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Zprávy z radnice

Rada města Přelouče
63 schůze rady města se konala
11. dubna 2005
První bod programu patřil prezentaci
firmy Kiekert CS. Generální ředitel ing. Pavel Táborský představil firmu a její záměry rozšířit výrobní program formou
projektové prezentace. Pro přeloučský
region je tento krok velkým přínosem
jak z hlediska nabídky pracovních příležitostí (bude nabídnuto zhruba 900 pracovních míst), možnosti subdodávek od
místních firem ve městě, tak i větší pohyb lidí znamená větší tržby místním
obchodníkům a v neposlední řadě zviditelnění města i v zahraničí.
Radní dále vzali na vědomí zprávu
o plnění Programového prohlášení rady
města za rok 2004, zápis ze schůze sportovní komise, informaci o rekonstrukci
komunikace ul. Labská a Vratislavské
nám. v Přelouči.
Oprava chodníků v Pražské ulici bude navazovat na výstavbu kruhového objezdu silnice I. třídy 1/2 na Sokolovské
náměstí v Přelouči s přilehlými chodníky
a zelenými plochami. Součástí výstavby
kruhového objezdu je obnova živičného krytu včetně úprav silničních obrubníků, vjezdů k jednotlivým objektům v úseku od okružní křižovatky po křižovatku
ulic Jiráskova a Jarošova. Radní jmenovali komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek na tuto akci ve složení: P. Myška, L. Novotný, M. Manžel, J. Kocourek
a J. Štěpánek.
Další plánovanou akcí je prodloužení vodovodního, kanalizačního a plynového potrubí podél silnice ve směru
Přelouč - Štěpánov, kde se počítá s výstavbou průmyslové zóny s napojením
dalších odběratelů. Radní schválili zadávací podmínky zjednodušené výzvy a seznam firem, kterým bude výzva zaslána.
S blížící se letní sezónou radní schválili pronájmy prodejních míst ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice - Mělice na sezónu 2005.
Nevyhovující hygienickým požadavkům, prostory nezabezpečující osobní
a provozní hygienu aj. uvádí zpráva Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. Z tohoto důvodu musí dojít k rekonstrukci mateřské školy Za Fontánou.
V termínu do 31. 10. 2005 radní uložili
vedoucímu SMI zajistit přípravu projektové dokumentace pro dvě oddělení zmíněné školky.
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Radní také uložili právnímu odd. MěÚ
(po květnové konzultaci s Krajským úřadem) připravit obecně závaznou vyhlášku, obsahující stanovení zavíracích hodin
pro restaurace a herny ve městě Přelouč.
Radní se dále zabývali postupem ředitele ZŠ Smetanova při řešení personálních změn a v souvislosti s tím také dopisem rodičů žáků tř. 3.A, kteří žádají
prověření výpovědi učitelky Mgr. Václavkové. Po prověření všech dostupných informací radní vyjádřili zásadní nesouhlas
a z důvodu závažného porušení právních povinností, vyplývajících z vykonávané funkce, Mgr. F.Jelínka odvolali z funkce ředitele školy. Pověřena řízením, resp.
výkonem pravomocí ředitele, je jeho dosavadní zástupkyně Mgr. Brudná. Rada
města ve funkci zřizovatele školy ale ze
zákona bohužel nemůže nařídit zpětné
vzetí výpovědi Mgr. Václavkové. Toto rozhodnutí může učinit pouze ředitel(ka)
školy. Proto starostka města vyzvala jménem radních Mgr. Brudnou, aby realizovala zrušení výpovědi Mgr. Václavkové.

64. schůze rady města se konala
25. dubna
Radní vzali na vědomí plán provozu
Mateřských škol Kladenská a Za Fontánou. V době letních prázdnin od 25. 7. do
29. 7. budou obě tato zařízení zavřena.
Souhlasné stanovisko vyjádřili:
" nabídce Klubu vojenské historie Military, s cars- AzJ na uspořádání výstavy vojenských historických vozidel na
Masarykově náměstí dne 11. 6. 2005

!

za podmínky poskytnutí příspěvku ve
výši 10 000 Kč z kulturního fondu města. Jedná se zhruba o 40 vozidel vyrobených v USA, NDR, NSR, SSSR, Francii a ČSSR
" požadavku příspěvkové organizace Základní školy Smetanova k zakoupení
dataprojektoru
" obsah pracovní náplně a formu odměňování pro správce a brigádníky
na písnících Lohenice - Mělice.
Radní také doporučili:
" zastupitelstvu města schválit použití
výtěžku z výherních hracích přístrojů
za rok 2004 ve výši 1,031 mil. Kč na
úhradu nákladů spojených s provozem DPS pro občany města Přelouče.
" zastupitelstvu města schválit Zprávu
o činnosti města, jeho orgánů a zařízení v roce 2004.
" Mgr. Evě Brudné pověřené řízením ZŠ
Smetanova, zrušení výpovědi z pracovního poměru Mgr. Dagmar Václavkové
v termínu do 29. 4. 2005.
Radní dále vyhlásili konkurs na funkci ředitele ZŠ Smetanova a jmenovali konkursní komisi ve složení: předseda - Jaroslav Panour, členové - Mgr. Vlastimil
Rambousek, Mgr. Věra Rečlová, Mgr. Zuzana Hamanová, Mgr. Ladislava Holcová, Alena Hanušová.
Restaurační prostory Občanské záložny jsou jakoby zakleté. Současný nájemce
restaurace vypověděl smlouvu k pronájmu těchto prostor k 30. 4. 2005. V průběhu 4 let je to již třetí nájemce. Radní proto
uložili Dlaskové Jiřině připravit a vyhodnotit anketu na využití prostor bývalé restaurace v budově Občanské záložny.
V závěru jednání radní zamítli žádost
města Jaroměř o finanční příspěvek na
sochu gen. Georgie S. Pattona.

Zastupitelstvo města Přelouče
Veřejné zasedání zastupitelstva se
konalo 31. března 2005
Zastupitelé projednali a vzali na vědomí:
" zprávu o činnosti rady
" zprávu o činnosti finančního, majetkového a kontrolního výboru
" zprávu o činnosti osadních výborů
Lohenice a Klenovka
" rozpočtový výhled města Přelouče na
období let 2006 - 2008
" zprávu o bezpečnostní situaci na teri-

toriu města Přelouč a Obvodního oddělení Policie ČR Přelouč za rok 2004
" zánik mandátu člena zastupitelstva
ing. Verunáče k 31. březnu 2005. Na
jeho místo nastupuje další člen z téže
kandidátky a tím je pan Dušan Kulka.
Zastupitelé se zabývali návrhem na
pojmenování silničního mostu. Rada na
své červencové schůzi navrhla zastupitelům názvy: Jana Pernera, Železniční,
Přeloučský, Labský a také variantu bez
pojmenování. Ani pro jeden z návrhů
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se nevyjádřila nadpoloviční většina zastupitelů. V průběhu měsíce listopadu
byla uspořádána anketa, ve které se vyjádřilo 776 občanů. Vítězný návrh „Přeloučský“ získal 256 hlasů. Ani ten však
nebyl na tomto zasedání zastupiteli podpořen. Nepojmenování mostu sice v současné době nepůsobí žádné problémy,
ty se ovšem mohou očekávat, až budou
stavebně navazovat další dva mosty přes řeku Labe a nad budoucím stavebním kanálem.
Zastupitelé dále bez připomínek
schválili odkoupení, směnu a prodej po-

zemků, majetkoprávní vypořádání a bezúplatné nabytí pozemků. Stejně tak odsouhlasili:
" rozpočtové opatření I. rozpočtu města
pro rok 2005
" nová pravidla o tvorbě a použití prostředků Fondu oprav a modernizace
bytového fondu na území města Přelouče
" pravidla financování pro osadní výbory
a komise místní samosprávy
" zrušení zásahových jednotek sboru
dobrovolných hasičů Lohenice, Mělice,
Klenovka a Tupesy

Stalo se

" vložení nepeněžního vkladu města Přelouče do obchodní společnosti VaK, a.s.,
Pardubice v hodnotě dle znaleckého
posudku. Jedná se o vodovodní řád
sídliště U školy, vodovodní řád průmyslová zóna, vodovodní řád Lipiny I.
etapa, kanalizační řád Tovární ulice,
kanalizační řád ul. Okružní a Zahradní, kanalizační řád průmyslová zóna,
kanalizační řád Lohenice, kanalizační
řád Lipiny I. etapa.
Další zasedání zastupitelstva města
se bude konat 25. května od 15.30 hodin.

kového a stavebního odboru MěÚ. Dne 27. 4. 2005 byla na
Ministerstvo financí doručena žádost města o poskytnutí
státní dotace v roce 2006 ve výši 30 mil. Kč na zahájení výstavby.

# 1. dubna se starostka a místostarosta zúčastnili besedy
o Přelouči, pořádané Klubem rodáků v Praze. Je potěšující,
že bývalí občané - rodáci z Přelouče, byt žijí i několik desítek let v Praze, se ke svému rodnému městu hlásí, vzpomínají na něj v dobrém a zajímají se o aktuální dění v našem městě.

# 25. dubna jednání se zástupci Komerční banky za účasti vedoucí finančního odboru o výhledových možnostech a podmínkách zavedení platebního terminálu na městském úřadě a městské policii

# 4. dubna se starostka a pracovníci oddělení informatiky MěÚ
zúčastnili celostátní konference Internet ve státní správě
a samosprávě v Hradci Králové. Konference se zúčastnilo
cca 1500 zástupců měst a obcí z celé republiky, ministři vlády a pracovníci ministerstev. Kromě diskuze o současné
politické situaci a problémech, vztahujících se k samosprávě i státní správě měst a obcí, si na své přišli i odborníci
z oblasti výpočetní techniky, kterým novinky z této oblasti
předvedlo několik desítek zastoupených firem.

# 27. dubna proběhlo na MěÚ 5. jednání Bezpečnostní rady
města Přelouče.

# 5. dubna a 26. dubna se tajemník zúčastnil jednání odborné poroty pro udělování cen dabingu v Praze
# 6. dubna jednala starostka se zástupci Povodí Labe Pardubice. Projednávala se nejen aktuální povodňová situace
v republice, ale i úroveň a forma spolupráce města a Povodí z oblasti protipovodňové prevence.
# 11. dubna zastupovala starostka město na jednání představenstva a valné hromady Svazku obcí Přeloučska a.s.
v Hradci Králové (SOP a.s. zajištuje pro město a několik desítek okolních obcí svoz komunálního odpadu).
# 11. dubna zasedal tajemník MěÚ v komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům
# 13. dubna se starostka na pozvání zúčastnila setkání primátorů a starostů v Senátu ve Valdštejnském paláci v Praze.
# 20. dubna se starostka zúčastnila jednání představenstva
a.s. Přístav Pardubice, kromě činnosti a ekonomické situace společnosti byly diskutovány problémy k výstavbě Plavebního stupně Přelouč.

