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2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce 

Inzerce



67. schůze rady města se konala
6. června

V prvním bodu jednání seznámil ve-
doucí stavebního odboru radní s průbě-
hem územního řízení stavby „Nový pla-
vební stupeň Přelouč“. Odvolací orgán -
odbor strategického rozvoje Krajského
úřadu Pardubického kraje, přezkoumal
vydané územní rozhodnutí a rozhodl
územní rozhodnutí zrušit a nařídil jeho
nové projednání. Rozhodnutí krajského
úřadu, resp. jeho právní názor, je závaz-
ný pro MěÚ Přelouč. To znamená, že
bude nutné vyzvat navrhovatele - Ředi-
telství vodních cest ČR - k úpravě návrhu
na vydání územního rozhodnutí a úpra-
vě projektové dokumentace. Po úpravě
bude návrh znovu projednán při svola-
ném ústním jednání. 

Radní dále projednali a svými hlasy
schválili:
" žádost Charity Přelouč o poskytnutí pro-

stor v Klubu důchodců pro svou aktivi-
tu - počítačový kurz. Protože se jedná
o aktivitu, která bude poskytována pře-
loučským seniorům, radní souhlasili
s umístěním počítače v prostorách Klu-
bu důchodců za předpokladu, že nákla-
dy na připojení a užívání počítačů bu-
de hradit Charita Přelouč. 

"uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s Ředitel-
stvím silnic a dálnic České republiky
za účelem uložení kanalizační přípojky
pro napojení bytových domů se 76 by-
tovými jednotkami v Pardubické ul. do
silnice I. třídy I/2 za úhradu 11 900,- Kč.

"přesun finančních prostředků rozpočtu
města na rok 2005 v rámci kapitoly
zklidnění centra ve výši 300 000,- Kč
na realizaci nasvětlení přechodů pro
chodce v ul. Pražská. Jedná se o na-
světlení přechodů, které budou umístě-
ny u pohostinství U Krejzlů, ulice Jaro-
šova-Jiráskova a na kruhové křižovatce.

"doporučení, aby příspěvková organi-
zace Základní umělecká škola Pře-
louč přenechávala svým žákům k do-
časnému užívání hudební nástroje ve
smyslu ustanovení čl. VII, odst. 4) zřizo-
vací listiny.

"udělení ceny „Reprezentant školy“ vy-
braným žákům základních škol a zvlášt-
ní školy. Na základě podmínek statutu
byli žáci navrženi pedagogickým sbo-
rem zúčastněných škol a odsouhlase-
ni školskou komisí. Ceny „Reprezentant

školy“ za školní rok 2004/2005 se v po-
lovině června udílely již pošesté.

"nejvhodnější nabídku na realizaci akce
„Rekonstrukce místní komunikace v ul.
Labská“ v Přelouči podal uchazeč Stav-
by silnic a železnic a.s., Praha za cenu
vč. DPH 2 344 025,- Kč, ve druhém po-
řadí se umístil uchazeč COLAS CZ a.s.,
z Prahy za nabídkovou cenu vč. DPH
2 822 624,- Kč, ve třetím pořadí se umís-
tila nabídka SILNICE Čáslav a.s., za cenu
vč. DPH 2 765 954,- Kč. Rozhodnutí ra-
dy města odpovídá pořadí stanovenému
komisí pro výběr nejvhodnější nabídky.

"nejvhodnější nabídku na realizaci akce
„Rekonstrukce místních komunikací na
Vratislavském nám.“ v Přelouči podal
uchazeč Stavby silnic a železnic a.s.,
Praha za nabídkovou cenu vč. DPH
2 331 026,- Kč, dále rada města roz-
hodla, že ve druhém pořadí se umístil
uchazeč COLAS CZ a.s., Praha za nabíd-
kovou cenu 2 419 110,- Kč, ve třetím
pořadí se umístila nabídka SILNICE Čá-
slav a.s. , za nabídkovou cenu vč. DPH
2 435 879,- Kč.

Radní ale také zamítli žádost účast-
níků projektu „Jak jsme létali nad Že-
leznými horami“ o finanční příspěvek
na jeho realizaci.

V pondělí 20. června se konala
68 schůze rady města.

Radní vzali na vědomí zvýšení neza-
placené částky místních poplatků za odvoz
komunálního odpadu a ze psů o 50 %
po datu splatnosti dle platné obecně zá-
vazné vyhlášky o místním poplatku za
provoz systému shromažpování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálního odpadu a obecně zá-
vazné vyhlášky o místních poplatcích. 

Stejně tak učinili ve věci výzvy Mini-
sterstva životního prostředí ČR o zapo-
jení města do celoevropské akce „Evrop-
ský týden mobility“.

Svým usnesením radní schválili:
"uzavření smlouvy o spolupráci mezi

městem Přelouč a Z. Jiroutem na uspo-
řádání turnaje v plážovém volejbalu
„Plážový volejbal Lohenice - Mělice
2005“. S doprovodným programem se
na hrázi písníků uskuteční v termínu
6. - 7. srpna. |V souvislosti s touto akcí
byla udělena výjimka na konání ve-
řejné hudební produkce od 22.00 do
03.00 hod. 

"uzavření smlouvy o spolupráci mezi
městem Přelouč a Občanským sdru-
žením SK OMT Pardubice, při uspořádá-
ní závodu v triatlonu „Triatlon Mělice“
na hrázi písníků Lohenice-Mělice v ter-
mínu 27. 8. 2005

"pořízení nákladního vozidla LIAZ 150 S3
(třístranný sklápěč pro potřeby a z pro-
středků Technických služeb města Pře-
louče v ceně cca 200 000,- Kč vč. DPH).

"prodej vyřazené techniky Technických
služeb města Přelouče za cenu mini-
málně dle znaleckého posudku: za-
metací stroj IFA W 50L/RK, r.v. 1980,
a nákladní automobil Škoda 706 MTS,
r.v. 1982 

" zadávací podmínky a seznam uchaze-
čů, kterým bude výzva k vypracování
a podání cenové nabídky na „Městský
kamerový dohlížecí systém - Přelouč“
zaslána.

Ve středu 15. června se konalo kon-
kursní řízení na funkci ředitele ZŠ Sme-
tanova. Na základě doporučení konkurs-
ní komise radní jmenovali ředitelkou
Mgr. Magdu Pacákovou s nástupem od
24. 6. 2005.

Radní se dále zabývali žádostí obča-
nů o zprůjezdnění ulice Lédrova v Pře-
louči. Z důvodu zachování bezpečnosti
a omezení průjezdnosti přilehlými ulice-
mi této žádosti nevyhověli. Stejně tak
nevyhověli žádosti umělecké agentury
Thomas Bohemia Pardubice na pořádá-
ní hudebních večerů v měsících červenec
a srpen na písnících Lohenice-Mělice.
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Rada města Přelouče

Městský úřad Přelouč

Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Přelouč
vyhlašuje v souladu se zákonem

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, výběrové řízení

na obsazení pracovního místa:
vedoucí odboru životního prostředí
název odboru:

odbor životního prostředí

platové zařazení:   platová třída  10

Veškeré informace
na tel. čísle 466 094 105,
na www.mestoprelouc.cz

a na úřední desce městského úřadu.
Termín pro podání přihlášky

- do 22. 7. 2005.



Radní se několikrát na svých jedná-
ních zabývali otázkou využití restaurač-
ních prostor Občanské záložny. Za posled-
ní čtyři roky se zde vystřídali tři nájemci
a radní proto také zvažovali, zda tyto pro-
story nevyužít k jinému účelu. 

Například sbírky shromažpované pře-
loučskými nadšenci pro regionální histo-
rii jsou už několik let uloženy v depozitá-
ři a stále čekají na odpovídající využití.
Důsledkem přesunu městské policie do

budovy na náměstí chybí také výstavní
síň. Padaly také úvahy zřídit celou Ob-
čanskou záložnu jako kulturní centrum.
Žádný nápad se ale neprosadil. Radní se
pouze shodli, že by se Občanská zálož-
na měla řešit jako celek s dlouhodobým
využitím a nikoli zaplňovat nezávisle na
sobě jednotlivé prostory. 

Navíc jakákoli radikální přeměna
nynějších prostor by znamenala velké
finanční náklady. Radní proto rozhodli

pronajmout současné prostory opět
k restauračním účelům a schválili nové-
ho nájemce - firmu Starbuck s.r.o. Par-
dubice.

Radní ale také uložili školské a kul-
turní komisi, komisi pro rozvoj města
a sportovní komisi navrhnout v termí-
nu do 30. září řešení využití prostor Ob-
čanské záložny po eventuálním ukonče-
ní provozu restaurace.
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# 1. 6. jednal tajemník MěÚ s pracovnicí Ministerstva vnitra
o výsledcích provedené kontroly na úseku matrik MěÚ 

# 2. 6. se starostka a ved. sociálního odboru p. Květa Bociá-
nová zúčastnila se zástupci Pardubického kraje společné
pracovní schůzky s ředitelem Domova důchodů Přelouč,
na programu bylo řešení zajištění pečovatelské služby ob-
čanům města a nabídka PK na převod zřizovatelské funk-
ce Domova důchodců na město Přelouč, rozhodnutí o za-
jištění obou služeb musí zastupitelé města projednat do
konce tohoto roku.

# 2. 6. jednal místostarosta a tajemník MěÚ s firmou ON - OK
Libina spol. s r.o. o výsledcích kontrol u příspěvkových orga-
nizací 

# 6. 6. na úřadě proběhlo pracovní jednání starostky, vedoucí-
ho majetkového a stavebního odboru s architektem Koša-
řem, řešila se konečná podoba projektu Dopravní zklidnění
centra před vypsáním veřejné obchodní soutěže na realiza-
ci tohoto záměru

# 7. 6. se starostka zúčastnila spolu s některými zástupci okol-
ních obcí jednání Rady Svazku obcí Přeloučska na MěÚ
Chvaletice o problematice a fungování odpadového hospo-
dářství

# 7. 6. jednal místostarosta města o závěrečných úpravách při
udílení dabingových cen. Jednání probíhalo na půdě Herec-
ké asociace v Praze

# 8. 6. starostka přijala na MěÚ zástupce f. Berman Group
p. Dušana Kulku a delegaci představitelů měst a obcí z Bul-
harska, řed. společnosti SOP.as. Přelouč p. Hrůza podal spo-
lečně s p. Kulkou zahraničním hostům podrobné informace
o fungování svozové společnosti SOP a.s. Přelouč.

# 9. 6. se starostka zúčastnila jednání finančního výboru Par-
dubického kraje na Krajském úřadě Pardubice, stěžejním ma-
teriálem bylo zhodnocení celoročního hospodaření Pardu-
bického kraje za rok 2004.

# 10. 6. se statrostka v Pardubicích zúčastnila jednání před-
stavenstva a následně spolu s p. Myškou jednání valné hro-
mady a.s. Přístav Pardubice, kromě zhodnocení činnosti a vý-
sledků hospodaření společnosti proběhla rozsáhlá diskuze
k vydání územního rozhodnutí na akci Plavební stupeň
Přelouč.

# 11. 6. předávala starostka ocenění účastníkům 10. ročníku
Mělického triatlonu (dálkové plavání)

# 13. 6. se starostka spolu s poslankyní ing. Alenou Páralo-
vou zúčastnila pracovního jednání na Ministerstvu financí
v Praze v souvislostí s podáním žádosti města o poskytnu-
tí státní dotace na rekonstrukci MŠ Za Fontánou.

# 13. 6. místostarosta společně s tajemníkem jednali o připo-
mínkách k projektové dokumentaci tělocvičny základní školy

# 14. 6. přivítala starostka v zasedací místnosti MěÚ několik
účastníků protifašistického odboje, kteří zde převzali od zá-
stupce Územní vojenské správy Pardubice vyznamenání při
příležitosti 60. výročí osvobození naší vlasti.

# 15. 6. starostka a místostarosta předali v Občanské zálož-
ně ocenění žákům našich základních škol, vyhodnoceným
v 6. ročníku Reprezentant školy.

# 15. 6. místostarosta předsedal konkurzní komisi pro výběr
nového ředitele ZŠ Smetanova

# 15. 6. zasedal tajemník v komisi pro otevírání obálek a vy-
hodnocení nabídek k pronájmům

# 16. 6. pracovní setkání tajemníků obecních úřadů s rozšíře-
nou působností s náměstkem ministra vnitra a zaměstnan-
ců úseku pro reformu veřejné správy v Brně

# 18. 6. přivítala starostka v Přelouči cca 20 zástupců měst
a obcí, se kterými absolvovala podrobnou prohlídku naší čis-
tírny odpadních vod

# 21. 6. se zúčastnil tajemník porady tajemníků obcí s rozšíře-
nou působností a pověřených obcí Pardubického kraje v Par-
dubicích 

# 23. 6. zastupovala starostka město na jednání valné hroma-
dy Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, jejímž
je naše město členem.

# 23. 6. se místostarosta zúčastnil slavnostního vyřazení žáků
devátých tříd ZŠ Smetanova

# 27. 6. se místostarosta rozloučil s žáky devátých tříd základ-
ní školy Masarykovo náměstí

# 28. 6. řídila starostka jednání valné hromady zástupců cca
40 obcí, kteří jsou členy Svazku obcí Přeloučska, valná hro-
mada schválila hospodaření svazku za rok 2004 bez výhrad.

# 30. 6. přivítala starostka spolu s dalšími zástupci města na
náměstí účastníky 49. ročníku Celostátního žákovského tur-
naje, zástupci zúčastněných mužstev se pak společně sešli
s vedením města na malém večírku v hotelu Fontána.
- v současné době se připravuje projektová dokumentace na

vybudování kabin pro hokejbalisty

Stalo se

Muzeum zatím zůstane veřejnosti utajené
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Stejně jako v několika předcházejí-
cích případech se město obrátilo také na
přeloučskou veřejnost s anketou. Tento-
krát jste nám zasílali své náměty na vy-
užití restaurace a shromážděné nápady
uvádíme. 

Celkem jsme obdrželi 253 anketních
lístků.

Kulturní vyžití (98)
Výstavní síň, galerie 44
Muzeum 42
Muzeum FF 5
Kulturní středisko 3  
Čítárna 1
Divadelní sál 1
Informační centrum 1

Školící středisko 1

Restaurační zařízení (94)
Internetová kavárna 29
Restaurace 25
Kavárna 11
Čajovna 9
Rychlé občerstvení 9
Cukrárna 5
Nekuřácká kavárna 5
Kino kavárna 1

Děti (36)
Jídelna pro žáky škol 

a maminky s dětmi 23
Dětské centrum, zábava 

a vzdělávání pro děti 7
Peníze použít raději na úpravu 

MŠ za Fontánou 3
Využít pro děti (keramická dílna,

kurzy vaření) 2
Nový DDM 1

Sportovní vyžití (15)
Posilovna 9
Sportovní potřeby 3
Bowling 2
Sportovní centrum 1

Různé (10)
Knihkupectví 3
KFC, Mc Donalds 2
Vinotéka 2
DVD půjčovna 1
Prodej uměleckých předmětů 1
Veřejný dům 1
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Město Přelouč získalo finanční prostředky z Pardubického
kraje na zakoupení nouzových signalizačních zařízení.

Zařízení bude sloužit vymezené sku-
pině osob z Přelouče a integrovaných
obcí (Lhota pod Přeloučí, Škudly, Mělice,
Lohenice, Štěpánov, Tupesy, Klenovka)
a také z obce Břehy, se kterou byla uza-
vřena veřejnoprávní smlouva o vykoná-
vání úkolů na úseku zajišxování místních
záležitostí veřejného pořádku.

Signalizační zařízení bude přidělová-
no prostřednictvím komise sociálně zdravotní, vybraným se-
niorům, kteří budou splňovat stanovené podmínky zdravotní
a sociální.

Jedná se o zařízení, které bude připevněno k pevné telefon-
ní lince. Vybraná osoba bude mít u sebe „paeger“, kterým se ak-
tivuje nouzové signalizační zařízení, vytočí se telefonní číslo
na Městskou policii Přelouč, která se na dané místo v několi-
ka minutách dostaví. Dosah zařízení je cca 30 - 50 metrů od
telefonního přístroje.

