárová, tel. 466 094 183.

1. Bytový dům č.p. 2 se stavební parcelou č. 165/1 
o výměře 293 m2 v Přelouči v ulici Pražská.
V přízemí domu se nachází provozovna FOTOGRAFIA, v dal-
ších podlažích 5 bytových jednotek. V současné době jsou
všechny byty i nebytový prostor pronajaty.
Minimální cena za budovu a pozemek je stanovena na
1 339 900,- Kč.

2. Bytový dům č.p. 3 se stavební parcelou č. 164/1 
o výměře 279 m2 v Přelouči v ulici Pražská.
V přízemím domu se nachází 2 bytové jednotky. V součas-
né době jsou tyto byty pronajaty.
Minimální cena za budovu a pozemek je stanovena na
511 730,- Kč.

3. Bytový dům č.p. 17 se stavební parcelou č. 141 
o výměře 510 m2

a bytový dům č.p. 921 se stavební parcelou č. 900 
o výměře 102 m2 v Přelouči v ulici Pražská.
V domu č.p. 17 se nachází 5 bytových a jedna nebytová
jednotka (opravna obuvi), které jsou pronajaty.
V domu č.p. 921 se nachází 2 bytové jednotky, které jsou
pronajaty.

Minimální cena za budovy a pozemky je stanovena na
2 228 930,- Kč.

4. Budova garáží včetně stavebního pozemku č. 1094/6
a budova bývalé kotelny na stavební pozemku č. 1094/1
(pozemek je vlastnictvím společnosti Tepelné zdroje, s.r.o.)
Minimální cena za obě budovy a pozemek st.p.č. 1094/6
je 750 000,- Kč, 
minimální cena za pozemek st.p.č. 1094/1 je 39 050,- Kč.

5. Budova č.p. 57 a pozemky st.p.č. 77 o výměře 575 m2

a p.p.č. 507/3 o výměře 2818 m2, vše v k.ú. Lhota pod
Přeloučí
Jedná se o objekt bývalé mateř-
ské školy ve Lhotě. Minimální ce-
na těchto nemovitostí je stanove-
na na 2 967 570,- Kč 

Bližší informace získáte osobně na
Městském úřadu Přelouč, odbor sprá-
vy majetku a infrastruktury, kance-
lář číslo 15, 18, nebo na telef. čísle
466 094 181, 466 094 182.

Objekty, které nabízí město Přelouč k odprodeji



Úpravy veřejné zeleně včetně vzrostlých stromů řeší pra-
covníci odboru životního prostředí v souladu dlouhodobým plá-
nem rozvoje města. Jsou však také zohledňovány požadavky
občanů. Po odborném zhodnocení návrhů Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR je na nejbližší období například připravo-
váno pokácení následujících dřevin:
" hrušeň u č.p. 1334, Pardubická ulice - poškozený ovocný

strom,
" smrk těsně před č.p. 1263, Račanská ulice — strom se na-

chází těsně před okny tohoto bytového domu, zastiňuje ce-
loročně především okna prvního patra

" javor, smrk a dvě borovice ve dvoře za č.p. 995 v ulici
K. Čapka — zde dojde k odstranění těchto dřevin, aby se sní-
žila konkurence mezi jednotlivými stromy a z důvodu stínění 

" smrk na trojúhelníkové zelené ploše v ulici Labská — strom
roste mezi vzrostlými lípami, které ho zastiňují, z tohoto dů-
vodu má jednostranně vyvinutou korunu, která je neestetická

" dva smrky před č.p. 1356, Studentská ul. — stromky jsou v tom-
to místě neperspektivní, nebox byly vysazeny těsně u domu,
způsobují celoročně zastínění a nesnášejí tvarování

" tři douglasky tisolisté v ulici K. Čapka před bytovým domem
č.p. 1061-3 - krásné a vzrostlé stromy, které byly nevhodně
vysazeny ve vzdálenosti 2-3 metry od obytného domu, který
trvale zastiňují

V nejbližší době dojde ke skácení dalších dřevin v prosto-
ru Sokolovského náměstí v souvislosti s realizací stavby kruho-
vé křižovatky. Kácení bylo povoleno za náhradní výsadbu, kte-
rá je i součástí projektu stavby, a plochy kolem komunikace se
znovu ozelení.

Pro letošní rok jsou schváleny finanční prostředky na zpra-
cování projektu, který by měl celkově řešit problematiku veřej-
né zeleně. Součástí projektu by tedy mělo být komplexní zhod-
nocení stavu jednotlivých dřevin s doporučením, které dřeviny
ze zdravotních, bezpečnostních nebo prostorových důvodů po-
stupně odstranit a současně i návrh nových výsadeb a ozele-
nění veřejných ploch.  
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Kácení povoleno

Jak jsme již informovali v minulém čísle, od 1. března 2005
budou mít občané možnost v prostoru výkupny a sběrny ve
Sportovní ulici (za pekárnou Jenta) bezplatně odložit velko-

objemový odpad, nebezpečný odpad a kompostovatelný od-
pad, který pochází z domácností a zahrad. 

Odpad bude přijímán celoročně (v průběhu provozní doby)
po předložení občanského průkazu na základě trvalého poby-
tu v Přelouči a místních částech v těchto časech:

Úterý 8.00 — 12.00 13.00 — 18.00
Středa 8.00 — 12.00
Čtvrtek 8.00 — 12.00 13.00 — 18.00
Pátek 8.00 — 12.00
Sobota 8.00 — 12.00

Nebezpečný odpad zde můžete odložit vždy v prvním týdnu
každého měsíce. V březnu to bude úterý až sobota od 1. do 5.,
v dubnu od 5. do 9. atd. Touto službou je nahrazen mobilní svoz
výše jmenovaných odpadů v Přelouči, který dosud probíhal pou-
ze dvakrát za rok.

A co si lze pod uvedenými druhy odpadu představit?
Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum,

koberce, starý textil ap. a odpad, který pro svůj objem nelze
uložit do popelnic nebo kontejnerů

Nebezpečný odpad: autobaterie, pneumatiky, oleje v původ-
ním obalu, barvy, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články
(monočlánky, baterie), zářivky, výbojky, elektrotechnický odpad
(lednice, televize, rádia), apod. 

Kompostovatelný odpad: např. odpad ze zeleně, ze zahrad,
apod. (vyjma větví ze stromů)

Další akcí, která proběhne v měsíci březnu, bude svoz vět-
ví, a to v pondělí 21. března 2005. Prosíme občany, aby na
tento termín připravili větve před dům. 

V místních částech Lohenice, Mělice, Klenovka, Štěpánov, Tu-
pesy, Lhota a Škudly zůstává mobilní svoz zachován tak, jako
dosud, stejně tak zůstává beze změny i svoz větví. 

Bližší informace: odbor životního prostředí v budově AGRY
BOHEMIA nebo na telefonním čísle 466 768 521. 

Do sběrny s občankou



Strategický cíl:
Zviditelnění města.

Charakteristika:
V současné době je informovanost

o městě Přelouči v porovnání se stejně
velkými městy sice větší, ale nelze říci, že
by byla dostačující. Snahou města by mě-
lo být zlepšení situace dalším (a výraz-
nějším) zviditelňováním. K tomuto účelu
je nutné nejen vytvářet či aktualizovat
vhodné prezentační materiály (což sa-
mo o sobě v současné době nestačí), ale
tento problém pojmout především jako
jednotný, koordinovaný a nikdy nekončí-
cí proces, do kterého je potřeba zapojit
co nejširší spektrum zainteresovaných
lidí z řad veřejnosti, podnikatelů, i veřej-
ných činitelů.

S tímto bodem také do určité míry
souvisí i navazování partnerských vzta-
hů s městy za hranicemi ČR. V souvis-
losti s členstvím ČR v EU a zapojováním
do mezinárodních struktur hraje i tento
aspekt významnou roli. Navázáním part-
nerské spolupráce je možné získávat

a předávat konkrétní poznatky i pomoc.
Níže uvedená opatření směřují přede-

vším k budování pozitivního image měs-
ta a prezentaci města navenek.

Opatření priority:
#Vytvoření marketingové koncepce roz-

voje cestovního ruchu ve městě a okolí.
#Tvorba propagačních materiálů, kte-

ré budou sloužit nejen k prezentaci
města na výstavách a veletrzích, ale ta-
ké jako informační prostředek pro ná-
vštěvníky a potenciální investory a pod-
nikatele v oblasti cestovního ruchu.
Materiály by bylo vhodné tematicky roz-
dělit do několika skupin podle zaměře-
ní informací. Program bude realizován
ve spolupráci s IC Přelouč.

#Program zapojení města do meziná-
rodních vztahů - toto zahrnuje např.
výběr zemí a měst (na základě histo-
rických vazeb), delegování zástupců
města, případně oslovení významných
osobností k jejich podpoře. Součástí
programu bude i zapojování jednotli-
vých společenských organizací, spolků,

sdružení atd. do dílčích projektů. Jed-
ná se např. o výměnné pobyty cílených
skupin obyvatelstva (jazykové vzdělá-
vání dětí, zahraniční pobyty pro členy
samosprávy atd.).

#Aktivní vyhledávání nových příleži-
tostí směřující k rozšíření nabídky pro-
duktů pro návštěvníky.

#Vytvoření zpětných vazeb pro sledová-
ní úspěšnosti a vhodnosti jednotlivých
opatření a odrazu v návštěvnosti.

#Zanesení významných míst Přelouče
do digitální mapy ČR. Vzhledem k po-
stupnému vybavování nových typů auto-
mobilů elektronickým naváděcím systé-
mem tato registrace přispěje k dalšímu
zviditelňování města.

#Průběžná aktualizace informačního
systému - zejména informací prezentu-
jících samotné město (např. fotografie
apod.).

#Rekonstrukce budovy Městského úřa-
du jako reprezentativní instituce číslo
jedna pro město Přelouč.

Zdroj: Strategický plán rozvoje města
Přelouče
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Vytváření partnerství a prezentace města

Zastupitelé města Přelouče za ODS
zvou občany k neformální diskusi

nad problémy města,
která se uskuteční  ve středu

16. března v 17.00 hodin
v zasedací místnosti
Městského úřadu.Inzerce

Inzerce
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! Ohlédnutí 

Ohlédnutí

Od 1. září nastoupí do prvních tříd přeloučských
základních škol více prvňáčků. Škola na Masa-
rykově náměstí proto otevře o jednu první třídu
více, než tomu bylo v několika minulých letech.
Důvodem k rozšíření počtu tříd je zřejmě „silněj-
ší“ ročník 1999.

14. února byla zahájena výstava fotografií různých akcí Jakub
klubu od jeho vzniku až po současnost.

Vítězné družstvo postupuje do krajského kola. 
Zleva: Dita Fejlová, Jiří Dvořák, Lucie Vomlelová a Petr Kozlík.

Soutěž s názvem „Právo na každý den“ v rámci projektu Prevence kriminality
se konala 16. 2. Vyhodnocení testu provedla komise složená ze zástupců Měst-
ské policie, Policie ČR a MěÚ.

Vernisáže se zúčastnil také Ing. Macela, radní Pardubické-
ho kraje.



Růst nezaměstnanosti na Přeloučsku pokračoval i během
měsíce ledna. Úřad práce v Přelouči evidoval k 31. 1. 2005 cel-
kem 1 407 uchazečů o zaměstnání a celková míra nezaměst-
nanosti činila v této oblasti 10,2 % (dle původní metodiky).
Příčinou zvýšení počtu uchazečů o zaměstnání byly v menší
míře stejné faktory jako v prosinci 2004.

K obcím s nejvyšší mírou nezaměstnanosti patří např. Pra-
vy (27 %), Tetov a Litošice (shodně 25 %), Sovolusky (22,4 %),
Vápno (21,1 %), Morašice (19,6 %) apod. Nejnižší míru neza-
městnanosti vykázaly například obce Mokošín (3,6 %) a Chrt-
níky (4 %).