# 25. dubna zasedal tajemník v komisi pro otevírání obálek
a vyhodnocení nabídek k pronájmům

# 28. dubna se starostka zúčastnila v Pardubicích setkání starostů měst a obcí Pardubického kraje se členy Rady Pardubického kraje. Hlavním bodem jednání byla diskuze nad
programovým prohlášením Rady PK na období 2005-2008.
# 29. dubna jednala starostka se zástupcem Diakonie Přelouč o dalším vývoji ve využití budovy bývalého Muzea
Přelouč, která je nyní provozována Diakonií.
# 29. dubna jednal tajemník s firmou GEOVAP o možnostech
doplnění programového vybavení evidence plateb komunálního odpadu
- v návaznosti na výstavbu kruhové křižovatky na Sokolovském náměstí provede město rekonstrukci chodníků v Pražské ulici až po křižovatku s ulicí Jarošovou a Jiráskovou
s termínem dokončení ve IV. čtvrtletí letošního roku
- po dokončené výstavbě vodovodu v Labské ulici a na Vratislavském náměstí by měla následovat pokládka elektrických kabelů prováděná VČE a v návaznosti na ní rekonstrukce komunikací a chodníků včetně nových rozvodů
veřejného osvětlení a městského rozhlasu
- v současné době se připravuje v městské průmyslové zóně prodloužení stávajících inženýrských sítí pro napojení
dalších investorů, plánujících zde nové výrobní kapacity

# 20. dubna navštívil místostarosta stavební veletrh v Brně
# 6. 4., 8. 4., 19. 4. 25. 4. a 27. 4. 2005 se na úřadě uskutečnily pracovní schůzky nad konečnou podobou projektu přístavby tělocvičny pro ZŠ Smetanova Přelouč. Za město se
jednání kromě starostky aktivně účastnili vedoucí majet-
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Město Přelouč,
Masarykovo nám. 25, Přelouč
Rada města Přelouče v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
školským zákonem a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí

vyhlašuje konkurs
na funkci
ředitele/ředitelky Základní školy,
Smetanova 1509, Přelouč
s předpokládaným datem nástupu
- červen 2005
Požadavky:
Vzdělání a pedagogická praxe v souladu se zněním
zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů,
znalost školských předpisů a problematiky řízení ve
školství, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, organizační a řídící schopnosti.

Bližší informace:
na tel. č.: 466 094 105.

!

ANKETA
Občanská záložna je jednou z dominant města,
viditelných ze širokého okolí. V době svého otevření
byla centrem kulturního a společenského dění. Významné osobnosti zde předávaly svoje myšlenky pozorným posluchačům, našim předkům. Nástupem nových pokolení se však její význam pomalu ztrácí. Přesto
k ní můžeme vzhlížet jako k ctihodnému památníku
dnů slavných i těch méně důstojných dob minulých.
Občanská záložna je pro město také významným
víceúčelovým komplexem - své místo zde má svatební a společenská síň, knihovna, sídlí zde pobočka Komerční banky a v přízemí je zřízeno restaurační zařízení. Představa o slavnostním obědě nebo příjemném
posezení u vína se však pomalu, ale jistě vytrácí. Za
poslední čtyři roky měla tato restaurace již tři nájemce.
Ten poslední ukončil svoji činnost k 30. dubnu 2005
a od května je restaurace zcela uzavřena.
Je docela možné, že přízemí této reprezentativní
budovy města by si zasloužilo i jiné a důstojnější využití. Vaše názory a nápady nás zajímají, a proto tímto vyhlašujeme anketu o využití stávajících prostor
restauračního zařízení. Své náměty nám zasílejte na
adresu: Přeloučský Rošt, Masarykovo náměstí 25, Přelouč 535 33, nebo na e-mail: anketa@mestoprelouc.cz.

Objekty, které nabízí město Přelouč k odprodeji
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 dalších 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 současné 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.
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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.
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Tranzit nepovede přes Přelouč!
Koncem dubna byly zahájeny práce na rekonstrukci šestiramenné křižovatky na Sokolovském náměstí na malou okružní křižovatku. Její budoucí podobu jste viděli v minulém čísle
měsíčníku. Pro dokreslení velikosti ještě několik doplňujících
údajů: středový ostrůvek má průměr 21 m a je zpevněný a vyvýšený. Vnější průměr je 37 m.
Objednatel stavby - Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel- Hradecká firma COLAS,a.s.
Konečný termín dokončení kruhového objezdu je stanoven
na listopad letošního roku.

Kolín-Čáslav-Chrudim-Pardubice. Odkloněná doprava pro
místní dopravu a autobusy bude v tomto období vedena ulicí Havlíčkovu, Žižkovu a Kladenskou s výjezdem za hotelem Fontána.
V těchto ulicích budou také určité změny. Především
umístění dopravních značek B28 - Zákaz zastavení - nejvíce postihne obyvatele, kteří v těchto ulicích bydlí. Další
dopravní značky zakazující vjezd nákladní dopravy do samotného města budou umístěny na všech dotyčných příjezdových komunikacích. Vzhledem k tomu, že se bude
jednat o místní úpravu silničního provozu, má Městská policie oprávnění přestupce nerespektující tyto zákazy nejen
zastavovat, ale také přímo na místě pokutovat. V inkriminovaném období budou strážníci nejen kontrolovat dodržování uvedených zákazů, ale především dohlížet na bezpečnost silničního provozu především u základní školy
v ulici Kladenské, kde by k ohrožení chodců - dětí mohlo
skutečně dojít.

Volný byt
S výstavbou kruhové křižovatky souvisí také částečné uzavírky přilehlých komunikací. Do 31. května je částečně uzavřena ulice Pražská, pro průjezd jsou zachovány 2 jízdní pruhy o šířce 3,25 m. Současně je úplná uzavírka ulice Střelovy.
V období od 1. 6. do 15. 9. 2005 bude ulice Pražská průjezdná pouze v jednom směru, a to od Pardubic do Prahy.
V opačném směru bude tranzitní doprava vedena po trase

PŘELOUČ
UBYTOVACÍ KAPACITY
Pro ubytování návštěvníků Přelouče slouží několik ubytovacích zařízení. Největší možnosti nabízí Hotel Fontána (kapacita 100 lůžek), Hotel Sport (kapacita 35 lůžek) a Hotel V+M
(kapacita 25 lůžek). Celková kapacita by se mohla stát nedostačující zejména pro ubytování potenciálních návštěvníků
v případě konání velkých vícedenních akcí.

RESTAURAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Po této stránce je město Přelouč vybaveno poměrně dobře. V současné době zde za účelem poskytnutí pohostinství či
občerstvení působí 23 (dostupné informačních zdroje) různě
zaměřených subjektů (restaurace, hospody, vinárny, bary, rychlá občerstvení, bistra, cukrárny apod.).

INFORMAČNÍ CENTRUM
V Přelouči působí Informační a turistické centrum INFAK, spol. s r.o., se sídlem v ulici 28. října 1525. Funguje od
roku 1999. Hlavní náplní činnosti je nabídka propagačních ma-
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Město Přelouč nabízí zájemcům o bytovou výstavbu možnost
získání bytu v nové bytové výstavbě v Pardubické ulici. Jedná
se o byt 2+1 o výměře 84,47 m2 za cenu 1 007 500,- Kč.
Po dohodě je možno byt upravit na 3+kk.
Bližší informace získáte osobně na Městském úřadu Přelouč, odbor správy majetku a infrastruktury, tel.: 466 094 182.

teriálů o městě a okolí, turistických map a průvodců, jízdních
řádů, apod. Informační centrum poskytuje informace o dění ve
městě a zprostředkuje prodej vstupenek na kulturní akce (konající se i mimo Přelouč - Praha, Pardubice, atd.). Veřejnosti
jsou nabízeny možnosti přístupu na Internet. Jako doplňková
činnost je vedeno i kopírování.

DŮLEŽITÉ INSTITUCE
Do této skupiny lze zařadit Městskou policii, která sídlí
v ulici Za Fontánou 433. Plní úkoly na úsecích:
a) Ochrana veřejného pořádku.
b) Dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.
c) Odhalování, objasňování a rozhodování o přestupcích.
d) Preventivní činnost, spolupráce se státními orgány, orgány
místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, součinnost se službami Policie České republiky.
Z dalších subjektů sloužících občanům je možné zmínit
Českou poštu a.s. sídlící v ulici Pardubická 115 a Policii ČR
sídlící v ulici Pražská 20.
Zdroj: Aktualizace strategického plánu ekonomického
rozvoje našeho města

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

!

Inzerce

Hygienické předpisy
Vzhledem k šířícím se stížnostem občanů na výskyt potkanů jak v rodinných
domech tak i na sídlištích upozorňujeme
majitele objektů na povinnost vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví lidu a o změně některých souvisejících předpisů, kde se uvádí
v § 57 odst. (1) Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných
technologických a pracovních postupů
a v odst. (2) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna
podle potřeby ve své provozovně zajistit
každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba
při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném
výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších
živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory
nesloužící k podnikání, má povinnost
podle věty první vlastník nemovitosti
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nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková

organizace, které přísluší hospodaření s ní. Vyzýváme tedy všechny vlastníky bytových domů i ostatních nemovitostí, aby dle potřeby prováděli
taková opatření, aby nedocházelo
k přemnožení těchto hlodavců.

Inzerce
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Ohlédnutí

Ani zastupitelé města si nenechali ujít
příležitost prohlédnout si nový vůz dříve,
než vyjel za svou první prací.
V těchto dnech vyjel do ulic našeho města nový úklidový stroj. Technické služby
města Přelouče rozšířily svůj vozový park o speciální zametací a úklidový stroj se
samosběrem s použitím na vozovkách místních komunikací i volných plochách.
Systém lze využít také k oplachu krajnic vozovek, prostoru pod zaparkovanými
vozidly, pod lavičkami nebo k mytí strojů či jiných předmětů.