Cílem projektu je rychlá pomoc osobám, které se dostanou
do situace, kterou nezvládnou vyřešit (např. upadnutí osoby).
Žádáme občany, kteří o zařízení mají zájem, aby si vyzvedli
„Žádost o přidělení nouzového signalizačního zařízení“ u ve-
doucí sociálního odboru, MěÚ Přelouč. 

Zábavný program Přeloučských slavností je naplánován.
Na náměstí se v sobotu 17. září kromě staročeského jarmarku
představí komik Václav Upír Krejčí, dívčí skupina APPLES, kou-
zelnické duo klaunů Hopi a Topi, zpěvák Petr Rezek a loňský
finalista SuperStar Julián Záhorovský se svou kapelou „Nastar-
tuj raketu“.

V rámci slavností se v rodišti nekorunovaného krále dabin-
gového umění předají Ceny za nejlepší výkony v dabingu. Již po
jedenácté se sjedou celebrity tohoto umění do Občanské zá-
ložny, kde budou oceněny. Dokument o Přeloučských slavnos-
tech a vyhlášení dabingových umělců budete mít možnost zhléd-
nout o týden později v odpoledních hodinách v České televizi.

Město Přelouč vydalo nové pohlednice zobrazující význam-
né historické budovy města. K dispozici jsou ve vybraných no-
vinových stáncích, INFAKu a Městské knihovně.

Slavnosti se blíží

Nové pohlednice

Občané mohou žádat
o nouzové signalizační

zařízení

Zastupitelé klubu ODS zvou občany k neformální diskusi.
Se svými názory, návrhy, kritikou můžete přijít ve čtvrtek
15. září v 17.00 hodin do zasedací místnosti v I. patře
Městského úřadu.



Jak jsme vás již dříve informovali,
udělení výjimky z ochranných podmínek
kriticky ohrožených druhů bylo podmí-
něno vybudováním náhradního stano-
viště. Investor splavnění Labe musí za-
jistit také potřebnou péči a záchranné
transfery ohrožených druhů. Než začne
stavba říčního kanálu, který splavní La-
be až do Pardubic, čeká investora ještě
hodně práce.

V polovině května byl pozván dr. Piotr
Nowicki, polský specialista na ekologii
modrásků a také odborník na počítačo-
vou metodu hodnocení populační dyna-
miky motýlů druhu Maculinea. Důvodem
návštěvy byl současný stav biologického
výzkumu a projednávání jeho výsledků
příslušnými orgány státní správy. Hlavním
zadáním pro jeho pobyt v našem městě

bylo zpracovat stručnou studii proveditel-
nosti projektu týmů odborníků z České
zemědělské univerzity v Praze. Jde tedy
o zjištění, zda uskutečňovaná opatření
budou nebo nebudou směřovat k udrže-
ní a posílení místních populací modrás-
ků. Na základě jeho sdělení lze konstato-
vat, že práce, prováděná v oblasti lučního
managementu, je botaniky a zahradníky
hodnocena jako odpovídající a vhodná
pro dosažení cíle udržení a posílení po-
pulace modrásků na Slavíkových ostro-
vech i při zániku podstatné části té nej-
silnější z nich. Luční management na
hlavní ploše a vybraných sousedních plo-
chách byl zahájen na jaře a na podzim
2004. Bude zapotřebí dalších 4 let, aby
se na vybraných plochách postupně vy-
tvořily vhodné podmínky pro růst nových

populací motýlů. Dalších 5 let po ukonče-
ní stavby nového plavebního kanálu bu-
de zapotřebí provádět soustavný moni-
toring nových populací, aby se potvrdila
jejich životaschopnost.

Česká zemědělská univerzita v Pra-
ze se může stát spolupracující institucí
v rámci celoevropského projektu Mac-
Man a pravděpodobně i následně dal-
ších evropských projektů, zabývající se
studiemi modrásků. Velmi reálná je i mož-
nost terénní práce zahraničních odborní-
ků přímo na Slavíkových ostrovech. Tak
by se stalo řešení tohoto unikátního pří-
padu skutečnou evropskou záležitostí. Již
v prosinci 2005 budou zástupci českého
univerzitního týmu pozváni do Německa
na specializovanou konferenci o ekolo-
gii modrásků.
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Slavíkovy ostrovy pod drobnohledem odborníků

Regenerace panelového sídliště „Třídy Obránců míru“
Jak jsme vás v minulém čísle informovali, město plánuje

(za podmínky přidělení státní dotace) na podzim příštího roku
realizovat program regenerace panelového sídliště na náměs-
tí 17. listopadu a sídliště v ulici Obránců míru. Při zpracování
projektu je nutná účast obyvatel, a proto se občané zmíněných
lokalit k programu vyjadřovali formou dotazníků. Výsledky vám
nyní předkládáme. Dotazníky vyplnilo celkem 38 % obyvatel.

Mezi největší problém při každodenním životě na sídlišti
patří chybějící parkování:
$ většina oslovených (97) se vyslovila pro doplnění parkova-

cích míst na úkor ostatních ploch (doplnění kolmého stání
před domem 1299 - 1303, doplnění parkoviště u zásobova-
cí rampy restaurace Skleník, řešení kapacitního parkování
na úkor pěších ploch před restaurací),

$ většina oslovených (73) se vyslovila pro reorganizaci plochy
náměstí 17. listopadu (plocha s dětskými hřišti zůstane za-
chována a bude doplněna o nové lavičky; plocha u restau-
race může být řešena jako kapacitní parkoviště s omezením
pěších chodníků, doplněná o stromy vsazenými do plochy
v ochranných mřížích; omezit lze množství přístupů k res-
tauraci a nahradit je venkovní terasou),

$ většina oslovených (101) se vyslovila pro stávající trasy
chodníků,

$ většina oslovených (85) souhlasila s umístěním a rekon-
strukcí dětského hřiště ve vnitrobloku čp. 1304 - 1308,

$ většině oslovených (90) vyhovuje umístění a stav přístřešků
na kontejnery na odpady,

$ většina oslovených (97) považuje stav zeleně ve vnitroblo-
cích za vyhovující,

$ většina oslovených (109) považuje průjezd a stanoviště za-
stávky meziměstské a městské dopravy za vhodný,

$ většina oslovených (93) považuje stávající značení ulic za
dostatečné,

$ většina oslovených (110) nevyužívá klepadla na koberce
a venkovní věšáky na prádlo.

5., 7. a 11. července v dopoledních hodinách vyjede z Týn-
ce nad Labem neobvyklá přepravní automobilová souprava.
Dopraví do Přelouče po částech sestavu plavidel, která budou
mít za úkol prohrábku dna řeky Labe pro budoucí vodní ces-
tu v úseku Přelouč - Srnojedy. Největší celková délka jedné ze
souprav je téměř 44 m s naloženým plavidlem o délce 35 m
a šířce 8,6 m. V uvedených dnech tak budete mít ojedinělou
příležitost spatřit projíždět městem obří přepravní kolony, které
dopraví svůj náklad k přeloučskému „přístavišti“ na Labi u fir-
my MOVER. Zde bude připraven jeřáb LIEBHERR 1800, největ-
ší svého druhu ve východní Evropě, s ramenem dlouhým 91 m,
aby převezená plavidla ustavil na vodní hladinu.

Termíny přepravy byla stanoveny s ohledem na průběh bu-
dování kruhového objezdu. Je to totiž poslední šance, jak lodě
dostat k „přístavišti“ po silnici. Po dostavění křižovatky náklad
takových rozměrů už tudy nikdy neprojede. 

Tak to tu ještě nebylo



Nezaměstnanost na Přeloučsku během měsíce května dá-
le klesala. K 31. 5. 2005 evidoval Úřad práce v Přelouči celkem
1 133 uchazečů o zaměstnání a celková míra nezaměstnanos-
ti činila v této oblasti 7,73 % (dle původní metodiky). 

K obcím s nejvyšší mírou nezaměstnanosti patří např. Pravy
(21,62 %), Vápno (21,05 %), Urbanice (19,23 %), Tetov (18,33 %),
Sovolusky (16,42 %) atd. Nejnižší míru nezaměstnanosti vyká-
zaly například obce Holotín (0 %) a Chrtníky (2,0 %). 

Úřad práce v Pardubicích evidoval k 31. 5. 2005 celkem
659 volných pracovních míst; na jedno volné pracovní místo
připadá v okrese Pardubice v průměru 8,6 uchazeče. Nejvíce
hlášených volných míst bylo na Pardubicku (67,5 %), dále na
Přeloučsku (26 %) a nejméně na Holicku (6,5 %). 

Informace o počtu nezaměstnaných
v ČR k 31. 5. 2005

% K 31. 5. 2005 evidovaly úřady práce celkem 494 576 osob.
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2004 je počet evido-
vaných osob nižší o 25 866.

% Podporu v nezaměstnanosti v květnu 2005 poskytovaly úřa-
dy práce 130 642 uchazečům o zaměstnání, tj. 26,4 % všech
osob vedených v evidenci.

% Míra registrované nezaměstnanosti vypočtená podle nové
metodiky z dosažitelných uchazečů o zaměstnání k 31. 5.
2005 činila 8,6 % (dle původní metodiky - 9,4 %). Nejnižší
míra nezaměstnanosti byla v okresech Praha-západ (2,4 %),
Praha-východ (3,0 %) a Praha (3,3 %). Míru nezaměstnanos-
ti vyšší než celorepublikový průměr vykázalo 32 okresů; nej-
vyšší byla v okresech Most (21,8 %), Karviná (18,8 %) a Cho-
mutov (16,0 %). 

% Úřady práce evidovaly k 31. 5. 2005 celkem 57 172 volných
pracovních míst (tj. o 12 512 míst více než v květnu 2004).

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době
v průměru 8,7 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karvi-
ná (81,7), Bruntál (48,5) a Most (45,6).

Ing. Eva Šopíková
ÚP Pardubice - detaš. prac. Přelouč

Od 12. června rozšířily České dráhy své služby cykloturistům.
Rezervace míst pro přepravu kol je ve více než stovce vlaků
s úschovou během přepravy. Tato služba se nabízí v přibližně
6 tisících osobních a spěšných vlaků, ve velké části rychlíků
a také ve vybraných spojích EuroCity a InterCity. Ve spoluprá-
ci se zahraničními partnery nabízejí cestování vlakem s jízd-
ním kolem do SRN, Rakouska, na Slovensko a v letní sezóně
také k Jaderskému moři. Rezervaci je možné zajistit ve všech
železničních stanicích vybavených on-line systémem prodeje
jízdenek, který je také v Přelouči.

Půjčovny jízdních kol
České dráhy v současné době nabízejí výlet na jízdním

kole i těm, kteří si ho například nemohli vzít na kratší cestu
sami nebo jízdní kolo nevlastní, a přesto si na něm chtějí pro-
jet turisticky atraktivní regiony. Otevřena je půjčovna jízdních
kol v pěti regionech: v jižních Čechách, ve východních Če-
chách, v Českém ráji a v Litovelském Pomoraví, v Beskydech.
Všechny půjčovny jsou v provozu do 31. října 2005.
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Služby cykloturistům

Trh práce
na Přeloučsku

Inzerce
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! Ohlédnutí 

Ohlédnutí

K příležitosti 60. výročí ukončení 2. světové války byly na měst-
ském úřadě za přítomnosti starostky města uděleny medaile
těm, kteří se odhodlali ax již doma nebo v zahraničí, bojovat
proti fašismu. 

Letos již pošesté se sešli v obřadní síni žáci přeloučských škol,
kde byli oceněni za své vynikající výsledky titulem „Reprezen-
tant školy“. Ocenění předala starostka města společně s místo-
starostou.

Základní umělecká škola v červnu oslavila 55 let od svého
založení.

Za krajské vojenské velitelství Pardubice udělil devíti přelouč-
ským občanům medaile major ing. J. Slavík.

Vozidla použí-
vaná policií, po-
hraničníky i cel-
níky v průběhu
mírových misí
měla možnost
v polovině čer-
vna veřejnost
spatřit na Masa-
rykově náměstí. 
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Zábavný pro-
gram připravi-
ly pracovnice
městské kni-
hovny prvňáč-
kům základ-
ních škol. „Pa-
sování“ na čte-
náře a pohád-
kový průkaz
byl pro děti od-
měnou.

Místní objížpka, která potrvá do 15. září, zkom-
plikovala průjezd městem.

Neukáznění řidiči nerespektu-
jí zákazy vjezdu a zastavení
a k jejich nelibosti jsou pak
nekompromisními strážníky
pokutováni. 

V Havlíčkově ulici dochází často k odtahům vo-
zidel řidičů, kteří porušením dopravních před-
pisů tvoří překážku v silničním provozu. 

Inzerce



1. Některá města již mají pořadník na umístění dětí do ma-
teřské školy. Přelouč asi nechce zůstat stranou a rychle se
k těmto městům připojí. Zastupitelé bez mrknutí oka totiž
zrušili třídu v MŠ a vůbec je nezajímalo, že přibližně 20 při-
hlášených dětí bude mít smůlu (2 učitelky přijdou o práci).
Do školky, kterou si jejich rodiče vybrali, se prostě nedosta-
nou. Důvod zrušení? Údajné úspory při rekonstrukci. 
Jako občana tohoto města by mě zajímalo, kde si máme stě-
žovat, až dítě nebude do mateřské školky přijato.

O vysvětlení jsme požádali místostarostu města J. Papoura
Důvodem projektově připravované varianty dvoutřídky ma-

teřské školy Za Fontánou jsou nižší investiční náklady na re-
konstrukci, volná kapacita jednoho oddělení, to je 25 dětí
v mateřské škole Kladenská a doporučení Krajské hygienické
stanice Pardubického kraje. Kapacitní průměr v Přelouči pro
umístění dětí do mateřské školy toto řešení zachovává. Nena-
stane proto situace, že by dítě pracující mamince nebylo umís-
těno do mateřské školy. Personální záležitosti jsou v kompe-
tenci ředitelky mateřské školy. 

2. V minulém čísle jste uváděli délku platnosti řidičských prů-
kazů. Jaká platnost je u občanských průkazů?

JM

Datum vydání OP:            platnost OP do:   žádost podat do:

Všechny OP typu „knížka“ 31. 12. 2005 30. 11. 2005
Do 31. 12. 1994 31. 12. 2005 30. 11. 2005
Do 31. 12. 1996 31. 12. 2006 30. 11. 2006
Do 31. 12. 1998 31. 12. 2007 30. 11. 2007
Do 31. 12. 2003 31. 12. 2008 30. 11. 2008

Pro výměnu je nutné přinést:
1) Občanský průkaz, který budete měnit
2) Pokud došlo ke změně bydliště či stavu, pak je nutné při-

nést doklad o této změně (např.: oddací list)
3) Fotografii dle platné normy (ne starší než 6 měsíců)

Fotografie odpovídající normě pořídíte na počkání přímo
v budově AGRY - 4. patro v úředních dnech (pondělí a středa).
Fotografie jsou pořízeny digitální cestou, celý proces je certifi-
kovaný a umožňuje výběr záběru na televizní obrazovce.

Bližší informace naleznete na www.mestoprelouc.cz

3. Naši úředníci vymysleli další úspěšný krok řešení doprav-
ní infrastruktury. Přelouč bude přes střed průjezdná jedním
směrem s cílovou dopravou (např. potřebuji na Pernštýn-
ské nám. od HK - nyní cca 100 m, do budoucna více jak
2 km). Dříve jsem autem „zasmradil“ spodní část města, ny-
ní a` si užije celý střed. Úředník bez širšího rozboru svým
rozhodnutím poškodí větší část občanů. Kdo rozhoduje o ob-
jížace a projel si někdo celou trasu, než učinil takové roz-
hodnutí?

a) Dopravní řešení včetně jednosměrného provozu ve směru
od Sokolovského náměstí přes Masarykovo po Václavské nám.
schválila Rada města Přelouče 4. srpna 2003. Současně bylo
projednáno i jednosměrné dopravní řešení ulic Českosloven-
ské armády, T. Přeloučského a Riegrova. Dopravní řešení bylo
před jednáním rady projednáváno s dopravními projektanty
a městským architektem ing. Košařem. Jednosměrná doprava
centrem byla připravována současně s projektovou přípravou
kruhové křižovatky na Sokolovském náměstí. Smysl tohoto ře-
šení spočívá v lepším napojení ulice Pražské na kruhovou kři-
žovatku, ve zvýšení bezpečnosti při průjezdu města a vyřešení
problémů s parkováním. Realizace dopravního řešení bude na-
vazovat na výstavbu kruhové křižovatky tak, aby jednosměrné
řešení bylo zprovozněno současně s otevřením kruhové křižo-
vatky. 
Dopravní řešení bylo také projednáno na jednání zastupitel-
stva města dne 25. září 2003, kde s celou problematikou čle-
ny seznámil městský architekt ing. Košař. Zastupitelstvo tuto
koncepci vzalo na vědomí. O přípravách byla veřejnost infor-
mována v Přeloučském roštu - září, říjen a prosinec 2003.

b) Trasu objížpky stanovuje Krajský úřad - odbor dopravy, kte-
rý je místně a věcně příslušný řešit objízdné trasy silnic I. třídy.
Kraj akceptoval připomínku města na zákaz průjezdu náklad-
ní dopravy ulicí Žižkova, jejíž stavebně technický stav neodpo-
vídá tomuto zatížení.