Úřad práce v Pardubicích nabízí 567 volných pracovních míst
a na jedno volné pracovní místo připadá v okrese Pardubice
v průměru 11,2 uchazeče. V porovnání s prosincem 2004 došlo
k výraznému poklesu počtu volných pracovních míst o 13,7 %.
K poklesu volných míst došlo ve všech odvětvích národního
hospodářství kromě strojírenství, které jako jediné odvětví za-
znamenalo nárůst počtu volných míst.

INFORMACE ÚŘADU PRÁCE V PARDUBICÍCH
- rok 2004

Základní ukazatele trhu práce

1) Míra nezaměstnanosti dle původní metodiky (nová metodika výpoč-
tu se používá od 1. 7. 2004)

Další zajímavé údaje:

$ Od 1. 4. 2004 byla převedena pod úřad práce výplata dávek
státní sociální podpory. Veřejnosti se to nijak nedotklo, výpla-
ta dávek SSP je i nadále prováděna na původních pracoviš-
tích státní sociální podpory.

$ Od 1. 10. 2004 vstoupil v platnost nový zákon o zaměstna-
nosti (zákon č. 435/2004 Sb.).

$ Od 1. 7. 2004 je nová metodika výpočtu míry nezaměstna-
nosti. Pro porovnání údajů za celý rok uvádíme dále míru ne-
zaměstnanosti dle původní metodiky. Míra nezaměstnanosti
se v roce 2004 pohybovala od 6,88 % (v květnu) do 7,61 %
(v lednu). 

$ Celostátní míra nezaměstnanosti byla na konci roku 9,5 %
(dle původní metodiky 10,3 %), okres Pardubice má neza-
městnanost daleko nižší - v pořadí okresů podle výše míry
nezaměstnanosti od nejvyšší po nejnižší byl v prosinci 2004
na 62. místě ze 77 okresů.

$ Podíl uchazečů, kterým bylo vypláceno hmotné zabezpeče-
ní, činil 42 % z celkového počtu uchazečů. Průměrná výše
hmotného zabezpečení v roce 2004 vzrostla oproti roku 2003
o 8,1 % na 3 542 Kč.

$ Nejvíce nově evidovaných uchazečů bylo v měsíci lednu
(do evidence přišlo 1 225 uchazečů), naopak nejméně se
jich nově přihlásilo v měsíci říjnu (440).

$ Nejvíce uchazečů bylo z evidence vyřazeno v měsíci září
(1 130), nejméně pak v prosinci (558).

$ Na konci roku připadlo na 1 nahlášené volné místo 9 ucha-
zečů o zaměstnání.

$ S uchazeči o zaměstnání zaevidovaly naše počítače celkem
105 308 kontaktů; uchazečům o zaměstnání bylo vydáno
15 708 správních rozhodnutí.

$ Proti našim rozhodnutím bylo podáno 40 odvolání (to je pro-
ti roku 2003 pokles o 33%).

$ V rámci insolvence jsme vyplatili dlužné mzdy 114 osobám
za 3 organizace, na které byl dán návrh na konkurz.

$ V roce 2004 řešilo kontrolní oddělení 182 písemných podně-
tů občanů ke kontrole porušování pracovněprávních před-
pisů zaměstnavatelem. K nejčastějším porušení patřilo, stej-
ně jako v předchozích letech, nevyplácení mezd a jejich
náhrad, odstupného, nevydání dokladů, osvědčujících vznik,
trvání a zánik pracovních poměrů a dále neproplácení ces-
tovních náhrad.

$ Za celý rok jsme měli celkem 15 600 kontaktů se zaměstna-
vateli, provedli jsme 10 500 aktualizací (evidence, rušení,
aktualizace, apod.) údajů o volných místech.

$ V oblasti aktivní politiky zaměstnanosti jsme posuzovali
1 920 podnětů, z čehož schválených případů bylo 1 342.

Ing. Eva Šopíková
ÚP Pardubice - detaš. prac. Přelouč
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Trh práce
na Přeloučsku

Inzerce



1. Byla oprava Jarošovy ulice zahrnuta do řádného plánu oprav
po stavbách organizovaných městem?

2. Co s prohlubněmi ve vozovce v ulici Jarošova a v okolí dvou
vývodů uzávěrů vody, které se provozem prohlubují a odstři-
kující bláto znečiš[uje fasádu mého domu. Mohu je, pokud
s nimi co nejdříve něco neuděláte, zabetonovat do roviny
vozovky?                                                            MJ

1. S faktem, že ulice Jarošova bude muset být po ukončení sta-
vebních prací opravena, se samozřejmě počítalo. V jakém
rozsahu se provede, zda to bude běžná oprava nebo celková
rekonstrukce závisí na finančních možnostech a rozhodnutí
zastupitelů. Do 1. rozpočtového opatření, které bude 31. břez-
na projednávat zastupitelstvo města, je navržena částka
250 tis. Kč na zpracování příslušné projektové dokumentace.

2. Majitelem i správcem vozovky je město. Zmíněné opravy
město provede, ale vzhledem ke klimatickým podmínkám to
bude až po skončení zimního období.

Je účelné chtít od občanů, aby se podíleli v neformální disku-
zi se zastupiteli na dění ve městě?
Je možné chtít od zastupitelů skládat účty ze své činnosti for-
mou diskuze?

Předkládáme názor p. F. Zachaře, účastníka diskuze, která se
konala 16. února.

Zastupitelé musí občanovi umožnit, aby se ještě před ko-
nečným rozhodnutím měl možnost se k problému vyjádřit, říci

svůj názor. K tomu by měly vést neformální diskuze, podobné
té, které jsem se 16. února zúčastnil. A občané, využijte této
možnosti být spolutvůrci dění ve městě. 

red. zkráceno

Do redakce jsme obdrželi řadu dotazů a připomínek k jízd-
nímu řádu autobusové a vlakové dopravy v návaznosti auto-
busového spoje 650250 Kozašice-Přelouč na vlakovou do-
pravu ve stanici Přelouč, železniční stanice. V lednu tohoto
roku pracovníci městského úřadu připomínkovali tento nesou-
lad u odboru dopravy Pardubického kraje. Změny se podařily
prosadit a od 6. 3. 2005 platí upravený jízdní řád této autobu-
sové linky.

Platí od 6. 3. 2005 do 10. 12. 2005

650250 Kozašice-Přelouč 
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Nad vašimi dotazy

opačný směr

Kalendář města
V tomto čísle vám nabízíme pro porovnání historický sní-

mek Střelovy ulice a její současnou tvář.



V dnešním příspěvku nejprve připomí-
nám, že jeho součástí je několik rad a do-
poručení, např. jak si „chránit své peníze“,
který navazuje na minulý příspěvek, jak se
chovat bezpečně doma. 

Obsahuje cenné rady upozorňující na ri-
zika při výběru investiční společnosti či fon-
du, rizika při uzavírání obchodních smluv-

-vztahů a kontakty, kam se v případě vzniklých problémů obrátit. 
Rovněž, jak jsem slíbil, ve stručnosti Vás seznámím s ofi-

ciálními výsledky a celoroční statistikou městské policie za uply-
nulý rok 2004. Jen okrajově uvádím, že některé údaje, např. co
se týká zjištěných a objasněných přestupků, jsou větší, rovněž
tak se nám podařilo přispět do rozpočtu města daleko větší fi-
nanční částkou než v roce předcházejícím. Další nemalou mě-
rou již také „přispívá“ radar.

Statistický přehled všech operativních zásahů
a uložených blokových pokut

Název počet pokut  částka v Kč

Uložené blokové pokuty 551 113.700,- Kč
- z toho zaplacené na místě 422 63.600,- Kč
- na místě nezaplacené 129 50.100,- Kč

Počet zjištěných přestupků 1362
- z toho zjištěných v dopravě 966
- ostatní 396
- postoupeno správnímu orgánu 97

Zadrženo pachatelů podezřelých 
ze spáchání trestného činu 61

Předvedeno pachatelů 44
Odchyceno zvířat 111

Ostatní:
Rodinné a manželské neshody, rvačky, občanské soužití 93
Vyvádění opilců z restauračních zařízení 81
Odvoz na protialkoholní záchytnou stanici 13
Zajištění pomoci občanům v nouzi 76
Řízení dopravy při dopravních nehodách + asistence 60
Rušení nočního klidu, rvačky 163
Zajištění hledaných a pohřešovaných osob 8
Poplachy a výjezdy (pult centralizované ochrany) 522
Hlášení poruch a závad (VAK, ČOV, ČEZ, TS, VČP...) 89
Zjištění a oznámení požárů, likvidace malých požárů 10

Celkem jsme i s planými poplachy řešili 2.497 událostí. Je-
jich popisy jsou uvedeny v knihách denních záznamů (operač-
ní deník) a v úředních záznamech. Plně bylo rozpracováno a ná-
sledně odstraněno 20 vraků vozidel umístěných na veřejném
prostranství.

PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKU ZÍSKANÝCH
DO PŘÍJMU MĚSTA

Pult centralizované 
ochrany 305.700,- Kč Dle uzavřených smluv
Obec Břehy 80.000,- Kč Veřejnoprávní smlouva
Obec Veselí 10.000,- Kč Veřejnoprávní smlouva
Prodej zbraní Taurus 6.000,- Kč Kupní smlouvy
Blokové pokuty 113.700,- Kč
Náhrada škod 2.415,- Kč Uhrazená škodní událost
Vybrané pokuty z oznámených
dopravních přestupků 36.400,- Kč
Vybrané pokuty 
z oznámených přestupků 
proti veřejnému poř. 17.300,- Kč
CELKEM 571.515,- Kč

Oproti letům předcházejícím konstatujeme pozitivní zjiště-
ní, že nedošlo k nárůstu počtu zjištěných a spáchaných přestup-
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DEJTE POZOR NA NÁSLEDUJÍCÍ RIZIKA:

Rizika při výběru investiční společnosti či fondu 
% název společnosti (exotický, podezřelý) a sídlo společnosti

zkontrolujte podle výpisu z obchodního rejstříku (www.justi-
ce.cz), podezřelé společnosti mívají sídla v zemích, které jsou
nazývány tzv. daňovými ráji (např. Bahamy, Panama, Seyche-
ly, Gibraltar apod.)

% nenechte se zmást a zlákat krásnými barevnými prospekty,
údaje v nich mohou být klamavé

% ani vkusně a perfektně oděný a vystupující jednatel společ-
nosti není zárukou seriózní investice

% neseriózní investiční poradci Vás telefonicky, mailem či osob-
ně kontaktují, přestože jste nedali jakýkoliv podnět k tako-
vému kontaktu

% nenechte se přesvědčit líbivými hesly na propagačních letá-
cích, např. „Pomůžeme i Vám, kteří jste v obtížné život-
ní situaci“, „Zajistíme Vaše stáří“, „Půjčíme Vám snad-
no a rychle!“, „Nabízíme bezúročné půjčky pro seniory!“

% podezřelé bývá, když Vám nabídky firem slibují neobyčejně
vysoký zisk, čím vyšší zhodnocení vkladů je nabízeno, tím
větší riziko představuje uzavření tohoto obchodního vztahu

% nenechte se nalákat na hry s pyramidovým nebo letadlovým
efektem, které fungují jen do té doby, pokud se zapojují dal-
ší „klienti-oběti“

Rizika při uzavírání obchodních smluv (vztahů)
% pečlivě zvažujte jakékoliv poskytnutí svých osobních údajů
% nepodepisujte žádné dokumenty na první schůzce s inves-

tičním poradcem                                                   !

CHRAŇTE SVÉ PENÍZE !*
Chystáte se investovat ? Chcete si půjčit ?

