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59. schůze rady města se konala
7. března. 

Radní vzali na vědomí:
" informaci ředitele Hasičského záchran-

ného sboru Pardubického kraje o tom,
že v roce 2005 nebude zahájena vý-
stavba Požární stanice Přelouč. Důvod
je jediný - neschválení finančních pro-
středků.

" výsledky ankety „Pojmenujte nový most“
a postupují rozhodnutí o názvu zastu-
pitelstvu města.

Přehled o stavu místních komunika-
cí předložil vedoucí správy majetku a bez
připomínek ho radní schválili. Výhledo-
vá pořadí oprav komunikací jsou rozčle-
něna do pěti tříd dle technického stavu,
s vyčíslením předpokládaných cenových
nákladů oprav místních komunikací,
chodníků a veřejného osvětlení.

Na základě doporučení školské a kul-
turní komise rada schválila příspěvky
z kulturního fondu: SRPŠ při ZUŠ, pěvec-
kému sboru J.B. Foerster, SRPŠ při ZŠ
TGM, SRPŠ při ZŠ Smetanova a Junáku
Přelouč a ze vzdělávacího fondu: SRPŠ
při ZUŠ, pěveckému sboru Roš\ák při ZŠ
TGM, Klubu důchodců Přelouč, církvi Čes-
koslovenské husitské Přelouč, římskoka-
tolické farnosti Přelouč, klubu Jakub při
Charitě Přelouč, Zvláštní škole Přelouč.
Rada také schválila příspěvek ve výši
3 000 Kč Občanskému sdružení SKP-Cen-
trum se sídlem v Pardubicích pro azylo-
vý dům Paprsek.

Nový parkovací prostor bude využívat
městská policie za účelem umístění od-
tažených motorových vozidel. Dohodu
o poskytnutí této plochy uzavřelo měs-
to Přelouč se souhlasem rady s firmou
SVOS spol. s r.o.

Radní se dále zabývali a souhlasné
stanovisko vyjádřili k předloženému ná-
vrhu realizace projektu „Městský park
Přelouč - vegetační úpravy“. Už v roce
1994 byl zpracován projekt na celko-
vou rekonstrukci parku „pod Záložnou“.
Vhledem k velké finanční náročnosti to-
hoto projektu byla jeho realizace v dalších
letech odkládána. Přirozeným stárnutím
dřevin (víc jak stoleté stromy) a nedosta-
tečné dlouhodobé údržbě došlo k po-
stupné redukci počtu dřevin a omezení
počtu druhů včetně absence keřového
patra. Nepříznivý účinek na zeleň v par-

ku měla vichřice v roce 2002, která vy-
vrátila nebo velmi poškodila značnou
část stromů a v určitých partiích způso-
bila úplný rozpad stromového patra. Při
vichřici bylo vyvráceno a ihned odstra-
něno 13 stromů a vzhledem ke špatné-
mu stavu navrženo k odstranění dalších
36 stromů. Současný stav parku tak ne-
odpovídá nárokům a požadavkům na
městský park. Prostředky potřebné na
obnovu městského parku jsou rozděle-
né do tří etap s možností dotace z MŽP.

Do 1. rozpočtového opatření na rok
2005 radní navrhli zastupitelstvu města
schválit částku 300 000 Kč na realizaci
I. etapy rekonstrukce městského parku.

Poslední etapa se plánuje v roce 2007,
kdy by měla být realizovány práce spoje-
né s rekonstrukcí trávníku a vybavením
parku městským mobiliářem tzn lavič-
kami a odpadkovými koši. Radní uložili
vedoucímu správy majetku podat žádost
o poskytnutí podpory na tento projekt
ze Státního fondu životního prostředí ČR
v termínu do 30. 4. 2005.

Radní dále vyhověli požadavku na
konání veřejných hudebních produkcí
v baru Cosa nostra v čase od 22.00 do
24.00 hodin na dobu určitou od 8. 3.
2005 do 7. 3. 2006.

Ve čtvrtek 10. března jsme si připo-
mněli 46. výročí povstání Tibe\anů proti
čínské okupaci. Rada města odsouhla-
sila vyvěšení vlajky jako vyjádření pod-
pory a tak stejně jako v předchozích le-
tech zavlála 10. března tibetská vlajka
na budově našeho městského úřadu.

Město vypsalo výběrové řízení na res-
taurování dekorativní výzdoby sálu Ob-
čanské záložny. Jako nejvhodnější nabíd-
ku radní schválili firmu J. Kašpar z Most-
ku za nabídkovou cenu 940 891,- Kč.
Od původního záměru restaurovat deko-
rativní výzdobu sálu a předsálí muselo

být upuštěno, protože celkové náklady
převyšují finanční možnosti města. By-
lo proto rozhodnuto restaurování de-
korativní výzdoby pouze hlavního sálu.
V případě, že by město obdrželo dotaci
z Pardubického kraje, je naplánováno
uzavřít dodatek na restaurování dřeva
(ošetření preventivní proti napadení dře-
vokazným hmyzem a houbami, lepení,
broušení, povrchová úprava atd.

60. schůze rady města se konala
21. března 2005.

Radní vzali na vědomí:
" zápis ze schůze sportovní komise ze

dne 2. 3. 2005
" zápis ze schůze komise pro rozvoj měs-

ta ze dne 16. 3. 2005
" rozpočtový výhled města Přelouče na

období 2006-2008
" informace velitele městské policie o při-

dělení státní dotace ve výši 1 230 tis.Kč
na vybudování kamerového systému
v digitální podobě s nočním viděním.
K vybudování nového kamerového sys-
tému však bude nutné připravit nové
pracoviště, což v současných prosto-
rách není možné. Proto radní odsou-
hlasili přesun sídla městské policie do
prostor Kulturního zařízení (Klub kultu-
ry). V návaznosti na tento záměr uložili
vedoucímu správy majetku do 11. dub-
na 2005 zpracovat harmonogram re-
konstrukce budovy pro potřeby městské
policie a také doporučili zastupitelstvu
zařadit na rekonstrukci do I. úpravy roz-
počtu města 2 mil. Kč.

Přeloučská městská policie bude
mít do konce roku nové sídlo. Celé pří-
zemí bývalé lékárny na Masarykově
náměstí - dnes Kulturní zařízení se plá-
nuje zrekonstruovat pro městskou poli-
ci tak, aby zde mohlo být instalováno
mimo jiné i nové technologické zaříze-
ní moderního kamerového systému.

Letní sezóna se blíží a tak rada měs-
ta vyhlásila záměr na pronájem pozem-
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ků ke stánkovému prodeji u písníků Lo-
henice-Mělice pro sezónu 2005 dle pod-
mínek zveřejněných na úřední desce.

Radní se už podruhé vrátili k předlo-
ženému návrhu, kovové plastiky umís-
těné ve středu budoucího kruhového
objezdu. Tentokrát byl materiál dopl-
něn ještě o zápis z komise pro rozvoj
města, která ale nedošla k jednoznač-

nému rozhodnutí, takže radním jejich
rozhodování neusnadnila. Po více než
hodinové diskuzi radní odsouhlasili
zhotovení obřího roštu ve středu kru-
hového objezdu dle návrhu architekta
ing. Košaře.

Radní se v dalším bodě jednání za-
bývali žádostí o prověření personálních
změn v základní škole ZŠ Smetanova.

K této žádosti obdrželi také petici od 27
rodičů, kteří nesouhlasí s propuštěním
třídní učitelky jejich dětí. Z tohoto důvo-
du radní vyzvali ředitele školy, aby podal
vysvětlení, jaké důvody ho vedly k pro-
vedení personálních změn. K tomuto
bodu se radní rozhodli vrátit na příštím
zasedání, tzn. 11. dubna a my Vás bude-
me informovat v příštím čísle Roštu.
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Po demolici garáží a domu začne stavba kruhového objezdu.

Budoucí podoba křižovatky 
se čtyřmetrovým znakem města. 
Křižovatka s kruhovým objezdem by 
měla zlepšit průjezdní podmínky městem, 
které je stále více zatíženo stoupajícím množ-
stvím vozidel. Doufejme, že se tím vyřeší tolik disku-
tovaný a právem kritizovaný přechod k diskontu Plus.

# 1. března se starostka jako nová členka finančního výboru
Pardubického kraje zúčastnila prvního jednání tohoto no-
vě zvoleného výboru na Krajském úřadě Pardubice. Kromě
záležitostí, týkajících se rozpočtu PK výbor doporučil ke
schválení zadání veřejné zakázky na poskytnutí uvěru ve
výši 250 mil. Kč na kofinancování vybraných projektů pod-
pořených z fondů EU a EHP/Norsko.

# 1. března jednal tajemník MěÚ se zástupci MěÚ Dvůr Králo-
vé nad Labem o problematice poštovního doručování pra-
covníky úřadu

# 2. března jednala starostka s ředitelem HZS PK ing. Kvas-
ničkou a ředitelem územního odboru HZS PK ing. Záles-
kým o dalším fungování hasičského sboru v Přelouči, bohu-
žel kromě jiného HZS rozhodl, že v letošním roce nezahájí
dlouhodobě plánovanou výstavbu nové hasičské stanice
v Přelouči

# 3. března se starostka zúčastnila schůzky s p. Stehnem - Ma-
rine Club, který informoval o připravovaném „Vodním dni

Stalo se



dětí“ na písnících Lohenice - Mělice, byla dohodnuta pod-
pora a spolupráce ze strany města.

# 3. března - jednal místostarosta na půdě Herecké asocia-
ce o podrobném programu 11. ročníku předávání dabingo-
vých cen

# 7. března proběhla na MěÚ pracovní schůzka zástupců
města (starostka, ved. odboru majetkového a stavebního)
se zástupci a.s. CONNEX, řešily se např. problémy od-
stavných ploch pro autobusy a výstavba nových zastávek
ve městě

# 8. března se tajemník zúčastnil pracovní schůzky odborné
poroty pro udělování cen dabingu v Praze

# 16. března svolala starostka jednání povodňové komise měs-
ta v návaznosti na vývoj meteorologické situace a stavu
toků po tání sněhu, úkolem jednání bylo především prověřit
spojení a akceschopnost členů povodňové komise a zjiště-
ní úkolů daných správcem toku - Povodí Labe (monitoring
stavu, prověrka zátopových území apod.).

# 22. března se starostka a místostarosta zúčastnili výroční
konference Sokola Přelouč

# 22. března se tajemník MěÚ zúčastnil porady tajemníků
obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje v Pardubi-
cích (rozšířena o tajemníky pověřených obcí)

# 22. března - se zúčastnila starostka města společně s mís-
tostarostou hodnotící konference jednoty Sokola Přelouč

# 23. března se starostka, vedoucí majetkového a vedoucí
stavebního úřadu zúčastnili na základě pozvání zástupce
firmy SERUMWERK CZ Přelouč - ing. Hořáka slavnostního
„poklepu“ základního kamene - zahájení výstavby nové vý-
robní haly v Přelouči. Zmíněná firma patří v našem městě
mezi nejvýznamnější a dynamicky se rozvíjející společnosti,
současně i stabilní zaměstnavatele, která, kromě dalších po-
zivit, přispívá i ke zviditelnění našeho města v zahraničí

# 29. března jednal tajemník MĚÚ ve věci projektu bench-
marking (metoda vzájemného porovnání) v oblasti rozšíře-
né působnosti obcí 3. typu v Kralovicích

# 30. března jednala starostka se zástupci Krajské hospodář-
ské komory o podpoře projektu AXIS4 - centrálního regis-
tru produktů, služeb a činností firem jako součást informač-
ního systému města.

# 31. března se konala opakovaná pracovní schůzka zástup-
ců města (starostka, vedoucí majetkového a stavebního úřa-
du) se zástupci Záchranné služby Pardubice, výsledkem
oboustranného snažení by měla být výstavba nové stani-
ce pro Záchrannou službu v Přelouči

# 31. března se konala pracovní schůzka zástupců města (sta-
rostka, vedoucí majetkového a stavebního úřadu) se zástup-
ci f. KIEKERT CZ Přelouč, KASI Pardubice a SVOS Přelouč
k realizaci společného projektu - urychleného vybudování pro
zmíněné firmy inženýrských sítí v průmyslové zoně Přelouč.
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Hrubá stavba bytových domů v Pardubické ulici je dokon-
čena. Ze všech zde vybudovaných 76 bytových jednotek zů-
stala již pouze 1 neobsazená. Jedná se o byt 2+1 s celko-
vou plochou 84,47 m2 za cenu 1 007 500,- Kč. Po dohodě
je možno byt upravit na 3+kk. Bližší informace: odbor
správy majetku a infrastruktury, tel.: 466 094 182.

Městský úřad Přelouč
vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení pracovního místa:

ÚŘEDNÍK - ODDĚLENÍ
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

pracovní poměr na dobu určitou
(zástup za mateřskou dovolenou)

název odboru: odbor sociální,
platová třída 9 (při splnění kvalifikace)

Bližší informace najdete na úřední desce,
www stránkách nebo na tel: 466 094 105.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bližší informace získáte osobně na
Městském úřadu Přelouč, odbor správy
majetku a infrastruktury, kancelář číslo
15, 18, nebo na telef. čísle 466 094 181,
466 094 182.

Objekty, které nabízí město Přelouč k odprodeji

Připomínáme, že v prostoru výkupny a sběrny ve Sportov-
ní ulici (za pekárnou Jenta) můžete bezplatně odložit velko-
objemový odpad, nebezpečný odpad a kompostovatelný odpad,
který pochází z domácností a zahrad. 