Věříme, že tento účinný pomocník přispěje k čistotě celého města a bude dlouho sloužit ke spokojenosti naší i spoluobčanů,
což je náš prvotní úkol a cíl, řekl K. Šilhavý, ředitel TS.
Tak tento pohled se
nabízel od začátku
března do konce
dubna při procházce městským parkem. Dřevotříska,
kartóny a prkna ze
starých králíkáren
sice na vatru nepatří, ale lze je spálit.
Matrace, plechovky
a plastové láhve
však připravované
ohniště mění v černou skládku.
V režii Technických služeb je však
vždy nepatřičné předměty před zapálením ohně vyklidit. Radní proto na tuto skutečnost upozornili
a do dalších let navrhli u příležitosti pálení čarodějnic postavit ohniště ve tvaru hranice.
Město musí ovšem zajistit jiný způsob likvidace svezených větví a dřevěného odpadu.
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Od května můžeme vídat strážníky městské policie na nových dopravních prostředcích - na jízdních kolech. Mělo by to
být přínosem především pro větší mobilitu v hůře průjezdných oblastech města
a blízkého okolí.

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

Druhá z první řady SuperStar Šárka Vaňková navštívila Přelouč.

!

Na autogram se stála dlouhá fronta.

Pod její záštitou bylo otevřeno výukové středisko Autoškoly
Peml pro handicapované občany včetně ubytovacích prostor.

Nad vašimi dotazy

Šárka se podepisovala do památníčků, na fotografie, ale také
na trička, ruce a holá záda.
Bude možné
jezdit osobním autem na
nějaké povolené výjimky
přes dostavěný podchod do sousední obce?

JN

Protože se jedná o podchod, vjezd automobilům je přísně
zakázán. Rozměry podchodu jsou vybudované tak, aby v případě nehody na nadjezdu touto cestou mohla projet rychlá
záchranná služba. O žádných jiných výjimkách či povolenkách
se neuvažuje.

Inzerce

Kterou silnicí se v průběhu výstavby kruhové křižovatky bude
zajíždět do Diskontu Plus?
PV
V průběhu výstavby bude vždy jeden jízdní pruh do Diskontu Plus průjezdný.
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Trh práce
na Přeloučsku
Nezaměstnanost na Přeloučsku v měsíci březnu mírně poklesla. Příčinou tohoto poklesu bylo již tradičně zahájení sezónních prací, oživení ve stavebnictví a zemědělství a stále
vysoká poptávka v odvětví strojírenství a elektrotechniky. Úřad
práce v Přelouči evidoval k 31. 3. 2005 celkem 1 317 uchazečů o zaměstnání a celková míra nezaměstnanosti činila v této oblasti 9,5 % .
K obcím s nejvyšší mírou nezaměstnanosti patří např.
Vápno (26,32 %), Pravy (24,32 %), Sovolusky (23,88 %), Litošice (20,83 %), Tetov (20,0 %) apod. Nejnižší míru nezaměstnanosti vykázaly například obce Chrtníky (4,0 %) a Mokošín
(4,46 %).
Počet volných míst, která Úřad práce v Pardubicích nabízí,
mírně stoupl - na 616. Na jedno volné pracovní místo připadá
v okrese Pardubice v průměru 10 uchazečů. Nejvíce hlášených
volných míst bylo na Pardubicku (67,7 %), dále na Přeloučsku
(25,5 %) a nejméně volných míst bylo na Holicku (6,8 %).

Informace o počtu nezaměstnaných
v ČR k 31. 3. 2005
$ K 31. 3. 2005 evidovaly úřady práce celkem 540 456 osob.
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2004 je počet uchazečů nižší o 19 366.
$ Ke konci března registrovaly úřady práce 271 214 žen, což
tvoří 50,2 % z celkového počtu nezaměstnaných a 76 345
osob se zdravotním postižením, což tvoří 14,1 % z celkového počtu nezaměstnaných.

a Praha (3,5 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než celorepublikový průměr vykázalo 33 okresů, nejvyšší byla v okresech
Most (22,8 %), Karviná (19,5 %), Jeseník (19,3 %) atd.
$ Úřady práce evidovaly k 31. 3. 2005 celkem 53 749 volných
pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době v průměru 10,1 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (95,6), Litoměřice (66,9), Bruntál (46) atd.
Ing. Eva Šopíková
ÚP Pardubice - detaš. prac. Přelouč

Vybrané domácnosti
navštíví vyškolení tazatelé
Český statistický úřad organizuje v roce 2005 výběrové zjištování o životních podmínkách domácností v České republice
s názvem SILC 2005. Provádění tohoto statistického zjištování
od roku 2005 je povinné pro všechny členské země Evropské
unie. Uvedené zjištování se bude konat na celém území České republiky a bude se týkat 7 tisíc náhodně vybraných bytů.
Návštěvy domácností za účelem zjištění potřebných údajů
proběhnou v době od 9. dubna do 22. května letošního roku
a zajištovat je budou speciálně vyškolení tazatelé.
Pracovníci provádějící zjištování v domácnostech se budou
prokazovat příslušným ČSU ve spojení s občanským průkazem,
zaručujícím jejich jednoznačnou identifikací. Ve všech fázích
zjištování bude zaručena anonymita údajů získaných v domácnostech: povinnost ochrany důvěrnosti individuálních údajů vyplývá ze zákona o státní statistické službě pro všechny
osoby zúčastněné na zjištování údajů.

$ K 31. 3. 2005 bylo registrováno 40 755 absolventů škol všech stupňů
vzdělání a mladistvých;
na celkové nezaměstnanosti se tak podílejí
7,5 %.
$ Podporu v nezaměstnanosti v březnu 2005
poskytovaly úřady práce 154 698 uchazečům
o zaměstnání, tj. 28,6 %
všech osob vedených
v evidenci.

Inzerce

$ Míra registrované nezaměstnanosti vypočtená
podle nové metodiky
z dosažitelných uchazečů o zaměstnání
k 31.3.2005 činila 9,4%
(dle původní metodiky
- 10,3 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla tradičně v okresech
Praha - západ (2,6 %),
Praha - východ (3,3 %)

10

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace

!

Na úklid chodníků a komunikací v Přelouči
s novým strojem
Po zhruba 5 letech přípravných prací byl v dubnu letošního
roku završen proces složitých jednání, hledání možností, technickoekonomických variant a zákonných podmínek realizace
dodávky techniky tak potřebné pro město, jakou je samosběrný zametací a úklidový stroj.
Vše začalo někdy v roce 2000 úvahou, že dosavadní zařízení, které zajištuje čistotu ulic a veřejných prostranství města,
známá oranžová IFA 50, vzhledem k roku výroby 1972, „nepřežije“ rok 2005.
Následovala řada jednání s dodavateli, výrobci i uživateli předmětné techniky a především s představiteli města na úrovni rady
i zastupitelstva, z kterých po čase vykrystalizoval souhlas k zahájení přípravných prací k vlastnímu výběrovému řízení na zakoupení poměrně technicky složitého a zároveň výkonného stroje.

V rámci výběrového řízení v roce 2004 bylo osloveno
celkem šest firem z Prahy, Českých Budějovic, Brna, Ostravy
a Jičína, zabývajících se dodávkou této speciální techniky na
území republiky. Radou města jmenovaná komise potom rozhodla o nejvýhodnější nabídce, kterou se stala ta, kterou předložila firma INGE Brno s.r.o., na stroj typu S3, od výrobce Marcel Boschung Ltd. se sídlem ve Freiburghu ve Švýcarsku, v ceně
3.550 tis. Kč. Návštěva v centrále firmy a přímo ve výrobních halách mě přesvědčila o kvalitě a stabilitě výrobce.
„Es trojka“ je kompaktní speciální zametací a úklidový stroj
se samosběrem, s dostatečnou kapacitou pro nasazení jak na

Mezitím už nás „babička“ IFA každoročně stála kolem
100 tis. Kč. na opravách a většinu pracovního času trávila, místo na komunikacích, v odborných servisech, kde často pracně
zajištovali, příp. i draze vyráběli opotřebené náhradní díly.
V každoročně napjatém rozpočtu města se nehledalo lehce. Všeobecně známý stav komunikací, chodníků a nemovitostí ve vlastnictví města odčerpává každoročně z obecní pokladny milionové částky. I proto se hluboce skláním před nelehkým,
ale zároveň prozřetelným rozhodnutím představitelů města investovat nemalé finanční prostředky do zařízení k čištění a údržbě vlastního majetku a zpříjemnit tak prostředí obyvatelům
i návštěvníkům Přelouče.

vozovkách místních komunikací a volných plochách jakéhokoli tvaru, tak svými rozměry, relativně nízkou hmotností a širšími pneumatikami (měrný tlak - 4,5 kg/cm2), i na většinu chodníků ve městě. Díky vestavěnému vysokotlakému čerpadlu lze
systém využít k tlakovému oplachu krajnic vozovek, prostoru
pod zaparkovanými vozidly, či pod lavičkami (boční tryska)
nebo, s použitím 6ti metrové hadice s proudnicí na navijáku,
k mytí stroje či jiných předmětů.
Věříme, že tento účinný pomocník přispěje k čistotě celého
města a bude dlouho sloužit ke spokojenosti naší i spoluobčanů, což je náš prvotní úkol a cíl.
Karel Šilhavý - ředitel TS města Přelouče

Znáte své město?
Místa, která jsme uvedli v minulém čísle, určila správně pouze paní B. Heřmánková, Přelouč 856. Gratulujeme!
Výhru si prosím vyzvedněte na MěÚ dv. č. 4.
Správné odpovědi z minulého čísla:
1. Bývalá budova velitelství VOZ
2. Věžička na škole na Masarykově
náměstí
3. Horní okna na Občanské záložně

!
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Poznáte, v kterých
místech města
se nachází?

"
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Poliklinika
zkvalitňuje služby

tedy byla hrazena pouze od pacientů samoplátců, a to samozřejmě v této oblasti nepřipadá v úvahu.