&

Městská policie informuje



ků ani trestných činů. Ze statistik vyplývá, že na celém území
byl spáchán přibližně stejný počet trestných činů jako v letech
předcházejících, počet přestupků se dokonce snížil. V oblasti
zvlášx závažné a násilné trestné činnosti nebyla, jak uvádí PČR,
zaznamenána žádná mimořádná událost. Nejvíce páchanou
trestnou činností v uplynulém roce byly krádeže vloupáním do
automobilů, jejich interiérů a technických součástí. (Po sérii
téměř 20 vykradených automobilů v katastru města však byli
pachatelé z Chrudimska zadrženi a obviněni.) Ubylo trestné
činnosti vloupání do bytů a soukromých rodinných domů, což
velkou měrou ovlivňuje napojení těchto objektů na pult centra-
lizované ochrany. V oblasti přestupkové se především jedná
o poškození majetku, rušení nočního klidu, rvačky na zába-
vách, přestupky na úseku občanského soužití apod. V oblasti
soužití zvířete a člověka je ve městě situace rovněž poměrně
stabilizována. Sledování a zásahy v této oblasti patří ke stěžej-
ním činnostem strážníků (kontrola, evidence, odchyt a odvoz
potulných psů a ostatních zvířat atd. Musím se však opakovat
a jako problematickou opět označit dopravní situaci ve městě.
Zvyšující se počty vozidel nestačí počtu parkovacích míst, ze-
jména na sídlištích. Jako ideální by se jevilo tzv. sběrné par-
koviště. Ani dopravní situace v centru města není optimální.
V roce 2005 však doufejme bude vybudován kruhový objezd
na Sokolovském náměstí, centrum města bude zjednosměrně-
no a na toto by mělo navazovat dopravní zklidnění celého
centra. Stále velkým problémem zůstává provoz na hlavním
průtahu městem, i když existence dvou světelných křižovatek
zrušila ohrožení chodců a umožnila jednodušší a efektivnější
pohyb vozidel. 

Celkově můžeme konstatovat,
že bezpečnostní situace a oblast ve-
řejného pořádku se v našem městě
stabilizovala. Nelze však očekávat,
že celou problematiku mohou vy-
řešit pouze sami strážníci. Snahou
všech pracovníků MP je řešit problémy především domluvou,
upozorněním a s pomocí občanů situaci dále zlepšovat.

Nyní k přehledu několika zajímavých situací od 22. 1. 2005
do 18. 2. 2005:

' 23. 1. 2005 v 4:55 hod. nás požádali pracovníci ČD o po-
moc, jelikož na nádraží v Přelouči je napadala dvojice mla-
díků. Po příjezdu hlídky se výtržníci zklidnili a jejich počíná-
ní bylo ohodnoceno blokovou pokutou.

' 25. 1. 2005 v 12:00 hod. vyděsili obyvatele jedné z integro-
vaných obcí dva velcí psi, a to německý ovčák a bernský sa-
lašnický pes, kteří se rozhodli proběhnout po vesnici a vy-
padali velmi nebezpečně. Psi byli hlídkou MP odchyceni,
jeden byl předán majiteli ze sousední obce a druhý skon-
čil v kotci Městské policie.

' 26. 1. 2005 v 9:45 hod. výjezd hlídky do marketu Penny, kde
byla oznámena drobná krádež. Pachatel byl zajištěn a dále
bude dořešen na přestupkové komisi.

' 27. 1. 2005 v 13:10 hod. byla hlídka přivolána obyvatelkou
jednoho bytu který, když si odskočila po domě, navštívili dva
muži a z chodby ji odcizili peněženku. Společně s PČR by-
lo ihned zahájeno pátrání po osobách určeného popisu. 

' 28. 1. 2005 v 1:50 hod. byl strážníky nalezen v ul. ČSA leží-
cí muž s tržnou ranou na hlavě. Byla přivolána záchranka
k poskytnutí první pomoci a muž následně přepraven do
nemocnice.

' 29. 1. 2005 v 22:40 hod. hlídka MP vyjížděla společně se
záchrankou a hasiči do Lhoty k těžké dopravní nehodě.
Na místě jsme pomáhali vyprostit zraněné z vozidla, zajis-
tit dodávku přerušené el. energie po obci a následně jsme
řídili dopravu až do ukončení celého zásahu.

' 30. 1. 2005 v době od 00.30 do 02.30 hod. proběhla v res-
tauracích města kontrola zaměřená na podávání alkoholu
mladistvým. Kontrola proběhla společně s PČR a sociálním
odborem - péče o dítě a mládež a to v následujících restau-
racích - Maddox, Rio, Montana, Bistro. V jejím průběhu bylo
zjištěno celkem 10x podání alkoholu nezletilým. Nejvíce na-
měřeného množství alkoholu v krvi bylo zjištěno u 15-leté-
ho mladíka, a to 1,5 promile. 
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! Aktuální informace 

% důrazně požadujte písemné informace, vše si důkladně pro-
studujte, včetně odstavců a řádků psaných drobným písmem
(zde bývají často ukryta zásadní ustanovení)

% zjistěte si podrobné informace o úrokových nákladech, kte-
ré jsou s půjčkami spojené

% smluvní podmínky, odborné výrazy a další podrobnosti si nech-
te vysvětlit kompetentní osobou, které důvěřujete (např. advo-
kát či daňový poradce), v žádném případě si nenechávejte
radit od známého či souseda, který již tuto smlouvu uzavřel!

% smlouva musí obsahovat podrobné informace o tom, kde
a jak je váš kapitál uložen, jakým rizikům je vystaven a ja-
ké při tom vznikají náklady

% investiční podvodníci často naléhají na Vaše rozhodnutí
a chtějí, abyste ho udělali co nejdříve, nejlépe IHNED! Ne-
nechte se při rozhodování zlákat ani slevami a výhodami,
které jsou s Vaším okamžitým rozhodnutím uzavřít obchod-
ní vztah spojeny. Čas pracuje pro Vás!

% podezřele vysoké prvotní zisky a celkové výnosy většinou
slouží pouze jako návnada

% jednatele společnosti nezvěte k sobě domů, k případné schůz-
ce zvolte raději neutrální půdu (kavárna pod.)

Další cenné rady...
% půjčky do domu jsou sice vyřízeny téměř obratem, ale bý-

vají spojeny s vysokými úroky (výhodnější je tedy využít
bankovní spotřebitelský úvěr)

% neinvestujte všechny své finance do jediné investiční
společnosti nebo fondu, zajistíte si tím rozložení rizika své
investice

% při rozhodování o výši půjček vždy zvažte všechny své finanč-
ní závazky (např. hypoteční úvěry, leasingy, splátky a platná
ručení za cizí půjčky)

% nikdy si nepůjčujte na peněžení investice
% než uzavřete jakýkoliv obchodní vztah, opatřete si srov-

natelné konkurenční nabídky vkladů

Kde najdete další důležité informace?
% Komise cenných papírů -  www.sce.cz
% RM Systém -  www.rmsystem.cz
% Česká obchodní inspekce -  www.coi.cz

* Zdroj: Ministerstvo vnitra

&



' 30. 1. 2005 v 3:55 hod. jsme opět vyjížděli do Maddoxu, kde
vypukla rvačka mezi hosty. Situace byla na místě zklidněna
a z důvodu podezření ze spáchání trestného činu předána
PČR k dalšímu šetření.

' 31. 1. 2005 v 17:30 hod. výjezd k dopravní nehodě za mos-
tem u vodní elektrárny. Tentokrát se nikomu nic nestalo a po-
škozeny byly pouze plechy. 

' 2. 2. 2005 v 1:15 hod. jsme na telefonát občanů museli do-
mlouvat dvěma rozveseleným dívkám, které si uprostřed síd-
liště při stavění sněhuláka počínaly dosti hlasitě. Po důrazné
domluvě se rozešly k domovu. 

' 4. 2. 2005 v 9:30 hod. si hlídka při pěší obchůzce povšimla
muže, který řídil automobil, ač mu byl odebrán řidičský prů-
kaz. Vozidlo bylo zastaveno a předáno PČR s podezřením ze
spáchání trestného činu. 

' 5.2. 2005 v 9:55 hod. jsme hasili svými prostředky drobný po-
žár před restaurací Montána, kde hořela taška s osobními
věcmi jednoho z hostů. Podezřelý žhář byl zajištěn a pře-
dán k řešení přestupkové komisi.

' 5. 2. 2005 v 22:35 hod. nás přivolali do jednoho domu ve
Lhotě, kde se syn napadal svého otce. Musel být zklidněn
a případ si převzala PČR. 

' 6. 2. 2005 v 8:15 hod. byla směrem na Jankovice nalezena
nabouraná Š 120, z které unikalo větší množství oleje, k lik-
vidaci byli přivoláni hasiči.

' 9. 2. 2005 v 0:35 hod. dozorčí MP svolával dobrovolné hasi-

če k požáru ve Valech. Zde hořela výrobna sousedící s objek-
tem místní restaurace a škody byly značné.

' 12. 2. 2005 při deštivém počasí se na Městskou policii obra-
celi lidé o pomoc při zajištění odčerpání vody, a to mezi
obcemi Veselí a Choltice, dále pak v nové výstavbě části
„Lipiny“, kde hrozilo, že voda zatopí rodinné domky. Byli opět
povoláni hasiči a společné se podařilo zabránit větším ško-
dám na majetku občanů.

' 15.2. 2005 v 10:10 hod. strážníci odchytávali na žádost obča-
nů v prostorách Pernštýnského nám. fretku, která krátce
před tím pokousala jednoho občana. Toto zvířátko se asi po
půlhodině podařilo odchytit a mohla být dopravena majite-
li. Ten byl řádně poučen a odeslán i s fretkou na veterinár-
ní vyšetření.

' 17.2. 2005 v 9:15 hod jsme opět řešili rodinné neshody sna-
chy a tchýně v jednom z domů v západní části města, kde
se doslova strhla rvačka. Na místě bylo vše vyřešeno ke
spokojenosti obou napadených stran. 

Toto je přehled zajímavějších událostí z naší práce za uve-
dené období

Ještě připomínám naše telefonní čísla: 466 959 660, 
tísňová linka 156, mobilní telefon: 736 641 952,
e-mail: mp@mestoprelouc.cz

Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč
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Aktuální informace !

Na začátku školního roku 2004-2005
byla všem základním školám v našem
správním obvodě nabídnuta možnost
účasti v soutěži s názvem „Právo pro
každý den“. 

Žáci osmých a devátých tříd základ-
ních škol se měli od září 2004 vzdělávat
v rámci výuky v oblasti právního pově-
domí. Na jednotlivých školách proběhla
školní kola, kterých se zúčastnili ve čtyř-
členných družstvech všichni žáci a vítě-
zové školních kol postoupili do kola měst-
ského. 

Městské kolo soutěže proběhlo dne
16. 2. 2005 v Občanské záložně v Přelou-
či. Celkem se zúčastnilo osm družstev
ze dvou základních škol v Přelouči, Gym-
názia Přelouč a Základní školy ve Chva-
leticích. 

Soutěžící měli prokázat získané do-
vednosti v písemném testu, na jehož vy-
pracování měli pouhých 45 minut. Otáz-
ky se týkaly právního povědomí např.
z oblasti trestního a občasného práva.
Získané znalosti byly uplatněny též v prak-
tické části testu, kde žáci museli vyřešit
danou situaci, která se může stát každé-
mu z nás. 

Výsledky byly hodnoceny porotou, kte-
rá byla složena z Mgr. Kláry Norkové,
právničky Městského úřadu Přelouč, kte-
rá porotě předsedala. Dalšími členy ko-
mise byli: Bc. Norbert Borský, policejní
komisař Služby kriminální policie a vy-
šetřování Pardubice, strážníci Městské
policie Přelouč Václav Pardubský a Leoš
Slavík a koordinátor prevence kriminali-
ty města Přelouč Mgr. Šárka Dušková. 

Porota byla velice překvapena dobrý-
mi znalostmi soutěžících, kteří byli vý-
borně připraveni na jednotlivá zkušební
témata. Rozhodování bylo nakonec tak
těžké, že o třetí místo musely dvě skupi-
ny bojovat v rozstřelu. 

A jak celá soutěž dopadla? 
Na prvním místě se umístili žáci 9.C

Základní školy Smetanova ul. Přelouč
Lucie Vomlelová, Dita Fejlová, Jiří Dvo-
řák a Petr Kozlík. 

Druhé místo patří žákům tercie z Gym-
názia Přelouč Anetě Součkové, Denise
Šavelové, Anetě Macháčné a Andree Žou-
želkové.