Odpad je přijímán celoročně (v průběhu provozní doby) po
předložení občanského průkazu na základě trvalého pobytu
v Přelouči a místních částech v těchto časech:

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

Nebezpečný odpad zde můžete odložit vždy v prvním
týdnu každého měsíce. V dubnu tj. od 5. do 9., v květnu od
3. do 7. atd.

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

Velkoobjemový odpad
bude přijímán celoročně 

Ti, kdo navštěvují koncerty, taneční kurzy nebo veřejná za-
stupitelstva města si nemohli nevšimnout popraskaných
zdí a zašlých koutů ve velkém sále Občanské záložny. Na
opravu těchto prostor uvolnili letos zastupitelé z městského
rozpočtu částku 940 tis. korun. Restaurátorské práce deko-
rativní výzdoby budou ve velkém sále Občanské záložny
probíhat od května do srpna 2005. Po celou dobu bude
velký sál veřejnosti nepřístupný.



Podpora podnikatelů
CENTRÁLNÍ REGISTR PRODUKTŮ, SLUŽEB A ČINNOSTÍ

FIREM A INSTITUCÍ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU HK ČR
SOUČÁST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ KRAJŮ, MĚST A OBCÍ

Na konferenci „Podpora podnikání v Pardubickém kraji“, kte-
rou uspořádali dne 14. února krajský úřad společně s Krajskou
hospodářskou komorou, byl představen internetový informač-
ní systém „Centrální evidence produktů a firem Axis4info“. Té-
matem konference byla spolupráce regionální a podnikatelské
samosprávy při tvorbě a využívání tohoto informačního systému
pro potřeby krajů, měst a obcí v rámci podpory malého a střed-
ního podnikání a dále podpora rozvoje podnikatelského pro-
středí regionu.

Centrální informační zdroj Axis4info funguje jako jednotná
evidence podnikatelských subjektů a slouží k zadávání a vyhle-
dávání strukturovaných údajů o široké škále produktů a činnos-
tí firem a institucí ze všech oborů průmyslu, obchodu a služeb.
Záměrem je umožnit veškerým podnikatelským subjektům nejen
získávat, ale hlavně poskytovat komplexní informace, a to s ohle-
dem i na malé podniky a drobné živnostníky, pro které jsou
ostatní formy účinné prezentace většinou cenově nedostupné.

Hospodářská komora ČR a samospráva krajů, měst a obcí
tímto chtějí sjednotit své aktivity při tvorbě a využívání infor-

mačních zdrojů s cílem zajistit účast co nejširšího počtu subjek-
tů při výměně firemně obchodních informací. 

Centrální registr Axis4info jako součást informačních sys-
témů krajů, měst a obcí tak v rámci podpory malých a střed-
ních podnikatelů umožňuje: 

$ poskytování a získávání aktuálních informací on line sa-
motným uživatelem dle jeho okamžitých potřeb

$ usnadnění výběru optimálních obchodních partnerů na vstu-
pu i výstupu výrobního cyklu,  zmapování konkurence či za-
hájení podnikatelských aktivit ve vybraném regionu 

$ zvyšování konkurenceschopnosti firem a odbytu zboží a slu-
žeb v regionálním, národním i mezinárodním měřítku

$ zobrazení profilové struktury (podle zvolené kategorie vý-
robků, služeb nebo činností) podnikatelských subjektů a in-
stitucí v daném regionu a zobrazení jejich sídel v mapách
až do úrovně ulic 

$ získání přehledu o celkové infrastruktuře, rozmanitosti a hus-
totě služeb za účelem prezentace a propagace ekonomic-
kého a podnikatelského potenciálu regionu (rozvoj cestov-
ního ruchu, posílení místních tradic a oborových specifik
regionu atd).

Celé uživatelské rozhraní i všechny údaje jsou kromě češ-
tiny k dispozici také v angličtině. 

Komplexní strukturované údaje o firmách a jejich sorti-
mentu produktů, služeb a činností z centrální evidence Axis4-
info se stávají součástí informací o ekonomickém prostředí,
které Hospodářská komora ČR za podpory orgánů státní sprá-
vy a veřejné samosprávy prezentuje za účelem propagace a dal-
šího rozvoje podnikatelského potenciálu České republiky a jed-
notlivých regionů. 

Provozovatelem systému Axis4info World Trade Center Pra-
gue, a.s., což je 100% dceřiná společnost Hospodářské komory
České republiky.

Další informace o informačním portálu 
Axis4info naleznete na www.axis4.cz

Tentokrát vám nabízíme pro porovnání historický snímek býva-
lého zájezdního hostince „Českého lva“, dnes hostinec „U Albíny“
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Kalendář města

Inzerce



Deset let je už časový úsek, který může mít svoji zajímavou
historii. Na to, co předcházelo založení společnosti, jsme
se zeptali ředitele Ladislava Roušara, který byl od začátku
„u toho“. 

První myšlenky o založení společnosti se zřejmě zrodily už
v roce 1991, kdy se tehdejší vedení a rada města Přelouče za-
čaly zabývat problémem privatizace Bytového podniku města
Přelouče. Tento podnik řadu let zajiš\oval provoz a údržbu by-
tových domů ve vlastnictví města, několika domů charakteru
nebytových a dále provoz třinácti kotelen.

Prvním krokem při přípravě privatizace zmíněného podniku
bylo oddělení údržby a správy bytového fondu od provozu te-
pelného hospodářství. Takže od poloviny roku 1992 převzala
správu bytů realitní kancelář Nemo Přelouč, která následně rea-
lizovala prodej bytů do soukromého vlastnictví. V listopadu 1994
byl Ministerstvem pro správu národního majetku a privatizaci
ČR schválen privatizační projekt Bytového podniku, jehož re-
alizací vznikla v březnu 1995 společnost Tepelné zdroje Pře-
louč s.r.o., předmětem jejíž činnosti je výroba, rozvod a prodej
tepla a teplé užitkové vody.

Tak to byl krátký výlet do historie. Co se podařilo na úseku sa-
motného tepelného hospodářství za deset let zrealizovat?

V tomto časovém úseku to byla především modernizace tech-
nologických zařízení kotelen, od kotlů, čerpadel, až po zásobní-
ky na ohřev teplé vody. Z významných akcí musím uvést ply-
nofikaci bývalé kotelny na spalování lehkého topného oleje na
nám. 17. listopadu a likvidaci uhelné kotelny ve Studentské
ulici. Zde jsme vybudovali novou plynovou kotelnu. Obě tyto
akce byly našim významným příspěvkem ke zlepšení životní-
ho prostředí ve městě.

Dále proběhly modernizace i ostatních deseti kotelen, kte-
ré jsou menšího výkonu, proto jejich rekonstrukce nebyly „to-
lik vidět“.

Kotelny jsou podle vašich slov zmodernizované, co tedy bude-
te dělat ve druhém desetiletí?

Od počátku letošního roku jsme zahájili rekonstrukce ven-
kovních topných kanálů, přesněji řečeno postupnou výměnu roz-
vodů teplé užitkové vody. To je zařízení ukryté v zemi, předsta-
vující v souhrnu kilometry trubních rozvodů. A to nepřeháním,
vždy\ jenom naše největší kotelna ve Studentské ulici má v ze-

mi 1,5 km potrubí. Tyto práce jsou samozřejmě rozvrženy na
období několika let a budeme je postupně realizovat s ohle-
dem na technický stav samotného potrubí a podle finančních
možností.

Jak financujete tyto práce?
Naše společnost, jejímž zakladatelem je město Přelouč, je

samostatný právnický subjekt, s vlastním hospodařením. Ne-
dostáváme žádné dotace státní, ani z rozpočtu města. Takže
veškerý provoz a investiční akce hradíme z vlastních zdrojů.

Jak jsme na tom s cenou tepla v Přelouči?
Na tuto otázku odpovídám každý rok členům valné hroma-

dy naší společnosti. Pokud uvedu číslo, tak průměrná cena jed-
notky tepla (1 GJ) za rok 2004 je 344 Kč, včetně DPH. Tato
cena představuje cenový nárůst o 7,38 % oproti letům 2002
a 2003, kdy byla stejná. V porovnání s cenou tepla v okolních
městech jako je Čáslav, Nymburk, Heřmanův Městec, Holice je
naše cena nejnižší. Ale toto porovnání je pouze informativní
a nemá významnou vypovídací hodnotu.

My naši cenovou politiku řídíme v souladu s cenovými před-
pisy, které jsou pro cenu tepla stanoveny. Míra zisku, uplatňo-
vaná v ceně tepla, je adekvátní potřebě finančních prostředků
na zajištění obnovy a bezporuchového provozu tepelného hos-
podářství. A to je smyslem naší práce.
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10. výročí Tepelných zdrojů Přelouč s.r.o. 

Inzerce



Úřad práce v Přelouči evidoval k 28. 2. 2005 celkem 1 401
uchazečů o zaměstnání a celková míra nezaměstnanosti čini-
la v této oblasti 10,1 % (dle původní metodiky). 

K obcím s nejvyšší mírou nezaměstnanosti patří např. Li-
tošice (25,0 %), Vápno (24,56 %), Pravy (24,32 %), Sovolusky
(22,39 %), Tetov (21,67 %) apod. Nejnižší míru nezaměstnanos-
ti vykázaly například obce Chrtníky (4 %) a Mokošín (4,46 %).

Úřad práce v Pardubicích nabízí 596 volných pracovních
míst a na jedno volné pracovní místo připadá v okrese Par-
dubice v průměru 10,7 uchazeče. V porovnání s lednem 2005
došlo k mírnému zvýšení počtu volných pracovních míst. K nej-
většímu zvýšení počtu volných míst došlo v elektrotechnice a po-
travinářském průmyslu. Nejvíce hlášených volných míst bylo
na Pardubicku (71,6 %), dále na Přeloučsku (22,8 %) a nejmé-
ně volných míst bylo na Holicku (5,6 %).

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

1. Přeloučský rodák - současný akademický malíř Ivan Exner,
je ve světě uznávaným umělcem. Bohužel není mnoho
přeloučáků, kteří jeho práci znají. Proč se ještě v Přelouči
neuskutečnila výstava jeho obrazů? 

Výstavní síň bohužel není zabezpečena tak, aby vystavovaná
hodnotná umělecká díla mohla být dostatečně chráněna před
odcizením. A tak nezbývá, než se za obrazy Ivana Exnera vy-
dat do některé ze světových galerií.
2. V Roštu jsem si přečetl události, které se staly poslední vá-

lečný rok v Přelouči. Autory článku jsou „zákopníci ročníku
1927 a 1928“. Můžete zveřejnit jména, která se skrývají pod
tímto podpisem?

Autory příspěvku „Vzpomínka na poslední válečný rok 1945“
jsou poslední přeloučští zákopníci: Jaroslav Bulušek, Miroslav
Brebera, Jiří Rut a Miroslav Miřejovský.
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Pro ty, kteří se již nemohou dočkat znovuotevření podcho-
du pod železniční tratí máme dobrou zprávu. „Termín ote-
vření 30. dubna bude dodržen“ říká ing. Kristiánová, zástup-
ce investora - Správy železniční dopravní stavby.

Nad vašimi dotazy

Trh práce
na Přeloučsku

Inzerce

Inzerce
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Zacházíte se svou platební kartou bezpečně?

% nikdy nenechávejte platební kartu bez dozoru
% chraňte platební kartu před kapesními zloději a ukládejte

ji výhradně ve vnitřních kapsách blízko těla, ve vhodných
pouzdrech apod.

% noste platební kartu odděleně od osobních dokladů a pe-
něz

Víte, jak se vyhnout zničení své platební karty?

% chraňte platební kartu před mechanickým poškozením (po-
škrábáním, ohýbáním)

% neodkládejte platební kartu do blízkosti televizoru, radiopři-
jímače, mobilního telefonu, počítače, mikrovlnné trouby a po-
dobných objektů, které mohou elektromagnetickým zářením
poškodit údaje na magnetickém proužku

Na co se zaměřit při uzavírání smlouvy 
o vystavení platební karty?

% platební kartu při převzetí ihned podepište
% při uzavírání smlouvy o vydání platební karty stanovte vždy

rozumný limit jak pro hotovostní výběr z bankomatu, tak
pro bezhotovostní platby; v případě ztráty či odcizení karty
Vám nebude způsobena tak velká škoda

% zjistěte si pravidla blokace své platební karty u peněžního
ústavu, který Vám platební kartu vydal

% informujte se, v jakých případech jste povinni zadávat
PIN (Personal Identification Number = osobní identifikač-

ní číslo) při transakci u obchodníka; ne vždy se musí PIN
zadávat!

% zablokujte si platební kartu k platbám přes internet, nevy-
užíváte-li této služby

Víte, jak předcházet zneužití Vaší platební karty?

% platební kartu zásadně nikomu nepůjčujte
% zapamatujte si PIN ke své platební kartě; nikdy ho neu-

schovávejte společně s kartou
% nesdělujte nikomu Váš PIN, a to ani rodinným příslušníkům,

Policii České republiky ani bankám - nikdo není oprávněn
Váš PIN vyžadovat!