Jak v současné době rozvíjíte péči o své pacienty?
Abychom zvýšili kvalitu služeb poskytovaných našim pacientům, začali jsme se vybavovat další moderní zdravotnickou
technikou. Je to také v souvislosti s tím, že od 1. dubna nastoupila na plicní oddělení nová lékařka a rozšířili jsme tak
počet ordinačních dnů ze tří na pět. Prvním přístrojem, který
jsme letos zakoupili, je ZAN 100 USB. Jedná se o počítačový
spirometrický přístroj, který umožňuje funkční vyšetření plic.
Jedná se o základní vyšetření, které je potřeba u každého pacienta, který přijde na plicní oddělení. Nyní již nebude nezbytné pacienty posílat do Pardubic. Nová lékařka má v úmyslu
do budoucna zavést také protikuřáckou poradnu.
Proč zrovna tento přístroj a proč navýšení ordinačních hodin?
Toto oddělení bylo nutné kapacitně posílit a modernizace
lékařských přístrojů je tak rychlá, že jsme se museli přizpůsobit. Vynaložená finanční částka je vysoká, ale péče poskytovaná pacientům bude výrazně výše než byla doposud.
Uvažujete o posílení také v jiné oblasti?
O rozšiřování další oblasti jsme sice uvažovali, například
o oddělení ortopedie, ale není to proveditelné. Pojišaovna má
stop stav a nemůže navazovat smlouvy v dalších oblastech. Pokud tedy další rozšíření,tak bez úhrady pojišaovny. Ošetření by

Čekací doby se tedy nezkrátí ani na chirurgickém oddělení?
Tam je problém především kapacitní, protože naše spádové území zahrnuje zhruba 28 000 občanů a potřeba lékařské
péče je tedy obrovská. V dohledné době je další navýšení kapacity neuskutečnitelné. Zájem o naši chirurgii je vysoký i z důvodu, že na chirurgii pracují vysoce kvalifikovaní lékaři Nemocnice Pardubice, kteří se po měsíci střídají.
Připravujete v letošním roce ještě nějaké novinky?
1. Co se týče činnosti biochemické laboratoře, jsme nyní před
podpisem smlouvy o nákupu automatického biochemického analyzátoru na rozbory vzorků. Část vzorků jsme dosud
posílali na zpracování do Pardubic a návratnost výsledků
rozborů byla až za několik dní. Díky tomuto novému přístroji budou výsledky k dispozici ještě týž den. Pokud lékař
uzná, že výsledky rozborů potřebuje okamžitě, je dokonce
možné je ihned získat vyhodnocené. Přístroj by měl být zprovozněn „zkušebně“ v průběhu května a od června už plně
využíván.
2. Právě v této době vedoucí lékárny PharmDr. Blanka Vácová
připravuje novinky v oblasti lepší informovanosti pacientů
a na podporu prodeje léčiv, prostředků zdravotnické techniky a potravinových doplňků.
Rozhovor nám poskytl ředitel Přeloučské polikliniky a.s.,
ing. Petr Babka.

Inzerce
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Městská policie informuje
V dnešním příspěvku nejprve odpovím na několik aktuálních otázek. V závěru pak odpovím na nejčastější a oprávněný dotaz občanů města.
Na světelné křižovatce ulic Pardubická-Račanská-Sladkovského je nevhodně vyřešeno odbočení z ulice Pardubické právě do ulice Sladkovského
(směr nadjezd). I přes rozsvícenou zelenou šipku v protilehlém rohu se často stane, že po jejím zhasnutí zůstane uprostřed křižovatky vozidlo, které
potom brání v průjezdu vozidel z ulice Račanská-Sladkovského.
Skutečně, k popisované situaci několikráte došlo. Po jednání se zhotovitelem bylo domluveno, že se tzv. signální
pás pro odbočení upraví tak, aby se zvýšila jednak bezpečnost odbočujících, jednak aby k popisované situaci nemohlo
dojít. Tomu budou bránit senzory vbudované do komunikace, které dokáží vyhodnotit, zda uprostřed křižovatky stojí
vozidlo (nebo jiná trvalá překážka). V případě, že tomuto tak bude, nedojde ke
spuštění „zelené“ z druhého směru tak,
aby zapříčinila neprůjezdnost křižovatkou. Otázkou však zůstává znění zákona o pozemních komunikacích, kdy do
křižovatky může řidič najet jen tehdy,
je-li přesvědčen, že svůj úmysl (-např. odbočení) může dokončit!!!
Na obou světelných křižovatkách jsou
velice krátké cykly zelené pro chodce.
Když vyjdeme na zelenou, nestihneme
dojít ani do půlky silnice a už svítí
červená!
Bezpečnostně dopravní komise bude
na svém dalším jednání tuto situaci řešit a zvažovat prodloužení těchto cyklů.
Musím ale všem připomenout, že zákon
o pozemních komunikacích pamatuje
i na chodce, a to právě v tomto konkrétním případě kdy jasně říká: rozsvítí-li se
signál na přechodu pro chodce se znamením „stůj“, smí chodec dokončit přecházení k světelnému signalizačnímu
zařízení s tímto signálem. Jednoduše řečeno, jakmile máte zelenou a vstoupíte na přechod, vždy přecházení v klidu
dokončete, signály pro motorová vozidla jsou zpožděna. Především doporučuji nevracet se zpět, to je totiž pro Vaši
bezpečnost to nejhorší!
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Zaslechl jsem, že v ulicích města
uvidíme také strážníky na kolech což
bych velice přivítal. Je to skutečně
pravda a v případě že ano, kdy vyrazí do ulic.
Pravdou to skutečně je, v současné
době disponujeme párem profesionálních treckingových kol, z nichž jedno
jsme dostali sponzorským darem. V současné době (duben) probíhá kompletace těchto kol a také výroba výstrojních

součástí pro strážníky. Hlídku na kolech
spatříte již v první polovině května. Slibujeme si od toho daleko častější kontrolu všech částí města, lehkou dosažitelnost strážníka a především rychlost,
se kterou se dokáže dostat na potřebné místo.
Nyní k přehledu několika zajímavých
situací od 23. 3. 2005 do 20. 4. 2005.
% 23. 3. v 17.30 hod. jsme opět spolu
s hasiči vyproštovali srnku, pod kterou se probořil led, tentokrát na Mělických písnících.
% 23. 3. v 17.55 hod. po úspěšném vylovení srny jsme byli odvoláni spolu
s hasiči na požár stromu do ulice
K.Čapka
% 23. 3. v 18.30 hod. při eskortě srnky na
veterinární kliniku do Pardubic hlídka na upozornění občanů přistihla
skupinku mladíků, jak střílejí po projíždějících autech z kuličkových pistolí. Střelivo jim bylo zabaveno a jejich
počínání bude projednáno s rodiči.
% 24. 3. v 19.15 hod. jsme vyjížděli do
jedné z firem, kde její ukrajinští za-

městnanci pod vlivem alkoholu tropí
výtržnosti. Na místě byla situace uklidněna a zaměstnanci byli z prostoru
firmy vykázáni.
% 25. 3. od 5.30 hod. byla provedena
kontrola majitelů psů a jejich miláčků, zda neporušují obecně závaznou
vyhlášku „volné pobíhání psů a znečištování veř. prostranství“. Kontroly
se zúčastnilo celkem 8 strážníků Městské policie. Město si hlídky rozdělily
do 4 lokalit, kde kontrolovaly téměř
všechny „pejskaře“.

% 25. 3. v 7.50 hod. bylo málem použito služební zbraně proti agresivnímu
německému ovčáku, který utekl majiteli na ulici a zde ohrožoval kolemjdoucí chodce. Jeho majitel ho absolutně nezvládal, a tak musela hlídka
za použití obušků psa zahnat zpět
domů. Majitel si tak vysloužil tu nejvyšší blokovou pokutu, kterou může
strážník udělit.
% 26. 3. v 2.30 hod. jsme spolu se státní policií zklidňovali aktéry rvačky na
jednom z plesů. Nakonec vše skončilo vzájemnou domluvou a usmířením
znepřátelených stran.
% 28. 3. v 2.50 hod. opět společný zásah s PČR. Tentokrát v baru Montána rvačka dvou mužů. Po jejich
zklidnění a vyvedení se ještě budou
zpovídat u přestupkové komise.
% 30. 3. v 14.20 hod. strážník mimo službu nahlásil plošné vypalování trávy
na příkopě směrem na Lohenice. Pachatel zřejmě nezvládl oheň a z místa utekl. Byli přivoláni hasiči a požár
byl zlikvidován.
% 11. 4. v 18.30 hod. byl na Pult centralizované ochrany přijat tísňový signál jednoho z obchodů. Hlídka okamžitě vyjíždí na místo, kde zjistila, že
parta čtyř mladíků tropila výtržnosti
v obchodě, v jeho okolí a navíc rozbila skleněnou výlohu. Dle svědků po-

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace
té utekli do parku. Hlídce se po krátké
honičce podařilo všechny podezřelé
zadržet a to i s přispěním hmatů, chvatů a kopů sebeobrany. Po zadržení si
je poté převzala s podezřením ze spáchání trestného činu PČR.
% 15. 4. v 13.30 hod. opět obě policie
spolupracovaly při hledání chovance,
který utekl z diagnostického ústavu.
Hledaný před dopadením ještě stihl
dvakrát přeplavat Labe a teprve poté byl dopaden a předán zpět.
% 16. 4. v 18.40 hod. jsme na žádost
pořadatelů hlídkovali při skončení fotbalového utkání na místním hřišti nebot se obávali výtržnosti hostujících
fanoušků. Utkání skončilo výhrou domácích a rozchod fanoušků i přesto
proběhl v klidu.
% 18. 4. v 12.40 hod. jsme byli požádáni všímavým občanem o zajištění klidného zahnízdění párku „kavek obecných“, které si vystavěly hnízdo v jedné
z větracích šachet panelového domu.
Na místo se dostavili zástupci orgánů

ochrany přírody a krajiny a zastavily
tak činnost firmy, která tyto větrací
šachty měla za úkol uzavřít. Můžeme
tak doufat, že pár tohoto ohroženého
druhu štastně vyvede mlánata.
% 18. 4. v 20.10 hod. jsme na žádost
spolumajitele jednoho z domů na sídlišti řešili poškození vchodových dveří
dvěma nezletilými mladíky. Po zjištění totožnosti pravděpodobných pachatelů byli tito v místě bydliště z uvedeného jednání usvědčeni. Spolu s rodiči se potom dostavili na místo činu,
kde se s poškozenými domluvili na
náhradě škody a na opravě.

!

vozidla integrovaného záchranného systému pamatuje a přiznává jim určité výjimky. Samozřejmě v konkrétních a oprávněných případech. Pochopitelně pokud
zmiňovaná vozidla požívající oněch výhod plní úkoly podle zákona nebo na
žádosti osob řeší některé problémy, nelze o výjimce polemizovat. Nikdo z nás
totiž nemůže vědět, co se v daném místě řeší, nebo jaká nastala situace. Pokud
ale k zneužití skutečně dojde, je z naší
strany postupováno jasně podle zákona,
a mnohdy jde o nepříjemné řešení problému. Konkrétně mohu sdělit, že např.
v poslední době byla řidiči záchranné
služby udělena bloková pokuta za nedovolené parkování.

Nyní k slibovanému dotazu:
Toto je přehled zajímavějších událostí z naší práce za uvedené období.

Jsou vozidla záchranné služby, hasičů, policie státní a městské oprávněna stát bezdůvodně v zákazu stání,
zastavení nebo na invalidech když
zde viditelně neplní své úkoly? Zaměřte se i na tyto přestupky!

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

Odpověn na tento dotaz je jednoduchá. Jak jistě víte, zákon na všechna

Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč

Inzerce

5 / 2005
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Základní škola
Smetanova ul.