Třetí místo nakonec vybojovalo druž-
stvo 8.C Základní školy Smetanova ul.
Přelouč, jmenovitě Barbora Levaiová, Kris-

týna Vidnerová, Alena Leksová a Martin
Jelínek. 

Všem účastníkům však musíme po-
gratulovat k velice dobrým výsledkům,
porota měla mnohdy velice těžké roz-
hodování, a to zejména díky dobré při-
pravenosti jednotlivých skupin. 

Touto cestou chceme poděkovat všem,
kteří se nějakým způsobem podíleli na
pořádání této soutěže, zejména učitelům,
kteří dětem pomáhali v přípravě, Městu
Přelouč za poskytnutí putovního pohá-
ru, poháru pro vítěze, diplomů a medailí
a Krajskému úřadu Pardubického kraje
za finanční podporu tohoto projektu. 

Dále pak Městské policii Přelouč, kte-
rá je stále v kontaktu se základními ško-
lami, zejména prostřednictvím besed, kte-
ré na školách probíhají, a pracovnicím
sociálního odboru Městského úřadu Pře-
louč. Dík patří také firmě AMIPA s.r.o.
Knižní velkoobchod (www.amipa.cz), kte-
rá do soutěže věnovala několik krásných
naučných publikací. 

V letošním roce by se mělo v Pardu-
bicích konat krajské kolo soutěže a na-
še vítězná skupina se jistě také zúčastní.
Proto již nyní jim přejeme hodně úspěchů
a pěkné umístění. 

Mgr. Šárka Dušková 
koordinátor prevence kriminality 

města Přelouč 

Projekt „Právo pro každý den“
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! Přeloučské školství 

Okresní soutěž v němčině
V lednu se v Pardubicích konala kon-

verzační soutěž v německém jazyce. Zú-
častnili se jí Martin Babka z 9.A a Jan
Bareš ze 7.B. Jan Bareš byl třetí, Martin
Babka vybojoval 1. místo a postupuje tak
do krajského kola soutěže, které se usku-
teční 23. února. Blahopřejeme a držíme
palce.

Mgr. S. Dolanová

„Valentýnská soutěž“
„O nejkrásnější valentýnské srdce“

proběhla i letos na naší škole na I. i II.
stupni.

V kategorii 1. - 3. tříd získala 1. mís-
to Klára Čejková ze 3.A, 2. místo Tereza
Žáčková a Jan Vokál - 2.B, 3. místo Da-
vid a Patrik Plavcovi - 2.B.

Zvláštní sourozeneckou cenu obdr-
želi Tomáš a Klára Linhartovi.

V kategorii 4. - 5. tříd obsadila 1. mís-
to Martina Nájemníková z 5.C, 2. mís-
to Barbora a Tereza Plecháčkovy z 5.A,
3. místo Jakub Slavík z 5.A.

II. stupeň: 1. místo Kateřina Záru-
bová - 6.C, 2. místo Martina Moravcová
- 6.C, 3. místo společná práce - Markéta
Calabová a Markéta Kopáčová - 8.C. Bla-
hopřejeme!

Soutěžní práce jsou vystaveny v Měst-
ské knihovně na náměstí TGM - děkuje-
me za spolupráci!

Vítěze (kromě nemocné M. Nájemní-
kové - 5.C) s jejich pracemi můžete vidět
na fotografiích.

Mgr. Z. Jánská

Olympiádu
z českého jazyka
ve školním kole vyhrály Dita Fejlová a Len-

ka Tomášková (obě 9.C)
a postupují do okresní-
ho kola, které proběhne
v DDM v Pardubicích
1. 3. 2005. Ax se daří!

Mgr. Jitka Myšičková

Dějepisná
olympiáda

15. února 2005 se
v Pardubicích konalo
okresní kolo Dějepisné
olympiády. Mezi 41 sou-
těžícími získala Jana
Nejerálová z 9.C hezké
13. místo.

Mgr. E. Horáková

„Právo pro každý den“
se jmenovala soutěž, kterou pro žáky ZŠ
přeloučského obvodu uspořádala 16. 2.
Městská policie Přelouč ve spolupráci
se sociálním odborem MÚ Přelouč. Za

Družstvo z 8.C obsadilo 3. místo.
Zleva A. Leksová, B. Levaiová, M. Jelínek,
K. Vidnerová, náhradnice M. Tvrdíková

Dne 17. února se na škole uskuteč-
nil projekt „Hodnocení vzdělávání žáků
9. tříd“. Byl realizován formou testů z do-
vedností v českém jazyce, matematických
dovedností, studijních dovedností a žá-
kovského dotazníku.

Mgr. František Jelínek 
ředitel školy

Vynikající úspěch
v konverzační soutěži v anglickém jazy-
ce zaznamenala Magda Jarošová z 9.C,
která 22. 2. v okresním kole v Pardubi-
cích vybojovala mezi 15 účastníky vy-
nikající 1. místo a postup do krajského
kola. Mgr. H. Valentová

Základní škola
Smetanova ul.
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Bára a Tereza Plecháčkovy z 5.A
obsadily 2. místo v kategorii 4. - 5. tříd

1. místo Katky Zárubové
z 6.C v kategorii 2. stupeň

1. místo Klárky Čejkové
ze 3.A v kategorii 1. - 3. tříd

naši školu soutěžila dvě družstva, a to z 8.C a 9.C.
Obě družstva výborně obstála: žáci 9.C vybojovali vy-
nikající 1. místo a spolu se zlatými medailemi získa-
li i pohár, ale hlavně postup do krajského kola. Po-
zadu nezůstala ani 8.C - v silné konkurenci získali
se třetím místem bronzové medaile. Blahopřejeme
a dík za vzornou reprezentaci.

Mgr. V. Jelínková

Vítězné družstvo z 9.C s poháry. 
Zleva J. Dvořák, D. Fejlová, L. Vomlelová, P. Kozlík



Filmové představení - Shrek 2
V pondělí 31. 1. 2005 zhlédli žáci 1.

- 5. ročníku v místním kině animovaný
rodinný film Shrek 2, který navazoval na
děj Oskarem ověnčeného prvního Shreka.

V pokračování se Shrek, Oslík a prin-
cezna Fiona vydávají vstříc novým dobro-
družstvím, při nichž se setkají s mnoha
populárními postavami ze známých po-
hádek.

Otec a matka princezny Fiony zatou-
žili Shreka poznat, a proto se Fiona se
Shrekem vydali na cestu do královské-
ho města Za sedmero horami. Královští
rodiče byli ale po jejich příjezdu zděšeni
- Shrek je totiž zlobr. Princezna Fiona si
původně měla vzít za muže prince Kraso-
ně. Shrek se musí proti všem postavit,
aby si ubránil Fionu. Pomůžou mu v tom
jeho kamarádi z rodné bažiny - tři prasát-
ka, Pinochio, myši a kocour v botách. Na-
konec všechno dobře dopadne.

A jaké vyplynulo z příběhu poučení?
Že vypadat dobře je sice fajn, ale důleži-
tější je to, jaký je člověk uvnitř a že být
sám sebou není úplně od věci.

Filmové představení se všem dětem
líbilo a po návratu do školy čekalo děti vy-
svědčení za první pololetí školního roku.

Zkrátka nepřišli ani žáci druhého
stupně. Ti strávili příjemné chvíle při fil-
mu O králi Artušovi.

Mgr. Dobroslava Kutilová

Hold panu Rumpíkovi 
a jeho herecké družině

Za žáky i učitele naší školy bych chtě-
la poděkovat za hezký zážitek při pohád-
ce „O Vendulce a Vitouškovi“, kterou jsme
měli s žáky 1. - 5. tříd možnost zhlédnout
v lednu v Záložně.

Přiznám se, že nadpis příliš nenapo-
vídal a od pohádky pro malé děti jsem
si také až tolik neslibovala, i když mu-
sím říci, že vystoupení „Z-Ušáků“ se nám
líbí vždy.

Ale byla jsem úplně nadšená! Diva-
delní soubor pod vedením p. Rumpíka je
čím dále lepší. Chtěla bych ocenit nejen
herecké výkony hlavních protagonistů,
ale všech účinkujících, kteří hráli s téměř
profesionálním nasazením. Také dekora-
ce a kostýmy jim musely dát mnoho práce.

Smály se děti, smáli jsme se i my do-
spělí, protože každý si tam našel „to své“.
Ve tmě za mnou seděl nějaký čtvrxák, kte-

rý se stále upřímně a nakažlivě smál, že
mi bylo až líto ho napomenout, že vlast-
ně ruší. Když představení skončilo, stejný
hoch povstal a povídá klukům kolem:
„Tak tohle byla ta nejhezčí pohádka, na
který jsme kdy byli.“

A tak vlastně vyslovil nahlas i můj po-
cit. A že to byla Pohádka s velkým P, to
musíte snad uznat i vy, kteří jste to s ná-
mi neviděli. Cožpak by se jinde mohlo stát,
aby šel člověk vrátit nepoctivě nabyté pe-
níze? A k tomu ještě do samého pekla?

A tak lze litovat jen toho, že dobře
končí vše jen v pohádkách.

Přejeme souboru mnoho štěstí a těší-
me se na jejich další pěkná vystoupení.

Mgr. Dana Katonová

Testy pro deváté třídy
Ve čtvrtek 17. 2. 2005 měli žáci 9. roč-

níků pozdější příchod do školy než ob-
vykle. Způsobily to celorepublikové tes-
ty, jejichž plnění začínalo přesně podle
harmonogramu v 8.20 hod. nástupem do
určené třídy. Naše škola se přihlásila do
pilotního projektu CERMATU (Centrum
pro zjišxování výsledků vzdělávání) a mi-
nisterstva školství. Cílem tohoto projektu

je zavést do ZŠ takový nástroj hodnoce-
ní, který bude zdrojem informací pro se-
behodnocení žáků i vnitřního hodno-
cení škol.

Testy probíhaly celkem ve třech samo-
statných blocích. Nejdříve se žáci potýka-
li s matematikou, pak následovaly úko-
ly z českého jazyka a nakonec to bylo
zjišxování studijních dovedností. Vyplně-
ní žákovského dotazníku celou tuto vý-
jimečnou akci v životě žáků 9. ročníků
zakončilo.

Každý žák obdrží osvědčení s infor-
macemi o konkrétních výkonech při ře-
šení úloh včetně umístění mezi všemi zú-
častněnými žáky ze školy a celého kraje.
Test každého žáka byl označen a zpra-
cován pod čárovým kódem. Zadavateli
testů museli být pedagogové jiné apro-
bace než matematika a český jazyk. Žá-
ci s vývojovými poruchami učení praco-
vali na daných úkolech v delším čase.

Základní škola získá výstup, jak na
tom její žáci jsou v porovnání s ostatní-
mi školami Pardubického kraje. Škoda,
že značná nemocnost právě v tento den
(chřipka) do jisté míry může výsledky
ovlivnit. 