10 Přeloučský ROŠT

! Aktuální informace 

Nad vašimi dotazy

Pokud zasíláte svoje přípěvky (sportovní, kultur-
ní aj.) do měsíčníku Rošt, je nutné uvádět jméno
a telefonní číslo, případně poštovní adresu, aby-
chom si mohli podané informace ověřit. Anonym-
ní příspěvky nebudou otištěny, zohledňujeme však
přání pisatele nezveřejňovat jeho jméno.

Inzerce



Babička s dědou si žili spokojeně -
- už téměř 60 let spolu. Zdraví už jim si-
ce tak dobře nesloužilo. Ale vzájemně si
pomohli s oblékáním a obsluhou, takže
mohli trávit spokojené stáří ve vlastním
domku. Ale ouha! Děda upadl a poranil
si ruku. Hrozilo, že půjde do nemocnice.
Co však s babičkou? Děti ještě pracují
a ona potřebuje celodenní pomoc a do-
hled. Domov důchodců - na ten se čeká
roky! A přece by tu byla naděje - domov
pro seniory Diakonie. Zde jsou zařízeni

pro podobné případy - přechodná lůžka,
mohou se postarat o seniory i přes den. 

Budova, kde sídlí bývalé muzeum se
musí nutně opravit. Vrátí se zpět či bu-
de budova využita jinak - komerčně?

Podle odborníků chybí právě tako-
výto druh péče, který poskytuje Diako-
nie nebo Charita = možnosti týdenních
a denních pobytů, kombinace terénních
a ambulantních služeb a podobně.

Populace stárne, starých lidí bude při-
bývat. Už dnes čekají tisíce lidí na umís-
tění v domovech důchodců, a přitom by
mnozí přivítali spíš tuto formu péče.

Každý z nás jednou zestárne nebo
bude postaven před rozhodování, co se

starými rodiči, o které nemůže plně pečo-
vat (odchod do důchodu se posouvá).

P.S. S babičkou to dopadlo dobře. Děda
do nemocnice nemusel - ZATÍM.

J.M.

V době, kdy byl měsíčník v tisku za-
sedali zastupitelé města a rozhodovali
o dalším osudu Divišovy vily (bývalé mu-
zeum), kde sídlí domov pro seniory -
- Diakonie. Jak rozhodli se můžete do-
číst v infoboxu (v přízemí MěÚ) nebo na
webových stránka města. My vás bu-
deme informovat v příštím čísle našeho
měsíčníku.
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Co dál?

Místa, která jsme uvedli v květnovém čísle, určili správně
pouze dva soutěžící. Výhercem se stává J. Koštialová, Má-
nesova, Přelouč a získává tak knihu Dějiny města Přelouče.

Správné odpovědi z minulého čísla:
1. Ozdobné prvky u střechy záložny od parku

2. Ozdobná růžička nad oknem u Víly
Antónie 

3. Ozdoba u střechy věže školy na ná-
městí

Poznáte, v kterých 
místech města
se nachází?

Znáte své město? 

! " #

!

#

"

Inzerce



Tak tu máme opět léto. Jako každý
rok (za předpokladu pěkného počasí) se
zaplní mělické písníky a opět nastanou
„žně“ pro některé nenechavé spoluobča-
ny, jiným zase budou ukládány sankce
z důvodu jejich protiprávního jednání.
Proto prosím přijměte několik rad, které
Vás mohou ochránit od mnoha nepříjem-
ností.

PARKOVÁNÍ NA PÍSNÍCÍCH
U OBCÍ MĚLICE-LOHENICE
Upozorňujeme na dodržování doprav-

ního značení V12c - žlutá čára souvis-
lá, na které je zakázáno zastavení. Jed-
ná se hlavně o to, aby v případě potřeby
vozidla integrovaného záchranného sys-
tému (Hasičského záchranného sboru,
Rychlé záchranné služby, Městské poli-
cie a Policie České republiky) bez pro-
blémů projela a dostala se na potřebné
místo. Také připomínám, že disponuje-
me odtahovou službou a právě zde stojí-
cí vozidla porušující uvedené dopravní
značení jsou potom krásným příkladem
k jejich odtažení. Odtažení vozidla po-
tom přestupce vyjde na 2.800,- Kč.

OCHRANA
OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

%Zamykejte vždy své auto. 
%Nenechávejte klíčky v nehlídaném voze.
%Parkujte na dobře osvětleném a pře-

hledném místě. 
%Nenechávejte nikdy náhradní klíčky, do-

klady od vozu a další důležité doklady
v autě. 

%Cenné věci ponechané na odiv v autě
přímo přitahují zloděje, proto je uzavře-
te do zavazadlového prostoru. 

%Výhodnější je používat přenosná auto-
rádia. 

%Využijte mechanických zábranných pro-
středků (uzamykání řadicí páky apod.)
a elektronických zařízení (prostorová
čidla, sirény, imobilizéry, elektronické či-
py) ke snížení možnosti odcizení vozidla

Pro případ, že všechna uvedená doporu-
čení selžou, je třeba mít připraveny dů-
ležité údaje k vozidlu, zejména: 
% registrační značka vozidla 
% typ, barva a rok výroby vozu 
% čísla motoru a podvozku 
%VIN kód 
%nápadné odlišnosti (střešní okno, vi-

ditelná poškození). 

Tyto údaje se vám budou hodit při
oznámení krádeže na policejní stanici
nebo při jednání o náhradě škody s po-
jišxovnou.

Všichni ale nejezdíme na písníky
autem, proto i několik rad pro cyklis-
ty a pěší.

Kolo mějte vždy uzamčené, nejlépe
k pevnému předmětu, nebo s více koly
dohromady. Přesto mějte kolo na očích.
Z vlastní zkušenosti vím, že většina lidí
chodí na stejnou pláž. Takže na dané plá-
ži je brzo stálé osazenstvo. A proto se ne-
bojte požádat „souseda“ aby Vám dohlédl

na vaše kolo, když někam na chvíli od-
cházíte, nebo plavete dál od břehu. Dob-
ře zamčené kolo Vám bude k ničemu,
když ho necháte bez dozoru. Totéž platí
o osobních věcech jako je deka, ručník
apod. Pokud sebou berete peníze na ob-
čerstvení, není třeba brát celou peněžen-
ku, stačí si vzít jen to co utratíte. Samo-
zřejmě peníze ani jiné cenné věci, když
už je máte u sebe nenechávejte bez do-
zoru a odcházíte-li, berte si je s sebou.

Nyní dovolte ještě několik rad pro
ty z Vás, kteří odjíždíte na dovolenou.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘED
ODJEZDEM NA DOVOLENOU !!!
%Nechlubte se svými majetkovými po-

měry. 
%Nezveřejňujte svůj odjezd předčasně. 
%Uschovejte cenné věci a doklady do

bezpečnostní schránky nebo do domá-
cího trezorku, nejlépe pevně zabudova-
ných ve zdi. 

%Přerušte před odjezdem na dovolenou
dodávku zboží do domu. 

%Zkontrolujte pečlivě okna a dveře, zda
jsou zavřené. 

%Nezatahujte závěsy, rolety a žaluzie. 
%Uložte žebříky a jiné nástroje, které by

pachatel mohl použít při vloupání do
vašeho rodinného domku nebo rekre-
ačního objektu. 

%Svěřte klíč od bytu spolehlivému sou-
sedovi nebo příbuznému, který bude
váš byt pravidelně kontrolovat a vybí-
rat poštovní schránku. 

%Můžete-li, vytvořte zdání, že je v bytě
někdo přítomen. 

%Využijte elektronické spínací zařízení,
které podle nastavení rozsvítí světla za-
pne rozhlasový přijímač, televizi apod. 

%Zdokumentujte své cenné věci (seznam,
fotodokumentace), případně sepište vý-
robní čísla přístrojů. Tyto informace po-
mohou policii v pátrání a pojišxovnám
při likvidaci pojistné události.

%Zloději kradou především takové věci,
které mohou snadno prodat a získat
za ně peníze. 

%Ve světě je běžné označování cenných
věcí poštovním směrovacím číslem
a kódem, který umožní identifikaci uli-
ce a bytu. 

%V případě, že věc bude ukradena a na-
lezena, urychlí to její návrat k majiteli

%Doporučujeme pořídit si pečlivou doku-
mentaci všech cenných předmětů, sbí-
rek šperků.

%Zvláštní pozornost věnujte detailům,
které by v budoucnu mohly usnadnit
pátrání po těchto věcech a jejich po-
znání. 

%Za zbytečné nepovažujte ani rozhodnu-
tí pořídit si fotodokumentaci zařízení
bytu. Velmi usnadní vaše jednání s po-
jišxovnou.

%Další zajímavé rady o ochraně majetku
ale i osob naleznete na webové strán-
ce: www.mvcr.cz/prevence

Ještě před výčtem několika zajímavěj-
ších událostí sděluji, že v minulém obdo-
bí jsme ve větší míře vyjížděli na telefo-
náty občanů týkající se rojů včel, které si
vybraly různé stromy a budovy ve středu
města, na zahradách i v okolí dětských
hřišx a firem. Několikráte jsme volali ha-
siče, aby roje zlikvidovali a to v těch pří-
padech, kdy by mohlo být ohroženo zdra-
ví a život osob v blízkém okolí (např.
dětské hřiště, frekventovaná ulice a pod.).
V ostatních případech platí to, že roj se
ponechá na místě a ten časem odletí
nebo si majitel nemovitosti může zavo-
lat deratizátora, který mu roj z jeho po-
zemku za úplatu odstraní. Zajímavé je,
že když takový člověk volal, že má strach
z pobodání včelami většinou roj nechal
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na místě, aby nemusel platit odborníka.
Takže zásada platí: roj nedráždit, necho-
dit k němu a včely většinou v krátké do-
bě odletí a najdou si prostor k vytvoření
nového potomstva většinou v lese, parku
nebo tam, kde nikoho neohrožují.

Výkon služby byl také poznamenán
nutným zvýšeným dohledem v ulici Hav-
líčkova-Žižkova, kde od 14. 6. platí jed-
nosměrná uzavírka ve směru Kolín Par-
dubice. Zpočátku jsme se potýkali nejen
se špatným dopravním značením, ale pře-
devším s jeho nerespektováním řidiči ná-
kladních vozidel. Byla zde proto v prvních
dnech nutná takřka permanentní přítom-
nost strážníků, kteří dopravu odkláněli.
Po prvotních zkušenostech jsme nako-
nec museli přistoupit k represivním opa-
třením. Prozradím, že za první týden by-
lo na blokových pokutách vybráno více
jak 20.000,- Kč! (celkovou statistiku -po-
čet přestupků, blokové pokuty a uskuteč-
něné odtahy zveřejním po prázdninách). 

Také upozorňuji na nové dopravní
značení v ulici Havlíčkova, kde v celém
úseku platí dopravní značka B28 - ZÁ-
KAZ ZASTAVENÍ! Především účastníci disco
MADDOX si musí dát větší pozor a do-
pravní značení respektovat, jinak jim
hrozí odtažení. Možnost parkování je
v této ulici ve směru od Jankovic, dále
pak u marketu PLUS, kde je kapacita do-
statečná. 

A nyní již k událostem od 29. května
do 19. června 2005.

& 29. 5. v 12.30 hod. byl při kontrole
skládky ve Škudlech zjištěn malý po-
žár. Ten zde zanechali naši spoluob-
čané, kteří tam jezdí opalovat měděné
kabely. Požár byl vlastními prostředky
zlikvidován.

& 2. 6. v 18.45 hod. jsme byli přivoláni
do jednoho z obchodních domů, kde
si zaměstnanci povšimli muže, který
začal konzumovat sladkosti přímo z re-
gálů prodejny. Po příjezdu hlídky se
zjistilo, že muž je diabetik a postihl ho
záchvat a tak potřeboval ihned vyrov-
nat hladinu cukru ve svém těle. Byl
přivolán lékař a po ošetření bylo zbo-
ží uhrazeno.

& 2.6. v 23.10 hod. jsme vyjížděli do jed-
noho z barů, kde se opilý host domá-
hal výhry z automatu. Muž byl uklid-
něn a celá věc vyřešena domluvou.

& 3. 6. v 1.15 hod. byl na služebně MP
přijat telefonát od ženy, kterou napadl
její bratr. Opět jsme celou věc zklid-
nili a vyřešili domluvou, jelikož na-

padená nedala souhlas ke stíhání
osoby blízké.

& 4. 6. v 22.15 hod. jsme pomocí kame-
rového systému odhalili skupinu vý-
tržníků, která si na náměstí TGM (hrá-
la) s dopravním značením. Část byla
přistižena na místě a další v 23.30 h.
před MADDOXEM, kde jim byli ulože-
ny blokové pokuty.

& 6.6. v 08.25 hod. jsme byli nuceni od-
táhnout osobní vozidlo, které tvořilo
překážku silničního provozu a řidič
nerespektoval dopravní značku zákaz
zastavení.

& 6. 6. v 20.20 hod. na upozornění vší-
mavých občanů z obce Klenovka byla
provedena kontrola dvou Romů, kteří
ač nebyli místní se přijeli „prý kochat
krajinou“ kolem kravína (množství
strojů a železa). Po jejich kontrole a lus-
traci, zda nejsou v pátrání, se z místa
podezřele rychle vytratili krajina ne-
krajina. 

& 7. 6. v 7.10 hod. bylo nahlášeno za-
městnancem ZŠ TGM rozbití 5 tabulí
skla ve sklepě budovy. Opět za pomo-
cí kamerového systému byli zjištěni
pachatelé, kteří škodu nejen zaplatili,
ale byli jim navíc uděleny nemalé blo-
kové pokuty.

& 8. 6. v 01.05 hodin hlídka narazila na
podezřelé mladíky, kteří se pokoušeli
vykrádat vozidla. Vzhledem k jejich bo-
haté kriminální minulosti si je pře-
vzala PČR - oddělení kriminální služby.

& 11. 6. v 22.50 hod. musela být na dět-
ském hřišti nejprve zklidněna a poté
i vykázána hlučící parta mládeže.

& 15. 6. v 15.05 hod. jsme pátrali po že-
ně na invalidním vozíku, která se ne-
vrátila do domova důchodců. Nebyla
však úplně při smyslech a tak jsme
doufali, že ji ve městě najdeme, ovšem
bez úspěchu. Byli jsme ale překvape-
ni, protože paní asi v 18.30 hod. při-
vezli z Pardubic příbuzní. Jak se do-
stala do Pardubic asi tušíme. Paní
odvezl neznámý řidič a nechal si za
tuto službu řádně zaplatit, jelikož se
paní do domova důchodců vrátila pou-
ze se zbytkem svého důchodu. I tako-
ví jsou bohužel mezi námi.

& 17. 6. v 00.40 hod. bylo spatřeno vozid-
lo, jehož řidič nezvládal jízdu a motal
se po silnici. Po krátkém pronásledo-
vání a výzvě k zastavení řidič upo-
slechl. Po provedení dechové zkoušky
se podezření potvrdilo a muž byl spo-
lečně s PČR eskortován na záchytku. 

& 17. 6. v 22.05 hod. byla přistižena sku-
pina mladíků, kteří vyšli z jedné z res-

taurací a začali vykřikovat rasistická
hesla a hajlovat. Byli zadrženi a pří-
pad si převzala PČR pro podezření
z trestného činu.