TESTOVÁNÍ DEVÁTÝCH TŘÍD
Agentura Cermat - Centrum pro zjištování výsledků vzdělávání - pořádala
v únoru výzkumný projekt úrovně znalostí z matematiky, českého jazyka a studijních předpokladů žáků 9. tříd tří krajů
ČR - Pardubického, Karlovarského a Libereckého. Všichni žáci devátého ročníku
psali v jeden den stejné testy, které byly
pracovníky ústavu odvezeny a vyhodnoceny. V dubnu obdržel každý žák výsledkovou listinu, kde zjistil svoji bodovou
i procentuální úspěšnost v matematice,
českém jazyce a studijních předpokladech.
Zároveň se mohl porovnat s ostatními
žáky školy a celého Pardubického kraje.
Výsledky naší školy jsou více než potěšující. Porovnejte sami:
- Úspěšnost žáků Pardubického kraje
v matematických dovednostech je
64,3 %, úspěšnost žáků naší školy je
70,6 %.
- Úspěšnost žáků Pardubického kraje ve
znalostech českého jazyka je 44,2 %,
úspěšnost žáků naší školy 53,2 %.
- Studijní předpoklady žáků Pardubického kraje jsou 54,5 %, studijní předpoklady žáků naší školy jsou 59,8 %.
Ve všech zkoumaných oblastech jsme
dosáhli nadprůměrných výsledků, což
hodně vypovídá o úrovni naší základní
školy. Chodí k nám i žáci, kteří měli 100 %
úspěšnost v matematice (D. Fejlová) nebo 100 % úspěšnost v českém jazyce
(J. Nejerálová, L. Tomášková). A že testy
nebyly nejjednodušší, můžete zjistit na
adrese www.cermat.cz, kde najdete jejich znění.
M.P.

vedla po památkách. Přes Václavské a Staroměstské náměstí s orlojem, Karlův most
až na Pražský hrad. Po prohlídce nádvoří hradu jsme zamířili do divadla.
Představení Cyrano z Bergeraku a prostředí divadla se nám velmi líbilo.
Tímto děkujeme za celou naší třídu
paní třídní učitelce Mgr. Věře Tomanové
za pěknou sobotu.
Kateřina Jelínková 9.A

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Šátky, šály, kapesníčky a ozdobné dekorace do oken vznikají v Duhových dílnách Nadace Duhové energie.
Žáci si nejen vyzkoušeli novou techniku - malování na hedvábí -, ale ještě si
vyrobili vlastní módní doplňky. Jak se jim
to dařilo, můžete vidět na výstavě, která
se bude konat začátkem června v KK, na
fotografiích na nástěnce před budovou
školy nebo přímo na této stránce.

9.A V PRAZE
Dne 10. 4. se třída 9.A vydala na výlet do Národního divadla v Praze. Ještě
před představením nás paní učitelka pro-
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Hledáme písmenka
na klávesnici
Budoucí prvňáčky
počítače určitě zaujaly
tu p. uč. Lenky Jarošové tři lekce základní obsluhy a používání PC. V jejich snaze
o proniknutí do počítačového světa jim
pomáhaly oblíbené pohádkové postavičky krtečka a myšky.
Mgr. V. Jelínková

DĚTSKÁ SCÉNA

Žáci 8. tříd se svými výrobky

V krajském kole recitační soutěže
naši školu 25. dubna v Pardubicích reprezentovala žákyně 6.C Alina Kulakovská. Stejně jako v okresním kole podala
skvělý výkon, postoupila mezi nejlepších
pět soutěžících a obdržela čestné uznání poroty.
Mgr. V. Jelínková

Kinderiáda

MATEMATICKÝ KLOKAN
I na naší škole psali žáci na konci
března matematickou soutěž KLOKAN
2005. V kategorii 4. a 5. tříd - Klokánek
- si lámalo hlavičky celkem 92 dětí. Nejvíce bodů nasbírali J. Kumštýř ze 4.B
a K. Pozlerová ze 4.B.V kategorii Kadet8. a 9. třídy- se nad logickými úlohami
potilo 49 žáků. Nejúspěšnější byli J. Šebestián a M. Hajnová z 9.C.
M.P.

Nejprve malá průprava s myší po papíře

Šátečky se dají nosit
různě
I kluci se nechali
zlákat k malování
Nadaci Duhové energie děkujeme za
finanční příspěvek, díky němuž mohou
žáci rozvíjet svou tvořivost a vyzkoušet si
něco nového.
J.M.

KRTEČKOVA POČÍTAČOVÁ ŠKOLA
Od 30. 3. do 29. 4. probíhala na 1. st.
Krtečkova počítačová škola. Předškoláci,
kteří byli v lednu zapsáni na naši školu,
absolvovali pod vedením autorky projek-

21. 4. se žáci 2. - 5. tříd zúčastnili atletického dvojboje v Pardubicích. Tartanová dráha svědčila nejvíce Anetě Burešové z 5. A, která za účasti 24 škol celého
kraje vybojovala 2. místo ve skoku dalekém a 3. místo v běhu na 60 m. Markéta Horáčková z 3. B obsadila 5. místo v hodu jednokilovým míčem.
Mgr. D. Nový

Mc Donald's Cup
26. 4. si žáci 2. - 3. tříd vybojovali postup do okresního kola v kopané. Čtvrtáci a pátáci „skončili na kopačkách“ žáků
TGM svou jedinou prohrou.
Mgr. D. Nový

Přeloučský ROŠT
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Aktuální informace ze ZŠ Masarykovo náměstí
Hokejbal 6. a 7. třídy
Mezi šesti zúčastněnými týmy obsadili naši chlapci po nepřesvědčivých výkonech celkově 5. místo. Největší pochvalu
zaslouží brankář Michal Málek ze 4.A třídy, který svými výkony předčil své o 2 - 3 roky starší spolužáky. Zklamáním naopak byly výkony některých přeloučských hokejbalistů.

Hokejbal 8. a 9. třídy
Po přesvědčivém postupu ze skupiny do play-off se stali
naši chlapci favoritem celého turnaje. Po jasné výhře se ZŠ
Moravany ve čtvrtfinále však neunesli tíhu zápasu a překvapivě v semifinále prohráli se soupeřem z Polabin 2. Zbyl na nás
„pouze“ souboj o 3. místo, ve kterém jsme zvítězili na nájezdy
nad protivníky z Polabin 1.

Kvalifikační turnaj v kopané - Coca-cola
Na útulném hřišti v Cholticích proběhl kvalifikační turnaj
Coca-coly v kopané za účasti žáků ze čtyř škol. Po vítězstvích
3:0 se ZŠ Smetanova, 5:0 se ZŠ Choltice a 2:1 se ZŠ Heřmanův Městec jsme postoupili do prvního kola této soutěže, kde
budou naším soupeřem chlapci ze ZŠ v Prachovicích.
Martin Bulušek, Bc

Projekt Duhová dílna
Již v bibli byla duha vykládána jako znamení soucitu, v legendách jako symbol naděje a usmíření a Keltové ji považovali za štastné znamení. Na jejím konci prý naleznete zlatý poklad.
Naše škola získala poklad ve formě příspěvku 20 000 Kč od
Nadace Duhová energie, která je financována z prostředků
získaných z finančních darů společnosti ČEZ. Peníze jsou určeny pro vznik Duhových dílen, na podporu výtvarných volnočasových aktivit dětí. My jsme je použili k financování kera-

mických kroužků. Žáci mohou pracovat s velkým množstvím
materiálů, obohatit svou fantazii a získat nové zkušenosti. Projekt pomáhá smysluplně naplnit jejich volný čas, podnítit zájem
o práci s hrnčířskou hlínou, rozvíjet manuální zručnost a tvořivost.
Nadaci Duhová energie děkujeme.
Mgr. Jana Müllerová

Dopravní výchova
V pátek 22. 4. a 29. 4. čtvrté třídy navštívily dopravní hřiště
v Pardubicích. Děti si v učebně zopakovaly, co by měl znát
každý správný cyklista. Procvičily si dopravní značky, situace
na křižovatkách, dostaly i pár testů.
Z důvodu rekonstrukce silnic na hřišti si žáci praktickou
část - jízdy na kole - vyzkouší až v září.
Mgr. Dana Staňková

Příjemné zjištění na KINDERIÁDĚ
Kinderiáda je atletická soutěž, na které se utkávají nejlepší žáci druhých, třetích, čtvrtých a pátých tříd v běhu na 60 m,
hodu míčkem a plným míčem, skoku dalekém, skoku z místa
a závěrečné štafetě. Na letošním ročníku se sešlo 240 závodníků ze 30 škol celého Pardubického kraje.
Příjemným zjištěním bylo, že žáci naší školy se mohou směle rovnat se závodníky mnohých sportovních škol a atletických
oddílů. Vynikajícím úspěchem bylo 1. místo Renaty Mrštíkové
v hodu míčkem (31,69 m) a za zmínku určitě stojí i šestá místa
Václava Vančury a Lucie Máčikové v běhu na 60 m.
Letošní Kinderiáda byla organizačně výborně zvládnutou
akcí, ze které si navíc každý účastník kromě zážitků odvážel
i plnou tašku dárků od společnosti KINDER.
PaedDr. Milan Souček

Aktuální informace
"
sběr papíru se uskuteční ve dnech 25. 5. a 27. 5. 2005
"
v přijímacím řízení žáci
naší školy uspěli velmi dobře,
většinou byli přijati na vybrané
střední školy, v ojedinělých případech absolvují 2. kolo (podrobné výsledky v příštím vydání)
"
ve dnech 30. 3. - 6. 4. 2005
proběhla na naší škole školní inspekce, zpráva bude škole dána
až v druhé polovině května
"
z výsledků testů CERMAT,
kterých se zúčastnili žáci 9. tříd,
vyplynulo, že naše škola je naprosto srovnatelná s ostatními
školami Pardubického kraje a dosáhli jsme téměř shodného průměru ve sledovaných oblastech
(Čj, M, studijní dovednosti)
Mgr. Věra Pětioká, řš

5 / 2005

17

Přeloučské školství

!