Mgr. Věra Pětioká, řed.
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Aktuální informace ze ZŠ Masarykovo náměstí

Fotodokumentace

Zápis do 1. tříd (zapisovaly Mgr. Richterová a Mgr. Šorfová)

Žákyně se samými jedničkami
na pololetním vysvědčení
zleva: Lucie Blažková IX. A, UYEN  TRAN THI TU
IX. A, Nikola Robová VIII. B, Petra Bednářová IX. B,
Karolína Žáková IX. B, Jana Šoltová IX. B

Žáci 1. třídy se svým vysvědčením
- diplomem



Náš cíl: děláme vše pro to, aby naše děti byly v duševní
i těesné pohodě, domů odcházely spokojené 
plné nových zážitků a poznatků

Co nabízíme:
1. Klidné rodinné prostředí
2. Vzdělávání dětí podle Rámcového programu se 

zaměřením na tradice a čtyři roční období
3. Individuální přístup ke každému dítěti
4. Kroužek hudebně - pohybové výchovy
5. Půldenní vycházky do přírody s baOůžky
6. Úzkou spolupráci se Základní školou
7. 1x ročně celodenní výlet
8. Preventivní zubní prohlídky
9. Hru na zobcovou flétnu

10. Seznamování se základy anglického jazyka
11. Masopustní karneval
12. Předplavecký výcvik v bazénu v Chrudimi
13. Vítání jara
14. Den dětí
15. Návštěvy divadelních a filmových představení

Zveme rodiče a děti na
prohlídku mateřské ško-
ly. Podrobné informace
podáme denně od 7.00
do 16.00 hod. v mateřské škole nebo na tel.: 466 672 019.
- rodiče obdrží přihlášku, kterou vrátí vyplněnou do dvou

týdnů do mateřské školy
- na nevrácené přihlášky nebude brán zřetel
- ředitelka mateřské školy vyrozumí rodiče o přijetí dítěte

do MŠ do konce měsíce května
- pokud přesáhne množství vrácených přihlášek počet míst

v MŠ rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy ře-
ditelka školy

- v případě, že přijaté dítě v termínu uvedeném na přihláš-
ce z jakéhokoliv důvodu do mateřské školy nenastoupí,
rodiče to neprodleně nahlásí ředitelce mateřské školy

- po měsíční neomluvené nepřítomnosti bude dítě z ma-
teřské školy vyloučeno

- k zápisu se dostaví i rodiče, kteří chtějí své děti přihlásit
do MŠ v průběhu školního roku

Ladislava Bukovská - ředitelka MŠ
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! Přeloučské školství 

Mateřská škola Přelouč, ulice Za Fontánou
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2004-2005
od února do 30. dubna



Jarní prázdniny
v Domě dětí a mládeže v Přelouči
Zábavné dopoledne - 7. 3. 2005 
Program:
Sraz: v 9.00 hodin v DDM
Náplň: - Výtvarná činnost 

- Počítačové hry
- VELKÁ SOUTĚŽ

Konec: ve 14.00 hodin
Zápisné: 50,- Kč
S sebou: svačinu, pití, přezůvky

Zábavné dopoledne - 8. 3. 2005
Program:
Sraz: v 9.00 hodin v DDM
Náplň: - Výtvarná činnost

- Počítačové hry
- Hry a soutěže

Konec: ve 14.00 hodin
Zápisné: 50,- Kč
S sebou: svačinu, pití, přezůvky

Plavání jen pro plavce - 9. 3. 2005
Program:
Sraz: v 8.45 hod. na nádraží ČSD v Přelouči
Odjezd: v 9.11 hod. z Přelouče do Pardubic
Příjezd: 14.15 na nádraží ČSD v Přelouči (14.01 z Pardubic)
S sebou: svačinu, pití, plavky, ručník, mýdlo, hřeben, teplé 

oblečení, kapesné dle uvážení rodičů
Zápisné: 80,- Kč - doprava, vstup do bazénu (20,- Kč záloha

na šatnu bude dětem vrácena)
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Dům dětí a mládeže v Přelouči, Veverkova 752,
telefon 466 672 003

pořádá letní tábory

Krkonoše - Bratrouchov
TERMÍN: 11. 7. - 20. 7. 2005

Cena letního tábora je 2 800,- Kč - v ceně je zahrnuta
doprava, strava, ubytování, pojištění, vstupy.

Pozor! Kapacita tábora je omezena, proto neodkládejte
přihlášení svého dítěte.

Příměstský tábor
TERMÍN: 18. 7. - 22. 7. 2005 

Sraz účastníků Příměstského tábora bude vždy v 9.00 ho-
din ráno v DDM. Děti budou podnikat každý den výlety do
okolí Přelouče, budou se chodit koupat, hrát hry, v případě
špatného počasí bude připraven náhradní program v do-
mě dětí. Návrat a odchod domů z denního programu bude
v 16.00 hodin.

Cena tábora: 400,- Kč

INDIÁN - Zruč nad Sázavou
TERMÍNY: I. běh:  4. 7. - 14. 7. 2005 

II. běh: 14. 7. - 24. 7. 2005

Každý běh je připravován pro děti ve věku 7-15 let
v počtu asi 40 účastníků.

Cena tábora: 2 700,- Kč
Přihlášky obdržíte od 1. 2. 2005 v DDM Přelouč každý
den od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme poštou. 

Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec
5. května 791, 538 03 Heřmanův Městec, tel.: 469 695 632

pořádá

ZIMNÍ POBYT V KRKONOŠÍCH
HORSKÝ PENZION LIBERTA

V OBCI DOLNÍ ALBEŘICE
TERMÍN: 6. 3. - 12. 3. 2005
CENA: 2 250,- Kč pro děti

2 670,- Kč pro dospělé

UBYTOVÁNÍ: pokoje se společným sociálním zařízením
STRAVOVÁNÍ: plná penze (snídaně, oběd, večeře)
LYŽOVÁNÍ: sjezdovky v Albeřicích - zajištěn každodenní 

odvoz lyží, ski areál Prkenný důl v Žacléři -
- zajištěna doprava zdarma, do okolních 
lyžařských středisek jezdi skibusy zdarma

BLIŽŠÍ INFORMACE PŘÍMO V DDM
NEBO NA TELEFONU 469 695 632

Dům dětí a mládeže
v Přelouči

Veverkova 752, telefon 466 672 003

Inzerce
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Inzerce
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Anketa !

Zvonění budíku - kdo ho má rád?
Snad nastavený na pečící troubě, z níž
na vás po patřičné době jukne správně
vypečená pizza nebo koláč nebo kuřát-
ko nebo…

Jenže teo je ráno. Zrovna se vám
zdálo, že kráčíte po pláži, máte před se-
bou dovolenou na Tahiti, chcete used-
nout a natáhnout ruku po osvěžujícím
nápoji (na co vy to v té televizi kouká-
te) a bác ho… nejdřív nevíte, jestli se na
vás řítí zběsile zvonící cyklista nebo se
rozbily skleničky se všemi drinky, které
už už chtěly svlažit vaše vyschlé hrdlo...,
ale mezitím naskočí každodenní reflex,
ruka podvědomě zamáčkne čudlík a je
tu nové ráno... Tohle buzení nemá rád
asi nikdo, ale pořád je mnohem lepší
nechat se vyděsit budíkem, než hodinu
před tím zírat do stropu, převalovat se,
závidět klidně oddechujícímu partnerovi
vedle sebe a čekat, až vás ten řinčící pre-
vít vysvobodí. O tom, že právě to je ten
okamžik, kdy se o vás začne pokoušet
sladký spánek, netřeba se zmiňovat.

Některá rána jsou nudná, podobají se
sobě jako vejce vejci, ale někdy se zada-
ří. Venku pěkně leje, říkám si a oblékám
halenku a minisukni, punčochy do bar-
vy, všechno načasováno, ke kabátu šá-
lu a čepici ve stejném odstínu, kabelku
k botám. BOTY - vždys jsou semišové, ty
nemůžu vzít do deště, zvlášs když to tak
bubnuje na parapet. Nejde o život, ale
film se zrychluje. Zahodit sukni, vytáh-
nout kalhoty, místo kabátu bundu, kruci,
kam zmizely ty rukavice, no tahle šála te-
da ne… Za mnou spoušs, ale nikdo jinej
to stejně neuklidí. Zamknout, odemknout
- ještě deštník, sbíhám ze schodů, mezi-
tím se rozednilo. Vystřeluju deštník v bě-
hu mezi dveřmi - a přede mnou suchý
chodník, mrzne až praští - možná to
praští se mnou, co to bylo, ty rány za
oknem. Včera jsem nasypala na para-
pet pokrájenou vánočku a ty hladové
hrdličky...

A jaká jsou vaše rána?

Paní P., střední věk
Protože mi dlouho trvá „uvést se do

provozu“, musím vstávat dřív než jen
včas. Probere mě dvojitá silná černá ká-
va, při které poslouchám buo rádio, nebo
- když vstanu opravdu včas - televizní
ranní program. Pak se taky musím dát
„do kupy“ - učesat, nalíčit… a vyrazit do
práce. Cestou už přemýšlím, co mě čeká
během dne.

Důchodkyně, paní M.
Pro mě je každé ráno skoro stejné,

protože co jsem v důchodu, mám zajetý
stejný rytmus. Vstávám vždycky přibližně
kolem 7. hodiny, jen v neděli si trochu
přispím, protože to nejdu na nákup jako
ve všední den. Vstávání mně nedělá pro-
blémy, celý život jsem vstávala dřív.

A čím zahajuji den? No, nezdravě ci-
garetkou.

Marek, 13 let
Rána jsou nudný, když je mamka

doma. Nemůžu si pustit počítač, musím
ustlat a vyčistit si zuby.

Paní J., střední věk
Hrozná. Jsem totiž „sova“, takže rána

pro mě nejsou moc příjemná. A navíc,
když se člověk podívá do zrcadla...

David, 28 let
Rána se odvíjejí podle toho, kde

a vedle koho se probudím Někdy jsou
velmi příjemná...

Důchodce
V mém věku děkuji za každé ráno,

kdy se probudím a podaří se mi vylézt

z postele bez zasténání, je mi 73 let.
No, asi bych už měl být vděčný za to, že
se ráno vůbec probudím, že jó.

Paní Hana, 56 let
Svěží. Rána jsou pro mne nejlepší

část dne, udělám nejvíc práce. 

Další čilá paní Hana - taktéž svěží!

Pan J., střední věk 
Rána mám dobrá. Nevadí mi časné

vstávání.

Petr, student
Ráno se mi moc nechce vstávat. Do-

spávám se někdy ve vlaku.

Chtěli bychom tímto poděkovat pří-
slušníkům Městské policie K. Halbrštá-
tovi a Z. Vrzalovi za iniciativní přístup
při řešení kalamitní situace na pozemku
našeho rodinného domu ve Smetanově
ulici v Přelouči. V důsledku dlouhotrva-
jícího deště došlo v sobotu 12. 2. 2005
k zatopení celého našeho pozemku s váž-
nou hrozbou následného zaplavení na-
šeho nového rodinného domu. Přivoláním
hasičů a pracovníků Technických služeb
se podařilo zabránit nejhoršímu.

Chtěli bychom proto poděkovat všem
výše jmenovaným za operativní řešení
a pomoc.

Díky.
manželé Smejkalovi s dcerou

A N K E T A

Poděkování

Inzerce
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! Historie 

Místa, která jste poznávali v minulém čísle, jste uvedli všichni
správně. Výhercem knihy Historie města Přelouče se stává
Pavel Bláha, Tůmy Přeloučského 1540. Gratulujeme!
Výhru si prosím vyzvedněte na MěÚ dv. č. 4. 
Správné odpovědi z lednového čísla:
1. Vstup do Divišovy vily, bývalé městské muzeum
2. Vstup do kostela ČC evangelické v ul.Českobratrská
3. Jeden ze vstupů do budovy Sokola z ulice Pardubická

Poznáte, v kterých
místech města
se nachází?

Znáte své město? 

Pohledy do historie Přelouče

!

!