& 18. 6. v 22.20 vyjíždí hlídka k jedné
z restaurací, před kterou se má nachá-
zet muž, který hází na zde zaparkova-
ná vozidla betonové květináče. Muž
byl zadržen přímo při činu a na místě
bylo zjištěno několik poškozených vo-
zidel. Vzhledem k výši škody - pode-
zření ze spáchání trestného činu si
muže převzala PČR.

Toto je přehled zajímavějších událos-
tí z naší práce za uvedené období.

Vzhledem k tomu, že se jedná
o poslední příspěvek před prázdni-
nami, dovolte mi ještě jednou popřát
všem dětem klidné prožití slunného
léta a dospělým příjemně strávenou
dovolenou. 

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

V příspěvku bylo použito materiálu
Ministerstva vnitra - oddělení prevence
kriminality, který upravil a zpracoval
str. Slavík Leoš, Dis.

Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč 

7-8 / 2005 13

Aktuální informace !

Městská policie Přelouč
ve spolupráci s:

Autoškolou PEML Přelouč
a DDM Přelouč

Pořádají dopravní dopoledne
pro děti v měsíci srpnu 2005

KDE: sportovní hřiště a prostory
ZŠ Smetanova v ulici Kladen-
ská (budova prvního stupně)

KDY: 3.8., 11.8., 17.8., 25.8. 2005

OD: 09.00 do 13.00 hodin

Děti bez omezení
věku si zde budou
moci zkusit různé
dopravní situace,
jízdu zručnosti. Ta-
ké zde bude zkon-
trolováno vybavení jízdních kol. Na hřiš-
ti bude přítomen strážník městské po-
licie, který bude spolu se zástupcem
autoškoly dohlížet na správný průběh

celého dopoledne.
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Přeloučské školství !

Ve středu 15. června byli slavnostně oceněni vybraní žá-
ci přeloučských škol titulem Reprezentant školy.

Základní škola Masarykovo náměstí

Prvňáček - ŘÍHOVÁ Karolína

I. stupeň - HOSPODÁŘSKÁ Lenka

II. stupeň - společensko-vědní směr - MICHALEOVÁ Klára
- přírodovědně-tech.směr - BLAŽKOVÁ Lucie
- jazykový směr - DOSTÁLKOVÁ Kristýna
- sportovní směr - ŽÁKOVÁ Karolína

Základní škola Smetanova 

Prvňáček - MŇUKOVÁ Daniela

I. stupeň - FRIČ Martin

II. stupeň - společensko-vědní směr - FEJLOVÁ Dita
- přírodovědně-tech.směr - NEJERALOVÁ Jana 
- jazykový směr - JAROŠOVÁ Magdalena
- sportovní směr - VÁCLAVEK Dan 

Základní umělecká škola

- obor hudební - NEJEDLÁ Michaela
- obor taneční - BORIOVÁ Karina
- obor výtvarný - HÝVL Matěj 
- obor literárně-dramat. - BUREŠ Jan

Zvláštní škola 

I. stupeň - KROPÁČEK Michal 
II. stupeň - ŘÍHOVÁ Petra

REPREZENTANT ŠKOLY
školní rok 2004/2005

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN
- ZUBNÍ ORDINACE AGRA

měsíc SRPEN
MUDr. Pavlína VACKOVÁ MUDr. Ilona SOUČKOVÁ
sestra Blanka RUČKOVÁ sestra Dáša ŽELEZNÁ

pondělí 7:30 - 11:30  12:00 - 15:30 15:30 - 20:00
úterý 7:30 - 11:30  12:00 - 15:30 15:30 - 20:00
středa 7:30 - 11:30  12:00 - 15:30 15:30 - 20:00
čtvrtek 7:30 - 11:30  12:00 - 15:30 15:30 - 20:00
pátek 7:30 - 11:30  12:00 - 15:30 15:30 - 20:00

od měsíce ZÁŘÍ
MUDr. Ilona SOUČKOVÁ  MUDr. Pavlína VACKOVÁ

pondělí 7:40 - 13:00 13:00 - 20:00
úterý 7:40 - 13:00 13:00 - 20:00
středa 7:40 - 13:00 13:00 - 20:00
čtvrtek 13:00 - 20:00 7:30 - 13:00
pátek 7:30 - 15:00



Olympiáda ve vybíjené
1. stupeň

20. 5. 2005 jsme se zúčastnili již
tradiční olympiády ve vybíjené pro žáky
I. stupně „ZŠ Zdechovice Cup“, který se
konal tentokrát netradičně v krásné spor-
tovní hale ve Chvaleticích.

Do reprezentačního družstva naší
školy byli vybráni nejlepší hráči z 5. tříd
(P. Heřman, M. Hývl, M. Jedlička, J. Ko-
hout, J. Maček, V. Pacák, B. Plecháčková,
P. Tauscher, D. Ulm, V. Vávrová a R. Vor-
líček). V konkurenci sedmi družstev jsme
se umístili na pěkném 2. místě za ZŠ Be-
nešovo nám. Pardubice.

Mgr. Věra Mňuková

Olympiáda
okresu Pardubice

Již po jedenácté se žáci naší školy
zúčastnili Olympiády okresu Pardubice.
Bojovali jsme v jedenácti sportovních
odvětvích. Celkově jsme obsadili krásné
6. místo z celkového počtu 33 škol okre-
su Pardubice. Nejvíce přispěli k tomuto
výsledku gymnastky 2. místem, dívky
6. tříd ve vybíjené též 2. místem a chlap-
ci 6. tříd ve vybíjené 3. místem. Všem,
kteří přispěli k tomuto úspěchu, gratulu-
jeme a děkujeme za vzornou reprezen-
taci školy.          Mgr. Hana Neradová

Právo pro každý den
Vítězné družstvo městského kola se

31. 5. zúčastnilo krajského kola této
soutěže v Pardubicích. Členy družstva
byli Dita Fejlová, Lucie Vomlelová, Jiří
Dvořák a Petr Kozlík (všichni 9.C). Po ná-
ročném klání naši žáci vybojovali vyni-
kající 2. místo pouze o půl bodu za ví-
tězným družstvem Hlinska, 3. byli žáci
Gymnázia Svitavy. Soutěžícím blahopře-
jeme a děkujeme za vzornou reprezen-
taci školy. Poděkování patří také Městské
policii Přelouč, zejména p. Leoši Slaví-
kovi, který poskytl družstvu před soutě-
ží konzultaci.

Mgr. V. Jelínková

Družstvo obsadilo 2. místo ve složení
(zleva): P. Kozlík, L. Vomlelová, 

D. Fejlová, J. Dvořák

Adopce na dálku
pokračuje i letos. Během května jsme
vybrali pro naše indické adoptivní dce-
ry Monicu a Shruthi částku 11 520 Kč,
takže obě budou moci pokračovat ve
školní docházce i další školní rok. Nej-
více, 1 650 Kč, vybrali žáci 6.C (Míša So-
kyrová 1 000 Kč), dále 6.A - 1 118 Kč, 7.A
- 900 Kč a jen o 30 Kč méně - 870 Kč 7.C.

Všem dětem, které přispěly na vzdě-
lání obou dívek, děkujeme.

Mgr. Věra Jelínková

Zvláštní pocit, odcházíme
U konce je společná poux tří svorných

tříd, které se počátkem července rozprch-
nou, každý v honbě za vlastním životem.
Když se ohlédneme zpět, připadá nám
plných 90 měsíců základní docházky ja-
ko zanedbatelná chvilka. Všichni si vzpo-
mínáme na ten památný první den ve
škole, kdy se před naše nedůvěřivé a tro-
chu bojácné zraky postavila paní učitel-
ka, jež nás s příjemným a rozumějícím
úsměvem přivítala. 

Měli jsme prostor devíti let k tomu,
abychom se různě rozvíjeli a uplatňova-
li, abychom každý vtiskl svou osobitou
stopu do paměti samotné základní ško-
ly. Na oplátku nám každý z vyučujících
vtiskl stopu svou - vědomosti - kterých
bude určitě zapotřebí, počínaje zářím to-
hoto roku. Nejsou to ale jen vědomosti,
které si odnášíme. Vzpomínky na rozma-
nité společné zážitky a pestré chvilky ur-
čitě přetrvají dlouhý čas.

Velký vděk patří našim rodičům, díky
nimž jsme dnes právě tihle optimističtí
vycházející deváxáci, plní odhodlání se
na středních školách dobře udržet, když
už jsme zvládli se na ně přes přijímací
testy dostat. Děkujeme moc!

Dita Fejlová, 9.C

Jízda zručnosti
8. 6. jsme ve spolupráci s Městskou

policií uspořádali dopravní soutěž s jíz-
dou zručnosti na kole.

Každý soutěžící musel projet 8 pře-
kážek, po cestě ho čekalo nejedno pře-
kvapení.

Všichni účastníci si odnesli odměnu
a ti, kteří neztratili ani bod, získali věc-
né ceny, které poskytlo VELOCENTRUM
a CYKLOKRAUS Přelouč. Dík za spoluprá-
ci patří také zástupci Mp panu Slavíkovi.

Těšíme se na příští ročník.
Dušan Nový

16 Přeloučský ROŠT

! Přeloučské školství 

Základní škola
Smetanova ul.

Z
Á

K
L
A

D
NÍ ŠKOLA PØ

E
L
O

U
È

S

M
ETANOVA ULIC

E



Výlet do Prahy
Dne 1. 6. 2005 jsme jako výherci dět-

ské soutěže „Kde končí svět?“ na motivy
knih H. Ch. Andersena odjeli na výlet do
našeho hlavního města, Prahy. Nejprve
jsme navštívili bývalé koleje při kostele
sv. Klimenta. Tato stavba svou náročnos-
tí dokládá moc a bohatství vlivného řádu
jezuitů v polovině 17. století. V 18. stole-
tí zde byl vybudován barokní knihovní
sál. Zde jsme obdivovali umění mistrů na-
šeho písemnictví. Jejich jemnost a cit pro
výrobu a psaní knih. Uprostřed sálu nás
upoutala malba představující Chrám mou-
drosti. Odtud jsme odešli do městské
knihovny na divadelní představení něko-
lika jiných škol. Po skončení a malé pro-
cházce vstupujeme do Zrcadlové kap-

le, kde došlo
k předávání
cen „malým
spisovatelům“.
Předávání se
zúčastnil také
Jiří Lábus. Od-
tud pak násle-
dovala cesta
na vlak a od-
jezd domů.

Výlet se
nám velice lí-

bil a z Klementina jsme si odvezli ne-
zapomenutelný zážitek.

Tomišková Marcela, IX. B
(jedna z oceněných) 

Starý papír
Koncem května se u nás opět usku-

tečnila sběrová akce. V tomto školním ro-
ce byla již druhou v pořadí. Děti za vydat-
né pomoci rodičů a dalších rodinných
příslušníků nashromáždily tři plné kon-
tejnery starého papíru. Celkově žáci při-
spěli sběrným surovinám 11 092 kg.

Získaný finanční obnos bude rozdě-
len mezi jednotlivé třídní kolektivy a RR
při ZŠ. 

Děkujeme všem zúčastněným za je-
jich aktivitu a píli, zvláště pak Klárce Vo-
lejníkové ze 2.A, která odevzdala neuvě-
řitelných 602 kg.

Mgr. K. Pokorná

Mladá móda rozkvétá
Stalo se již téměř tradicí, že žáci naší

školy uspořádají pro veřejnost výstavu
výtvarných prací. Letos byla zaměřena na
téma módy. Na základě hlasů návštěvníků
výstavy zvítězil model, který společně na-
vrhly Nicole Kubínová, Kristýna a Hedvi-
ka Kučerová a Leona Šenková ze 6. třídy.

Mladým návrhářkám blahopřejeme
a přejeme hodně dalších tvůrčích nápadů.

Mgr. J. Müllerová

Malá kopaná
V úterý 31. 5. se chlapci naší školy zú-

častnili turnaje v malé kopané, která je
součástí školní olympiády mládeže. Ačko-
liv jsme hráli v nekompletním složení,
obsadili jsme celkově 3. místo, když jsme
podlehli pouze celkovému vítězi, chlap-
cům ze ZŠ Staňkova Pardubice.

Poděkování
Na závěr bych chtěl poděkovat všem

žákům 9. tříd, kteří kdy reprezentovali na-
ši školu v různých sportovních soutěžích.
Jedná se o tyto dívky a chlapce:
Lucie Blažková, Martina Rambousková,
Eva Richterová, Karolína Žáková, Jana Šol-
tová, Kristýna Dostálková, Klára Micha-
leová, Petra Bednářová, TRAN THI TU
UYEN, Michala Klucká, Tereza Nováková,
Tereza Klapková, Tereza Doležalová 
Petr Brykner, Martin Stýblo, David Šte-
fanský, Břetislav Malý, Michal Zářecký,
Marek Hanuš, Libor Nalezinek, Daniel
Dlask, Ondřej Rozsévač, Aleš Horáček,

Václav Černý, Tomáš Kubica, David Rulc,
Tomáš Vlk.          Martin Bulušek, Bc.

Před odchodem na prázdniny
proběhlo na naší škole závěrečné „účto-
vání“, tj. hodnocení prospěchu a chování
žáků. Výsledkem tohoto (žáky ne příliš
oblíbeného) procesu je ve výsledné po-
době vydání vysvědčení. Na konci škol-
ního roku si tento doklad o ukončení da-
ného ročníku převzali celkem 404 žáci
ze 16 tříd. Pravda, někteří dostali pouze
tzv. výpis, protože si učební látku budou
ještě přes prázdniny opakovat, aby mohli
postoupit do dalšího ročníku. 

V právě uplynulém školním roce se
mnohé podařilo, někde máme rezervy.
Zaznamenali jsme řadu úspěchů v růz-
ných soutěžích, např. v oblasti výtvar-
ného umění, sportovního zápolení nebo
ve znalostech poznávat rostliny a živoči-
chy. Výkony fotbalistů v turnajích Coca-
-Cola nebo Mc Donald Cup byly ve srov-
nání s minulými ročníky víc než dobré.
Vítězky výtvarné soutěže byly pozvány do
Prahy na celostátní setkání. Velmi dobře
proběhlo přijímací řízení na střední ško-
ly. Bylo jen několik žáků (přesně 4 ze 49),
kteří museli hledat po prvním kole zkou-
šek školu jinou. A kde jsou zmíněné re-
zervy? Tak např. v oblasti větší spoluprá-
ce školy a rodiny v případě problémověj-
ších žáků (pravidelná docházka do školy).
Snaha být dospělými vede některé naše
žáky k chování na hranici, co se může či
nemůže v jejich věku dělat. 

Všechny problémy jsou ale nyní za-
pomenuty. Máme před sebou zaslouže-
né prázdniny a dovolenou. Můžeme si
jenom přát, abychom si odpočinuli, na-
brali nové síly a elán do dalšího školní-
ho roku, který začne 1. září. A toto platí
pro všechny bez výjimky, děti i dospělé!

Dovolte mi, vážení čtenáři Roštu, abych
vám poděkovala za čas, který jste strávi-
li četbou pravidelných zpráv o činnosti
naší školy během celého roku. Věřím, že
vaši přízeň neztratíme ani po prázdninách. 

Všem žákům a spolupracovníkům dě-
kuji za práci a snahu, s jakou přistupo-
vali ke každodenní práci. Zvlášx děkuji
Mgr. Miloši Půlpánovi, který na naší ško-
le vyučoval v právě skončeném roce,
a přeji mu mnoho úspěšných let v ne-
lehké profesi učitele. 

Mgr. Věra Pětioká, řed. školy
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Karolína a Honza projíždějí stanovištěm

Na základě vyhodnocení druhého ročníku dopravní soutě-
že v Přelouči se účastnili žáci okresního kola. Sedm zúčastně-
ných družstev změřilo své síly v předem stanovených discipli-
nách. Družstvo ve složení Roman Balog, Jan Dobeš, Karolína
Husáková a David Nevrlý pod pečlivým vedením Mgr. Turkové
obsadilo druhé místo. Blahopřejeme!