% uložte si do mobilního telefonu telefonní číslo na svou ban-
ku pro případné provedení blokace karty

% pozor na „podvodné“ e-mailové zprávy, které přijdou do Va-
ší e-mailové schránky a upozorňují, že mohlo dojít ke zne-
užití Vaší karty - mail vypadá obvykle věrohodně (bývá tam
logo značky karty) a vyzývá Vás, abyste vepsali do přilože-
ného formuláře Vaše údaje, pomocí kterých bude provede-
na kontrola Vaší karty - podobné maily mohou být podvod,
proto zvažujte jakékoli poskytování svých údajů

Při bezhotovostních platbách v obchodech,
restauracích i jinde

% PIN při platbě zadávejte co nejopatrněji (požádejte okolní
osoby o patřičný odstup či klávesnici zakryjte rukou)

% nespouštějte platební kartu z dohledu, máte právo být fy-
zicky přítomni každé transakci

Součástí dnešního příspěvku jsou již
poslední rady, tentokráte v oblasti rizik
spojených s držením platební karty. Jen
připomínám, že během posledních čtyř
vydání jste byli seznámeni s následují-
cími radami a doporučeními - Rady pro
seniory (Jak se chovat bezpečně doma,
jak zvýšit své bezpečí a ochránit svůj
majetek, bezpečí na ulici), Jak neusnad-
ňovat kapsářům práci (Peníze, doklady,
platební karty, zavazadla), Chraňte své
peníze (Rizika při výběru investiční spo-
lečnosti či fondu, rizika při uzavírání ob-
chodních vztahů) a Rizika spojená s dr-
žením platební karty (Jak předcházet je-
jímu zneužití, jak se chovat u peněžních
bankomatů, jak postupovat při ztrátě ne-
bo odcizení). Věřím, že tyto rady poslou-
žily nejen našim seniorům ale všem, kte-
ří mají svou bezpečnost na paměti.

V minulých týdnech probíhal kurz se-
beobrany pro ženy a dívky. Zde se dob-
rovolnice celkem v 36 hodinách výuky

seznamovaly nejen se sebeobranou, ale
i s právním minimem. Kurz rovněž pro-

bíhal v obci Břehy, a společně ho kaž-
dou hodinu navštěvovalo téměř 30 žen.
Tak jako v roce loňském se kurz setkal
s kladnou odezvou a v roce příštím bu-
de pokračovat.

Všem občanům dále připomínám, že
jejich volení zástupci, tj. rada i zastupi-
telstvo města projednávaly problemati-
ku bezpečnosti ve městě na svých za-
sedáních již mnohokráte včetně celých
souborů opatření a návrhů na zlepšení
stávající situace. V důsledku těchto jed-
nání bylo přijato radou města i zastu-
pitelstvem města usnesení o Programu
prevence kriminality na místní úrovni
Partnerství. Projekt byl vypracován za
účelem získání státní účelové dotace
na vybudování kamerového dohlížecí-
ho systému čítajícího operační středis-
ko a 6 pevných kamerových bodů. Dne
7. března obdržela pí starostka zprá-
vu Ministerstva vnitra ČR, že město
Přelouč jako jedno z mála uspělo a re-
publikový výbor rozhodl, že požadova-

&

Platební karty

Městská policie informuje



nou dotaci městu poskytne v plné výši
1.230.000,- Kč (1. fáze) a v průběhu
dvou let bude vybudován kamerový
systém v hodnotě téměř 2 miliony.

Na samotném programu PARTNER-
STVÍ se ale nepodílela pouze sama měst-
ská policie, ale především Ing. Lukáš
Kuchyňka z odboru správy majetku
a Mgr. Šárka Dušková, z odboru sociál-
ního. Za získání dotačního titulu patří
právě jím dvěma dík největší.

Nyní k přehledu několika zajímavých
situací od 18. 2. 2005 do 21. 3. 2005:

' 19. 2. v 14.40 hod. jsme byli přivolá-
ni do prostoru Labiš\at, kde skupina
mladíků cvičila své psy tím, že je ne-
chala volně pobíhat a honit zvěř a na
upozornění protiprávního jednání star-
ším mužem mladíci reagovali výhruž-
kami a sprostými nadávkami. Po zjiš-
tění jejich totožnosti a zklidnění psů

bude jejich jednání mít ještě dohru na
služebně MP

' 21. 2. v 21.20 hod. hlídka MP vyjíždě-
la na nádraží, kde byl z vlaku vyve-
den neplatič. Jelikož byl bez dokladů
totožnosti, byl předveden na PČR

' 22.2. a 23.2. v dopoledních hodinách
jsme řídili dopravu na mostě přes La-
be z důvodu dopravních nehod, které
se naštěstí obešly bez zranění.

' 23. 2. v 15.30 hod. jsme řešili rodin-
né neshody v jedné z rodin kam se
pravidelně vyjíždí, když jsou její čle-
nové posilněni alkoholem. Situace by-
la uklidněna a jako již tradičně žád-
ný z jejich členů nechce podat trestní
oznámení

' 25. 2. v 00.30 hod. telefonovala obslu-
ha jednoho z barů, že tam mají agre-
sivního hosta, který je ohrožuje nožem.
Hlídka na místě muže za použití hma-

tů a chvatů sebeobrany odzbrojila,
zpacifikovala a předala s podezřením
ze spáchání trestného činu k další-
mu šetření kolegům z PČR

' 26. 2. v 10.40 hod. drobná krádež
v Plusu, řešeno blokovou pokutou

' 28. 2. v 11.55 hod. jsme na upozorně-
ní občanů vyjížděli k lávce na Slaví-
kovy ostrovy, kde se v Labi topila srna,
byla zachráněna a odvezena k hos-
podáři mysliveckého spolku

' 5. 3. v 21.40 hod. nám byl oznámeno,
že v jednom z domů v ul. ČSA si partič-
ka mladých uspořádala mejdan, což
by nebylo nic tak hrozného, kdyby se
po odchodu z domu nebavili kopáním
do světel zaparkovaných aut. Byli za-
drženi a případ bude dořešen u pře-
stupkové komise s náhradou škody

' 6. 3. v 1.15 hod. jsme společně s PČR
řešili rvačku před Maddoxem, kde je-
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% zkontrolujte, zda Vám byla karta v pořádku vrácena a zda
je to opravdu Vaše karta

% dohlédněte na to, aby byl k jedné Vaší platbě vyhotoven
pouze jeden doklad o provedení transakce

% nevyhazujte doklady od provedených transakcí včetně po-
tvrzení výběrů z bankomatů a uschovejte je alespoň po
dobu 3 měsíců

Bezpečně u peněžních bankomatů!

% k bankomatu přistupujte jednotlivě
% v průběhu transakce se ři�te pouze pokyny na obrazovce,

nikdo nemá právo Vaši operaci přerušit
% nenechte se u bankomatu tísnit cizími lidmi, a to ani v pří-

padě, že se prohlašují např. za opraváře či správce ban-
komatu

% pokud se Vám zdá, že Vás někdo při výběru sleduje, stornuj-
te transakci

% nezadávejte PIN v blízkosti cizích osob, nenechte je nahlí-
žet přes rameno!

% PIN zadávejte pouze na klávesnici bankomatu, nikoliv jako
vstupní kód na zařízení u dveří k místu výběru

% nenechte se oklamat tvrzením cizí osoby, že peníze, které
právě vybíráte, zde před chvílí zapomněla (jedná se o pod-
vody s tzv. zapomenutými penězi)

% všímejte si nestandardně fungujících a vypadajících banko-
matů, zejména různých poškození či neznámých přídavných
zařízení (čtecí zařízení, skrytá miniaturní kamera připevně-
ná např. lepící páskou apod.) a neprodleně o tom informuj-
te obsluhu i Policii ČR

% pokud musíte vybírat peníze v noci, zvolte si dobře osvětle-
ný bankomat

% jakékoli podobné problémy s výběrem peněz z bankomatu
hlaste svému peněžnímu ústavu nebo Policii ČR

Jak postupovat při ztrátě či odcizení 
své platební karty?

% prove�te okamžitou blokaci platební karty u peněžního ústa-
vu, který Vám kartu vydal

% mějte u sebe číslo platební karty (nikoli PIN!), v případě blo-
kace je můžete potřebovat; číslo karty však mějte umístěné
odděleně od karty a PIN

% ztrátu či odcizení karty hlaste neprodleně na Policii ČR nej-
lépe v místě, kde došlo k její ztrátě či odcizení, nebo na
linku 158

Další cenné rady...

% věnujte svým platebním kartám náležitou pozornost a pra-
videlně kontrolujte, zda Vám žádná z nich nechybí

% pravidelně kontrolujte peněžní transakce na výpisech z účtu
% pojistěte se proti ztrátě platební karty
% nezadávejte si u Vaší karty a u mobilního telefonu stejný

PIN
% při nákupu přes internet se vyhýbejte neznámým portá-

lům, především pak nezadávejte číslo karty pouze proto,
že si na portále údajně chtějí ověřit klienta; při nákupu pro-
střednictvím internetu čtěte vždy pozorně obchodní pod-
mínky

% pokud naleznete platební kartu, odevzdejte ji na kterékoli
služebně Policie ČR, do schránky důvěry nebo na pobočce
jakékoli banky

Nejúčinnější ochranou proti 
zneužití platební karty je 

OPATRNOST JEJÍHO DRŽITELE!

&



den z aktérů skončil s úrazem hlavy
a druhý se zlomenou rukou. Do pří-
jezdu záchranky byla poskytnuta prv-
ní pomoc a případ řeší PČR jako ublí-
žení na zdraví

' 6. 3. v 21.43 hod. se v jedné z inte-
grovaných obcí v místní hospodě do-
pouštěl mladý muž narušování občan-
ského soužití, kde posílen alkoholem
napadal zdejší obsluhu Po zklidnění
a zjištění totožnosti byl vykázán a je-
ho jednání bude řešeno blokovou po-
kutou

' 7. 3. v 23.40 hod. hlídka vyjíždí na po-
plach jednoho z objektů napojených
na Pult centralizované ochrany. Na
místě zjištěno, že objekt je narušen
a že se ho někdo pokusil vykrást. By-
la také ihned přivolána PČR a pso-
vod. Po hodině pátrání byli dva pa-
chatelé zadrženi, a budou obviněni
z trestného činu

' 12. 3. v 4.50 hod. opět rvačka před
Maddoxem, tentokrát to odnesly vy-
ražené zuby

' 12. 3. v 23.20 hod. nám telefonovali
sousedé z jednoho domu na sídlišti,
že zde dochází k rušení nočního kli-
du. Na místě bylo zjištěno,že si mla-
dík spletl bytový dům s diskotékou.
Ihned hudbu vypnul a hluk se již
neopakoval, proto byl přestupek vy-
řešen domluvou 

' od 14. 3. do 22. 3. jsme
opět kontrolovali v den-
ních i nočních hodi-
nách stav hladiny La-
be, která letos prozatím
dosáhla výšky, kdy byl
vyhlášen II. povodňový
stupeň 

' 16. 3. - v tento den za-
se řádili v obchodních
domech (PENNY-PLUS)
zloději, celkem byli při-
stiženi tři a všechny
jsme za jejich činnost
po řádné lustraci ohod-
notili blokovými poku-
tami

' 16. 3. tento den jsme
také museli svolávat do-
brovolné hasiče, jelikož
v prostorách bývalého
VOP hořel sklad pneu-
matik

' dále v tento den se také v 14.00 hod.
vyboural a otočil na bok kamion v uli-
ci Nádražní, řidič utrpěl úraz hlavy,
bylo mu poskytnuto ošetření a přivo-
lán lékař

' 21. 3. v 10.15 hod. nám oznámili ze
záchranky, že v ul. Kladenská ošetřu-
jí ženu, která vyskočila z okna v 1. pat-
ře. Na místě byl také její totálně opilý
druh, který byl převezen na záchytku
a z důvodu podezření, že žena nevy-
skočila sama, byla přivolána krimi-
nální služba PČR

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

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

Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč 
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Matematické soutěže
Se stejnou pravidelností, s jakou po

zimě přichází jaro, konají se v tuto roční
dobu matematické soutěže Pythagoriá-
da a Klokan. První z nich je určena žá-
kům 6. a 7. tříd. 16. a 18. února se jí zú-
častnilo celkem 46 žáků. Nejlépe si vedli
Petr Brudný, Petra Pavelková ze 7. třídy
a Petra Dobiášová s Petrem Kalouskem
ze 6. třídy. Všichni jmenovaní postupují
do okresního kola.

V pátek 18. března se uskutečnil Ma-
tematický klokan 2005. Pro žáky základ-
ní školy jsou určeny 3 kategorie. V ka-
tegorii Klokánek soutěžilo 89 žáků 4.
a 5. tříd, nejlepších výsledků dosáhli Jiří
Jezdinský, Jiří Černík, Robin Blažek, Pa-
vel Drábek, Martina Steklá. Kategorie
Benjamín (6. a 7. třída) se zúčastnilo
35 chlapců a děvčat, nejvíc bodů získa-
li Michaela Balánová a Tomáš Vavřina.
A v kategorii Kadet, ve které své „šedé
buňky mozkové“ namáhalo 21 žáků 8.
a 9. ročníků, nejúspěšnějšími byly Kris-
týna Dostálková a Karolína Žáková. 

Všem zúčastněným děkujeme a úspěš-
ným řešitelům blahopřejeme.

Mgr. Hana Jelínková

Kdo umí, ten…
Postup do vyřazovacích bojů z první-

ho místa, pět zápasů - pět vítězství, skó-
re 18 : 0, To je výsledek našich chlapců
na turnaji Hokejbal proti drogám 2005.

Skvělý výsledek, fantastická hra, ko-
lektivní výkon a nepřehlédnutelné indivi-
duální výkony zdobily náš tým po celou
dobu turnaje. Tento fakt potvrdili i hráči
extraligových Pardubic svým potleskem
při povedených akcích našich chlapců.

Také v individuálních statistikách jsme
obsadili první tři místa. Malý B. 7 (5+2),
Šolta R.5 (4+1), Štefanský D. 5 (3+2).