" #

#

Dům čp. 51
V roce 1911 na místě starého domu v nynější Zborov-

ské ulici byl postaven nový dům čp. 51 pražským architek-
tem Richardem Říhou. Kachlíky s dekorem, květiny vsazené
kolem domu až u střešní římsy. Arkýře, balkóny - nevšední
tvarová pestrost prozradí, že jde o umělecký sloh secesní
architektury. V letech, kdy byla stavba projektována dosáhla

secese největšího rozmachu a nejčistších forem od sklonku
19. století přes první desetiletí 20. století. Později ustupuje
silné konkurenci moderny a z části i kubismu. Ale ještě ve
20. letech dožívá na průčelích domů projektovaných ven-
kovskými architekty a staviteli. Přístup k opravě tohoto výji-
mečného domu byl citlivý, plný pochopení k dílu minulosti.
Vzhled svěřené památky je dokonce ještě vylepšen a zhod-
nocen.                                      Marcela Danihelková

"
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3. března RRRRRR!!!
čtvrtek Francie-prrrehistorická komedie od režiséra filmu Asterix 
17.30 hod. a Obelix. Nejstarší komedie na světě. První vražda, první 

šampón, první tajemství, několik podezřelých, stoletá válka.
98 minut 55,- Kč mládeži do 12let nevhodný

4. března U NÁS NA FARMĚ
pátek USA-western, komedie, rodinný, muzikál, animovaný. Tři 
17.30 hod. krávy, kůň a mnoho dalších zvířátek brání svůj domov před 

zákeřným banditou Slimem.
76 minut 50,- Kč mládeži přístupný

5. března OTEVŘENÉ MOŘE
sobota USA-dovolená spojená s relaxačním potápěním vypadá jako
17.30 hod. vynikající nápad, ovšem jen do té doby, kdy se Susan a Daniel

rozhodnou zúčastnit turistického výletu ke korálovému atolu.
79 minut 50,- Kč mládeži do 12let nevhodný

6. března ALEXANDER VELIKÝ
neděle Španělsko/USA-R.Burton v hlavní roli se soustře\uje na 
17.30 hod. historické děje, kdy Alexandr Makedonský dobýval celý tehdy

známý svět, ale také na intriky a jednotlivé lidské osudy.
143 minut 65,- Kč mládeži do 12let nevhodný

10. března DUŠE JAKO KAVIÁR
čtvrtek ČR-hvězdná komedie plná nadsázky a humoru o životě tří 
17.30 hod. sourozenců. Na pohřbu otce, za účasti jeho nesčetných milenek,

se dozvídají o existenci nevlastního bratra Vladimíra.
99 minut 55,- Kč     mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

11. března LOVCI POKLADŮ
pátek USA- Benjamin Franklin Gates obětoval celý život hledání 
17.30 hod. bájného pokladu řádu Templářů, za kterým se bezúspěšně 

honilo už šest generací jeho předků.
131 minut 70,- Kč mládeži do 12let nevhodný

12. března VYMÍTAČ ĎÁBLA: ZROZENÍ
sobota USA-zrodilo se zlo. Ani ten váš Bůh vám dnes nepomůže…
17.30 hod. Zlo se probouzí a horor začíná... 

Hrají: S.Skarsgard, I.Scorupcová, J.D’Arcy, R.Sweeney, 
J.Wadham a další.

114 minut 60,- Kč mládeži do 12let nevhodný

13. března NA DOTEK
neděle USA-věříte-li v lásku na první pohled, nikdy se nepřestaňte
17.30 hod. dívat. Film je sarkastickým pohledem na současné citové 

vztahy a vypráví příběh čtyř obyvatel Londýna.
104 minut 60,- Kč mládeži do 12let nevhodný

17. března SVĚT ZÍTŘKA
čtvrtek Velká Británie, Itálie, USA-přijdou bez varování. Zaútočí 
17.30 hod. bez slitování. Zmizí beze stopy. Životem kypící metropoli 

nečekaně napadne armáda obřích robotů…
106 minut 55,- Kč mládeži přístupný

18. března POLÁRNÍ EXPRES
pátek USA-je Štědrý večer, venku plno sněhu. Malý chlapec leží ve
17.30 hod. své posteli, ale nespí. Poslouchá, zda uslyší zvuk, který ještě

nikdy neslyšel - rolničky na Santových saních.
99 minut 55,- Kč mládeži přístupný

19. března KDYŽ SE SETMÍ
sobota USA-příběh začíná rozhodnutím špičkového zloděje Maxe 
17.30 hod. Burdetta a jeho krásné společnice Loly nenápadně se uklidit

na bahamském Paradise Islandu…
97 minut 55,- Kč mládeži do 12let nevhodný

20. března CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
neděle Německo, Irsko, Velká Británie, USA-báječná dobrodružství,
17.30 hod. veselé příhody a neuvěřitelné nebezpečí čekají na hvězdné 

obsazení v podobě tří neobvyklých hrdinů.
120 minut 60,- Kč     mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

24. března DANNYHO PARŤÁCI 2
čtvrtek Austrálie, USA-stanou se Dannyho parnáci největšími lupič-
17.30 hod. skými esy, nebo skončí za mřížemi? 

Hrají: Brad Pitt, Catherine Zeta-Jonesová, George Clooney ad.
125 minut 55,- Kč mládeži do 12let nevhodný

25. března REZIDENT EVIL: APOKALYPSA
pátek Německo, Francie, Velká Británie-noční můra neskončila…
17.30 hod. Bývalí zaměstnavatelé mladou ženu opět vhánějí do souboje,

kde musí bojovat a zabíjet, nebo bude sama zabita.
94 minut 55,- Kč mládeži do 12let nevhodný

26. března HLAS MOŘE
sobota Španělsko, Francie, Itálie-život je právo - ne povinnost. 
17.30 hod. Pravdivý životní příběh Španěla Ramona Sampedra,

který 30 let vedl kampaň za právo na svou vlastní smrt.
125 minut 60,- Kč mládeži do 12let nevhodný

27. března SEXBOMBA OD VEDLE
neděle USA-Matthew ji nikdy neviděl se udělat, ale všichni ostatní
17.30 hod. ano. Máte jedinečnou příležitost navštívit vynikající film za

vynikající cenu a posoudit, zda se vyrovná „Snowboar\ákům“.
100 minut 10,- Kč mládeži do 12let nevhodný

31. března PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY
čtvrtek USA-co dokážou holky, když se perou o kluka… 
17.30 hod. Film Protivný sprostý holky ilustruje situaci, které musí čelit

dívky na jakékoli střední škole.
97 minut 55,- Kč mládeži do 12let nevhodný

1. dubna VZPOURA VE VĚZNICI CARANDIRU
pátek Brazilie, Argentina... 7000 vězňů, 2000 vzbouřenců,
20.00 hod. 111 mrtvých... Adaptace knihy „Carandiru Station“

brazilského lékaře Drauzia Varella.
148 minut mládeži do 15let nepřístupný

2. dubna KAMEŇÁK 3
sobota ČR-znovu na pár dnů v Kameňákově. 
17.30 hod. Další pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky.

Hrají:V.Vydra, J.Paulová, E.Tauchenová, M.Absolonová, 
M.Vašut, J.Laufer a další.

90 minut mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

3. dubna SMÍM PROSIT?
neděle USA-romantická komedie s americkou muzikálovou hvězdou
17.30 hod. Richardem Gerem. V dalších rolích známá herečka a zpěvačka
106 minut Jennifer Lopez. mládeži do 12let nevhodný

7. dubna ŽIVOT A SMRT PETERA SELLERSE
čtvrtek Velká Británie, USA-Život a smrt Petera Sellerse.
20.00 hod. 122 minut mládeži do 15let nepřístupný

Kino Přelouč
BŘEZEN 2005 tel. č. 466 953 666

www.prelouc.org
PARDUBICKÁ 687

Program se dozvíte též na: www.kinoprelouc.cz, www.mestoprelouc.cz, www.preloucsko.cz, www.365dni.cz/kino/prelouc 

Vstupenky je možno objednat na www 365dni.cz/kino/prelouc a s dokladem
o rezervaci si je přednostně vyzvednout za cenu aktuální v době prodeje
nejpozději deset minut před začátkem představení.
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NARODILI SE:
Heřman Filip Karla Čapka
Jílková Hana Foersterova
Šimáková Karolína 17. listopadu
Škodová Alena 17. listopadu
Umová Nikola Přemyslova
Ryglová Natálie Riegrova

JUBILANTI:
Pokorná Marie 75 let
Smetanova
Burešová Marie 80 let
Vrchlického
Brandová Milada 80 let
Mělice
Novák Josef 80 let
Klenovka
Kadavá Marie 80 let
ČSA
Kittler Miroslav 80 let
ČSA
Horká Růžena 80 let
ČSA
Javořík Antonín 85 let
Žižkova
Homolová Marie 85 let
Lhota 
Vojtíšková Marie 85 let
Mělice
Samková Božena 85 let
Za Fontánou

Kalousková Anna 85 let
Škudly
Tachecí Věra 85 let
Studentská 
Paulus Ladislav 86 let
Střelova
Bartošová Hedvika 87 let
Nádražní
Bína Josef 87 let
nám. 17. listopadu
Urbánková Jarmila 89 let
Žižkova
Lamberková Anna 90 let
SBS
Nováková Vlasta 91 let
Račanská
Školou František 91 let
Tůmy Přeloučského
Březina Jaroslav 92 let
Sluneční
Svobodová Františka 96 let
Vratislavské nám.
Bořková Anežka 96 let
Pardubická

ZLATÁ SVATBA:
Priessnitz Josef a Marie Kosmonautů

SŇATKY:
19. 2. Marek Mach a Iva Francová

PŘELOUČÁCI

Kulturní služby města Přelouče
Vás zvou:

19. března od 20.00 hod. na Jarní ples
v prostorách Občanské záložny.

K tanci a poslechu hraje Privilegium.

21. března v 19.30 hod. na lidovou operetku
hudebního divadla Karlín.

Na tý louce zelený - v hlavní roli Josef Zíma.

8. dubna v 19.30 hod. na divadelní hru
VyhoBme ho z místa.

Uvádí ochotnické divadlo Opatovice.

Upozornění pro zájemce o taneční kurzy:
vyplněné přihlášky se vrací do konce dubna

do kanceláře Kulturních služeb města Přelouče. 
Platba proběhne v druhé polovině května.

Výstava fotografií
Zveme vás na výstavu fotografických prací Pavla Mojžíše.
Od 5. března můžete ve výstavní síni na Masarykově náměstí

shlédnout výstavu pod názvem „Barvy všecky“. 
Pořadatelem výstavy je Polabský zlatý pruh.



NAUČNÁ LITERATURA

filozofie
STEINER, Rudolf
Záhada člověka: duchovní pozadí lidských
dějin, 1. Kosmické a lidské dějiny. 
Sv.Kopeček u Olomouce, Michael, 2004.

DETHLEFSEN, Thorwald
Osud jako šance. 
Praha: Knižní klub, 2004.

STERN, Henri
Mahátma Gándhí: životní zásady.
Praha: Triton, 2004.

vojenství
ZNIČTE NĚMECKO!: oficielní příběh 
VIII. bombardovacího velitelství vzdušných
sil americké armády, první rok nad Evropou.
Praha: Naše vojsko, 2004.

hudba
VONDRÁK, Jiří
Legendy folku & country: jediný téměř
úplný příběh folku, trampské a country
písně u nás. 
Brno: Jota, 2004.

dějiny
VILLARI, Rosario
Barokní člověk a jeho svět. 
Praha: Vyšehrad, 2004.

cestopisy
RODR, Josef
Cestovatelé a dobrodruzi 
Pardubického kraje. 
Ústí nad Orlicí: Oftis, 2004.

HRABICA, Zdeněk
Kuba neznámá a objevovaná. 
Třebíč: Akcent, 2004.

RYVOLOVÁ, Saša
S batohem Střední Amerikou. 
Třebíč: Akcent, 2005.

IRWIN, Robert
Alhambra. 
Praha: BB art, 2004.

PRO MLÁDEŽ
ŽIVEL ZEMĚ: planeta Země, Země ve spo-
lečenských souvislostech, Země ve služ-
bách člověka, Země a životní prostředí.
Praha: Koniklec, 2004.

HRNČÍŘ, Svatopluk
Klub dobrodruhů. 
Praha: Albatros, 2004.

NEPIL, František
Tatínek se vyplatí. 
Praha: Knižní klub, 2005.

KRÁSNÁ LITERATURA
REINEROVÁ, Lenka
Vůně mandlí. 
Praha: Labyrint, 2004.

TOKARSKÝ, Jonáš
Alchymické dítě a jiné povídky.
Praha: Paseka, 2003.

VAŇKOVÁ, Ludmila
Pán stříbrné růže. 
Praha: M.Švarc, 2005.

VÁGNER, Zdeněk
Lví píseň. 
Praha: Knižní klub,

2004.

Městská knihovna 25. 3. 2004 osla-
ví rok od zahájení automatizovaného
výpůjčního procesu. V období od 1. 1. -
- 31. 12. 2004 registruje 1.485 čtenářů,
z toho 438 dětských, kteří si vypůjčili
105 209 knih. Čtenářských návštěv bylo
zaznamenáno 21 588. Těšíme se na dal-
ší příjemnou spolupráci a nové čtenáře.