Od roku 1990 pořádá DDM Přelouč zájmové kroužky výuky
na španělskou kytaru. Děti se seznámí se základy hudební na-

uky a naučí základní kytarové hmaty. Cílem těchto kroužků ni-
kdy nebylo a není vychovávat profesionální umělce, ale spíše
probuzení zájmu o hudbu. Za DDM si přeji, aby se počet kyta-
ristů v našem městě i v dalších 15 letech zvyšoval.

Pavel Hrdý 

Že tomu tak není vás možná přesvědčí práce patnáctileté
žákyně ZŠ Smetanova, Jany Nejerálové. Myslím, že poučení na-
jdou i mnozí dospělí…

Kolikrát odpustit?
„… Pane Bože, to snad nemyslíš vážně! Potom všem po mě

chceš, abych ti odpustila? Potom, co jsem tě viděla s jinou že-
nou? Potom, co jsi mě opustil a nechal mě samotnou? Potom
všem po mě žádáš odpuštění? Nikdy! Byla jsem tu pro tebe
a ty jsi mě odkopl. Tolikrát jsem ti odpustila. Už nemůžu. Dal-
ší ránu už bych nesnesla…“ 

Když člověk neúmyslně vyslechne přes zavřené dveře
panelového bytu takový intenzivní monolog jistě velmi dot-
čené ženy, napadne ho: Kolikrát je člověk „povinen“ odpus-
tit druhému člověku a kdy už má „právo“ v sobě nést kus ne-
návisti? 

Přemýšlím nad srozumitelnou odpovědí. Myslím, že nikde
není napsáno přesné číslo. Člověk by se měl snažit odpouštět
co nejvíce, protože neví, kolikrát za svůj život už někomu ublí-
žil a kolikrát mu bylo odpuštěno. Napadají mě krásná slova
z Bible: Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, koli-
krát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad
sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až
sedmdesátkrát sedmdesát“ (Je nutné podotknout, že v té do-
bě bylo sedm vysoké, magické číslo. Neumím si tedy představit
Petrovu reakci, když uslyšel odpověp až sedmdesátkrát sedm-
desát.) V jiné části Bible se praví: Když tvůj bratr zhřeší, po-
kárej ho, a bude-li toho litovat, odpusx mu. A jestliže proti tobě
zhřeší sedmkrát za den a sedmkrát k tobě přijde s prosbou: „Je
mi to líto“, odpustíš mu! 

Ano, krásná a moudrá slova, ale někdo může namítat: Pou-
há teorie. Okolo sebe vidíme tolik zloby a nenávisti. A nakonec
dospějeme k názoru, že i my se mnohdy chováme stejně! Ano,
někdy je doopravdy těžké odpustit. Na druhou stranu z ne-
návisti a zloby nikdy nevzejde nic dobrého. Zadržovat v sobě
zlost znamená mít v sobě časovanou bombu, která až vybuch-
ne, ublíží mnoha dalším lidem. I slova dokáží ublížit. Nejhorší
je, že když je chce člověk vzít zpět, už to nejde. Proto by si měl
každý dávat velký pozor, co druhému ve zlosti říká, protože
ho to bude s největší pravděpodobností později mrzet.

Často se utrhujeme na ostatní a živíme v sobě pocit křivdy
a práva mít zlost. „To ty jsi mi ublížil! Ne já tobě!“ Jen málokdy
si člověk uvědomí, že i on mnohdy nese část viny. Poslední
slova z Bible, která mě tep napadají: „Jak to, že vidíš třísku v oku
svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Nejprve
vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl
vyjmout třísku z oka svého bratra.“
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15 let výuky na kytaru v DDM

Okresní kolo cyklistické
soutěže ZvŠ v Chrudimi

Mladá generace prý myslí
jen na zábavu, tanec, drogy…

55 let oslavila mateřská škola ve Valech, kde se v slavnost-
ní den sešly bývalé pracovnice a pozvaní hosté, aby zavzpo-
mínali. Od dopoled-
ních hodin byla
možnost prohlídky
interiéru školy, do-
kumentů této ško-
ly a také kroniky
obce Valy. Odpo-
lední část zaplni-
lo slavnostní roz-
loučení se školáky. Čestným hostem byl i místní rodák
Doc. Phdr. Petr Vorel Csc., který připomněl historii obce.



Skaut v Přelouči již tři roky za sebou rozšiřuje svoji činnost.
Z původních pětasedmdesáti členů se Junák Přelouč rozrostl.
Dnes se činnosti věnuje více než 120 skautů. Přesto se i letos
podařilo dále rozšířit kapacity a vedle doplnění stávajících dru-
žin a oddílů pro Vás připravujeme nové nabídky. Nábor pro-
běhne ve středu 7. září 2005 v našich dvou klubovnách.

Co skautská činnost nabízí
Většina lidí si pod skautskou činností představí vaření na

ohni a hry někde v lese. To je ale hodně velké zjednodušení. Pa-
vel Matouš, vedoucí Junáka v Přelouči, k tomu říká: „Naším mot-
tem je Skauting pro život. V životě je příroda důležitá, ale větši-
nu času všichni trávíme ve městě mezi lidmi. Chceme-li tedy
děti připravit co nejlépe do života, musíme se věnovat těm
činnostem, které později využijí. Jako prostředí nám k tomu
slouží klubovna, město i příroda.“

Na skautských schůzkách děti hrají hry, sportují, ve skautu
rozvíjíme tábornické i všeobecné znalosti. Programy však ne-
jsou vybírány náhodně. Cílem je postupně vést děti k férovému
jednání, odpovědnosti, týmové práci nebo pomoci druhým. 

Aktivní členové mohou vyjet do zahraničí na výlety nebo
komunikovat se zahraničními skauty přes Internet. Starší jezdí
na různé kursy, expedice nebo společné akce se skauty odji-
nud. „Například v roce 2002 jsme na pobřeží Středozemního
moře pořádali společný tábor se sicilskými skauty. Takováto
akce nejenže vede k pochopení jiných kultur, ale také ohrom-
ně motivuje k výuce jazyků.“, říká Matouš. 

Činnost musí děti zaujmout a bavit. Proto některé z oddílů
mimo jiné také lezou po skalách, slaňují, jezdí na lodích, věnu-
jí se záchranařině apod.

Kdo se může přihlásit
Stát skautem se může každý kluk a holka od první třídy.

„To je novinka oproti minulému roku, kdy jsme brali jen dru-
háky.“, upozorňuje Matouš a dodává: „Je to reakce na skuteč-
nost, že děti z první třídy mají daleko méně možností zájmové
činnosti.“ Horní hranice omezena není, ale běžně nabíráme čle-
ny zhruba do čtrnácti let.

Pro různé věkové kategorie je samozřejmě připravena odpo-
vídající a věku přiměřená činnost.

Co skautská činnost stojí
První dva měsíce si můžete vyzkoušet činnost zdarma. Po-

tom je třeba zaplatit členský příspěvek (do 400 Kč/rok).
Od členů se předpokládá účast na schůzkách (zdarma),

2-8 výletech ročně (150-250 Kč/víkend) a táboře (1800 Kč/16 dní).
Do půl roku od vstupu si děti musí opatřit skautský kroj (cca
450 Kč nebo levněji z bazaru), a pokud se budou činnosti věno-
vat aktivně, je dobré je vybavit odpovídajícím outdoorovým vy-
bavením (nespěchá, zpočátku lze zapůjčit).

Činnost tedy není drahá. Sociálně slabším jsme navíc schop-
ni přispět nebo zapůjčit prostředky ze stipendijního fondu.

Jak se přihlásit
Nejlepší je přijít na nábor, který proběhne ve středu 7. 9. od

16 hodin v našich klubovnách v klubovně „Město“ v Pardubic-
ké ulici naproti hotelu Fontána a v klubovně „Patro“ v prvním
patře budovy č. 47 na Masarykově náměstí (Klub kultury).

Můžete se také přijít podívat a informovat na Skautské
dny, které proběhnou v sobotu 3. 9. od 15 do 17.30 hodin pod
parkem. Využít lze i elektronické přihlášení přes formulář na
www.junakprelouc.cz nebo můžete volat na tel.: 777 076 547
(p. Matouš).

Pomáháme nemocným leukémií
Ve dnech 17. a 19. června tohoto roku proběhl již sedmý

ročník celostátní humanitární akce KAPKA, do něhož se v le-
tošním roce zapojili i roveři a rangeres z Přelouče.

Co je Kapka?
Jedná se o humanitární akci pořádanou Nadací pro trans-

plantace kostní dřeně společně s Junákem-svazem skautů a skau-
tek ČR. Cílem akce je upozornit veřejnost na problémy lidí po-
stižených nemocemi krvetvorby, možnost přihlásit se do Českého
národního registru dárců kostní dřeně a v neposlední řadě i zí-
skání finančních prostředků na uskutečňování programu Nada-
ce pro transplantaci kostní dřeně.

Jak Kapka vypadala v Přelouči?
Naši roveři a rangeres během víkendu umývali přední skla

přijíždějících automobilů v čerpací stanici Paramo. Současně
podali řidičům informace o činnostech Nadace a zároveň od
nich přijali finanční příspěvek do kasičky s logem Kapky. Cel-
kem se této akce účastnilo 13 lidí ve věku 15-21 let.

Touto cestou bychom také rádi poděkovali obsluze čerpa-
cí stanice Paramo za skvělé poskytnutí zázemí pro tuto akci.
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Skauti budou nabírat nové členy

Inzerce
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Film za hubičku!      POZOR! Zase film za 15 Kč
1. července SKŘÍTEK
pátek ČR-řeznická groteska. Vesnická rodinka, kterou známe z filmu
18.30 hod. Cesta z města, se přestěhovala za lepším do malého města.

Otec, váben mladou sličnou řeznicí, vzplane chtíčem nezří-
zeným. AH se matka snaží sebevíc, manžel o ni zcela ztrácí
zájem a nakonec se přestěhuje k řeznici. A tak matka kuje
pomstu! A aby toho nebylo málo, motá se tu ještě jakýsi skřítek,
který vylezl z lesa a veškeré vážné situace obrací v absurditu
a humor ...

90 minut 15,- Kč     mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

2. července MODERNÍ DOBA
sobota USA-příběh o průmyslu a soukromém podnikání - o lidské hon-
18.30 hod. bě za štěstím. Natěsnané stádo ovcí se hrne směrem k nám, po-
Projekt 100 hyblivá masa hlav a hřbetů užitkových zvířat zaplavuje celé plát-

no. Takové jsou první záběry Chaplinova filmu Moderní doba.
87 minut 55,- Kč mládeži do 12let nevhodný

3. července ROBOTI
neděle USA-z Doby ledové do doby plechové. Určitě si zamilujete 
18.30 hod. hlavní postavu, robota Rodneyho Copperbottoma, mladého

geniálního vynálezce, který sní o tom, že jeho vynálezy zlepší
život robotí populace, Cappy, krásnou, odvážnou a chytrou 
robotku, a určitě oceníte i ostatní postavy.

89 minut 50,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

8. července SLEČNA DRSŇÁK 2: JEŠTĚ DRSNĚJŠÍ
pátek USA-agentka FBI Gracie Hartová se doslova přes noc stala
18.30 hod. senzací pro média poté, když zabránila hrozícímu atentátu 

při slavnostním vyhlášení MISS Spojených států. 
Hrají: S. Bullocková, R. Kingová, E. Murciano, W. Shatner,
E. Hudson, H. Burnsová a další.

115 minut 50,- Kč mládeži do 12let nevhodný

9. července PŮLNOČNÍ KOVBOJ
sobota USA-filmové drama o odvrácené straně velkoměsta a snech
18.30 hod. utopených v bídě lidského smetiště. Mladý a nezkušený kovboj
Projekt 100 Voight přijel hledat své štěstí do New Yorku. Náhodou se zde

seznámí s podvodníkem Hoffmanem a stanou se z nich přátelé.
113 minut 55,- Kč mládeži do 12let nevhodný

10. července SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ
neděle USA-další příběh Medvídka Pú a jeho kamarádů. Když jsou
18.30 hod. obyvatelé Stokorcového lesa jednoho rána probuzeni trou-

bením, které nemůže mít na svědomí nikdo jiný než obávané
Slonisko, vydávají se společně nebezpečnou stvůru polapit.

68 minut 50,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

15. července PLECHOVÝ BUBÍNEK
pátek Německo, Francie, Polsko, Jugoslávie-děj se odehrává v letech
18.30 hod. 1899-1945 a sleduje osudy postav na pozadí proměn města 
Projekt 100 Gdaňska, sleduje také Oskarův příběh. Oskar má podle 

Schlöndorfa dvě typické vlastnosti své doby: odmítání a protest.
142 minut 55,- Kč mládeži do 12let nevhodný

16. července PROKLETÁ ARGENTINA
sobota Španělsko, Velká Británie, USA-teror. Strach. Soucit. Láska.
21.00 hod. 1976. Buenos Aires je znepokojeno přibývajícími únosy osob,

které se odvážily postavit proti diktatuře vlády. Carlos Rueda
se jednoho dne vrátí domů a zjistí, že jeho žena byla unesena...

107 minut 60,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

17. července ALEXANDER VELIKÝ
neděle Španělsko/USA-R.Burton v hlavní roli se soustřepuje na histo
18.30 hod. rické děje, kdy Alexander Makedonský dobýval celý tehdy 

známý svět, ale také na intriky a jednotlivé lidské osudy.
Jeho titánské plány však zmařila smrt...

143 minut 60,- Kč mládeži do 12let nevhodný

22. července SMÍM PROSIT?
pátek USA-úředník Clark má téměř perfektní život. Miluje svoji 
18.30 hod. ženu, vybudoval si úspěšnou kariéru a vychoval dvě skvělé 

děti. Ale přece ... pracovní dny běží stejně rutinně a rodina 
je příliš zaneprázdněná, aby trávila čas pohromadě, a změnit
to není snadné.

106 minut 60,- Kč mládeži do 12let nevhodný

23. července REVIZOŘI
sobota Maparsko-svižně natočený akční thriller odehrávající se v bu-
21.00 hod. dapešHském metru. Ve svém rodném Maparsku se stal tento
Projekt 100 film kasovním trhákem a trumfnul většinu hollywoodské 

produkce, která se v té době promítala.
105 minut 55,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

24. července OCHRÁNCE
neděle Velká Británie, USA, Rumunsko, Německo-zatímco navenek
18.30 hod. Spojené státy urputně bojují proti světovému terorismu, tajně

se scházejí s Mohamedem Jamarem, iniciátorem mnoha pu-
mových útoků, který je světovým nepřítelem číslo jedna.

90 minut 65,- Kč mládeži přístupný

29. července MOJE VELKÁ INDICKÁ SVATBA
pátek Velká Británie, USA-režisérka filmu Blafuj jako Beckham se
18.30 hod. při natáčení této komedie spojila s naprosto neočekávaným

partnerem: hudební a taneční podívanou Bollywoodu. Výsled-
kem je nový pohled na nadčasový příběh o hledání lásky.

111 minut 60,- Kč mládeži přístupný

30. července SLUNEČNÍ STÁT: 
sobota ANEB HRDINOVÉ DĚLNICKÉ TŘÍDY
21.00 hod. Česká republika-o dílčích neúspěších v nepřetržité řadě úspě-

chů. Hlavní hrdinové - kamarádi z ostravské fabriky: Milan,
Tomáš, Karel a Vinco přijdou o práci. Rozhodnou se neroz-
šiřovat řady nezaměstnaných a začnou podnikat.

95 minut 65,- Kč     mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

31. července OTEC NA SLUŽEBNÍ CESTĚ
neděle Jugoslávie-své dětství prožíval v padesátých letech titovské 
18.30 hod. Jugoslávie. Vyprávění očima malého chlapce o složité situaci
Projekt 100 a tíživé atmosféře těchto let, kdy docházelo k závažným pře-

hmatů, které vytvářely složité politické a společenské klima.
136 minut 55,- Kč mládeži do 12let nevhodný

LETNÍ PODVEČERNÍ KONCERTY
na náměstí TGM v Přelouči

vždy od 19.00 hodin

13. 7. středa DECHOVÝ ORCHESTR VL. KOSINY

27. 7. středa ŽIVAŇANKA

Kulturní služby města Přelouče
ČERVENEC 2005 www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666
Program se dozvíte též na: www.kinoprelouc.cz, www.365dni.cz/kino/prelouc, www.mestoprelouc.cz, www.preloucsko.cz
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! Kultura 

5. srpna NĚCO JAKO LÁSKA
pátek USA-Film Něco jako láska vypráví příběh Olivera a Emily -
18.30 hod. dvou zcela odlišných lidí, kteří se před sedmi lety potkali na

palubě letadla z Los Angeles do New Yorku a už tehdy si 
uvědomili, že se k sobě snad ani nemohou hodit méně.