PaeDr. Milan Souček

Basketbal
Naše družstvo dívek postoupilo do zá-

věrečných bojů turnaje v basketbalu. Po
velmi dobrém výkonu obsadily 4. místo,
když velmi citelně chyběla nemocná Ni-
kola Žáková. Výsledky byly následující: 
ZŠ Masarykovo n. : ZŠ Závodu Míru

14        :        34
ZŠ Masarykovo n. : ZŠ Štefánikova

16        :        21

Sestavu družstva tvořily: K. Žáková,
J. Šoltová, P. Bednářová, K. Dostálková,
E. Richterová, M. Rambousková. K. Ma-
lá, M. Vančurová, N. Švejdová.

Bc. M. Bulušek

První krůčky lyžařů 
z pohledu dívek a chlapců

Při příjezdu na hory jsme se s kama-
rádkou divily, kolik tam je sněhu, proto-
že jsme ho tolik pohromadě ještě nevi-
děly. Také jsme obdivovaly podobu zimy
na horách, zasněžené kopce a stromy.
Byla to neuvěřitelná krása. Když jsme při-
jeli na chatu, vzal si každý z nás svou
tašku a ubytoval se na pokoji. I přesto,
že tam byly docela nepohodlné postele,
se mi tam moc a moc líbilo. Jídlo bylo
výborné. Hned první den jsme šli na ma-
lou sjezdovku rozdělit se do družstev. Ne-
uměla jsem lyžovat, proto jsem byla ve
třetím družstvu. Postupem času jsem se
docela naučila lyžovat. Po večerech se
hrály společenské hry, a to mě velmi ba-
vilo. Když jsme měli jet prvně na velkou
sjezdovku, tak jsem se strašlivě bála, ale
když jsem ji sjela, těšila jsem se na příští
den, až na ni pojedeme znovu. Měli jsme
tam také dvě skvělé diskotéky. Byl to
týden plný zážitků. Při odjezdu jsme se

s kamarádkou dlou-
ho loučily s krásou
kolem nás. Nejradě-
ji bychom tam ales-
poň ještě jeden den
zůstaly.

V neděli 13. března se sedmáci sba-
lili a vyrazili na lyžařský výcvik do Jedlo-
vé v Orlických horách. Jako dozor s ná-
mi jeli čtyři učitelé. Když jsme přijeli na
místo, postupně jsme se ubytovali na
svých pokojích. Já jsem byl na pokoji ješ-
tě se šesti kamarády. Hned první den
jsme vyrazili na kopec lyžovat. Já to ne-
uměl, a tak jsem byl ve skupině začáteč-

níků. Naši skupinu vedla paní učitelka
V. Pokorná. Ta měla trpělivost s vysvět-
lováním, jak správně krčit kolena, jak se
naklonit a dát správně lyže. Snažil jsem
se, a proto jsem se dostal během dvou
dnů do skupiny pokročilých lyžařů. Na
kopci si skoro všichni pěkně užívali. Jen
tři dívky neš\astně spadly a narazily si ko-
lena. Na chatě Kristýna nám skvěle vaři-
li. Po večeři jsme si mohli zahrát kuleč-
ník a další společenské hry. Na odjezd
domů jsme se vůbec netěšili, protože se
nám tam moc líbilo - hlavně příroda a sníh.

Petr Fejl, 7.A 

Hudební pořad 
„Od Tábora až k nám“

Již podruhé se žáci naší školy setka-
li v Záložně s profesory teplické konzer-
vatoře. Jména muzikantů si nezapama-
tovali, ale mnozí věděli, že jeden hraje
na klávesy a druhý na španělskou kon-
certní kytaru. Ti, kteří rádi zpívají, se tě-
šili, že se naučí nové písničky, které ve
svých učebnicích hudební výchovy urči-
tě nenalistují. A měli pravdu. Zpívaly se
písničky O Tábora až k nám, Krásná pa-
sačka husičky pásla v zeleném háječku
pod javorem, Až já pojedu přes ten les,
K Budějicům cesta, Budějice překrásný
jsou město a další.

Nás učitele těšilo, že se děti dokáza-
ly zamyslet nad písní, kterou právě zpí-
valy, rozpoznaly, zdali je v rytmu polky
nebo valčíku. Radost jsme měli i z na-
šich nejmenších - prvňáčků.

Dokázali v soutěžích bez zaváhání
odpovědět např. že píseň Od Tábora až
k nám je ve veselé durové tónině a pí-
seň Až já pojedu přes ten les ve smutné
mollové tónině. Šikovní „druháci a tře-
\áci“ si možná v hodinách hudební vý-
chovy vzpomenou na známé skladby
B. Smetany a A. Dvořáka, které v pořadu
také zazněly.

Co napsat na závěr? Tento hudební
pořad naše žáky určitě obohatil. Přání
nás učitelů je, aby nabídky pořadů pro
školu byly opravdu kvalitní.

Mgr. Markéta Černohlávková

POZOR!!!
Základní informace o naší škole mů-

žete získat na adrese: www.zsmn.aktu-
alne.cz! 
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Úspěchy v soutěžích

Německý jazyk
Po úspěchu v okresním kole v kon-

verzaci v německém jazyce se nám da-
řilo 23. února i v kole krajském. Martin
Babka z 9.A tady v silné konkurenci
získal výborné třetí - bronzové místo. 

Blahopřejeme. 
Mgr. Sv. Dolanová

Olympiáda v českém jazyce 
Okresní kolo proběhlo 1. března v Par-

dubicích. Za naši školu se zúčastnily dvě
soutěžící, které nejlépe obstály ve škol-
ním kole: Jana Nejrálová a Veronika Vav-
řinová z 9.C.

Mezi 50 účastníky, vítězi školních kol
v okrese, vybojovala Jana Nejerálová skvě-
lé 2. místo, Veronika Vavřinová stejně cen-
né 3. místo. Obě postupují do krajského
kola, které se bude konat 28. dubna.

Mgr. J. Myšičková

Úspěšné dívky z 9.C, zleva: J. Nejerálová,
V. Vavřinová, M. Jarošová

Alina Kulakovská z 6.C
obsadila 3. místo v recitační soutěži

Okresní kolo v recitaci
jednotlivců a kolektivů se uskutečni-

lo v Pardubicích ve dnech 16. a 17. břez-
na. I zde jsme měli své zástupce. Vynika-
jící výkon podala Alina Kulakovská ze
6.C a druhým místem si zajistila postup

do krajského kola. Blahopřejeme a kon-
cem dubna držíme palce.

Mgr. V. Jelínková

Chemická olympiáda
je další ze soutěží, kterých se naši žá-

ci účastní. Školní kolo absolvovalo 10 žá-
ků, kteří navštěvují volitelný předmět che-
micko-biologická praktika. Pardubickou
komisí byly do okresního kola vybrány
práce Jany Nejerálové a Kamily Kujovské.
Okresní kolo, kterého se 4. března zú-
častnilo celkem 30 soutěžících, se sklá-
dalo z teoretické textové části a z prak-
tické části, která proběhla v laboratoři.
Jana Nejerálová obsadila 5. místo a Ka-
mila Kujovská 23. místo. Děkujeme za
příkladnou reprezentaci školy.

Mgr. H. Kalinová

Kulturní akce 
jsou samozřejmou součástí výuky,

a to nejen ty, které se žáky navštívíme
v Přelouči. Také letos jezdí žáci 7. - 9. roč-
níku v rámci předplatného do VČD v Par-
dubicích. Jedná se o 53 dětí, kterým auto-
busovou dopravu již druhý rok hradí Klub
přátel ZŠ. Letos jsem zatím viděli tři hry:
Hrobka s vyhlídkou, Princezna se zlatou
hvězdou na čele a Cyrano v Buffalu. Tě-
šíme se na další tři představení, která do
června ještě navštívíme.

Mgr. J. Klečková

Předškoláci u počítačů
Na přelomu března a dubna zahájí

na prvním stupni svou „výuku“ pro zá-
jemce o počítač z řad budoucích prvňáč-
ku naší školy KRTEČKOVA POČÍTAČOVÁ
ŠKOLA. Pod vedením paní uč. Jarošové
(autorky projektu) se děti, rozdělené do
tří skupin, ve třech lekcích seznámí při-
měřenou formou se základy práce s po-
čítačem. 

Mgr. V. Jelínková

Výtvarné Duhové dílny
pro zájemce o výtvarnou činnost pro-

běhly v březnu na prvním i druhém stup-
ni naší školy. Jedná se o účast v projek-
tu Duhová energie, která na mimoškolní
výtvarnou činnost poskytla finanční pří-
spěvek. Duhové dílny, které vedou paní

uč. Myšičková a Tužilová podpoří volnou
časovou aktivitu dětí i v dubnu. 

Mgr. V. Jelínková

Ve volném čase malují děti
pod vedením p. uč. Tužilové na sklo

Práce děti velice zaujala

Podle svého návrhu si děti
vyzdobily i skleničky

Děti a malíř
Jaké náměty kreslí malíř nejraději?

Jak dlouho trvá namalování obrazu? Ko-
lik už jich asi vytvořil?

Na tyto a další otázky odpovídal při
zajímavé besedě p. I. Štěpánek, zdejší zná-
mý malíř. Konala se v městské knihov-
ně a zorganizovaly ji pro žáky 6.A třídy
ZŠ Smetanova zdejší knihovnice.

Pan Štěpánek vyprávěl o své cestě za
malováním, o současné práci. Prohlédli
jsme si zajímavé návrhy na různé obaly,
obrazy, kalendáře, pohledy z našeho měs-
ta i jiných míst. Všem se beseda moc lí-
bila, nebo\ byla naplněna milou a poho-
dovou atmosférou, jaká dýchá i z obrazů
p. Štěpánka.

Děkujeme všem pracovnicím knihov-
ny za přípravu této akce a p. Štěpánkovi
přejeme mnoho dalších tvůrčích a osob-
ních úspěchů.

Žáci 6.A a J. Myšičková (tř.uč.)
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Úvodní měsíce druhého pololetí školního roku patří vedle studia
maturitním plesům, sportovním kurzům, soutěžím a olympiádám:
$Poznámkou se vrátíme k bilanci za první pololetí. Výsledky na-

jdete pod odkazem Výsledky studium na našich stránkách.
$ Třída  oktáva, která byla doplněna výběrem školy, zahájila dru-

hé pololetí školního roku neobvykle. Vítěz loňské celoroční spor-
tovní soutěže podnikl lyžařský zájezd do rakouského střediska
Hinterstoder. První únorový čtvrtek bohužel  selhal jako ideální
termín, sněhová vánice a výpadek elektrického proudu v oblas-
ti značně zredukovaly lyžařské aktivity. 

$Z alpských strání do přeloučské Záložny na taneční parket, tak
by bylo možné popsat další kroky našich studentů posledních
ročníků. Přípravám tomboly, výzdoby, šatů a účesů na chvíli
částečně ustoupila i výuka, vždy\ se konal již 50-tý ročník ma-
turitních plesů. Tradiční setkání studentů, maturantů i nedáv-
ných absolventů školy opět zcela naplnilo celou budovu.

$Ve stejném termínu se studenti prvního ročníku, kvinty a se-
kundy zdokonalovali v základech carvingového oblouku na
svazích pod prezidentským expresem - novou čtyřsedačkovou
lanovkou, která byla postavena v lyžařském areálu Aldrov
Vítkovice. Ani zde nás příroda nešetřila a přívaly sněhu dopro-
vázené větrem dokonale prověřily naši fyzickou i duševní kon-
dici a odolnost.

$Olympiáda v anglickém jazyce - v okresním kole se umístila
na 4. místě B. Hývlová (VII). Ještě úspěšnější byl její bratr
M. Hývl (IV), který ve své kategorii v Pardubicích vyhrál a po-
stupuje do oblastního kola. Úspěch podtrhl bronzovým stupín-
kem M. Šefčík ve stejné kategorii.

$Olympiáda v českém jazyce - v okresním kole jen málo bodů
chybělo V. Dvořákové (3.A) k třetí příčce, umístila se na 5. mís-
tě, osmá skončila K. Hudcová (2.A).

$Olympiáda v dějepisu - naše barvy nejlépe hájil M. Horáček
(III), který se umístil v okresním kole na 7. místě.

$Olympiáda v matematice - J. Klečka (VII) v krajském kole potvr-
dil v soutěži své matematické schopnosti a obsadil 8. místo.

$Olympiáda v chemii - ještě jednou všestranný M. Hývl. V okres-
ním kole stejně jako v AjO zvítězil a postoupil tak do oblast-
ního kola v Hradci Králové.

$Sportovní olympiáda v košíkové - mladé družstvo žáků nižší-
ho gymnázia postoupilo do závěrečného turnaje, kde po vy-

rovnaných zápasech se silnými celky pardubických škol vy-
bojovalo 3. místo.

Všem studentům blahopřejeme a v případných dalších kolech
přejeme co nejlepší výsledky.