J.K.
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Městská knihovna zve k návštěvě
a nabízí nové tituly

Inzerce



Nový projekt Zdravé stárnutí
Na základě výzkumu, který jsme dělali ještě v listopadu

a prosinci, zahajujeme nový projekt Zdravé stárnutí. Jak se do-
čtete pár řádků níž, patří do tohoto projektu i pravidelné odvo-
zy na plavání, do divadla, pravidelné přednášky se zajíma-
vými hosty a od května kurz práce na počítači a internet
pro seniory. Z výtěžku tříkrálové sbírky zakoupíme v dubnu dva
nové počítače, které budou umístěny v Jakub klubu a v dopo-
ledních hodinách budou přístupné pro seniory. Mezi významné
přednášející, kteří přislíbili svou účast, patří europoslankyně
MUDr. Zuzana Roithová, která přijde v květnu, královéhradec-
ký biskup Mons. Dominik Duka v září a paní Marie Svatošová,
zakladatelka hospicového hnutí u nás, navštíví Přelouč v listo-
padu. Přednášky těchto hostů se budou konat v kostele sv. Ja-
kuba, kde je bezbariérový přístup a přijít tak může každý.

Ještě k výzkumu. Slíbila jsem, že Vás budu seznamovat
s podrobnými výsledky. Vyhodnocení nejde tak rychle, jak jsem
předpokládala, zbrzdilo nás zkouškové období na fakultě. Ale
do vydání příštího čísla se budeme snažit vše zpracovat a zve-
řejnit.                                            Zdenka Kumstýřová

Nabídka Charitní pečovatelské služby
Nabízíme Vám k zapůjčení mechanický invalidní vozík a do-

mácí chodítko pro občany se sníženou pohyblivostí. Obě po-
můcky jsou v bezvadném stavu.

Zapůjčení je možné krátkodobě i dlouhodobě. Bližší infor-
mace Vám ráda poskytnu na tel. č. 777 132 347.

Hana Smutná
vedoucí Charitní pečovatelské služby

Nabídka odjinud
Oblastní charita Červený Kostelec - středisko Hospic Anež-

ky České vás zve na kurzy domácího ošetřování aneb chce-
me vám pomoci zvládnout péči o vaše blízké. V těchto
kurzech získáte jak praktické znalosti a rady týkající se péče
o nemocné, tak i informace o možnostech sociální pomoci. Kur-
zy jsou určeny všem vám, kteří již doma o své blízké pečujete
nebo očekáváte propuštění blízké osoby do domácího ošet-
řování, tak i všem, kteří se těmto dovednostem chtějí naučit.
Kurzy jsou pětidenní, cena 150,- Kč. Nabízíme vám možnost
ubytování a stravování. Veškeré informace a přihlášky vám po-
skytne Ing. Jana Řezníčková, tel.: 721 581 373, 491 465 148,
E-mail: reznickova@ hospic.cz, www.hospic.cz.

Zdravé stárnutí
V rámci dalšího aktivizačního programu pro seniory jsme

letos začátkem února poprvé navštívili VČD Pardubice. Na pro-
gramu byla česká premiéra svižné komedie K. Ludwiga: Cyra-
no v Buffalu, která pojednávala o všedních trampotách nevšed-
ního hereckého života. Představení se našim klientkám velmi
líbilo a se zájmem si také prohlédly krásné interiéry divadla.
Na další výlet za kulturou se vydáme 8. března 2005, kdy VČD
uvede světoznámou tragédii W. Shakespeara - Romeo a Ju-

lie. Máte-li zájem jet s námi , zavolejte na tel.č. 775 069 403
a zajistěte si vstupenku. Jejich cenu naše organizace uhradila
z výtěžku Tříkrálové sbírky 2004, zaplatíte pouze 50,- Kč jako
příspěvek na dopravu, kterou opět zajistíme my.

Rádi bychom též obnovili pravidelné výjezdy do Lázní Boh-
daneč, kam jsme v loňském roce jezdili plavat do lázeňské-
ho bazénu. 

Pro letošní rok Vám nabízíme výjezdy dvakrát v měsí-
ci, vždy ve čtvrtek v čase od 16.00 do 17.00 hodin. Dopra-
vu opět zajistíme, odjezdy v 15.30 hodin. Cena hodiny plavání
je 50,- Kč, dopravné činní 30,- Kč. Pokud budete mít o tuto na-
ši nabídku zájem, prosím ozvěte se nám na tel.č. 775 069 403,
nebo 777 132 347.

Srdečně Vás zveme na oba tyto aktivizační programy
a těšíme se na Vás!! 

Rita Hudcová, pečovatelka

Dobrovolnické centrum
Všem zájemcům o dobrovolnou práci sděluji, že mohou svo-

je názory a představy přijít prohovořit každou středu v době
od 14.00 do 16.00. hodin, do kanceláře Charitní pečovatel-
ské služby v ul. Českobratrská, administrativní budova býva-
lého velkoobchodu drogerie. 

Těším se na Vás, Rita Hudcová, koordinátorka.

Film pro koledníky
Pro všechny koledníky, kteří nám pomáhali s Tříkrálovou

sbírkou, máme připravenou odměnu ve formě filmového před-
stavení v přeloučském kině. Termín promítání: pátek 18. břez-
na v 15.00 hodin. 

Děkujeme panu Markovi za spolupráci.

Ohlédnutí za přednáškou pana Schustera
Děkujeme panu Hynku Schusterovi za velice zajímavou

a poutavou přednášku o českém malíři Josefu Ladovi, jehož
obrázky zná bezpochyby každý a kterému uznání vyjádřil
i Pablo Picasso.
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Je tomu právě 60 let, kdy před kon-
cem II. světové války na jaře roku 1945
byli hoši narození 1927 na 1928 v polo-
vině února povoláni německými okupan-
ty na zákopové práce na Severní Moravě.
Byli tak v raném věku vystaveni velké-
mu válečnému nebezpečí. Obranné a pro-
titankové zákopy měli zadržet rychle po-
stupující Sovětskou armádu do Střední
Evropy.

V září roku 1944 byly uzavřeny někte-
ré střední školy v Pardubicích, kupříkla-
du Obchodní akademie, Reálné gymná-
zium, Strojní průmyslovka apod. Studenti
těchto škol byli nasazeni do válečných
organizací Technische Nothilfe a Luft-
schutz (ročníky 1925 a 1926) nebo do
výroby ve válečně důležitých továrnách.
Ti, kteří nebyli nasazeni ve válečném prů-
myslu, museli nastoupit na budování zá-
kopů. Z Přelouče byli z této povinnosti vy-
jmuti učni a nasazení ve Zbrojovce (VOP)
a Telefunken (Tesla) a tak z našeho měs-
ta byli odveleni Jan Andrejs, Ladislav Bá-
bovka, Miroslav Brebera, Jaroslav Bulu-
šek, Václav Jarolím (zem. 1996), Miroslav
Miřejovský, Vladimír Mňuk (zem. 2002),
Jiří Rut, Jaroslav Svatoň (zem. 1999 v Au-
strálii), Zdeněk Šrajbr (zem.) a další z okol-
ních vesnic.

Z Pardubic byl vypraven zvláštní trans-
port pro 500 - 600 hochů z okresu Pardu-
bice, Chrudim a Německý Brod. Zvláštní
vlak nás odvezl na Moravu, konkrétně
do Štěpánova u Olomouce, odkud jsme
šli pěšky do jednotlivých táborů. Pardubic-
ký okres byl ubytován v Týnečku u Olo-
mouce, kde byl zřízen Lager Nr. 1235/01
v místní škole. Ve třídách na slamnících
ležících na zemi bylo nás ubytováno na
třicet. Ráno v 7 hodin budíček a po sní-
dani za dozoru ozbrojených příslušníků
Volksturmu odchod. Vyfasovat nářadí lo-

paty, rýče a krumpáče do skladu, který byl
v pevnosti z dob Marie Terezie. Naše pra-
coviště se nacházelo na mýtině v lese,
kde jsme budovali protitankové příkopy
hluboké 1,5 m a 2 - 3 m široké, na zá-
padní straně jsme bucharem zatloukali
kmeny 4 m dlouhé, za které se vyhazo-
vala hlína vytěžená z příkopu. Pracovalo
se od 8 do 17 hodin pod dozorem ozbro-
jených vojáků Wehrmachtu a příslušníků
hnědých SA (Sturmabteilung), kteří stav-
bu řídili. V okolí Olomouce, která měla
být opevněným městem, kde se Němci
chtěli bránit do posledních sil, bylo na bu-
dování obranných zákopů nasazeno až
40 000 zákopníků - hochů z Čech a Mo-
ravy. S blížící se frontou se zvyšovala fre-
kvence vysokých důstojníků Wehrmach-
tu, kteří požadovali celou linii co nejdříve
ukončit. Zřetelně nám ještě znějí jejich
pobídky „Los, Los“.

Běžně jsme kmeny nosili ve čtyřech,
ale za jejich přítomnosti jsme museli no-
sit ve dvou. To, co jsme za den postavi-
li, druhý den ráno byla část pokácena.
V noci úřadovali partyzáni, kteří znali
místní terén, a Němci již neměli sílu v no-
ci zákopy hlídat. Stále častěji se objevo-
vala ruská letadla a byl vždy vyhlášen
letecký poplach. To byl pro nás signál,
abychom odhodili nářadí a ukryli se v le-
se, kde jsme svůj pobyt patřičně prodlu-
žovali.

Spojení s domovem nebylo jednodu-
ché, teprve nyní si uvědomujeme v ja-
kém strachu žili naši rodiče, když jejich
děti byly tak blízko přibližující se fronty.
Pošta chodila nepravidelně, a tak naši
rodiče zavedli pravidelnou týdenní linku
Přelouč - Týneček každou sobotu večer.
Rodiče se domluvili a sešli se u telefonu
v továrně EGO, kde pracoval p. Bulušek,
a my v hospodě v Týnečku u jediného

telefonu v obci. Když se Přelouč ozvala,
střídali jsme se u telefonu a informova-
li rodiče o našem zdravotním stavu, pří-
padně co bychom potřebovali poslat.

Hlavně jsme potřebovali potravinové
lístky, peníze a případně nějaké oblečení.

Nervozita Němců se zvětšovala s při-
bližující se frontou. Někteří důstojníci zde
měli své rodinné příslušníky jako „Národ-
ní hosty“ a čím dál víc jim bylo jasné, že
válka je prohraná a spíš uvažovali, jak
z toho vyváznou se zdravou kůží. V noci
na obzoru bylo již vidět záblesky a slyšet
dělostřeleckou palbu. Fronta se již přiblí-
žila k Olomouci, a tak jsme se rozhodli
utéci z lágru a dostat se domů.

Jak jsme prchali před frontou, a naši
anabázi útěku z lágru, popíšeme v po-
kračování této vzpomínky v příštím čísle.

Zákopníci ročníku 1927 a 1928

V minulém čísle došlo k překlepu u vzpo-
mínky na čestného občana Vladimíra
Hrubeše. Proto text uvádíme ještě jed-
nou. „A právě Ing. Vladimír Hrubeš do-
kázal se díky svým organizačním zku-
šenostem, navíc i osobním šarmem, zhos-
tit těchto úkolů vždy se zdarem.“
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Poděkování biskupa Mons. Dominika Duky
a ředitele Diecézní charity Hradec Králové

RNDr. Jiřího Stejskala
(zkrácená verze)

Letos se do celostátní Tříkrálové sbírky na pomoc lidem
v nouzi a rodinám zapojilo v naši diecézi téměř 18 stovek
skupinek Tří králů. Lidé byli opět štědřejší a na pomoc potřeb-
ným přispěli celkem přesně 7 843 704,61 Kč, což je bezmá-
la o 2 mil. Kč více než loni. V celé České republice zatím daro-

vali lidé do tříkrálových kasiček celkem 57 478 522,20 Kč.
Podrobný přehled výsledků Tříkrálové sbírky 2005 v naší die-
cézi i v celé Čéské republice najdete na internetových strán-
kách www.hk.caritas.cz

DĚKUJEME všem lidem za štědrost a solidaritu. Za zdár-
ný průběh akce patří velký dík všem organizátorům a jejich
spolupracovníkům, dobrovolníkům, dále všem koledníkům,
skautům, světluškám a žákům základních a středních škol.