107 minut 65,- Kč mládeži přístupný

6. srpna ODCHÁZÍM / TAKING OFF
sobota USA-pohled na pomatenou generaci 70. let, její naděje, přání
21.00 hod. i problematické vztahy s pokryteckými rodiči. 
Projekt 100 Larry a Lynn Tynovi tvoří typickou americkou rodinu se 

starostmi s dcerou Jeannie, která bere drogy, a se společností, 
ve které se pohybuje.

93 minut 55,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

7. srpna STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII
neděle Velká Británie/USA- pozemšHan Arthur prožívá další z řady
18.30 hod. špatných dnů. Jeho dům má být zbourán, z jeho nejlepšího 

přítele se právě vyklubal mimozemšHan a - jako by to nesta-
čilo - celá Země bude brzy zničena kvůli stavbě hyperpros-
torového dopravního obchvatu.

110 minut 65,- Kč mládeži přístupný

12. srpna KRUH 2
pátek USA-strach uzavírá kruh. Hlavní aktérka prvního Kruhu, 
18.30 hod. novinářka Kellerová, opustí Seattle a přestěhuje se ve snaze

zapomenout a začít nový život. Minulost se ale odbýt nedá, 
zvlášH když v okolí dojde k úmrtím a na místě činu policisté 
naleznou vždy videokazetu. 

110 minut 50,- Kč mládeži do 12let nevhodný

13. srpna VOJTĚCH, ŘEČENÝ SIROTEK
sobota Československo-baladický příběh situovaný do roku 1946. 
21.00 hod. Vojtěch se vrací z vězení, kde se ocitl víceméně nešHastnou 
Projekt 100 náhodou. V uzavřeném vesnickém prostředí si opět hledá 

své místo, ale není ochotný zapřít sám sebe, což se mu na-
konec vymstí...

80 minut 55,- Kč     mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

14. srpna STAR WARS: 
neděle EPIZODA III - POMSTA SITHŮ
18.30 hod. USA-válka! Republika se hroutí pod útoky vůdce separatistů

hraběte Dooku. Na obou stranách jsou hrdinové. Před zlem
však není úniku. Krutému generálu Grievousovi se podařilo
proniknout do hlavního města Republiky a unést kancléře 
Palpatina.

140 minut 50,- Kč     mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

Film za hubičku!      POZOR! Zase film za 15 Kč
19. srpna RAY
18.30 hod. USA-dosud nevyprávěný příběh americké hudební legendy,

jehož vzniku předcházel patnáctiletý sběr materiálu a sledo-
vání Rayovy tvorby. Od Rayových počátečních bojů o to, aby
se s ním zacházelo tak, jak si zaslouží, a aby mohl jít svou ces-
tou, přes jeho objevení společností Atlantic Records a bles-
kový vzestup ke globální popularitě, přes boj s drogovou zá-
vislostí a vyrovnávání se s milostnými vzplanutími nás vyprá-
vění vede zpět až do dětství.

146 minut 15,- Kč mládeži do 12let nevhodný

Film za hubičku!      POZOR! Další film za 15 Kč

20. srpna VÁLKA SVĚTŮ
sobota USA-Režie: Steven Spielberg. Tep nám připravil další blízká
18.30 hod. setkání třetího druhu, navíc s největší filmovou hvězdou sou-

časnosti v hlavní roli. Tom Cruise je ale jen jeden z mnoha 
důvodů, proč Válka světů patří mezi nejočekávanější příspěv-
ky letošní filmové sezóny.

117 minut 50,- Kč mládeži do 12let nevhodný

21. srpna ÚŽASŇÁKOVI
neděle USA-Bob Parr kdysi býval jedním z největších světových su-
18.30 hod. perhrdinů - pod pseudonymem Pan Úžasňák každý den za-

chraňoval životy a sváděl boje se zlými padouchy.
93 minut 50,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

26. srpna PÁD TŘETÍ ŘÍŠE
pátek Německo/Itálie-duben 1945, národ čekal jeho ... 20. července
18.30 hod. 1944 byl spáchán ve Vůdcově hlavním stanu - „Vlčím doupěti“,

atentát na Hitlera. Poprvé se tak otřásla půda pod nohama 
kdysi všemocného „Vůdce“ a všichni z jeho okolí poprvé po-
cítili šok.

150 minut 50,- Kč mládeži do 12let nevhodný

27. srpna KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
sobota USA-od režiséra filmu Gladiátor. O křížové výpravě mladého
18.30 hod. rytíře, který odchází na kraj světa bojovat za svůj ideál. 

Mystika rytířského rebelanta a dávný boj mezi muslimy 
a křesHany o Svatou zemi, který se sice odehrál před tisíci 
lety, ale svými důsledky sahá až do přítomnosti.

145 minut 50,- Kč mládeži do 12let nevhodný

28. srpna RUKOJMÍ
neděle Německo/USA-Bruce Willis jako vyjednavač má jen jednu 
21.00 hod. noc na záchranu rukojmí. Sen o poklidné policejní práci se 

nečekaně změní v noční můru. Tři brutální zločinci se po ne-
vydařeném vykradení obchodu v panice ukryjí v domě, kde 
jako rukojmí drží chlapce, dívku a jejich otce.

113 minut 50,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

2. září SNOWBOARĎÁCI
pátek ČR-rok co rok trávili vánoce s rodiči a jejich otravnými rituály.
18.30 hod. A den za dnem snili o svých vlastních nabušených Vánocích.

Ten den právě nastal. Hrají: Vojtěch Kotek, Jiří Mádl, Ester
Geislerová, Jiří Langmajer, Brano Polák, Lucie Vondráčková

95 minut mluveno česky mládeži přístupný

3. září HOREM PÁDEM
sobota ČR-komedie, která vás rozpláče. Drama, které vás rozesměje.
21.00 hod. mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

LETNÍ PODVEČERNÍ KONCERTY
na náměstí TGM v Přelouči

vždy od 19.00 hodin

3. 8. středa KAVALERIE
17. 8. středa DECHOVÝ ORCHESTR Vl. KOSINY
31. 8. středa COUNTRY COLAPS

Kulturní služby města Přelouče
SRPEN 2005 www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666
Program se dozvíte též na: www.kinoprelouc.cz, www.365dni.cz/kino/prelouc, www.mestoprelouc.cz, www.preloucsko.cz
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Kultura !

NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
KLEMPERER, Klemens von
Atentát na Hitlera: muži 20. července.
Praha: VPK, 2005.

umění
DE REYNA, Rudy
Základy kresby a malby. 
Praha: Svojtka, 2004.

motoristický sport
BROWN, Roland
Encyklopedie motocyklů. 
Praha: Svojtka, 2004.
MC DIARMID, Mac
Harley-Davidson: encyklopedie motocyklů
H-D od klasických až po customy.
Praha: Svojtka, 2003.

vlastivěda, cestování
DAVID, Petr
Za strašidly na hrady a zámky: 
50 rodinných výletů.
Praha: Ikar, 2005.

JANOŠKA, Martin
Větrné mlýny v Čechách, na Moravě 
a ve Slezsku. Praha: Libri, 2003.

životopisy, vzpomínky
MESSNER, Reinhold
Duše nezná mezí: rozhovor s horolezcem
Reinholdem Messnerem.
Vsetín: Altimax, 2005.
NEDVĚD, František
Jednou jsi dole, jednou nahoře: s Jiřím
Voskovcem v New Yorku.
Praha: Mladá fronta, 2005.
KUNDERA, Ludvík
Různá řečiště 1., 2. díl.: portréty, dopisy,
rozhovory, fragmenty 1936-2004. 
Brno: Atlantis, 2005.

KRÁSNÁ LITERATURA
beletrie
PALAHNIKUK, Chuck
Ukolébavka. Praha: Odeon, 2005.
LEGENDY ze Španěl. 
Praha: Mladá fronta, 2005.

poezie
VONDRÁČKOVÁ, Kateřina
Beatová poezie: autorů žijících na hrani-
cích. Praha: Albatros, 2005.
PUŠKIN, Alexandr Sergejevič
Chladný žár. Praha: Dokořán, 2005.

Půjčovní doba ČERVENEC-SRPEN
pro děti i dospělé:

PONDĚLÍ 8-12     13-18
STŘEDA 8-12     13-18

Městská knihovna upozorňuje
všechny čtenáře, že od 11. července
bude zpřístupněna LETNÍ ČÍTÁRNA

PONDĚLÍ 9-17 ÚTERÝ 9-15
STŘEDA 9-17 ČTVRTEK 9-15
Pro dětské čtenáře bude vždy v úterý a ve
čtvrtek od 10 hodin připraveno pravidel-
né čtení pohádek. Těšíme se na Vaši ná-
vštěvu, přejeme Vám hezké léto a hodně
odpočinku.
Pracovnice Městské knihovny Přelouč

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Inzerce
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! Anketa 

Kterou přeloučskou restauraci byste doporučili turistům…

Turisté přijíždějí auty nebo na kolech, pěšky - s bágly na
zádech, vlakem či po vodě. Ačkoli řeka je celoročně sjízdná,
vodáků jsem na Labi mnoho neviděla. 

Takový vodák by dejme tomu zastavil pod lávkou na Slaví-
kovy ostrovy, přivázal lop, vylezl po čtyřech do stráně, zaclonil
oči a rozhlédl se, kam na pivo a nějaký ten gulášek nebo aspoň
klobásu… Po cestě do města musí nutně narazit na restaura-
ci „U Raka“. Posezení na zahrádce by jistě uvítali a courat se po
městě ve vodáckém postrojení - to je turistická atrakce spíš pro
místní, ale stejně bych takovéhle partě doporučila spíš Zálož-
nu - jenže bohužel… podvečerní siesta pod kaštany nám asi
nějaký čas nebude dopřána. Tak tedy „k Jiřímu“…

Přijeli jste autem a s dětmi, chcete útulné prostředí - pak
si vyberte „Flóru“ nebo zajděte k „Bakchovi“ - tamější zahrád-
ka vám zalahodí i po estetické stránce… 

Pěšáci shodí bágl možná hned u nádraží, ale cournou-li se
do města, neměl by jim uniknout dvorek za „Kinterovými“. Pří-
jemný stín v parném odpoledni, fazole pnoucí se po zdi - už si
jen poručit pivo a vybrat z jídelníčku.

Je-li pozdní odpoledne, ochlazuje se a vy byste rádi pose-
děli, dobře se najedli a nenačichli při tom kouřem, to se stavte
v nedávno otevřené sauně v Čapkově ulici. Do bazénku ská-
kat nemusíte a neriskujete, že půjdete domů jako uzenáč…

Pokud se chcete jen rychle a opravdu levně a zároveň chut-
ně najíst, stavte se v asijské jídelně.

Je vás víc, toužíte po něčem noblesnějším, zavítejte do „Fon-
tány“. Je pravda, že je tam snad nějak líp udělaná ventilace,
a i když se tam kouří, není člověk nikdy tak načichlý.

Pokud jde někdo jenom na pivo, je tu více hospod, kde se
může stavit…

Abych nezapomněla na pizzerii. Kdo rád pizzu, neprohloupí…
Cyklista, který se přihnal do Přelouče z kterékoli světové stra-

ny, nechx nejdřív předstoupí před zrcadlo, vyplivne překousnu-
tého motýla, vyžene zpoza trika rozdurděnou vosu, vypláchne
mušky z očí a pak už mu nic nebrání, aby spláchl prach piveč-
kem z oroseného půllitru a nechal se obdivovat za své výko-
ny. A protože cyklista je mobilní, nemusíte mu nic doporučo-
vat, může se po městě rozhlédnout sám…

student, 23 let - Do Pizzerie. Je tam pěkné prostředí, moc se
tam nekouří a dá se tam i něco pojíst.

muž, 58 let - Třeba do nově vzniklé sauny. Dobře tam vaří, za-
tím není zvykem tu příliš kouřit a točí se tu plzeň.

pan J. (stř. věk) - Silnějším povahám, co nemusí jíst, „na stříb-
ře“, bych doporučoval BUFÁČ (= bufet U Sůrů)! Výborné
jídlo, příjemná obsluha, prostředí - nekomentuji.
Výhoda: Společenský oděv není nutný.

paní K. (stř. věk) - Skoro žádnou - z každé se vrátím a smrdím
kouřem, nebo i spáleným omastkem. Snad ve Fontáně je
nejlepší „vzduch“, ale zas ne moc útulno (a trochu draho)

paní M - mladá maminka - Pokud by to byli turisté s dětmi -
tak žádnou - to kvůli kouři. Doporučila bych cukrárnu u Kra-
vaříků.

manželé F a V - Byli jsme u Soudku a doporučujeme.

slečna E, studentka VŠ - S kamarádkou ráda zajdu k Bakcho-
vi - je tam hezké prostředí dobré jídlo, milá obsluha. Do-
poručuji k návštěvě.

muž pozdně středních let - Já mám nejradši klasická jídla,
takže na „hotovky“ chodím k Soudku, tam se najíte lev-
ně a rychle.

mladý muž s rodinou - Mohu doporučit restauraci Bakchus,
je tam z čeho vybírat, jídlo je chutné, porce velké a ceno-
vě přijatelné, výhodou je v létě i zahrádka.

manželé K., důchodci - My moc po restauracích nechodíme,
ale je jich tu čím dál víc, tak si asi každý může vybrat
podle svého. Vážně nevíme, co doporučit.

paní, mladší střední věk - My to střídáme- podle situace, co
se slaví. Třeba pro větší společnost se těžko hledá vhod-
né místo, to pak je asi nejlepší Fontána, dá se tam i sluš-
ně najíst. Dobře vaří také u Raka.

žena kolem 60 - Chcete-li mít klid, prostor a dobře se najíst,
doporučím Fontánu. Pokud nespěcháte...

žena kokem 40 - Já mám ráda zahrádky, takže třeba do restau-
race u Bakcha. A prý mají pěknou zahrádku i v nově ote-
vřeném zařízení U Soudku, takže to můžete zkusit i tam.

ANKETA

Inzerce
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Společenská kronika !

Ta zpráva přišla jako blesk z čistého nebe: v pátek od-
poledne 3. června 2005 zemřel náhle ve věku nedožitých
78 let velký sportovní nadšenec a výrazná osobnost pře-
loučského sportu - Vlasta Sojka.

V mládí patřil k velkým oporám basketbalového týmu, jehož
dres nikdy nezaměnil za jiný, třebaže těch nabídek bylo víc. Vlas-
ta byl výraznou hráčskou osobností, dokázal dirigovat celé muž-
stvo, navíc jeho střelba ze střední vzdálenosti se málokdy mi-
nula cílem. Jako všestranný sportovec patřil již v dorostenecké
kategorii k oporám Hrabincovy atletické líhně, výborné výkony
podával hlavně ve vrhu koulí, hodu diskem a oštěpem.

Po ukončení závodní činnosti věnoval veškeré své zkuše-
nosti i volný čas basketbalové mládeži, působil dlouhodobě ja-
ko trenér, organizační pracovník oddílu, rozhodčí, zapisovatel
a kronikář. Za jeho úspěšného vedení získala mládežnická
družstva řadu významných úspěchů, a to nad rámec okresu
i kraje, tj. v soutěžích národní ligy. V pozdějším, již důchodovém
věku, využíval svých bohatých zkušeností ve sportovním zpra-
vodajství, byl externím spolupracovníkem Pardubických novin
i Novin Pernštejn. Jeho referáty ze soutěží basketbalistů, hokej-
balistů, fotbalistů a dalších měly profesionální úroveň. 

Nelze opomenout ani jeho spolupráci s redakcí přelouč-
ského Roštu, kde jeho rubrika měla své pravidelné čtenáře.

Vlastu Sojku budou postrádat i pořadatelé populárního Žá-
kovského turnaje, při kterém zpracovával každodenní průběž-
né výsledky, zveřejňované na přehledných poutačích. Pro svoji
pracovitost a příkladnou obětavost bude ve sportovním dění
velmi chybět.