Více informací, foto a výsledky na www.gymnaziumprelouc.cz

Soutěž ZUŠ České republiky
Jako každoročně se žáci naší  účastnili školy i v letošním

roce soutěže ZUŠ vyhlašované MŠMT ČR. Soutěžilo se ve hře
na klavír, akordeon, kytaru a smyčcové nástroje. 
V okresním kole se naši žáci umístili takto:
hra na klavír:
I. kategorie: 1. místo s postupem 

do oblastního kola Tereza Luňáková 
2. místo Eva Jiráková
čestné uznání Barbora Měkotová

II. kategorie: 3. místo Robin Blažek
IV. kategorie: čestné uznání Anna Pokorná
VI. kategorie: 1. místo Marie Ptáková
VII. kategorie: 2. místo Lucie Blažková

3. místo Bohdana Nováková
X. kategorie: 2. místo Marie Bláhová

3. místo Pavlína Barešová
hra na akordeon:
7/I. kategorie: 2. místo Šárka Mazáčová
1/II. kategorie: 1. místo s postupem 

do oblastního kola Denisa Hrůšová
akordeonové duo: 1. místo s postupem Leona Šenková

do oblastního kola Michaela Šorfová
hra na housle:
0. kategorie: 3. místo Karolína Železná
II. kategorie: čestné uznání Adam Skála

Chtěla bych poděkovat všem soutěžícím, učitelům i rodi-
čům za svědomitou přípravu a skvělou reprezentaci naší školy
i města Přelouč. Věříme, že se našim muzikantům bude dařit
i v dalších kolech a hudba bude vždy obohacovat jejich život.
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! Přeloučské školství 

V druhém
pololetí

Co nového
v Základní umělecké škole



Členové divadelního souboru Z-Ušáci
účinkují v inscenacích VČD Pardubice

Dovednosti a rozvoj svého talentu pod vedením pana
Mgr. Rumpíka zúročují naši žáci stále více i na pódiu Výcho-
dočeského divadla v Pardubicích po boku profesionálních her-
ců - kolegů. Své příležitosti v letošní divadelní sezóně získali
jako hosté ze ZUŠ Přelouč:
Eliška Dohnalová -  veselohra: Šumař na střeše
Kateřina Minaříková -  Pavel Kohout: Král Colas Kolikátý
Tereza Válková
Aleš Doležal -  William Shakespeare: 

-  Veselé paničky Windsorské
Jan Novotný
Aleš Doležal -  muzikál: Do naha !
Jan Novotný.

Zájezd na veřejnou generálku ČF
Ve čtvrtek 21. 4. 2005 pořádá ZUŠ Přelouč ve spolupráci

s výborem SRPŠ pro své žáky zájezd na veřejnou generálku
České filharmonie. Doprava vlakem a vstupenky na koncert
jsou hrazeny z prostředků SRPŠ. Doufáme, že naše pozvání oslo-
ví co nejvíce našich žáků a společně tak zažijeme spoustu ne-
všedních zážitků.

Jana Bednářová - ředitelka školy
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pořádá v rámci „Národního programu počítačové gramotnosti“
dvouhodinové kurzy zaměřené na tři témata:

( Jak na počítač (kurz je určen pro všechny začínající uži-
vatele osobních počítačů, kteří zatím s počítačem nepra-
covali nebo mají jen velmi malé znalosti),

( Texty v počítači (kurz je určen pro začínající uživatele o-
sobních počítačů, kteří nemají zkušenosti s vytvářením a
upravováním textů v počítači),

( Internet a e-mail (kurz je určen pro začínající uživatele
osobních počítačů, kteří chtějí pracovat s internetem a vy-
užívat možnosti elektronické pošty).

Kurzy se budou konat vždy od 17.00 hodin v Domě dětí a mlá-
deže Přelouč v těchto termínech:

2. 5. 2005 Jak na počítač
9. 5. 2005 Texty v počítači

16. 5. 2005 Internet a e-mail
Účastníci zaplatí 100,- Kč za každý kurz.

Dále dům dětí a mládeže připravil počítačový kurz pro mírně
pokročilé v rozsahu 12 hodin v termínu od 21. 4. 2005 do
26. 5. 2005, vždy ve čtvrtek od 17.00 hodin do 19.00 hodin.

Cena je 1 000,- Kč

Více informací poskytnou pracovníci DDM na telefonním čísle
466 672 003 nebo osobně na adrese Dům dětí a mládeže,
Veverkova 752, Přelouč.

Dům dětí a mládeže v Přelouči, Veverkova 752,
telefon 466 672 003

pořádá letní tábory

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

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

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

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

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

Cena tábora: 400,- Kč

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

II. běh: 14. 7. - 24. 7. 2005

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

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

Pionýrská skupina pořádá dětský letní tábor

v Budislavi u Litomyšle
v termínu 1. 8. - 14. 8. 2005. 

Přihlášky se budou vydávat 12. a 13. 4. od 16 do 18 hod.
na adrese: Marie Mikešová, Choceňská 1187, Přelouč.

Telefon: 466 955 099, mobil: 603 517 946.

Dům dětí a mládeže
Přelouč

V sobotu 19. února se konal v obcí Veselí masopustní
rej. Zájem o tuto již tradiční akci naší obce byl velký, se-
šlo se více než 100 masek a tak na Veselí bylo veselo.
Nad bezpečností této slavnosti dohlížela Městská policie
Přelouč společně s policií ČR. Obecní úřad Veselí děkuje
touto cestou Městské polici Přelouč, která za účasti velite-
le P. Veselého pomáhala při této akci zabezpečovat pořá-
dek na silnici III. třídy.                       

Oldřich Valenta, starosta obce



Již podruhé jsme vyrazili do hor, abychom prožili jarní prázd-
niny někde jinde, než doma u televize. Strávili jsme nádherný
týden v prostředí Broumovských hor na skautské roubené cha-
tě v Janovičkách. Nejenom že jsme se bavili a sportovali, ale ta-
ké jsme se dozvěděli spoustu užitečných věcí. Přijeli zkušení
zdravotníci s přednáškou o základech zdravovědy. V praxi jsme
si mohli vyzkoušet např. resuscitaci na figuríně nebo přivolání
pomoci v případě nehody, což bylo pro některé účastníky doce-
la obtížným úkolem.

Podnikli jsme i několik výletů do okolí. Podívali jsme se do
nedalekého Broumova a poznali krásy zasněžených Broumov-
ských stěn. Kromě lyžování na sjezdovce položené blízko cha-
ty, jsme také na jeden den vyjeli na sjezdovku o něco větší do
vesnice Machov.

Mimo jiné se nám podařilo také rozdělat oheň na sněhu,
odlili jsme hned několik stop ze sádry a dvě odvážné dívky pře-
spaly v iglú. Každý večer nás čekal nabitý program např. „Večer
v casinu v Las Vegas“ nebo „Tučňákův sedmiboj“

Celý Zimák jsme přežili ve zdraví, s úsměvem a písničkou na
rtech a tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří pro nás zim-
ní tábor připravovali a doufáme, že se příští rok sejdeme znovu,
minimálně ve stejném počtu.

Za účastníky tábora Lucka Svobodová - Roštěnka
a Lenka Tomášková - Hyena

Celkem sedmkrát vyrazili Přeloučští skauti v právě končící
zimní sezóně na hory a z toho pět výjezdů bylo určeno převáž-
ně pro veřejnost. Na celkem pěti výjezdech se na hory svezlo
přes dvě stě Přeloučáků.

„Zájem o výjezdy byl nejvěší v únoru. To jsme museli asi tři-
cet zájemců odmítnout“, říká Kačka Klapková, koordinátorka
výjezdů a dodává: „Řada lidí se však hlásila na poslední chvíli
a třeba i poslední večer. To už se pak nedá nic dělat ani při-
objednat větší autobus.“

První zájezd se spojoval s výjezdem skupiny turistů a druhý
jsme museli zrušit. Pak už zájem zpravidla převyšoval možnosti
autobusu. Až poslední březnový výjezd byl opět méně obsazený.

Na výjezdech se nedá vydělat
Ani to nebylo cílem. Skauti jsou nezisková organizace.

Autobusy jezdili plné i díky poměrně příznivé ceně. Dospělí
platili 120,- Kč a děti jen stovku. Přestože náklady průměrný
výjezd činily cca 6000 Kč. Není pak těžké spočítat si, že ak-
ce by se sotva zaplatila i při plné obsazenosti dospělými. 

Uspořádat úspěšnou akci není legrace
Informace o celém projektu bylo třeba rozšířit mezi lidi. By-

lo třeba připravit projekt, zajistit autobusy, připravit články do
Roštu, vydat padesát letáčků a roznést je, připravit hlášení pro
městský rozhlas, spolu s další skautskou náborovou akcí roz-
nést 2000 letáčků po schránkách v Přelouči a okolí atd.

Tady bych chtěl poděkovat všem, kteří se na akci podíleli.
Jmenovitě zvláště Kačce Klapkové, která přispěla největším dílem.

Tři, bez nichž by to nešlo
Na výjezdy jsme si se slevou pronajali autobus od společ-

nosti AP TOUR, Nový Bydžov, která nám zajistila dopravu za
sníženou sazbu. Dále nám obrovským způsobem pomohl náš
dlouhodobý partner INFAK Přelouč, přes nějž se přihlásila zhru-
ba čtvrtina lidí. INFAK nám zdarma vybíral peníze a pomohl nám
také s propagací.

V neposlední řadě je třeba poděkovat městu a jeho spor-
tovní komisi. Ta nám na přispěla na ztrátu z těch výjezdů, kte-
ré neměly plnou obsazenost. 

A jak příště?
Pro příští zimu zvažuje Junák každotýdenní lyžování. Pro-

jekt není až tak ztrátový, využívá ho rostoucí počet Přeloučá-
ků a myslíme si, že je to služba, která má pro občany města
význam. Vše je ale zatím ve stádiu úvah. Co vy na to? Myslíte,
že by to mělo význam?

Za Junáka - vedoucí střediska Ing. Pavel Matouš

Junák Přelouč letos registruje 121 členů v sedmi oddílech.
Vloni ve stejném období jsme registrovali 105 členů v šesti
oddílech a v září 2004, kdy jme vydali „Průvodce přeloučské-
ho dítěte po volném čase“ jsme evidovali 110 skautů.

Na nárůstu se podílely zejména dívky, které mají v posled-
ních dvou letech výrazně stoupající zájem o činnost. 

Do budoucna chceme rozjet sportovní oddíl, který měl pů-
vodně zahájit činnost už v únoru. Přihlásilo se však jen 5 čle-
nů, což na založení nestačí. Předpokládáme však, že v září kdy
děti kroužky vybírají, by mohl být podstatně vyšší zájem.

Dále skauti uvažují o založení nejmladší kategorie pro před-
školáky a prvňáky. V oddíle Bobříků by si děti hrály, malovaly,
poznávaly přírodu i to krásné ve světě kolem, povídaly a ba-
vily se s kamarády úměrně věku.

Předběžný zájem je možné projevit na pavel.matous@ju-
nakprelouc.cz nebo na telefonu 777 076 547. 
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! Skauting 

Hrátky na sněhu 
aneb Zimák 2005

Možnost lyžovat využilo
přes 200 zájemců

Skautů v Přelouči
je opět víc



Mezinárodní den Romů v JAKUB KLUBU 
Stejně jako v loňském roce i letos připravujeme oslavu Me-

zinárodního romského dne.
Srdečně Vás všechny zveme na seznámení s romskou

kulturou, která se uskuteční v předvečer Mezinárodního dne
Romů 7. dubna 2005 v 16. hod. v sále přeloučské Orlovny.

Přijměte pozvání spolu s námi se zaposlouchat do krásných
romských písní a zhlédnout taneční vystoupení v podání hostů
z Pardubic.

Vystoupí:
Romane čhaja - tanec Čardáš, Bustep
Děti Slunce - moderní tanec Libertin
Taneční skupina Berušky
Hudební skupina Juniors

Projekt Zdravé stárnutí
Začal cyklus přednášek a výletů nejen pro seniory, ale ta-

ké pro širokou veřejnost. V dubnu jsme domluvili na čtvrtek
28. dubna prohlídku choltické zámecké kaple a přilehlého
parku. Pokud jste ještě kapli sv. Romedia nenavštívili, máte pří-
ležitost. Jedná se totiž o vzácnou barokní památku našeho kra-
je a interiér je skutečně krásný. 

Odjezd z Masarykova náměstí plánujeme na 9.30 služeb-
ními auty. Prosím, nahlaste se nám předem, abychom mohli vše
připravit a zajistit. 

Prohlídka se uskuteční v spolupráci s choltickým panem sta-
rostou Ing. Málkem.

Veřejná sbírka
Děkujeme všem, kteří jste přispěli do pokladničky, která by-

la umístěna v budově Agry. Dne 24. března jsme ji s pracovni-
cí finančního odboru Městského úřadu rozpečetili a obsah ve
výši 914,20 Kč jsme uložili na sbírkový účet. 

Z těchto prostředků jsme zakoupili dva záznamníky za
2 700 Kč do našich kanceláří jak na Masarykově náměstí, tak
i na Českobratrské ulici, aby nám klienti nemuseli volat na
mobilní telefony, když nejsme u telefonu. 

Sbírka bavlněného ošacení a obuvi
V spolupráci s místní organizací Červeného kříže připravu-

jeme sbírku bavlněného ošacení a bot, která proběhne ve
dnech 14. a 15. května 2005 v Orlovně. Bližší informace uveřej-
níme v příštím čísle.

Sbírka obuvi je určena pro potřeba uprchlického tábora na
Seči, kde je stále nedostatek bot všeho druhu.

Zdenka Kumstýřová

Pamatuju dobu střihových filmů ze
starých grotesek. Zlatý věk grotesky - to
mě bolelo břicho, když jsme šli z kina.
Někdo nemá grotesku rád. Jeden můj
známý dokáže prosedět celé představe-
ní s kamennou tváří - proč tam ale cho-
dí? - asi aby si dokázal, že se vydrží ne-
zasmát…

Včera jsem se dívala na Halinu a je-
jí Banánové rybičky. Mluvilo se o tom, že
nejčastější zbraní, kterou je raněn či za-
bit manžel, je nůž. - Ta žena ho má pros-
tě v ruce. - Jen jsem se otočila, hájí se
pak ta žena, a chtěla jsem mu něco říct
a on šel zrovna kolem a nabodl se…
DEVĚTKRÁT, dodává diskuse přítomný
patolog. 