Enviromentální výchova ve Zvláštní škole
V měsíci březnu jsme se zaměřili v naší interní ekologické soutěži na odpady.
Žáci 1. - 6. ročníku se shromáždili v sále malé tělocvičny
naší školy. Každý dostal prázdný papír, na který měl za úkol
nakreslit krásný barevný strom. Po dokreslení se obrázky
soustředily doprostřed místnosti. Ke každému stromu si děti
vybraly jednoho lesního živočicha. Nečekaně vstoupil do

místnosti „zlý“ člověk, který vysypal na les plnou nůši odpadků. Nezvaný návštěvník raději rychle odešel a dětem nezbývalo nic jiného než uklízet. Chvíli trvalo, než si les znovu vyčistily. Odpadky pečlivě roztřídily do připravených nádob podle
materiálu.
Zaměstnání se zdařilo.
Eva Urbanová
školní koordinátor EVVO

Dům dětí a mládeže v Přelouči, Veverkova 752,

POZVÁNKA

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 hodin 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 domě 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

Na první ročník
krajské výtvarné soutěže „DUHA“.
Téma: koláže „Jarní probuzení“
Výstavu pořádá Zvláštní škola Přelouč.
Srdečně vás zveme od 2. 5. do 13. 5. do výstavní
síně na Masarykově náměstí v Přelouči

Základní umělecká škola
Přelouč
Úspěchy žáků ZUŠ v oblastním kole soutěže
Ani v oblastním kole soutěže ZUŠ ČR nás naše reprezentantky nezklamaly.
Terezka Luňáková získala překrásné 2. místo ve hře na
klavír, Denisa Hrůšová byla oceněna 1. místem v sólové hře
na akordeon a akordeonové duo Leonka Šenková a Míša
Šorfová postoupily do celostátního kola této soutěže.
Všem dívkám co nejsrdečněji gratulujeme a přejeme mnoho takovýchto úspěchů.

Zájezd pěveckého sboru Korálek do Bánské
Bystrice
Pěvecký sbor Korálek se nám pomalu obnovuje. Dne 21. 4.
odjelo na festival do Bánské Bystrice celkem 23 zpěváků. Pod

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.

18

Přeloučský ROŠT

Přeloučské školství

!

2005 v kině Přelouč. Přejeme hodně úspěchů a věříme, že do
sboru přijdou další noví kamarádi, kteří budou mít chut s námi spolupracovat a udržet tradici tohoto významného hudebního tělesa.

Pozvánka na oslavy založení školy

vedení p. Mgr. Pokorné a p. uč. Čapka se představí v novém
oblečení při Jarním koncertě, který se koná v sobotu 21. 5.

V tomto školním roce slaví ZUŠ Přelouč 55. výročí svého založení. U této příležitosti jsme se rozhodli uspořádat I. ročník
festivalu dechových souborů, kterým bychom rádi vyjádřili svoji úctu k dílu a práci jednoho z ředitelů, učitelů a skladatelů
naší školy - panu Stanislavu Polanskému.
Oslavy proběhnou v sobotu 18.6. 2005 v prostorách nádvoří ZUŠ Přelouč. Srdečně zveme všechny naše příznivce
a přátele.
Jana Bednářová

Sraz v Přelouči po desáté!!
Už je to tak, o víkendu 22. - 24. 4. jsme se sešli na tradičním, letos již desátém Srazu R+R Pardubicka v prostředí labských písníků.
Při této příležitosti jsme oslavili desáté výročí
nepřetržité činnosti roverského
kmene Živel.
Na
srazu
jsme prožili spoustu dobrodružství
při dobývání pokladu a získávání indicií od tajemného mudrce Fula. Byli jsme rozděleni na čtyři skupiny,
které o poklad bojovaly s velikým nasazením. Na cestě za pokladem nám Fulo přichystal mnoho nástrah a úkolů. Úvodní
motivační scénku sehrála amatérská skupina šermířů z místního gymnázia.
Při získávání
indicií jsme si vyzkoušeli lyžování na suchu, někteří zdatnější si
poránu zaplavali v ledové vodě
a naše svaly dostaly pořádně zabrat při fyzicky
náročnějších
hrách, kterých na
Srazu rozhodně nebylo málo. Ve vodních disciplínách nás čekalo přetahování se na lodích a lodní závody. Ti méně opatrní nedobrovolně okusili teplotu labských písníků.
Kromě síly zde byla nezbytná i značná dávka šikovnosti
a důvtipu např. velmi těžké pro nás bylo poradit si s jehlicemi
a vlnou, pomocí nichž jsme měli vytvořit co nejdelší prapor. Každý si s tímto úkolem poradil po svém. Ale ani s hádankami
otce Fula si mnozí nevěděli rady.
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Dva nejlepší týmy, jež se dostaly do finále si ještě proti sobě
naposledy zasoutěžily v závěrečném boji o poklad.
Sraz byl v sobotu večer zakončen slavnostním ohněm, kde
jsme zhlédli velmi pěknou prezentaci dokumentující činnost
Živle za celých deset let a bylo přijato deset nových členů. Ze
srazu jsme se všichni vraceli unaveni a vysíleni, ale s dobrým
pocitem skvěle prožitého víkendu s nezapomenutelnými zážitky. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě Srazu.

Inzerce
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

sídlo:

Masarykovo náměstí 48, Přelouč, tel. 466 958 107

Zpráva o činnosti
Dobrovolnického centra Charity Přelouč
Dobrovolníci v Jakub klubu
Od ledna 2005 pomáhají našim kmenovým pracovníkům
v Jakub klubu čtyři dobrovolnice. Dvě studentky gymnázia a dvě
mladá děvčata, která jsou již zaměstnána. Za první čtvrtletí 2005
dohromady odpracovaly 45 hodin. Podílely se na pravidelné
práci s dětmi v klubu i na přípravě jednorázových akcí, např.
výstavě fotografií z činnosti klubu. Na otázku proč jste se rozhodla pro dobrovolnickou práci nám Veronika Vundrlová řekla:
„Ve svém volném čase se snažím pracovat s dětmi, chci jim
něco nabídnout, něčemu je naučit. Učím je tancovat, vnímat
hudbu, taky kreslíme, vytváříme, hrajeme si. Měla to být zprvu
jedna hodina týdně, ale je to mnohem více času plně využitého. Platí - starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní.“
Jsme velice rádi, že jsme získali do Jakub klubu mladé pomocnice, doufáme, že vydrží a stanou se trvalou součástí pracovního týmu.

PRVNÍ VÝROČÍ VSTUPU ČR DO EU
V květnu to je již rok, co jsme vstoupili do EU. I z toho důvodu nás měla právě v tomto měsíci navštívit paní MUDr. Zuzana Roithová, která je naší poslankyní v Evropském parlamentu v Bruselu. Na její přednášce nebo spíše besedě s ní jsme
se měli dovědět, co všechno obnáší její práce v Bruselu, jaké
problémy se řeší...
Bohužel v domluveném termínu návštěvy našeho města byla vyslána jako pozorovatel průběhu voleb v Etiopii. Další volný
termín ve svém diáři našla až v říjnu. Mrzí to ji i nás a doufáme, že příště to již vyjde.
Zdenka Kumstýřová

Dobrovolníci v pečovatelské službě
Taktéž od ledna 2005 s námi začaly spolupracovat tři ženy jako dobrovolnice v péči o seniory. Společně jsme věnovaly
jednu sobotu komunikačnímu výcviku s PhDr. Evou Bicanovou, která spolupracuje s Charitou Přelouč jako supervizorka.
Za první čtvrtletí odpracovaly dobrovolnice v péči o seniory
30 hodin. Práce těchto žen spočívá především v návštěvách
seniorů, povídání si s nimi, doprovodu při procházkách. Jedna
z dobrovolnic poskytovala zcela zdarma klientce pravidelně
masáže. Jsme si vědomi, že je velice těžké přijít do domácnosti naprosto neznámého člověka - seniora, navázat s ním kontakt, udržet jej a rozvíjet. Chce to veliký kus odvahy a obětavosti. Velmi si vážíme práce těchto žen. Paní Lenka nám řekla:
„Vždy jsem si vážila lidí, kteří pomáhali druhým. Propagaci od
Charity Přelouč jsem pojala jako osobní výzvu. Tato práce mi
přinesla další životní zkušenosti a poznání. Abych se ubránila
případnému zklamání, nekladla jsem
si vůbec žádná očekávání. Ten mi
stačí, že mám pocit, že paní, ke které docházím, je se mnou ráda a že
i já jsem ráda u ní a myslím, že to
je nejdůležitější.“

Na pomoc při péči o seniory hledáme další dobrovolníky! Vy, kteří
máte trochu volného času, sociální
cítění a chut do něčeho nového, dodejte si odvahy a přihlaste se nám! Naši klienti - senioři na Vás čekají!
Hlaste se prosím na tel.č. 775 069 403.
VŠEM DOBROVOLNÍKŮM VELICE DĚKUJEME
ZA DOSAVADNÍ PRÁCI!
Rita Hudcová, koordinátorka dobrovolníků
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Na obrázku je pro připomenutí vítězný obrázek z loňské
soutěže žáků základních škol o Evropské unii.

V sobotu 15. května 2005
se uskuteční sběr bavlněného ošacení.
Místo: Orlovna od 9.00 - 13.00 hodin.
POZOR JENOM BAVLNĚNÉ!
V České republice je nadbytek šatstva a jeho další zpracování je nerentabilní. Firma z Liberce, která tuto činnost provozuje, sbírá pouze bavlnu.
Proto, pokud máte staré bavlněné trička, flanelové košile, ubrusy a jiné bavlněné šatstvo, můžete je přinést
v den sběru.
Ne bundy, kabáty, halenky a svetry.

Beseda s arcibiskupem Karlem Otčenáškem
Ve čtvrtek 19. května 2005 přijede královéhradecký arcibiskup Mons. Karel Otčenášek a od 15.30 se s ním uskuteční beseda v kostele sv. Jakuba na Masarykově náměstí
v Přelouči.
Pan arcibiskup slaví v této době několik významných životních jubileí, vyšla mu další knížka a byl přítelem zesnulého
papeže Jana Pavla II.
Srdečně zveme všechny.
Zdenka Kumstýřová, Charita Přelouč
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JAKUB KLUB
oslavil 3. rok
své činnosti.
Oslava s diskotékou
a den otevřených
dveří pro rodiče
a děti proběhl dne
12. dubna 2005.
Poděkování za
dort patří mamince
Moniky Vosáhlové.

Děti z Jakub klubu v Přelouči měly možnost již druhé návštěvy na pozvání
klubu Hurá kamarád v Pardubicích. Zde nás čekalo milé přivítání, potom následovala nabídka, o co by měly děti zájem. Zhotovení ručního papíru, kreslení barevnými křídami, keramika na kruhu a fotbálek. Dětí využily nabízené
aktivity. Hezké odpoledne jsme zakončili pamlskem a zmrzlinou.

Děti z Jakub klubu zahrály divadlo Emanzy
v kostele sv. Jakuba v Přelouči.