Ve svém soukromém životě to byl člověk nesmírně skrom-
ný a laskavý, který se těšil přízni svých rodinných příslušníků.
Je jistě sympatické, že v jeho šlépějích na sportovním poli po-
kračuje i další generace jeho rodiny.

V osobě Vlasty Sojky odešel nám všem opravdu dobrý
člověk a kamarád!!!                                      

Přátelé

Tento významný regionální architekt - přeloučský rodák -
oslavil 18. května t.r. své sedmdesáté narozeniny. Svá „učednic-
ká léta“ absolvoval po studiích v Praze v pardubickém Stavo-
projektu u vynikajícího urbanisty Ing.arch.Miloše Návesníka,
který své bohaté zkušenosti ochotně předával mladým spolu-
pracovníkům. A této příležitosti náš jubilant dokázal plně vy-
užít. Proto se také mohl při svých životních „kulatinách“ s do-
brým pocitem ohlédnout za výsledky své úspěšné práce v celém
Východočeském kraji. Od r. 1991 má v Pardubicích vlastní pro-
jekční kancelář.

K četným gratulantům se připojuje i redakce Přelouč-
ského roštu.

Velká ztráta pro přeloučskou tělovýchovu a sport

Ing. arch. Lubomír Driml
sedmdesátníkem

NARODILI SE:
Barcal Martin nám. 17. listopadu
Cibula Zdeněk Pražská
Galová Sára Tyršova
Hamplová Kristýna Za Fontánou
Jakubík Patrik Jižní
Krupková Tereza Obránců míru
Křemenák Matouš Veverkova
Paráková Dominika Jahnova
Pechová Helena Pražská
Tomková Eva Žižkova
Tuzálek Filip Pardubická
Žiga Tomáš Pražská

JUBILANTI:
Junková Marie 75 let
Fibichova
Šimon Stanislav 75 let
ČSA
Broučková Marie 80 let
Sukova

Pechmann Eduard 80 let
Foersterova
Klimpl Jan 80 let
Žižkova
Spitz Petr 80 let
Račanská
Vojtíšková Zdenka 80 let
Mělice
Železný Václav 85 let
nám. 17. listopadu 
Kasalová Anna 87 let
Čechova

SVATBY:
4. 6. Jaroslav Mrkvička - Marta Hubáčková

Vít Macel - Markéta Antochová
17. 6. Petr Tužil - Kateřina Kokešová
18. 6. Pavel Holeček - Petra Musilová
25. 6. Tomáš Tesař - Ivana Svobodová

Tomáš Šonka - Vendula Synková  
Roman Waldhans - Eva Čermáková
Petr Křivka - Pavlína Moravcová

PŘELOUČÁCI
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Přeloučská Mariánská pou2
Dne 3. července 2005 se uskuteční již tradičně na Svatém Poli (u kostela Navštívení Panny Marie na hřbi-

tově) přeloučská Mariánská pouK. Mše svaté budou slouženy v 8.00 a v 10.00 hodin.

Římskokatolická farnost sv. Jakuba 
sídlo: Masarykovo náměstí 48, Přelouč, tel. 466 672 559

Pohledy do historie Přelouče

Na východním předměstí v části města „Na Vyše-
hradě“ poblíž Svatého pole vybudovalv roce 1880
soukromý pivovar sládek Antonín Sekerka - jedna
z předníchh osobností tehdejšího hospodářského
a politikého inárodního života města. Sládek Anto-
nín sekerka začal vařit pivo v březnu 1881. V tom-
to pivovaru se vařilo pivo světlé a specialitoubyl
140 „Sekáč“. Po ukončení vlastního provozu v ro-

ce 1928 (podlehl v konkurenci) sloužil pivovar ja-
ko sklad pardubického piva.

Ještě poslední majitel, vnuk Antonína Sekerky
rozšířil podnikatelskou činnost na pěstování zele-
nina a ovoce i květin. Z ovocných plantáží se vy-
ráběla dezertní vína a šxávy.

Marcela Danihelková

SEKERKŮV PIVOVAR „NA VYŠEHRADĚ“



Pozornosti nejen návštěvníka naše-
ho města by neměla uniknout pamětní
deska na budově fary Sboru Českobra-
trské církve evangelické v Přelouči v Čes-
kobratrské ulici č.p. 86 s tímto textem:
„Zde působil a zemřel evangelický duchov-
ní licenciát theologie Bohumil Mareš, vě-
decký a literární pracovník, vydavatel Lis-
tů Husových a člen mezinárodní společ-
nosti Komenského v Berlíně.“ 

O mimořádné osobnosti tohoto hu-
sovského editora a bibliografa byl zve-
řejněn obsáhlý příspěvek pardubické-
ho regionálního historika PhDr. Jiřího
Kotyka ve Zprávách Klubu přátel Par-
dubicka č. 3-4/1999 (str. 97-101). Pře-
loučský evangelický duchovní je zde hod-
nocen jako osobnost přesahující regio-
nální význam.

Toto hodnocení nepřímo verifikoval
i francouzský historik, profesor pařížské
Sorbony, Alain Soubigou (ročník narození
1965), který zmiňuje ve své knize „Thomas
Masaryk“ (Fayard, 2002) evangelického
pastora Bohumila Mareše z Přelouče
u Pardubic nejen jako spolupracovníka
redakce Ottova naučného slovníku, ale
i přímo spolupracovníka T.G.M. (viz v čes-
kém překladu „Tomáš Garrigue Masaryk“
(Paseka, 2004) str. 85-87).

Připomeňme si životní osudy toho-
to našeho významného evangelického du-
chovního a některých jeho potomků:

Bohumil Karel Mareš se narodil v No-
vém Městě na Moravě dne 6. prosince ro-
ku 1851 jako mladší syn evangelického
faráře Josefa Mareše (1804-1881). Na
počátku jeho studií je gymnázium a alum-
neum (evangelický internát) v Těšíně, pak
pokračoval dvěma lety studia bohoslo-
ví v Basileji, na které navázal ještě jed-
ním rokem ve Vídni. 

Dráhu evangelického duchovního za-
počal jako vikář superintendanta (vyš-
šího duchovního hodnostáře) Jana Be-
neše ve Vanovicích na Moravě. Po pěti
letech přešel již jako samostatný farář
do Džbánova u Litomyšle, kde působil
šest let. Roku 1881 se oženil s Karolí-
nou Benešovou, dcerou výše zmíněného
superintendanta.

Po prohlášení evangelické reformova-
né církve v Přelouči dne 1. března 1887
za samostatnou, byl B.K. Mareš povolán
do našeho města jako první evangelic-
ký duchovní správce. Zde působil celých
15 let (též jako konsenior - zástupce před-

staveného správního obvodu) až do své
předčasné smrti roku 1901.

V letech 1887-1900 byl současně
i učitelem náboženství na reálce v Par-
dubicích. Za podpory Františka Hoblíka
(majitel tiskárny, kurátor a pozdější sta-
rosta města) založil v roce 1890 v Pardu-
bicích kazatelskou stanici.

Patnáctileté období spolupráce s pře-
loučským kurátorem (laickým představe-
ným sborového výboru) Antonínem
Chlumským, bylo pro místní sbor mimo-
řádným přínosem. Jedním z jejich hlav-
ních společných cílů bylo i vybudování

důstojného chrámu a farní budovy. Slav-
nostního otevření chrámu (první boho-
služby) dne 16. května roku 1905 se
Bohumil Karel Mareš však již nedožil.
O velikonocích roku 1901 onemocněl
„bolestivou chorobou nervů“, která ho
upoutala trvale na lůžko. Zemřel dne
14. listopadu 1901. Jeho odchod na vr-
cholu činorodého života zabránil i při-
pravovanému jmenování profesorem na
bohoslovecké fakultě ve Vídni.

Po celou dobu působení v Přelouči
patřil duchovní Mareš k nejvýznamněj-
ším osobnostem kulturního, společenské-
ho a politického života našeho města.
Díky skromnému vystupování, milé a sná-
šenlivé povaze, všestranné vzdělanosti
a hlubokému duchovnímu založení byl
oblíben a vážen u všech vrstev spolu-
občanů bez rozdílu vyznání. 

V 90. letech devatenáctého století (ob-
dobí vzniku politických uskupení) se an-
gažoval i v místní mladočeské straně
jako člen výboru Politického spolku stra-
ny svobodomyslných (od roku 1896 klub
Národní strany svobodomyslné Havlí-
ček). Na této platformě přednášel často
na mnohá aktuální témata z oboru fi-
lozofie a etiky. 

Duchovní Mareš má i velké zásluhy
na vzniku místních muzejních sbírek.
V rámci příprav „Národopisné výstavy Čes-
ko-slovanské v roce 1895“ (dále NVČ) dal
pražský přípravný výbor již v roce 1891
impuls ke zřízení krajinských výstavních
odborů ve všech soudních okresech.

Místní odbor NVČ byl ustaven v Pře-
louči na schůzi dne 7. května 1892. Před-
sedou jeho výboru byl zvolen JUDr. Ladi-
slav Quis, pokladníkem Josef Svoboda
a jedním z jednatelů a korespondentem
i B.K. Mareš (později zapisovatel) atd.
S vlasteneckým nadšením byla shromáž-
děna početná sbírka předmětů dokumen-
tující bohatství regionální lidové kultury,
která byla nejdříve představena veřejnos-
ti na „Národopisné výstavce v Přelouči“
se slavnostním zahájením dne 23. čer-
vence 1893. Ve sběru bylo pokračová-
no až do roku 1895, kdy byly vybrané
předměty zaslány do Prahy. Po skonče-
ní NVČ byly zapůjčené objekty z Prahy
vráceny zpět a z větší části původními
vlastníky rozebrány. Předměty získané
darem nebo koupí byly pak uloženy
v propůjčené místnosti ve druhém patře
tehdejší městské radnice. Tyto „zbytky“
z NVČ se pak staly základem městského
muzea. Vlastní muzeum bylo zřízeno až
po ustavení Musejního spolku, který za-
hájil svou činnost v roce 1902. 

Bohumil Karel Mareš byl i neobyčej-
ně publikačně činný:

Průběžně přispíval do Hlasů ze Sionu,
Jednoty, kalendáře Orloj, Evangelických
listů atd. 

Byl odborným redaktorem a spolupra-
covníkem (autorem několika hesel) „Ot-
tova slovníku naučného“ (1888-1908). 

Z jeho knižních publikací (převážně
vydaných u F. Hoblíka v Pardubicích)
patří k nejvýznamnějším postila „Svá-
teční kázání“ (1883), pojednání „O vědě
a víře“ (1887) a monografie „Jan Ámos
Komenský; stručné vylíčení života i vy-
znání jeho; na památku jeho třistale-
tých narozenin“ (1892). Byl též autorem
učebnice „Dějiny církve křesxanské pro
školy“ (1892, 1898, 1906). 

Za nejvýznamnější součást jeho díla
je pokládána edice „Listy Husovy“ (1901,
1911). Marešova edice obsahuje celkem
98 Husových listů, z toho 5 je zde zve-
řejněno poprvé.

Přeložil též z němčiny práci lipského
profesora církevních dějin ThDr. Gotthar-

7-8 / 2005 27

Žili mezi námi… !

První přeloučský evangelický farář Bohumil Karel Mareš



da Viktora Lechlera „Jan Hus; životopis“
(1891, 1910), kterou doplnil vlastní před-
mluvou a dodnes ceněnou husovskou
bibliografií.

Významné bylo i jeho aktivní členství
v Comeniu (Evangelická matice Komen-
ského) a v mezinárodní společnosti Ko-
menského v Berlíně. 

Po své smrti byl pohřben na evange-
lickém hřbitově v Přelouči, kde jsou tak-
též uloženy ostatky jeho ženy Karolíny
a později, po druhé světové válce, i sy-
na Jana. 

Jan Mareš (1894-1945) působil od
první poloviny dvacátých let minulého
století v Kosinu nedaleko Užhorodu na
Podkarpatské Rusi jako pěstitel vína a od
roku 1926 i jako notář. V říjnu 1938 mu-
sel však spolu s rodinou Kosino opus-
tit. Vrátil se do Přelouče, kde přijal mís-
to úředníka na expozituře pardubického
Okresního úřadu. Zapojil se do spole-
čenského života, hlavně v rámci míst-
ního studentského spolku „JUDr. Ladi-
slav Quis“, a i když byl mezi jeho členy
„kmetem“, těšil se všeobecné oblibě. Dne

29. července 1942 byl zatčen gestapem
pro údajné organizování odboje ve vý-
chodních Čechách. Později byl interno-
ván v koncentračním táboře Flossen-
burg, kde podlehl nelidskému utrpení dne
2. února 1945. Jeho manželka Terezie,
rozená Grabovská (1902-1991), byla rov-
něž internována v protektorátních vězni-
cích. Po osvobození žila v Přelouči a v zá-
věru svého života pak u syna Svatopluka
ve Vysokém Mýtě.

Svatopluka Mareše (1929-1999) si jis-
tě ráda připomene přeloučská veřejnost
jako výborného sportovce z líhně tělocvi-
káře Otty Hrabince. Sváxa získal např.
první místo v dorosteneckém pětiboji Vý-
chodočeské župy fotbalové v Pardubi-
cích v roce 1948. Jako sprinter a dálkař
byl přechodně i posilou atletického od-
dílu TJ Dynamo Pardubice. Sportovní čin-
nost se stala pro vyučeného elektrome-
chanika Tesly Přelouč později i jeho
profesí. Po absolvování Tyršova ústavu
tělovýchovy a sportu v Praze roku 1953
působil jako tělovýchovný pedagog v uč-
ňovském školství ve Vysokém Mýtě.

Bohumil Karel Mareš stojí na počátku
řady přeloučských evangelických farářů
a farářek (F. Klapuš, J.A. Pellar, M. Krejčí,
J. Závodský, B. Baštecký, P. Mazur, D. Ma-
touš, H. Schusterová), kteří významným
způsobem spoluvytvářeli a i nadále se
podílejí na duchovním a kulturně-spole-
čenském životě našeho města.

František Hollmann 

V minulém čísle jsme děkovali
sponzorům, díky kterým se mohla u-
skutečnit soutěž malých hasičů, jejichž
vítězové postupovali do celorepubliko-
vého kola. Náš dík patří patří také pod-
nikatelům řeznictví „Rozkošný a synové“
a firmě SVOS s.r.o., kteří nám svým spon-
zorským darem v organizaci velmi po-
mohli.

Výbor HS ČHJ Přelouč
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PRÁZDNINOVÝ JAKUB KLUB
Zveme všechny děti, které mají volný čas v červenci

a rodiče budou v práci!
Otevřeno bude každé pondělí až čtvrtek

v době od 9 do 12 hodin.
Lucka Pavelková s asistentkami pro vás připraví

zajímavý program a těší se na vás.
Přijpte!

PROJEKT ZDRAVÉ STÁRNUTÍ
POKRAČUJE

Další setkání je také pro Vás, pokud Vás zajímá cestování
a putování. Možná nevíte, že španělská Compostela, kde se
nachází hrob svatého Jakuba, byla ve středověku 3. nejvýznam-
nějším poutnickým místem a přes Přelouč vedla pravděpodob-
ně také jedna ze svatojakubských cest. Také kostel na Masary-
kově náměstí je zasvěcen sv. Jakubu asi z tohoto důvodu. Tradice
poutí do Compostely se znova obnovila koncem 20. století. 

Povídání s diapozitivy bude tedy na téma: Cesta za Ja-
kubem do Compostely.

Naším hostem je poutník Petr Polehla, redaktor Rádia Pro-
glas, který nás seznámí s historii tohoto místa a povídání k dia-
pozitivům ze své loňské cesty bude mít Gabika Betinská a Zden-
ka Kumstýřová. 

Akce se uskuteční v neděli 24. července 2005 v 18.30 ho-
din v kostele sv. Jakuba.

Srdečně zveme!

V srpnu jste zváni na besedu s historikem Janem Tetřevem
a Hanou Vincenciovou, kteří jsou autoři třetího dílu Dějin
města. Součástí besedy bude i autogramiáda.