Sedím ve vlaku, čtu si, lidé kolem po-
spávají nebo se polohlasem baví. Všich-

ni sebou však škubnou, když zařve te-
lefon paní sedící přes uličku. Ta dobrá
žena má radost, že jí volá sousedka. - Jó,
to víš, že ti tam skočím… ale nemusíš,
já ještě mám… Né, to víš, že né… Jo já?
Já jedu z vočního, řve ta žena jak na le-
sy… no jó, zase mi dala ňáký jiný kap-
ky, voni si s tím taky neví rady…

SPÍŠ TO VYPADÁ NA UŠNÍ, pozname-
návám polohlasem. Půl vagonu se řeh-
tá. Paní nic nezaznamenala. Jede totiž
z očního…

Pan J - střední věk
Nejlépe se zasměju při posezení s přá-

teli. Naposledy v sobotu, když jsme sla-
vili narozeniny.

Mladý pan T.
Zrovna včera jsem se zasmál vtipu.

Sedí žába na kameni. Kolem jede princ
a slyší žábu volat: „Když mě políbíš, ně-
co dostaneš!“ Protože princ zná pohád-

ky, hned žábu políbí a nedočkavě se
ptá, co že to dostane. Žába suše odpoví:
„Dostaneš ekzém!“ 

Slečna - studentka 24 let
Když mě JEŠTĚ pustí (bez podivení)

do Maddoxu

Paní 55 let
Spolehlivě mě rozesměje Jára Cimr-

man

Ne moc staří prarodiče V.
Spolehlivě mě rozesmějí nápady

a „kousky“ mých vnoučat. Legrace si
s nimi užijeme opravdu fůru! 

Paní učitetka z první třídy
Čemu jsem se zasmála? Rozdávali

jsme pololetní vysvědčení, a protože to
bylo poprvé v životě, co je děti dostávaly,
celý blanket jsem s nimi projela, aby vě-
děly, co je kde napsáno a co to znamená.
Byla jsem zase jednou spokojená sama
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
sídlo: Masarykovo náměstí 48, Přelouč, tel. 466 958 107�������

Romský den 2004

A N K E T A



se sebou i se třídou, ale vždycky je ně-
co nebo někdo, kdo vás vyvede z omylu.
S vážnou tváří a trošku provinile ke mně
kráčí jeden z kluků. Zvedá oči od rubriky,
kde má zapsáno 40 zameškaných hodin
a říká mi: „Paní učitelko, já se polepším.
Já tady mám napsáno, že jsem 40 hodin
zlobil, ale já už budu hodnější…“

Paní M. střední věk
Čemu jsem se zasmála naposledy?

A víte, že přesně nevím? Já se směju rá-
da a často, znáte to: „Veselá mysl - půl
zdraví!“

Muž kolem 70
Nejvíc jsem se nařehtal na pohřbu. Já

vím, že to zní neuvěřitelně, ale člověk
nikdy neví.

Stáli jsme se sousedem mezi pozů-
stalými a opodál se zvědavě natahoval
starý muž, oblečený do montgomeráku.
Ruce v kapsách, snažil se, natahoval krk
a pak se rozhodl vykročit. Jenže si ne-
všiml, že stojí nad nově vyměřeným hro-
bem, ohraničeným provazem ve výši kot-
níků. Takže chtěl vykročit, ale jeho nohy

zůstaly za provazem, zatímco tělo pokra-
čovalo vpřed. Padl s rukama v kapsách
jak pod\atý strom. Se sklopenými hlava-
mi jsme se sousedem k podivu kolem-
stojících nezadržitelně štkali do dlaní…

Mladá maminka vzpomíná na praxi bě-
hem studia veteriny

To byl asi nějaký zvláštní den. Níz-
kej tlak nebo co.

Čekárna plná lidí, kolem doktora v or-
dinaci asi pět studentů, semtam byl ně-
který požádán, aby něco podržel nebo po-
dal. Na stole uspaná fena kokršpaněla
připravená na kastraci. Tři stáli přes stůl
proti mně. Ten prostřední se nějak za-
houpal a holka, o kterou se opřel povídá
- seš blbej, co děláš a uhnula… řízl se-
bou jak dlouhej tak širokej. A ten plecho-
vej zvuk, jak si zalomil hlavu o skříňku
s nástroji, přinutil doktora švenknout po-
hledem ke skříni a řekl jen - vyneste ho…

Lidé v čekárně zezelenali.
My s kamarádkou jsme se mohly pro-

trhnout smíchy.
Další zákrok nebylo nic náročného

- odběr krve z žíly malého psíka. - Já u to-

ho chci být, já si ho podržím, trval na svém
majitel, ačkoli ho chtěl doktor vykázat do
čekárny. Ale ruka spočívající na psíkově
noze náhle zmizela, majitel se svezl po
skříňce, zůstal viset za bundu na klíči, ra-
mena vzhůru, hlavu bezvládně na prsou.
Doktor jen otočil oči v sloup a studenti
odtáhli z ordinace další „mrtvolu“. V če-
kárně se rozhostilo ticho, jen pár nejod-
vážnějších pomáhalo křísit a mám dojem,
že někteří se rozhodli vyléčit si své miláč-
ky sami. 

Že se při třetím zákroku složil další
náš spolužák, už nikoho nepřimělo ani
k ohlédnutí, jen byl rutinně odložen do
čekárny. 

My dvě jsme se řehtaly tak, že nás
doktor vyslal do lékárny, abychom ne-
znevažovaly důstojnost ordinace…

Jenže i na mě došlo. Odpoledne při-
šel pán s taškou. Obvykle se tak nosí ště-
ňátka nebo ko\ata. Už mi to sepnulo na
\u\u\u, ňuňuňu, ale odehrál se dvojskok
- z tašky bojovně naladěný leguán mrska-
jící ocasem a já vytvořila dosud nepřeko-
naný rekord ve skoku vzad… Tentokrát
se řehtal doktor…
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V roce 2004 pracovalo v rybářských
kroužcích zřízených MO Přelouč 250
dětí školního věku.

Hlavní činnost ve všech rybářských
kroužcích je směřována, k tomu, jak co
nejlépe děti připravit na rybolov, po strán-
ce vědomostní, praktické ale i po strán-
ce ochrany přírody. Jsou samozřejmě roz-
díly dané věkem, schopnostmi a zda jde
o žáka, který začíná nebo již několik let
navštěvuje rybářské kroužky.

V roce 2004 proběhlo několik význam-
ných akcí:
Závody „Zlatá udice“: se tradičně kona-
ly v dubnu v Heřmanově Mčstci, zúčast-
nily se jich 4 družstva - po dvou z Přelou-
če a HM. Závody byly dobře připraveny,
probíhaly hladce. Počasí bylo příjemné,
akce byla zakončena společným opéká-
ním vuřtů.
Předvedení praktického rybolovu: „pla-
vaná“ 5. 5. 2004. Instruktoři: Čermák, Ku-
bát. Akce byla uspořádána na Jezeru
Lohenice, vyšlo počasí a ryby nádherně
braly každé dítě ulovilo rybu. Škoda že
proti předcházejícím letům byla účast
slabší.

Dětské závody „Komora 2004“: ko-
nané 8. 5. závody se konaly za příjem-
ného počasí na dobře zarybněném a do
závodů hájeném revíru za všeobecné
pohody. Zúčastnilo se 130 dětí, zvítězili
Trkanová Tereza 925 bodů, druhý Sobot-
ka Zdeněk 658 bodů, třetí Mencl Jan
555 bodů. Celkem 94 dětí chytilo rybu,
což považuji za úspěch. Další zajímavá
čísla: celkem se chytlo 586 ryb, které do-
hromady měřily 113 m, z toho 36 kaprů.
Děti na předních místech dostaly velmi
hodnotné ceny, všechny děti obdržely
drobnou cenu v závislosti na umístění. 
Dětské závody Bašta Bohdaneč: ko-
nané 5. 5. pořádané ke Dni dětí. Zúčastni-
lo se jich 70 dětí, Bohužel počasí nepřálo

a závody musely být ukončeny a vyhod-
noceny po prvním poločase.

Místní skupina v HM opět pořádala
letní tábor, konaný na Orlíku pod vede-
ním p. Kudličky.

V tomto roce zasáhne výrazně do práv
dětí „Nový rybářský zákon“, největší no-
vinkou je chytání dětí na dva pruty bez
dalšího omezení, což se také projevilo na
cenách povolenek pro mládež do 15 let.

Závody v přívlači: konané 9. 10. na Čep-
kově jezírku proběhly za hezkého pod-
zimního počasí. Za účasti 16 dětí, mezi
úlovky byli štiky, okouni ale i bolen. Prv-
ní tři závodníci obdrželi hodnotné ceny.

Novák Stanislav

Zpráva o činnosti kroužků mládeže za rok 2004



Jméno významného českého teologa a sociálně kriticky za-
měřeného politika z přelomu středověku a novověku Tůmy (To-
máše) Přeloučského nese v našem městě od počátku padesá-
tých let minulého století Sbor Církve československé husitské
(viz plakát k slavnostnímu otevření sboru) a ulice, ve které se
tento sbor nachází. I když je toto jméno pro mnohé naše spolu-
občany takto součástí každodennosti, je bližší povědomí o osu-
dech a významu tohoto čelného představitele Jednoty bratrské
často překvapivě nízké.

Ani historikům není jasné, jaký měl Tůma k Přelouči vlast-
ně vztah. V literatuře se obvykle uvádí, že byl zdejším rodákem
(narozen někdy v rozmezí let 1435 až 1440), ale pro toto tvrze-
ní, jakož i pro další údaje o jeho původu a mládí, ne-
existuje žádná opora v pramenech. Pocházel prý z chu-
dé řemeslnické rodiny, věnoval se původně krejčovské-
mu řemeslu a převážně vlastní pílí si osvojil vyšší
vzdělání včetně latiny. V Přelouči působil tento učený
muž snad jako katolický kněz ještě před tím, než se
někdy po roce 1457 přidal k rodící se bratrské komu-
nitě v Kunvaldu. Na sněmu Jednoty bratrské ve Lhotce
u Rychnova nad Kněžnou na přelomu let 1467-1468
byl losem určen k vykonávání kněžského úřadu (spo-
lu s bratry Matějem a Eliášem). Tehdy se poprvé obje-
vuje v pramenech jeho jméno včetně přízviska „Túma
Přelúčský“. Později (asi v roce 1478) přesídlil na Mo-
ravu do Přerova, kde působil nejdříve ve starém kos-
telíku sv. Jiří a později v novém sboru. Byl členem už-
ší rady Jednoty a dočkal se roku 1499 i zvolení jejím
biskupem. Těšil se dlouhodobé přízni a ochraně pana
Viléma z Pernštejna. V roce 1501 jako nejstarší biskup
převzal Tůma významnou funkci soudce a tím se stal
i hlavou Jednoty, kterou vedl až do své smrti. Zemřel
v Přerově dne 23. února 1518 a je zde také pochován.

Tůma Přeloučský byl horlivým obhájcem Jednoty
a na její obranu vystupoval ve veřejných disputacích
např. s kališnickým farářem Tomášem v Bělé u Přelou-
če, s dominikánským inkvizitorem Henrikem Institori-
sem v Olomouci nebo v Holešově s místním katolickým fará-
řem. Hájil též zájmy chudých lidí, kteří trpěli povinnými robota-
mi, poplatky a špatným zacházením ze strany vrchnosti. Tůma
byl podle bratří člověk upřímný, neokázalý a v jednání přímo-

čarý, což bylo také asi příčinou i jeho nepříliš dobrého vztahu
k bratru Lukášovi Pražskému. V literatuře je zmiňován kon-
flikt mezi starší a mladší generací bratří, kterého se Tůma od
90. let XV. století aktivně účastnil.

Literární dílo, které se po Tůmovi dochovalo, je svým obsa-
hem jednak polemické, jednak přímluvné. Je psané převážně
formou dopisů (cedulí) a svědčí o autorově sečtělosti a znalos-
ti historických i současných domácích i zahraničních událostí,
navíc s jazykovým citem, projevujícím se lidově čistou češtinou.

Z jeho spisů si připomínáme:
Spis o původu Jednoty bratrské a o chudých lidech (r. 1502)
Cedule bratra Šimona (r. 1507)
Cedule od bratra Tůmy Přeloučského panu Janu Kostkovi (r. 1509)
Psaní bratra Tůmy, příjmím Přeloučského, panu Vilému z Pern-
štejna (r. 1509)

K významným znalcům a propagátorům osobnosti a díla
Tůmy Přeloučského patřil i evangelický farář pan ThB. Josef
Závodský (1903-1976), který působil v Přelouči v letech 1943
až 1972. Na základě studia literatury a archivních podkladů se-
psal studii o životě Tůmy Přeloučského. V roce 1957 byl též ini-
ciátorem slavnosti připomínající 500. výročí založení Jednoty
bratrské (spolu s duchovním Sboru Církve československé hu-
sitské bratrem farářem Františkem Voňkou (1910-1988)) a vý-
stavky připomínající Tůmovu osobnost. Počátkem šedesátých
let minulého století se marně pokoušel přesvědčit představite-
le našeho města o postavení Tůmova pomníku, jehož autorství
bez nároku na odměnu přislíbil jeho přítel sochař Vincenc Ma-
kovský. Pomník měl být situován do parčíku vedle sokolovny,
nebo\ původní Makovského návrh na umístění pomníku místo
tanku na náměstí nepřicházel ideologicky už vůbec v úvahu…

František Hollmann  

Nerealizovaný návrh okna v liturgické síni Sboru čsl. církve hu-
sitské v Přelouči s pravděpodobnou podobiznou bratra Tůmy
Přeloučského od akadem. malíře Karla Skály (nar. 1908 v Pra-
ze) - malíř podobizen, figuralista i krajinář.
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O Tůmovi Přeloučském



Poslední válečné Velikonoce jsme pro-
žili ještě v lágru v Týnečku a u místních
obyvatel jsme vyšukali několik barevných
vajíček, která nám mimořádně chutnala.
Z lágru nebylo snadné utéci. Jedno řeše-
ní bylo. Nechat si zaslat z domova potvr-
zený telegram, že některý z rodičů je těž-
ce nemocný. Na základě telegramu bylo
možné dostat několikadenní propustku
domů. Samozřejmě, kdo získal propustku
se už do lágru nevrátil. A tak nás v tábo-
ře ubývalo.