Dne 7. dubna od 16 hod. v sále Orlovny
Přelouč se konala již druhá oslava Mezinárodního dne Romů. Tentokrát nás navštívili hosté sociálního odboru Pardubického kraje, romská koordinátorka paní Válková, která na úvod promluvila o romské
kultuře, a Mgr. Paní Šedová. Jakub klub
navštívily hudební skupiny Juniors, taneční Berušky, Romane čhaja, Dětí Slunce
z Romského střediska v Pardubicích. Jako dárek také vystoupila děvčata z Jakub
klubu s tancem na skupinu „Holki“. Návštěvníci a hosté měli možnost seznámit se
s Romskou kulturou, která je velmi krásná. Máme zájem i o to, aby Romská kultura
nezanikla. Hledáme Rómku, která by učila romské děti tančit, aby mohly rozvíjet svůj
talent, který jim byl dán. Také chceme poděkovat pekárně JENTA a paní Klapkové
za dobroty pro návštěvníky oslavy.
Jarmila Housová

22

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

!

Římskokatolická farnost sv. Jakuba
sídlo:

Masarykovo náměstí 48, Přelouč, tel. 466 672 559

Zprávy z Římskokatolické farnosti
sv. Jakuba v Přelouči
Milí obyvatelé Přelouče. V srpnu loňského roku jsem nastoupil jako administrátor farnosti Přelouč po páteru Zdeňku Skalickém. Jmenuji se •ubomír Pilka, pocházím ze Slovenska od
Nitry a přišel jsem z Chotěboře, kde jsem byl kaplanem. Přispíváním do časopisu Rošt bychom vás rádi informovali o životě
a aktivitách farnosti. Přeji vám hezké prožívání jarních dní.
P. zubomír Pilka

Měsíc květen a Mariánská úcta
Zajisté to není náhodou, že nejkrásnější měsíc v roce květen - je u nás, křestanů římskokatolického vyznání, měsícem zasvěceným Matce Boží Panně Marii. A tak se v našich
kostelech, kromě tradičních mší svatých, scházíme i k modlitbám litanií k Panně Marii.
Slovem litanie se původně označovala úpěnlivá prosebná píseň, postupně pak se tímto výrazem začal označovat specifický způsob modlitby, při níž se střídal zpěv předříkajícího s odpovědí společenství. Už v období raného křestanství se formou
litanií při procesí přednášely Bohu prosby lidu, později byly
spojeny s vzýváním svatých přímluvců. Jednotlivá opakovaná
zvolání jsou voláním o pomoc, a zároveň je v nich velká důvěra v Boží pomoc.
A protože máme v našem městě na Svatém Poli kostel zasvěcený Navštívení Panny Marie, k nedělním večerním bohoslužbám se scházíme v květnu právě tam, abychom se na jejich začátku mohli zpěvem Mariánských litanií obrátit k Jejímu

Děti a koně
Jedině tak lze výstižně vyjádřit spojení mládí a radostí s koňmi, které v letošním roce působí a provádějí hiporehabilitaci
již 13 rokem. Areál bývalé zemědělské školy je naprosto vyhovující a to jak na ustájení,tak na samotnou činnost.
Koně jsou přímo hýčkáni dětmi, ale i dospělými. Jakmile jde
někdo kolem plotu utíkají pro pamlsek a když nic nedostanou
provázejí každého po celé délce za plotem s očekáváním, že
přece něco dostanou. Štědří jsou dospělí i děti. Na fotografii je
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Synu se svými prosbami a starostmi. Budete-li některou květnovou neděli kolem 18 hodiny u hřbitova zastavte se na chvíli a zaposlouchejte se do této prosebné melodie v provoněné
atmosféře jarního večera.
Anna Bečičková
Kostel sv. Jakuba na náměstí TGM v květnu
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

18:00
8:00
8:00
8:00

Dětská mše svatá s kytarou
Ranní mše svatá
18:00 Večerní mše svatá
Ranní mše svatá
Nedělní mše svatá

Kostel Navštívení Panny Marie na hřbitově v květnu
Neděle

18:00

Nedělní mše svatá,
na začátku litanie k P. Marii

Mimořádné slavnosti a svátky v květnu
$ 5. května - čtvrtek - Nanebevstoupení Páně,
mše sv. mimořádně v 18:00 hod.
v kostele sv. Jakuba,
$ 15. května - neděle - Slavnost Seslání Ducha svatého,
$ 22. května - neděle - Slavnost Nejsvětější Trojice,
$ 26. května - čtvrtek - Slavnost Těla a Krve Páně,
mše sv. mimořádně v 18:00 hod.
v kostele sv. Jakuba,
$ 29. května - neděle - Den koní,
mše svatá v Kladrubech n. Labem
od 13:00 hodin.

možné vidět děti z MŠ Za Fontánou a jejich vztah k Boně. Lásku dětí i dospělých koně oplácejí pohodovou poslušností a jak
ukazuje 6letá Míša a 10letá Bára je možné na nich dělat jakýkoliv cvik a koně poslušně stojí. Zájem o ježdění je značný.
Přicházejí se svézt děti jednotlivě i celé skupiny. Do svého plánu zařadil tuto činnost i Jakub klub. Všechny tyto děti, které
zde jezdí, mají jednu velkou výhodu, že zastupitelé města Přelouče a pracovníci MěÚ tuto činnost podporují. Podporují ji
také sponzoři př. Družstvo Lipoltice, pracovně Technické služby města Přelouče, v zimě pekárna Jenta a řada dalších občanů. Skutečností je konstatování občanů - ty koně do Přelouče
patří a stali se již jeho neodmyslitelnou součástí.
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Pohledy do historie Přelouče

Čtyři domy u bývalé „Horské brány“
Čtyři domy u „Horské brány“ - lze obejít dokola ulicemi
Pražskou, Tomášovou, Českobratrskou. V 16. stol. by patřily za hradby původního sídelního jádra středověké Přelouče. Tehdy mělo město opevnění a dvě brány, východní „Pardubickou“ a západní „Horskou“. U Horské brány byl založen
v 16. stol. Městský špitál, zabíral by nynější parcely domů
čp. 11, 12, 13, 333.
První písemná zpráva o špitálu pochází z roku 1546
z hospodaření v rámci tzv. „špitálního účtu“. Špitální majetek představovalo pole darované s naturální dávkou rytířem
Střelou z Rokyc, pánem na nedaleké tvrzi ve Štěpánově.
V roce 1809 dům městské charitativní instituce shořel a s ním
i Horská brána. Později bylo spáleniště jako obecní majetek
prodáno do soukromých rujkou.

Na místě, kde stál špitál, byly postaveny nové zděné domy čp. 12, 13, 333. Za těmito domy stojí ještě dům čp. 11.
Po roce 1809 byl postaven částečně na parcele zbořeného
domu čp. 10, kde v 17. a 18. stol. bývala mydlářská dílna.
V domě čp. 13 bylo umístěno hodinářství, v domě čp. 12
pekařství. V domě čp. 333 se provozoval mandl. V domě
čp. 11 sídlilo drátenictví.
V 50. letech minulého století bylo všecko podnikání na
dlouhou dobu přerušeno. Až v roce 2002 koupil dům čp. 12
pan Pavel Peml, podnikatel. Objekt velkoryse přestavěl tak,
aby mohl vyučovat dopravní předpisy nejen pro obvyklé klienty, ale i pro méně pohyblivé spoluobčany.
Marcela Danihelková

Klub našich rodáků v Praze má novou předsedkyni
V rámci druhého letošního setkání Klubu rodáků a přátel
města Přelouče v Praze v pátek, dne 1. dubna t.r., proběhla
také volba nástupce za zemřelého čestného občana našeho
města a předsedy klubu pana ing. Vladimíra Hrubeše.
Za účasti zástupců přeloučské radnice, starostky města paní Ireny Burešové a místostarosty pana Jaroslava Panoura, byla všemi hlasy zvolena paní Stanislava Klapková-Rutová.
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V následující besedě informovali oba
zástupci města o aktualitách i dlouhodobějších záměrech rozvoje Přelouče. Hlavní důraz je kladen na získávání nových
pracovních míst a rozvoj dopravní infrastruktury.
František Hollmann

Přeloučský ROŠT

Kultura

!

Kulturní služby města Přelouče
KVĚTEN 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

6. května
pátek
20.00 hod.

88 minut
7. května
sobota
17.30 hod.
146 minut
8. května
neděle
17.30 hod.
93 minut
13. května
pátek
20.00 hod.
170 minut

HOREM PÁDEM
ČR-komedie, která vás rozpláče. Drama, které vás rozesměje.
Vzájemně se prostupující tragikomické příběhy o osudovém
ztrácení a nalézání lásek, přátelství, rodin, rodičů a dětí navzájem.
60,- Kč mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

100 minut

USA- „Soul je životní cesta, ale vždy je to cesta nelehká.“
(Ray Charles). Množství hudebních stylů (jazz, rhytm & blues,
rock-and-roll, gospel, country & western).
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

ÚŽASŇÁKOVI
USA-Bob Parr kdysi býval jedním z největších světových
superhrdinů - pod pseudonymem Pan Úžasňák každý
den zachraňoval životy a sváděl boje se zlými padouchy.
50,- Kč mluveno česky mládeži přístupný

LETEC
Německo/Japonsko/USA-Leonardo DiCaprio v roli slavného
letce, režiséra a dobrodruha. Howard Hughes je mužem, pro
kterého není žádný sen nedosažitelný.
55,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

POZOR! Další film za 15 Kč
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ
ČR/Německo/Slovensko-jeden náhodný telefonát a černá
magie nezadržitelně rozjedou kolotoč komických situací
plných absurdity každodenního „obyčejného šílenství“.
15,- Kč mluveno česky mládeži přístupný
Film za hubičku!

15. května
neděle
17.30 hod.
120 minut
20. května
pátek
20.00 hod.
113 minut
21. května
sobota
20.00 hod.
91 minut
22. května
neděle
17.30 hod.

115 minut
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122 minut
28. května

RAY

Film za hubičku!
14. května
sobota
17.30 hod.

27. května
pátek
17.30 hod.

POZOR!

Další film za 15

Kč

sobota
17.30 hod.

BOKOVKA
Manarsko/USA-Krize středního věku a hledání ... Dva dávní
přátelé se vydávají na ochutnávku vín. Víno chutná a společnost žen blaží.
50,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

ARSENE LUPIN
- ZLODĚJ GENTLEMAN

125 minut

Francie/Itálie/Španělsko/Velká Británie-hrdost Robina Hooda,
dedukce Sherlocka Holmese a šarm Dona Juana.
Film zobrazuje mnoho zvratů v životě Arsena Lupina.
60,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

29. května
neděle
17.30 hod.
105 minut

Velká Británie/Manarsko/USA/Kanada-Opojná kombinace
rozpustilé komedie a důvtipného dramatu.
60,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

3. června
pátek
17.30 hod.
115 minut

BOŽSKÁ JULIE

JEHO FOTR, TO JE LOTR!
USA-Rodina je tvá největší pohroma. Před čtyřmi lety před
diváky předstoupil „zdravotní bratr“ Greg (neboli Gaylord)
Yebal ve filmu Fotr je lotr.
mládeži do 12let nevhodný

" 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.