Přesný termín akce je čtvrtek 25. srpna 2005 v 15.30
v areálu farního dvora za kostelem sv. Jakuba na Masary-
kově náměstí v Přelouči. 

Na začátek září plánujeme pro seniory výlet na Kunětic-
kou horu a k Perníkové chaloupce v Rábech. Termín výletu
je pátek 9. září 2005, odjezd v 13.30. 

Pokud máte zájem jet s námi, prosím, přihlaste se předem,
abychom zajistili dopravu.

NA ZÁVĚR PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vám všem, kteří jste se zúčastnili sběru ošacení.

Místnost v Orlovně, která byla vyhrazena k tomuto účelu, byla
úplně plná. Až po strop! Náklapák, který z Broumova pro věci
přijel, odvezl pouze polovinu a pro druhou musí znovu přijet.

Ještě jednou děkujeme a věříme, že darované věci ještě
poslouží potřebným.

Zdenka Kumstýřová 
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Napsali nám !

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
sídlo: Masarykovo náměstí 48, Přelouč, tel. 466 958 107�������

Tohoto turnaje se zúčastnila muž-
stva 4. a 5. tříd ze dvou škol z Přelouče
a školy z Roche la Moliere. Turnaje 4. tříd
se účastnilo 7 mužstev z Přelouče a 2
mužstva z Roche la Moliere. V turnaji
5. tříd hrálo šest mužstev z Přelouče a 3
mužstva z Roche la Moliere. Rozhodčími
v tomto turnaji byli hráči z RC Přelouč,
žáci 7. a 8. tříd. Ke zdárnému průběhu
přispělo rovněž pěkné počasí.

TURNAJ 4. TŘÍD
Skupina A:

1. IV.A TYGŘÍCI - IV.A BATOLATA 0:10 
2. IV.A HUSŤÁCI - LION ( FR.) 2:1 
3. IV.A TYGŘÍCI - IV.B DRSŇÁCI 0:5
4. LION ( FR.) - IV.A BATOLATA 2:7   
5. IV.A TYGŘÍCI - IV.A HUSŤÁCI  0:7  
6. LION ( FR.) - IV.B DRSŇÁCI  3:5  
7. IV.B DRSŇÁCI - IV.A HUSŤÁCI  2:3
8. IV.A TYGŘÍCI - LION ( FR.)  1:9
9. IV.B DRSŇÁCI - IV.A BATOLATA 0:6

10. IV.A HUSŤÁCI - IV.A BATOLATA 0:7

Umístění ve skupině:
1. IV.A BATOLATA  12   30: 2   
2. IV.A HUSŤÁCI  10   12:10   
3. IV.B DRSŇÁCI  8   12:12   
4. LION (FR.)  6   15:15   
5. IV.A TYGŘÍCI  4   1:31

Skupina B:
1. IV.B PAŘMENI - IV.A SKATEŘI 1:1
2. IV.B BULDOCI - CROCODILE (FR.) 1:4
3. IV.B PAŘMENI - CROCODILE (FR.) 3:0
4. IV.A SKATEŘI - IV.B BULDOCI  3:3
5. IV.B PAŘMENI - IV.B BULDOCI  2:2
6. IV.A SKATEŘI - CROCODILE (FR.) 3:1

Umístění ve skupině:
1. IV.B PAŘMENI  7   6:3
2. IV.A SKATEŘI  7   7:5
3. CROCODILE (FR.) 5   5:7
4. IV.B BULDOCI  5   6:9

Utkání o umístění:
o 7. - 8. místo 
IV.B BULDOCI - LION (FR.) 4:2  
o 5. - 6. místo
CROCODILE (FR.) - IV.B DRSŇÁCI 5:3  
o 3. - 4. místo 
IV.A HUSŤÁCI - IV.A SKATEŘI 5:3  
o 1. - 2. místo
IV.A BATOLATA - IV.B PAŘMENI 8:0 

Celkové pořadí:
1. IV.A BATOLATA  15   38: 2
2. IV.B PAŘMENI  8   6:11 
3. IV.A HUSŤÁCI  13   17:13
4. IV.A SKATEŘI  8   10:10
5. CROCODILE ( FR.)  8   10:10
6. IV.B DRSŇÁCI  9   15:17
7. IV.B BULDOCI  8   10:11
8. LION ( FR.)   7   17:19 
9. IV.A TYGŘÍCI 4   1:31

Mezinárodní turnaj 4. a 5. tříd Přelouč 

První tři mužstva obdržela poháry, které na tento turnaj věnoval RC Přelouč a je-
ho sponzoři. Turnaj byl hodnocen velmi pozitivně pro propagaci rugby na školách.

Krupka Roman a Oczadlý Zdeněk  !



Oddíl kuželek SK Přelouč uspořádal v měsíci květnu 2005
čtvrtý ročník turnaje tříčlenných družstev neregistrovaných hrá-
čů o Putovní pohár SK kuželky Přelouč v disciplině  3 x 40 ho-
dů do plných. Turnaje se zúčastnilo 44 družstev z Přelouče a ši-
rokého okolí. Oproti minulému ročníku je to nárůst o jedenáct
družstev. 

Sportovní úroveň jednotlivých hráčů byla velmi rozdílná. Na
předních místech se umístila družstva, ve kterých startovali hrá-
či, kteří s kuželkářským sportem mají již určité zkušenosti a pra-
videlně navštěvují naši kuželnu. Jiní se s tímto sportem sezna-
movali. Ale tento fakt neměl žádný vliv na celkovou atmosféru
celého turnaje, která byla zdravě soutěživá a přátelská. V tom-
to ročníku obhájilo své prvenství družstvo ALIGATORS - SOFT
CONSULT z Přelouče 6 kuželek před celkem MALNA z Pardu-
bic a AUTOFOREM 1. V jednotlivcích obhájil prvenství p. Havlas
z celku JAHA TEAM o 10 kuželek před p.Říhou z družstva ALI-
GATORS a o 14 kuželek před p. Petráškem z družstva MALNA.
V ženách zvítězila pěkným výkonem paní Kyseláková z druž-
stva KYSELO, která jako jediná z žen dosáhla výkonu přes
200 bodů. Druhá skončila paní Rokytová z celku ALIGATORS
o 1 kuželku před třetí paní Pavelkovou  z celku MALNA.

Ve středu 8.června byly vyhlášeny výsledky a předány po-
háry nejlepším třem družstvům a plakety s diplomy nejlepším

deseti hráčům absolutního hodnocení, pěti nejlepším ženám
a třem dorostencům.. Putovní pohár SK kuželky Přelouč získa-
lo družstvo ALIGATORS - SOFT CONSULT z Přelouče. Ceny pře-
dali členové výboru oddílu kuželek p. Skala a p. Macík.

Touto cestou náš oddíl chce poděkovat hlavnímu sponzo-
rovi Městskému úřadu v Přelouči, který celou akci podpořil fi-
nančně. Dále děkujeme firmě SOFT CONSULT - jmenovitě
ing. Říhovi, který nám byl nápomocen s propagací tohoto turna-
je a výrobou diplomů. Děkujeme všem hráčům za účast a těší-
me se na další ročník.

Výsledkový přehled nejlepších deseti družstev a jednotlivců
1. ALIGATORS 650 bodů Havlas J. Jaha Team 240 bodů

2. MALNA 644 Říha V. Aligators 230
3. AUTOFORUM 1 638 Petrášek Malna 226
4. JÁMY 621 Kotera K. Delfa 225
5. ROCKETS 616 Rokyta J. Aligators 224
6. DELFA 615 Pavelka Malna 223
7. KOMICI 605 Opa S. Eláci 221
8. GAMBÁČI 593 Beskyba Autoforum 1 219
9. PROJEKT 590 Vlček J. Tepostop 1 217

10. ELÁCI 587 Kohout M. Autoforum I 215
SK
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TURNAJ 5. TŘÍD
Skupina A:

1. V.A BARBOOCHA - GRENOUILLE (FR.)0:1 
2. V.B BÍLÍ TYGŘI - V.C RC MISTŘI 0:5 
3. V.A BARBOOCHA - V.B RC TÝPCI 0:2 
4. V.B BÍLÍ TYGŘI - GRENOUILLE (FR.) 0:4 
5. V.A BARBOOCHA - V.C RC MISTŘI 2:6 
6. V.B BÍLÍ TYGŘI - V.B RC TÝPCI 0:7 
7. V.B RC TÝPCI - V.C RC MISTŘI 5:1
8. V.A BARBOOCHA - V.B BÍLÍ TYGŘI 5:0
9. V.B RC TÝPCI - GRENOUILLE (FR.) 2:3

10. V.C RC MISTŘI - GRENOUILLE (FR.) 4:1

Umístění ve skupině:
1. V.B RC TÝPCI  10   16: 4   
2. V.C RC MISTŘI  10   16: 8   
3. GRENOUILLE (FR.) 10   9: 6   
4 V.A BARBOOCHA  6   7: 9   
5. V.B BÍLÍ TYGŘI  4   0:21

Skupina B:
1. V.A CHICQUITA - TORTUE (FR.) 0:9
2. V.A CHICQUITA - V.B FC RAFŤÁCI 0:6
3. V.C TYGŘI - TORTUE (FR.) 0:12
4. TORTUE (FR.) - V.B FC RAFŤÁCI 8:1
5. V.A CHICQUITA - V.C TYGŘI 5:0
6. V.C TYGŘI - V.B FC RAFŤÁCI 0:7

Umístění ve skupině:
1. TORTUE (FR.)  9   29: 1
2. V.B RAFŤÁCI  7   14: 8

3. V.A CHICQUITA  5   5:15
4. V.C TYGŘI   3   0:24

Utkání o umístění:
o 7. - 8. místo 
V.A BARBOOCHA - V.C TYGŘI 4:1  
o 5. - 6. místo
GRENOUILLE (FR.) - V.A CHICQUITA 6:0  
o 3. - 4. místo 
V.C RC MISTŘI - V.B RAFŤÁCI 3:2  
o 1. - 2. místo
V.B RC TÝPCI - TORTUE (FR.) 3:2 

po prodloužení

Celkové pořadí:
1. V.B RC TÝPCI  13   19: 6
2. TORTUE ( FR.)  10   31: 4
3. V.C RC MISTŘI  13   19:10
4. V.B RAFŤÁCI  8   16:11
5. GRENOUILLE (FR.) 13   15: 6
6. V.A CHICQUITA  6   5:21
7. V.A BARBOOCHA  9   11:10
8. V.C TYGŘI   4   1:28
9. V.B BÍLÍ TYGŘI  4   0:21

První tři mužstva obdržela poháry, které
na tento turnaj věnoval RC Přelouč a je-
ho sponzoři. Rovněž tento turnaj byl dob-
rou propagací rugby ve školách, které
se ho účastnily. Velké poděkování patří
i vedení zúčastněných škol a RC Přelouč.

Krupka Roman a Oczadlý Zdeněk

V chladivé a deštivé (voda 17,8 °C
a vzduch 11 °C) sobotě 11. června se
na Lohenickomělickém písníku konalo
4. kolo Poháru ČSOB Pojišxovny v dál-
kovém plavání. Na startu se sešlo 60 plav-
ců z 21 oddílů České a Slovenské repub-
liky. V hlavním závodě na 5 km žen
XIV. ročník O pohár Lídy Jelínkové, zvítě-
zila Martina Benešová (Slezan Opava).
V nejdelším závodě mužů na 20 km,
který se plaval O pohár starostky měs-
ta Přelouče, zvítězil loňský vítěz Poháru
ČSOB Pojišxovny David Čech z KPS Opa-
va před sportovním komentátorem ČT1
Stanislavem Bartůškem (Universita Brno)
a slovenským plavcem Jožo Lednackým
startujícím za Fides Brno. Zajímavostí to-
hoto závodu je skutečnost, že zatímco
první a třetí v cíli loni úspěšně zdolali
kanál mezi Anglií a Francií, Bartůšek se
na ni letos chystá.

Chladné počasí
neodradilo

IV. ROČNÍK TURNAJE NEREGISTROVANÝCH V KUŽELKÁCH



V úterý 6. září se koná nábor dětí ročník 1997, 1998 a mlad-
ší do oddílu kopané. Nábor se uskuteční v 16.00 hod. na pře-
loučském stadionu. Děti se mohou hlásit i mimo termín každé
úterý a čtvrtek od 16.00hod. Bližší informace Pavel Václavek
604 439 567

Obhajoba YoKoSOFT HM-CUP se nepovedla, ale i druhé místo
se počítá. Za účasti(i zahraniční) 12 týmů se konal o víkendu
v Heřmanově Městci kvalitně obsazený turnaj. Naše mužstvo do
turnaje vstoupilo jako obhájce poháru. 
V sobotu měl kouč Roman Štefanský na výběr tento kádr:
Gólmani - Jan Cidlinský a David Krejčík a do „pole“ Martin
Šmíd, Tomáš Hájek, Zbyněk Čapek, Jakub Mucha, Roman Sto-
klasa, Libor Komůrka,Marek Jurkas, Petr Svoboda, Jan Přího-
da, Roman Škuta, Martin Kryštof, David Štefanský a dvě nové
posily do nové sezóny Jiří Marvan a Marek Novotný.
V neděli chyběli R.Stoklasa, P.Svoboda a J.Marvan a přijel další
gólman Petr Brykner a do hry Marcel Slanina.

Výsledky v základní skupině:
Polabiny Knights 2:3 Šmíd (Jurkas), Čapek (samostat-

ný nájezd)
SK Opočno 3:0 Jurkas (Šmíd), Svoboda, Příhoda
Dr. Mobil 1:1 Šmíd (Jurkas)
Hokejka Praha 3:1 Komůrka (Čapek), Komůrka 

(Šmíd), Jurkas (Komůrka)
Dinamo Literpool 1:3 Příhoda
Ze základní skupiny postoupil náš tým do čtvrtfinále ze čtvr-
tého místa.

Čtvrtfinále:
L.Guerera Bratislava 4:1 Slanina (Komůrka), Novotný 

(Jurkas), Jurkas, Slanina (Jurkas)
Jak se říká: „Umění je formu načasovat přesně na čtvrtfinále,
tam se rozhoduje o celkovém úspěchu.“ A to se Jestřábům pro-
ti slovenskému celku, který vyhrál druhou skupinu, povedlo.

Semifinále:
Slza Okříšky 5:3 Slanina (Jurkas), Jurkas (Komůr-

ka, Šmíd), Slanina (Jurkas), Novot-
ný, (Štefanský), Jurkas

Proti hráčům z Třebíče vyšel našim plejerům skvěle začátek.

Finále: Dynamo Literpool 1:3    Mucha
Hráči z Ústí nad Labbem ze zkušenostmi z extraligy měli přes-
nější mušku a překazili tím našemu týmu odvézt pohár YoKo-
SOFT opět do Přelouče.

Nejlepším obráncem turnaje se stal Martin Šmíd a cenu za nej-
užitečnějšího hráče převzal Marek Jurkas.

V pátek 3. června zasáhla hokejbalový oddíl Jestřábi Přelouč
velmi smutná zpráva. Osud uzavřel knihu života panu Vlasti-
milu Sojkovi, dlouholetému sportovnímu zpravodaji přelouč-
ského sportu.

I když byl především „baskexák“, velkou část svého času vě-
noval i našemu oddílu a přeloučskému hokejbalu vůbec. Vždyx
o Jestřábech psal od jejich úplných začátku, byl u postupu
z okresu a kraje, vítězné kvalifikace o národní ligu a dalších
úspěchů i neúspěchů našeho klubu. Zažil oslavy deseti let a prv-
ní historické play off. V přeloučské zimní lize pak nebyl za ty ro-
ky jiný člověk, který by zhlédl tolik utkání obou lig!

Jeho velké sportovní srdce dotlouklo, ale my věříme, že tam
někde nahoře bude sledovat dál každý hokejbalový zápas
v Přelouči a tužkou si na svůj malý papírek zaznamenávat
výsledky, střelce,nahrávače, tak, jak jsme jej všichni znali. Vlas-
ta Sojka byl totiž sporxák každým coulem … až do poslední-
ho dechu…

Čest jeho památce          HC Jestřábi Přelouč s úctou
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Nábor malých fotbalistů

Jetřábi doletěli
opět až ke zlaté bráně,

ale tentokrát ji neodemkli

Smutná zpráva
pro Jestřáby

Inzerce
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