Ve druhé polovině dubna se fronta
blížila ze všech stran. Jednak od Ostra-
vy (osvobozena 30. dubna 1945) a Opa-
vy, jednak z oblasti Brna. Bylo nebezpe-
čí odříznutí ústupových cest do Čech,
zejména železniční trati na Českou Tře-
bovou. Tuto situaci jsme sledovali každý
den na mapě. Už byl nejvyšší čas dostat
se za každou cenu domů nebo alespoň
dál od postupující fronty. Proto jsme se
rozhodli po malých skupinkách opustit
lágr i když v ten čas již Němci další zá-
kopové práce nezahajovali. V první sku-
pince byla většina zákopníků z Přelou-
če a Pardubic. Nádraží v Olomouci bylo
přeplněno k prasknutí především takzva-
nými „národními hosty“ Němci - civilisty,
ženami, dětmi a staršími muži, kteří utí-
kali před ustupující frontou. O odjezdech
vlaků nevěděl včetně nádražního perso-
nálu nikdo nic. Žádné jízdní řády nebyly
dodržovány, prakticky nic nejezdilo. Na
nádraží jsme zahlédli nám známého
p. V. Vrbu z Přelouče (v černé uniformě),
který se angažoval ve „Vlajce“ a později
jako okresní funkcionář Kuratoria sloužil
v této oblasti a měl také na starosti nasa-
zené zákopníky. Nás si nevšímal a snažil
se také zmizet. Až po 19. hodině se obje-
vil ohlášený poslední rychlík, byl úplně
přeplněný nejen lidmi, ale i zavazadly
všeho druhu, od peřin, šicích strojů až
po nábytek. Nikdo nevystupoval, a tak se

do rychlíku ani všichni nedostali. Jízden-
ky nikdo nepožadoval a když vlak koneč-
ně odjel, železniční zřízenec německo -
česky oznámil, že první zastávka je Kolín
to znamenalo osobním vlakem se vrá-
tit do Přelouče. Když jsme přijížděli k Par-
dubicím, musel vlak na červenou zasta-
vit u pardubické nemocnice, což se nám
hodilo, vyhodili jsme svá zavazadla a vy-
skočili z vlaku. Žádné zranění nikdo ne-
utrpěl. Pěšky jsme se vydali konečně do
Přelouče. Naše rodiče jsme v ranních ho-
dinách opravdu překvapili.

Další skupina ve které byl z Přelouče
M. Brebera a J. Svatoň, neměla to štěstí,
aby se dostala včas domů. Na olomouc-
kém nádraží před 20. dubnem probíhala
kontrola zákopníků, kteří se snažili od-
jed. Tato skupinka šla proto pěšky do nej-
bližší stanice mimo Olomouc a chtěla se
dostat do některého nákladního vlaku.
To se nám podařilo za přispění českých
nádražáků. 19. dubna jsme nastoupili do
nákladního vlaku a schováni v uhlí jsme
jeli směr Česká Třebová. Při průjezdu Říš-
ským uzemím v Möglitz dnešní Mohelni-
ce jsme byli objeveni a zatčeni. Potom
převezeni na Gestapo do Olomouce a po
výsleších předáni do kárného tábora na-
zývaného „Stovka“ ve Chvalkovicích, dnes
část Olomouce. Tam jsme potom pod
strážnými Wehrmachtu budovali přímo
ve městě bunkry pro protitankové děla.
V kárném táboře nám bylo všechno ode-
bráno Kentkarte, peníze, potravinové líst-
ky, ošacení a ponecháno jen nejnutnější
oblečení. Konec se však neúprosně blí-
žil. Kárný tábor byl zrušen a rozpuštěn
1. května 1945 v odpoledních hodinách,
když rozhlas oznámil, že Hitler je mrtev.
Odjet jsme však domů nemohli, protože
v Olomouci bylo vyhlášeno stanné právo
a na nádraží se střílelo, nebo\ tam přijel
vlak s partyzány od Přerova. Vrátili jsme
se proto do Týnečka a podařilo se nám

odcestovat z Olomouce až 4. květ-
na 1945 s dalšími uprchlíky před
frontou a domů jsme se dostali až
v ranních hodinách 5. května.

V sobotu 5. května jsme již byli
všichni doma v Přelouči a s napě-
tím jsme seděli u rozhlasu a po-
slouchali volání Prahy o pomoc.
V Přelouči se německá posádka
vzdala v odpoledních hodinách
a většina z nás zákopníků jsme

nastoupili strážní službu u vojenského
velitelství obnovené branné moci Česko-
slovenské. První oddíly Sovětské armády
dorazily do Přelouče 10. května 1945.
Válka konečně skončila a naši generaci
připravila o nejkrásnější mládí.

Zákopníci po 50 letech na Sv. Kopečku
u Olomouce

zleva: M. Brebera, J. Rut, V. Jarolím

Závěr
V dubnu roku 1995, tedy po padesáti

letech již jako důchodci, jsme si udělali
výlet na naše bývalé nucené působiště
v sestavě J. Rut, J. Bulušek, M. Brebera
a MVDr. V. Jarolím. Samozřejmě, že za
50 let se tam mnoho změnilo a chvilku
nám trvalo než jsme se zorientovali. Na-
šli jsme školu, kde jsme byli ubytováni
a byli mile překvapeni, když čistě náho-
dou jsme potkali místní občanku, která
byla také nasazena do lágru do kuchy-
ně, kde jsme se stravovali a při vydávání
jídla nám přilepšovala. Záhy se objevili
místní pamětníci té doby, kteří byli také
nasazeni na zákopové práce. A tak jsme
strávili odpoledne ve vzpomínkách na vá-
lečná léta v místním hostinci, který jsme
před 50 lety také navštěvovali, příjemný
den a probrali vše co se na jaře a v květ-
nu 1945 v Týnečku událo a jak byla
osvobozena Olomouc až 8. května 1945
čtvrtým ukrajinským frontem a první
čs. samostatnou tankovou brigádou
v SSSR. Samozřejmě jsme také navštívi-
li naše pracoviště, ale terén byl již zcela
zarostlý vysokými stromy a po zákopech
ani památka.

Zákopníci ročníku 1927 a 1928

Pokračování z Roštu č. 3/05

22 Přeloučský ROŠT

! Historie 

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



Místa, která jste poznávali v minu-
lém čísle, jste uvedli všichni správně. Vý-
hercem knihy Historie města Přelouče
se stává Ladislava Macková, Máneso-
va 1003. Gratulujeme!
Výhru si prosím vyzvedněte na MěÚ dv.č.4

Správné odpovědi z březnového čísla:
1. Kalich na evangelickém kostele
2. Okénko na zděném oplocení u chod-

níku u Pizzérie

3. Kamenná brána do podniku v prů-
myslové zóně města (směr Klenovka,
Štěpánov)

Poznáte, v kterých místech města se
nachází?
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Pohledy do historie Přelouče

Dům čp. 5
Dům je v místě, kde stával v 15. století starý panský pivo-

var. Přeloučští radní jej získali do obecního majetku v roce
1568, spolu s druhým pivovarem na náměstí. V době útlu-
mu městského pivovarnictví na počátku 18. století přelouč-
ská městská obec areál tohoto pivovaru v roce 1720 pro-

dala. Nový majitel si zde zřídil měš\anskou živnost (pivnici)
a také získal k tomuto domu várečné právo. V roce 1809
po požáru města se pozemek rozšířil přikoupené parcely
spáleniš\ v zadním traktu domu. V posledních letech slouží
dobře udržovaný objekt čp. 5 v Pražské ulici Státnímu okres-
nímu archívu. 

Marcela Danihelková

Znáte své město?
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8. dubna ZAHULÍME, UVIDÍME
pátek Kanada, Německo, USA-Harold a Kumar zažijí nejbláznivější
20.00 hod. noc svého života v této svižné a originální teenagerské komedii.
122 minut 50,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

9. dubna ŽIVOT A SMRT PETERA SELLERSE
sobota Velká Británie, USA-nikdy nedejte na první dojem. Život a smrt
17.30 hod. Petera Sellerse je důvěrný pohled na jednoho z nejplodnějších

světových komiků.
88 minut 50,- Kč mládeži do 12let nevhodný

10. dubna HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ
neděle Velká Británie, USA-příběh plný kouzel a fantazie inspirovaný
17.30 hod. životem Jamese Barrie, autora dětského hrdiny Petera Pana.

Scénář Davida Magge.
101 minut 60,- Kč mládeži přístupný

15. dubna ŽRALOK V HLAVĚ
pátek Česká republika-každý máme svého žraloka. V hlavě. Už jste
17.30 hod. ho potkali: bydlí v přízemním bytě, celý den sedí v okně nebo

postává na chodníku před ním. 
75 minut 50,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

16. dubna SAMETOVÍ VRAZI
sobota Česká republika-… stáhnou Vás s sebou … Silný příběh, 
20.00 hod. skvělé obsazení, na režijní stoličce klasik české detektivky 

Jiří Svoboda.
137 minut 65,- Kč     mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

17. dubna SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ
neděle USA-další příběh Medvídka Pú a jeho kamarádů. Klokánek
17.30 hod. a Fufík se rychle stanou dobrými přáteli a začínají rozptylovat

zbytečné obavy svých kamarádů a rodin.
68 minut 60,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

22. dubna KOUSEK NEBE
pátek Česká republika-příběh filmu Kousek nebe vypráví o lásce, 
17.30 hod. přátelství a soudržnosti, která pomáhala důstojně přežít 

v nejtěžších dobách.
88 minut 65,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

23. dubna SMÍM PROSIT?
sobota USA-romantická komedie s americkou muzikálovou hvězdou
17.30 hod. Richardem Gerem. V dalších rolích se objeví známá herečka

a zpěvačka Jennifer Lopez.
106 minut 60,- Kč mládeži do 12let nevhodný

Film za hubičku!      POZOR! Další film za 15 Kč
24. dubna PŘÍBĚH ŽRALOKA
neděle USA-Oscar, malá rybka, která samou upovídaností pusu 
17.30 hod. nezavře, má ctižádost pohybovat se v nejvyšších 

společenských vrstvách. 
86 minut 15,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

29. dubna MILENCI A VRAZI
pátek Česká republika-vraždí, protože milují. Milují, až by vraždili.
20.00 hod. Rozsáhlý román Vladimíra Párala „Milenci a vrazi“ je jedním

z vrcholů české prózy. 
108 minut 50,- Kč     mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

30. dubna ŽIVOT JE ZÁZRAK
sobota Francie/Jugoslávie-Bosna 1992. Luka, srbský inženýr z Běle-
17.30 hod. hradu, se usadí ve vesnici na konci světa se svojí ženou 

Jadrankou, operní pěvkyní, a se synem Milošem.
155 minut 60,- Kč mládeži do 12let nevhodný

1. května ŽIVOT POD VODOU
neděle USA-Bill Murray jako Steve Zissou odhaluje nejtemnější 
17.30 hod. záhady oceánu a občas i lidských duší.
118 minut mládeži přístupný

6. května HOREM PÁDEM
pátek ČR-komedie, která vás rozpláče. Drama, které vás rozesměje.
20.00 hod. Vzájemně se prostupující tragikomické příběhy o osudovém

ztrácení a nalézání lásek, přátelství, rodin, rodičů a dětí na-
vzájem.

88 minut mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

7. května RAY
sobota USA- „Soul je životní cesta, ale vždy je to cesta nelehká.“ 
17.30 hod. (Ray Charles). Množství hudebních stylů (jazz, rhytm & blues,

rock-and-roll, gospel, country & western).
152 minut mládeži do 12let nevhodný

8. května ÚŽASŇÁKOVI
neděle USA-Bob Parr kdysi býval jedním z největších světových 
17.30 hod. superhrdinů - pod pseudonymem Pan Úžasňák každý 

den zachraňoval životy a sváděl boje se zlými padouchy.
93 minut mluveno česky mládeži přístupný

" pokladna je otevřena vždy půl hodiny před začátkem prvního představení
až do ukončení posledního představení

" zakoupené vstupenky si ve vlastním zájmu zkontrolujte, nemůžeme je vy-
měňovat ani vracet vstupné

" pokud je u filmu uvedeno „mládeži nepřístupný“, je nutno prokázat věk
občanským průkazem

" vstupenky je možno objednat na www 365dni.cz/kino/prelouc a s dokladem
o rezervaci si vstupenku(y) přednostně vyzvednout za cenu aktuální v době
prodeje nejpozději deset minut před začátkem představení.