Podepsaní královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka 
a RNDr. Jiří Stejskal 

VZPOMÍNKA NA POSLEDNÍ VÁLEČNÝ ROK 1945
Mládež z Přelouče nasazená na zákopové práce ve II. světové válce



Nová budova sokolovny, která ne-
sporně patří spolu s objektem mateřské
školky v nynější ulici Za Fontánou k nej-
lepším přeloučským objektům tzv. české
meziválečné architektonické moderny, je
situována v jižní polovině stavební par-
cely. Vstupní průčelí je obráceno k cen-
tru města - tedy k severu a je bohatě
členěno jak horizontálně(kryté venkov-
ní dvojramenné slavnostní schodiště pod
balkonem), tak především vertikálně nos-
ným i zdobným sloupovím zakončeným
na levé i pravé straně symbolickou so-
chou sokola s rozepjatými perutěmi. Ofi-
ciální tvář dodávají fasádě i tři stožáry
pro vlajky. Vstupní oblouk v podnoží bu-
dovy slouží jako hlavní provozní vstup,
střední podesta venkovního schodiště
a nad ní se nacházející rozsáhlý balkón
sloužily především jako slavnostní tribu-
ny a orchestřiště pro sokolské slavnosti
a jiné akce na letním hřišti.

Pro komplexní pohled na stavební
úpravy v průběhu dalších let je třeba

uvést větší stavební akci v letech 1968
až 1970, kdy došlo k přístavbě východ-
ních přisálí a vybudování nové bytové
jednotky pro sokolníka a dalších sklado-
vých prostor v jižní části objektu. Celko-
vý objem stavebních prací činil 1.780 Kč
a byl dotován územním tělovýchovným
orgánem býv. ČSTV. Lze jen limitovat, že
se nepodařilo zajistit finanční prostřed-
ky na komplexní dostavbu, tj. včetně je-
viště, když projekt plánovaných prací od
Ing. Jana Vanáče s komplexní dostavbou
počítal. K té pak dochází v době, tj. po té-
měř 30ti letech, a to realizací aktualizo-
vaného projektu od projektanta Mirosla-
va Brebery ml. v rozpočtovém nákladu
cca Kč 5.505 tis. 

Za 75ti letou historii zažila sokolovna
krásné i chmurné časy. Celé generace,
které v sokolovně vyrostly vzpomínají na
veřejná vystoupení, šibřinky s půlnoční
scénou, akademie, loutkové divadlo, ná-
cviky na sletová vystoupení a sportovní
zápolení v různých sportech. Ty chmur-

né časy začaly sokolovně v roce 1939 ob-
sazením sokolovny okupační německou
armádou, která tam hospodařila až do
května 1945.

V roce 1991 byla sokolovna vrácena
obnovené tělocvičné jednotě Sokol. Dnes
v sokolovně vyrůstá již čtvrtá generace,
od nejmenších předškolních dětí až po
seniory. Využití sokolovny je velice inten-
zivní, každý den od 8 hodin tam dochá-
zejí školy na tělocvik a v odpoledních
hodinách je využívají členové jednoty ve
sportovních oddílech a v sokolské vše-
strannosti.

Jedna z nejkrásnějších výstavních
budov ve městě by měla být konečně
architektonicky dobudována - východní
strana ke kinu, která byla přístavbou
přísálí porušena a celá architektura bu-
dovy znehodnocena. Sokolovna by si to
určitě zasloužila.

Věřím, že se to Sokolu s pomocí měs-
ta, případně Pardubického kraje a ústředí
ČOS podaří.              Miroslav Brebera
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Na stadionu pod parkem byl v sobotu 12. února 2005 za-
končen závěrečnými zápasy o medailové umístění již 19. roč-
ník hokejbalového turnaje v I. lize, když po osmi letech se na
stupínek nejvyšší postavilo mužstvo ČUNÍKŮ, jehož kádr tvo-
řili: Krejčík-R.Kubát, Vácha, Moravec, Nutil, Kamaryt, Marvan,
Mátl, Příhoda, Dostál Fialka, Nedělka, Paroubek, D.Čapek, Z.Ča-
pek, Hausel. Vedoucí týmu B.Kubát.

Od listopadu 2004 bylo odehráno celkem 82 utkání a v nich
nastříleno 313 branek (průměr na utkání 3,8). Obhájce z loň-
ského ročníku Motor Stars Jih se letos musel spokojit až s pá-
tým místem a nováček Jamaica BC zůstal na chvostu tabulky.

Do závěrečného semifinále se probojovali: Rockets, Volkswagen,
Čuníci a Cepy.
Výsledky (hrálo se na 2 vítězné zápasy): 
Volkswagen-Čuníci 3:2, (0:1) Kubát, P.Ročin, Jílek-Nutil 2
Čuníci-Volkswagen 3:0 (1:0) Marvan, Nutil, Hausel
Volkswagen-Čuníci 0:2 (0:1) Nutil 2
Rockets-Cepy 3:1 (1:1) Michálek, Novák, Kobera-Komůrka
Cepy-Rockets 1:6 (0:3) Poříz-Novák2, Rosenberger 2, 

Balihar, Michálek

Ve finále se pak střetli Rockets - Čuníci a o 3. místo Volkswa-
gen-Cepy.
Rockets-Čuníci 1:4, (0:1) Hanuš - Paroubek, Fialka, 

Mátl, R.Kubát
Čuníci-Rockets 0:4 (0:0,0:2,0:2) Kobera 2, Hrubeš, Rosenberg

Rockets-Čuníci 0:5 (0:2,0:0,0:3) V rozhodujícím utkání za stá-
lého deště si titul vybojovali 
Čuníci brankami Příhody 2x,
Paroubka 2x, Z.Čapka.

O 3. místo se hrálo pohárově na dva zápasy.
Volkswagen-Cepy 0:1 (0:1) Poříz.
Cepy-Volkswagen 3:0 (3:0) Švihlík, Stránský, Komůrka.

Konečné pořadí 19. ročníku
1. Čuníci 5. Motor Stars Jih
2. Rockets 6. Rio Přelouč
3. HT Cepy 7. Gepardi Břehy
4. Volkswagen 8. Jamaica BC

Nejslušnějším mužstvem se stal Motor - 17 tr.min. před
Riem - 28 tr. minut.

Ihned po skončení finálových bojů se přesunuli účastníci
(mimo družstva Volkswagenu ?!?) a příznivci tohoto sportovní-
ho odvětví v Přelouči do kulturního domu ve Chvaleticích, kde
večer proběhl závěrečný banket s vyhlášením a odměněním
družstev a jednotlivců.

Za příspěvky do bohaté tomboly děkuje výbor HC Jestřábů
těmto sponzorům: VM Restaurant, restaurace U Kynterů, restau-
race Skleník, Jamaica Bowling bar, Pekařství Kaska, Drogerie
Droga, Lahůdky Sedláková, Knihkupectví Ulrych, Solárium Ho-

Přeloučské sokolovně bude letos 76 let
(pokračování)

Skončil 19. ročník hokejbalové ligy v Přelouči
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lubová, Cukrárna DUO, Řeznictví Sůra, Restaurace Na růžku,
Mobil servis bazar Hutla-Culek, Elektro AB, Velocentrum, JESO
Sport, Restaurace U Jiřího, Ovoce -zelenina Šetina, Škoda Auto-
technik, Goldfein CZ, Mobily Za pasáží Drenko, Líba Štefan-
ská, Sdružení KaP, Obuv Štěpánek, manželé Dlaskovi, Žoas
Žoár n.S., Max bazar, Aerobic Sokol Kohoutová, Kadeřnictví Za-
vadilová, Hotel Fontána, Motocykly Kraus, Řeznictví Rozkošný,
Sorpom, Kosmetický salon Růžanská, Galanterie Bryknerovi,
Sauna Club, Restaurace Flora, Chance bar, Krtkův ráj.

ZDAR JUBILEJNÍMU 20. ROČNÍKU I.ligy v sezóně 2005-2006!
V. Sojka

Pravidla mariáše jsou prý tak slo-
žitá, že není na světě člověka, který
by mohl říci, že tuto karetní hru ovlá-
dá na 100 %. Velmi dobře ji ale ovlá-
dá Jaroslav Zelený z Přelouče, vítěz
turnaje této královské karetní disci-
plíny. Letos na X. ročník turnaje v ma-
riáši se do Jedousova sjelo šedesát
hráčů, což je důkazem toho, že ta-

to karetní hra s kořeny ve Francii se u nás těší velké oblibě.

NADSTAVBA OBL. PŘEBORU ŽEN

Sokol Přelouč - BSK Jičín 74:51 (44:23)
Stříleli: Novelová 21, D.Rambousková 15, Richterová 12, Nová-

ková 11, Hlavatá 10
Sokol Přelouč - Sokol N. Paka B 83:41 (40:24)
Body: Nováková 20, D.Rambousková 17, Nevolová 15, Hlava-

tá 9, Roubová 8, Jánská 8
Jiskra Ústí n.Labem - Sokol Přelouč 68:59 (33:26)
Body: Nevolová 16, Nováková 10, Roubová 9, D.Rambousko-

vá 8, Juriková 6, Hlavatá 6

NADSTAVBA KRAJ. PŘEBORU MUŽŮ

Sokol Přelouč - Sokol Chrudim 116:65 (66:31)
Bodovali: Sojka 26, Tužil 25, Konvalina 18, Miřejovský 16, No-

vák 6, Priessnitz 6
Sokol Přelouč - Jiskra Ústí n.O. 136:105 (79:55) 
Body: Přemyslovský 24, Sojka 23, Miřejovský 23, Konvalina 22,

Novák 14, Ždánský 9
Sokol Přelouč - SK Týniště 148:51 (68:22)
Body: Sojka 35, Miřejovský 31, Konvalina 21, Novák 14, Půl-

pán 13, Šotola 12, Tužil 7
Sokol Přelouč - Jiskra H.Brod 109:71 (56:38)
Body: Sojka 24, Konvalina 19, Válek 15, Priessnitz 9, Tužil 14,

Půlpán 8, Novák 7

OBLASTNÍ PŘEBOR ST. DOROSTENCŮ

BVK DDM Holice - Sokol Přelouč 72:53 (34:30)
Body: Tužil 20, Král 14, Pitka 13, Novotný 4, Karásek 2
BVK DDM Holice - Sokol Přelouč 78:43 (40:15)
Body: Král 20, Karásek 8, Pitka 7, Tužil 6, Hrdý 2

Sokol Přelouč - Gymnázium Žamberk 91:77 (46:41)
Body: Tužil a Krtál 26, Kubát 20, Pitka 10, Pála 4

Sokol Přelouč - Gymnázium Žamberk 68:73 (26:39) 
Body: Tužil 22, Pitka 18, Král 12, Kubát 10, Karásek 3

OBLASTNÍ PŘEBOR ST.MINIŽÁCI

Sokol Přelouč - TJ Svitavy 122:28 (57:13)
Body: L.Pacák 23, Šandera 18, Dašek 16, V.Pacák 15, Bulu-

šek 10, Suchánek 8, Heřman 6
Sokol Přelouč - TJ Svitavy 90:38 (43:12)
Body: L.Pacák 27, V.Pacák 17, Bulušek 11, Šandera 11, Suchá-

nek 8, Dašek 6, Heřman 4

OBLASTNÍ PŘEBOR ML.MINIŽÁKŮ

Sokol Přelouč - SŠB Pardubice 146:5 (84:4)
Bodovali: Šimon 22, Pospíšil 21, Jelínek 18, Maček 16, Fryč 15,

Heřman 15, Vanžura 10
Sokol Přelouč - SŠB Pardubice 149:7 (69:2)
Bodovali: Šimon 40, Jelínek 18, Pospíšil 16, Heřman 14, Ma-

ček 12, Hývl 10, Vanžura 10

Mariášový král

Přeloučský basketbal
ve výsledcích
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