Kulturní služby města Přelouče
a Dům dětí a mládeže Přelouč

Vás zvou v sobotu 30. dubna 2005 na oslavu

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Program:

19.00 hod. sraz před gymnáziem

(lampiony a masky 

s sebou)

19.30 hod. odchod průvodu za 

doprovodu Kosinovy dechovky

20.00 hod. zapálení ohně - pálení Morény

20.15 hod. koncert country kapely Kavalerie OBČERSTVENÍ NA MÍSTĚ

Kulturní služby města Přelouče
DUBEN 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



ŽIVOTOPISY
ŠTĚPÁNOVÁ, Irena
Renáta Tyršová. Praha: Paseka, 2005.

ŽILKA, Václav
Jak se dělá muzikant. 
Praha: Petrklíč, 2004.

NAUČNÁ LITERATURA

politika
FRANCOIS-PONCET, André
Vyslancem na Hitlerově dvoře. 
Praha: Vladimír Kořínek, 2004.

SHANNON, Elaine
Špion od vedle: dvojí život Roberta
Hanssena.
Praha: Themis, 2004.

příroda
BERGBAUER, Matthias
Co žije ve Středozemním moři? Určovací
příručka pro amatérské potápěče.
Praha: Svojtka, 2002.

vlastivěda, cestopisy
ARDITO, Stefano
Alpy - příroda, turistika, výstupy: průvod-
ce po nejkrásnějších místech a trasách.
Praha: Ottovo nakl., 1998.

CÍLEK, Václav
Makom: kniha míst. 
Praha: Dokořán, 2004.

DOLEŽALOVÁ, Jiřina
Tajemné stezky. Kouzelnou Šumavou.
Praha: Regia, 2004.

genealogie
MAREČKOVÁ, Marie
Příručka praktické genealogie: jak sesta-
vit rodokmen. 
Praha: Paseka, 2004.

dějiny
LENDEROVÁ, Milena
Tragický bál: život a smrt Pavlíny 
ze Schwarzenbergu. 
Praha: Paseka, 2004.

KLUČINA, Petr
Třicetiletá válka: obraz doby 1618-1648.
Praha: Paseka, 2004.

KRÁSNÁ LITERATURA
KONWICKI, Tadeusz
Bohyň. Praha: Paseka, 2004.

OZ, Amos
Můj Michael. 
Praha: Paseka, 2004.

IONESCO, Eugene
Samotář. Praha: Aurora, 2000.

Dne 15. března 2005 se uskutečnilo
v Městské knihovně setkání žáků 6. tří-
dy ze ZŠ Obránců míru s p. Ivo Štěpán-
kem, malířem a ilustrátorem, který jim
vyprávěl o své práci. Beseda se nám i dě-
tem moc líbila a děkujeme ještě jednou
p. Štěpánkovi za to, že si na nás udělal
čas a přejeme mu hodně zdraví a dob-
rých nápadů do další práce.            !
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Společenská kronika !

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové knihy

NARODILI SE:
Dobruský Jakub Lohenice
Horký Dominik Pražská
Pirožek Matyáš Na Vyšehradě

JUBILANTI:
Moravec Jaroslav 75 let
Jižní
Moravec Josef 75 let
Tupesy
Rolenec Josef 75 let
Studentská
Ťápal Josef 75 let
Lohenice
Černíková Svatava 80 let
Foersterova
Kohoutek František 80 let
Štěpánov
Linhartová Anna 80 let
Lhota 
Papežová Marie 80 let
Sluneční

Novotná Věra 85 let
Jižní
Skalová Josefa 85 let
Tyršova
Vlček František 91 let
Kladenská

STŘÍBRNÁ SVATBA:
Nahaj Jaroslav a Marie Štěpánov

Děkujeme starostce města Ireně Burešové za srdečnou návště-
vu našich dětí v den jejich prvních narozenin.

Jana a Martin Moravcovi

PŘELOUČÁCI



Prvoligový tým mužů RC Přelouč, jehož hráči se nyní připra-
vují na jarní sezónu, bude hrát nejdříve tři utkání ze základní
části soutěže. K ní nedávno byly určeny termíny včetně nomina-
ce rozhodčích. Sezóna začíná pro přeloučské ragbisty ostrým star-
tem až v polovině dubna zápasem v domácím prostředí s Olo-
moucí a bude pokračovat dvěma zápasy na hřištích soupeře. 

Program první ligy - jaro 2005
17. 4. 2005 * Přelouč - Olomouc Vítek (Pešl, Syrový)
1. 5. 2005 * M. Hory - Přelouč Kršák (Kozubík, Reich) 
8. 5. 2005 * Bystrc - Přelouč Bednařík (Krejčí, Jíša)

Poté bude odehrána ještě nadstavbová část první ligy pod-
le toho, jak se jednotlivé týmy umístí v tabulce soutěže. 

Mistrovství mladších žáků bude v Přelouči 
Výkonný výbor České rugbyové unie rozhodl o dějištích mis-

trovských mládežnických republikových soutěží. Přelouči byla
připsána soutěž mladších žáků, jež se bude hrát jako turnaj
ve dnech 28. až 29. května 2005. 

„V této kategorii dokonce můžeme uspět, nebo\ mladší
žáci Přelouče si zrovna nevedou špatně na oblastních turna-
jích. Není bez zajímavosti, že pořadatelstvím tak velkého turna-
je byla Přelouč poctěna poprvé a tak nás to hodně zavazuje.
Určitě se budeme chtít vytáhnou skvělou organizací turnaje
a doprovodným programem,“ podotýká trenér mládeže Tomáš
Blachut.

Petr Skála, Rugbyunion.cz 
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! Sport 

Za účasti 15 družstev po téměř pěti-
měsíčních bojích byl zakončen 12. ročník
zimního hokejbalové ligy v Přelouči, kar-
ty byly rozdány a žolíka si nakonec vy-
táhli hokejbalisté CHLUPATÉHO BOBRA,
kteří v závěrečném finále přehráli mírně
favorizované mužstvo TPS GAMBRINUS.

Celkem bylo odehráno 145 utkání, ve
kterých palo 628branej (průměr na zá-
pas 4,3 gólů) a do závěrečného čtvrtfiná-
le mezi posledních osm mužstev si účast
vybojovala:

TPS GAMBRINUS - ALKEHOL 2:0 (2:0)
Kantor, Plháček
ALKEHOL - TPS GAMBRINUS 1:2 (0:0)
Petřík - Moravec a Horák po prodloužení.
CHLUPATEJ BOBR - ČMELÁCI 2:1 (1:1)
Fofonka - r.Raška a Hrbek po prodloužení
ČMELÁCI - CHLUPATEJ BOBR 0:1 (0:0)
Hrbek
ASP PARDUBIČKY - DUBINA PRDUBI-
CE 4:3 (3:1) Štěpánek, Hanuš, O.Kmo-
níček - O.Filip 2, Solnický. V samostatných
nájezdech rozhodl Štěpánek.

DUBINA PARDUBICE - ASP PARDUBIČ-
KY 0:5 kont.
BEER BŘEHY - DEVILS 2:0 (1:0) 
Pirkl, Deutsch.
DEVILS - BEER BŘEHY 0:3 (0:3) 
Řehák, O.Vančura, Pirkl

Semifinále: CHLUPATEJ BOBR - ASP PAR-
DUBIČKY 2:1 (1:1) Hloušek, Záleský, po
prodloužení rozhodl Hloušek
ASP PARDUBIČKY - CHLUPATEJ BO-
BR 1:2 (0:1) Hanuš - Hloušek, Hrbek
TPS GAMBRINUS - BEER BŘEHY 5:0
(0:0) Krejčí 2, Horák 2, Kantor
BEER BŘEHY - TPS GAMBRINUS 1:2
(0:1) Vaněk - Adamů

Finále: TPS GAMBRINUS - CHLUPATEJ
BOBR 1:3 (0:1) Adamů - Hloušek 2, Kru-
pička
CHLUPATEJ BOBR - TPS GAMBRINUS
2:1 (1:1) Rambousek, Hloušek - Fíla.

Nejlepší střelci základní části: 18 - Ada-
mů (Gambrinus), 13 - Hloušek, R.Grande
(oba Chlup. bobr), Štěpánek (Pardubič-

ky), R.Škuta (Čuňáci) a Neuman (Turbo-
kanci).
Střelci v play-off: 6 - Hloušek (Chlup. bo-
br), 3 - Hrbek (chlup.obr), Adamů a Ho-
rák (oba Gambrinus).
Nejslušnějším celé soutěže se stalo muž-
stvo Čmeláků s 15 tr. minutami.

KONEČNÉ POŘADÍ: 1. Chlupatej bobr,
2. TPS Gambrinus, 3. ASP Pardubičky,
4. Beer Břehy, 5. Devils, 6. Dubina Par-
dubice, 7. Čmeláci, 8. Alkehol, 9. Čuňáci,
10. Turbokanci, 11. Desperádos, 12. Pre-
dátors, 13. HBC Trnávka, 14. Fan lub Par-
dubice, 15. HBC Jamaica.

V. Sojka

8. ročník OLD BOYS CAPU
PRO HCFA RAUH:

Na úplný závěr zimní se na hřišti pod
parkem uskutečnil již 8. ročník veteránů
- hráčů nad 35 let, kterého se zúčastnilo
7 družstev. Bylo odehráno celkem 20 zá-
pasů a prvenství si zcela zaslouženě od-
nesli hráči Rauhu, když loňský vítěz Ču-
ňáků skončil na druhém místě. Vítězové
hráli ve složení: Šandera-Vaníček, Zajel,
Kaska, Chaloupský, Slavík, Rokyta.

Také bychom chtěly poděkovat všem
žákům, kteří se zúčastnili výtvarné sou-

těže ke 200. výročí narození dánského
pohádkáře H. Ch. Andersena. Vybrané prá-
ce byly zaslány do regionálního kola ce-
lostátní soutěže „Kde končí svět“ a ostat-
ní práce jsou k vidění do konce dubna
v půjčovně knihovny.

O výzdobu naší knihovny se vytrvale
starají paní učitelky a hlavně děti z Ma-
teřské školky v Kladenské ulici. Tento-
krát můžete obdivovat obrázky na téma

„Můj pohád-
kový hrdina“.
Děkujeme jim
všem a také
paní ředitelce.

Hezké jaro pře-
jí všem našim
čtenářům pra-
covnice Měst-
ské knihovny.

II. liga hokejbalu zakončena

Ragbisté Přelouče
znají svůj program



OBLASTNÍ PŘEBOR ŽEN - NADSTAVBA
Sokol Nová Paka B - Sokol Přelouč 66:59 (26:33)
Body: Juriková 18, Nováková 12, D.Rambousková 10, Richtero-

vá 10, Hlavatá 7, 
BSK Jičín - Sokol Přelouč 59:73   (33:36) 
Body: Hlavatá 20, Roubová 12, Richterová 10, D.Rambousková 10.

KRAJSKÝ PŘEBOR  MUŽŮ - NADSTAVBA
SK Týniště - Sokol Přelouč 59:106 (30:48)
Body: Konvalina 33, Miřejovský 21, Válek 16, Šotola 12, Priess-

nitz 12, Novák 12.
Jiskra Ústí n.O. A - Sokol Přelouč 110:120 (61:56)
Body: Miřejovský 54 !!, Sojka 23, Priessnitz 22, Novák 6, Konva-

lina 6, Rambousek 6.

OBLASTNÍ PŘEBOR ST.DOROSTENCŮ - finálový turnaj o medaile
Město Přelouč - Gymnázium Žamberk BVK 84:91 (33:46)

Body: Král 39, Tužil 32, Nebřenský 6,Pála 5, Sobotka 2
Závěrečný turnaj se hraje v Holicích.

OBLASTNÍ PŘEBOR ST MINIŽÁKŮ
Sokol Hradec - Sokol Přelouč 45:97 (16:60)
Body: Šandera 28, L.Pacák 24, Dašek 12, V.Pacák 8, Bulušek 7,

Pospíšil 7
Sokol Hradec - Sokol Přelouč 26:131 (11:63)
Body: L. Pacák 27, Šandera 23, Dašek 21, Suchánek 11, Bulu-

šek 11, Pospíšil 10.

OBLASTNÍ PŘEBOR ML.MINIŽÁKŮ
BVK DDM Holice - Sokol Přelouč 76:23 (35:15)
Body: Heřman 9, Šimon 6, Frič 4, Fejl 2, Machek 2
BVK DDM Holice - Sokol Přelouč 68:38 (35:14)
Body: Šimon 8, Heřman 8, Frič 6, Maček 4, Machek 4, Jelínek 2,

Malý 2, Pitřík 2                                            V.Sojka
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Sport !

Výsledky vítězů:
RAUH - ČUŇÁCI 1:0 (Vaníček),

VOLKSWAGEN 0:1 (Hanuš), 
GAMBRINUS 2:0 (Sajdl, Slavík),
HROCH TÝM 1:0 (Zajel), 
CEPY 2:1 (Slavík, Zajel), 

SMETÁNKA 5:0 (Chaloupský 2,
Vaníček, Saidl, Kaska).

KONEČNÁ TABULKA:
1. HCFA Rauh 6 4 1 1 0   11:2   15
2. Čuňáci 6 4 0 0 2   14:5   12

3. Volkswagen 6 2 2 0 2   12:6   10
4. Gambrinus 6 2 0 2 2   12:8   8
5. Hroch tým 6 2 0 1 3   2:9   7
6. Cepy 6 1 0 3 2   5:6   6
7. Smetánka 6 0 0 1 5   0:20  1

V. Sojka

Přeloučský basketbal ve výsledcích

Inzerce
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