Kalendář města

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Německo, Irsko, Velká Británie, USA-báječná dobrodružství,
veselé příhody a neuvěřitelná nebezpečí čekají na hvězdné
obsazení v podobě tří neobvyklých hrdinů.
60,- Kč mluveno česky mládeži přístupný

Tentokrát jsme pro vás vybrali historický snímek náměstí
a jeho současnou tvář.

PAPARAZZI
USA-Je čas vyrovnat skóre. Urputný bulvární fotograf ohrozí
život slavného herce a jeho rodiny. Filmová hvězda se rozhodne
paparazzimu pomstít…
50,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

NENÁVIST
Japonsko/Německo/USA-Americká studentka je vystavena
záhadnému prokletí, které způsobuje strašlivou nenávist
a následnou smrt oběti…
50,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

HITCH:
LÉK PRO MODERNÍHO MUŽE
USA-Chcete se seznámit? Alex „Hitch“ je legendárním
- a záměrně anonymním - newyorským „schůzkologem“,
který už pomohl bezpočtu mužů získat ženu jejich snů.
70,- Kč
mládeži přístupný
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Společenská kronika

!

PŘELOUČÁCI
Březinová Marcela
Kladenská

NARODILI SE:
Hloušková Zuzana
Bína Andrej
Rokyta Radim
Suchánková Petra
Bednářová Martina
Mrkvička Jan

Pardubická
Žížkova
Studentská
Jižní
Pardubická
Havlíčkova

ZLATÁ SVATBA:
Heřmánek Josef a Božena

Dobrovského

STŘÍBRNÁ SVATBA:

JUBILANTI:
Vaňková Marie
Pražská
Balcarová Jiřina
Pardubická
Podhorník Josef
Havlíčkova
Hron Miroslav
Karla Čapka
Zámiš František
Račanská
Krejčík Jiří
Pardubická
Holíková Anna
Stantejského
Vránová Jiřina
Foersterova
Hrochová Marie
Škudly
Malá Anna
U Rybníčka
Vítkovcová Božena
nám. 17. listopadu

90 let

Danihelka Miroslav a Blanka
75 let

SVATBY:

75 let

Ivan Puček
Jiří Hanzlík
Jan Hubený
Tomáš Váca
Radek Mokrý
Vlastislav Blažej -

75 let
80 let
80 let
80 let
85 let
85 let
87 let
88 let
89 let

Tereza Pokorná
Lucie Kosková
Pavlína Heřmanová
Monika Bolková
Jana Lévaiová
Lenka Kárníková

Často se to nestává, ale chci se s Vámi podělit o radost. Dostala jsem krásný dopis od maminky, jejíhož syna jsme měli ve
škole v přírodě.
Milá paní učitelko,
moc Vám děkuji, že jste se mi o syna celý týden starali. Přijel
strašně nadšený, plný dojmů a krásných zážitků z her, soutěží a přírody. On přírodu a zvířata miluje a podle jeho vyprávění
je to na Krucemburku moc hezké.
Jsem ráda, že vám vyšlo i počasí.
Ještě jednou velké díky.
Podepsána maminka

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové knihy
LITERAURA PRO MLÁDEŽ

NAUČNÁ LITERATURA

ZINNEROVÁ, Markéta
Hádanky a básničky pro celý rok.
Praha: Egmont ČR, 2003.

umění
SOVA, Dawn B.
Zakázané filmy.
125 příběhů filmové cenzury.
Praha: Knižní klub, 2005.

PROCHÁZKOVÁ, Iva
Kam zmizela Rebarbora?
Praha: Mladá fronta, 2004.
HULPACH, Vladimír
Báje a pověsti z Čech a Moravy.
Pardubicko.
Praha: Libri, 2005.

GLANCEY, Jonathan
Moderní architektura.
Nejvýznamnější světové stavby
20. století.
Praha: Albatros, 2004.

ELLIS, Mary
Keramika pro děti.
Základy práce s hlínou a výtvarné návrhy.
Praha: BB art, 2005.

cestopisy
ŠMÍD, Jan
Obrázky z Korsiky.
Praha: Gutenberg, 2004.

26

ZÁBRODSKÁ, Eva
Žila jsem v zemi Alláhově.
Praha: Portál, 2004.
vojenství
AMADIO, Jill
Günther Rall.
Autorizované paměti předního pilota
německé Luftwaffe a generála NATO.
Frýdek-Místek: Alpress, 2004.
právo
MONESTIER, Martin
Historie trestu smrti.
Dějiny a techniky hrdelního trestu
od počátků po současnost.
Praha: Rybka, 1998.

Přeloučský ROŠT

Anketa
životopisy, vzpomínky
KLUDSKÁ, Dagmar
Vzpomínky schované v duši.
Praha: Brána, 2005.
LUKAVSKÁ, Klára
Rozhovory s dědečkem.
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2004.
BOUBÍN, Jaroslav
Petr Chelčický. Myslitel a reformátor.
Praha: Vyšehrad, 2005.

Noc s Andersenem
1. a 2. 4. se 18 štastlivců zúčastnilo
noci plné her, soutěží a zábavy. Děti
zhlédly představení na motivy pohádky
H. Ch. Andersena „Křesadlo“, kterou pro
ně sehrály samy knihovnice. Také mezi

ně zavítal pan Andersen a vyprávěl jim
o svém životě. Potom už se soutěžilo, došlo i na módní přehlídku čarodějnic, hrály se hry, vymýšlely se pohádky, dokonce
nás překvapila strašidla - bílá paní, krvavá paní, rytíři, mumie, mnich.
Druhý den si děti mohly vyrobit z papíru a barevných hadříků svoji vlastní
čarodějnici a kolem desáté hodiny dopoledne nastalo loučení. Kouzelná noc může být jen jednou v roce, tak tedy opět za
rok na shledanou!

Pozvánka na výstavu

ČANKU TEHAN
(Dlouhá cesta)
Akvarelové kresby a dřevořezby ze života severoamerických Indiánů, autorem
je pan Hynek K. Schuster z Přelouče.
Malá vernisáž výstavy proběhne 6. června 2005 v 17.45 hod. v čítárně Městské knihovny.
Srdečně zveme všechny zájemce, výstava potrvá od 6. 6. do 30. 6. 2005.

Galerie knihovny:
Jaká je moje babička?
Přijnte se podívat na obrázky a dopisy, které vytvořily děti z 5.C. třídy pod
vedením pí uč. Tužilové svým babičkám.
Nebudete litovat. Výstavu bude doprovázet i ukázka různých vydání knihy „Babička“ od Boženy Němcové, protože právě v květnu před 150 lety vyšla úplně
poprvé.

Anketa - Máte rádi změny?
Dcera má před druhou maturitou. Je
jí asi jednadvacet a přijde za vámi zkroušeně, že se asi musí vdávat. Takže změna - celkem zásadní. Život se vám poněkud zbláznil. Hlavou vám od probuzení
do usnutí lítají myšlenky, a vždycky, když
se vám zdá, že jste přišli na to nejlepší
řešení, se vám udělá na chvilku fajn…
Jenže… Znáte to.
Takže - rok školy před sebou, svatba
- a ona se najednou zasekne, že se vdávat nechce, nebude se přece jmenovat
tak blbě… Diskutujete, vysvětlujete, otáčíte oči v sloup, ale především navštívíte
banku a zařizujete.
Do maturity zbývají ještě dva měsíce,
ale vy už jste si zvykli, že všechno je ji-
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nak a najednou to vnímáte jako krásně
jinak. Za tuhle změnu, že z vás někdo
udělal babičku, dostáváte do náruče prcka s velikýma očima, posadili vás na kolotoč starostí… První týden z porodnice
- pomáháte, ohnutá nad vaničkou nevíte, zda se ještě někdy narovnáte, ale
statečně se přemůžete, vaše dítě vám
věří, nemůžete zklamat. Na otoky tvaroh
- ono to fakt pomohlo, hodně pít, dobře jíst a spát. A babička na procházku
s kočárkem… Nakonec, takovouhle změnu si dám líbit…
Nebo se rozhodujeme, kam na dovolenou. Představa, že musím někde celý
týden vařit pro celou rodinu mě rozhodně neláká, bya by to bylo na mořském

!

Kde končí svět 2005
Díky za pohádku
V letošní celostátní přehlíce tvořivosti dětí, kterou každoročně pořádá Klub
dětských knihoven a která byla letos
věnovaná pohádkové tematice, dosáhli
naši malí čtenáři v konkurenci dalších
16 knihoven krásných výsledků.
V literárně dramatické části soutěže
získala mezi 54 přihlášenými literárními
příspěvky kniha „Pohádky z Přelouče“,
kterou naše děti nejen napsaly, ale také
ilustrovaly, 2. místo.
Ve výtvarné části soutěže byl dětskou
porotou z více než 200 obrázků 1. místem
odměněn obrázek Katky Hývlové (ZUŠ
Přelouč) „Děvčátko se sirkami“. Výtvarné ohodnocení odbornou porotou proběhne později a o tom, jak dopadne pro
naše děti, se dozvíte v některém z příštích Roštů.
Mimořádným oceněním a pozvánkou
do Prahy na červnové celostátní vyhodnocení byla ohodnocena kolekce figurek s náměty pohádek H. Ch. Andersena
keramického kroužku ZŠ Masarykovo
náměstí pod vedením paní učitelky Müllerové.
Za tento velmi hezký úspěch přeloučských dětí musíme poděkovat také paní
učitelce Jánské a Myšičkové ze ZŠ Smetanova ulice, paní učitelce Holínkové ze
ZUŠ Přelouč a paní učitelce Káňové ze
ZŠ Masarykovo náměstí. Těšíme se na
další spolupráci.
JK.

pobřeží, ale když po takovém plánování
přijde jednou manžel z práce a oznámí, že viděl „last minute“ na Krétu a nejenže viděl, že dokonce zaplatil, že je to
polopenze a že odlétáme za týden. Jupííí, tyhle změny miluju.
Docela šok musí být, když se maminka připravuje na příchod miminka
a nechala si prozradit, že to bude holčička. Doma je růžovo a bác ho, narodí se kluk. Ale i tahle nečekaná změna
může nakonec přinést radost.
Pravidelně jezdíme na vodu. Svého
času byla naše parta tak veliká, že jsme
se přepravovali náklauákem s vlekem.
Po několika letech na Vltavě jsme zatoužili po změně. Tedy někteří. Berounka nebo Lužnice. Hlasování. Vyhrála Berounka. Ale to auto mělo zřejmě cestu
na Vltavu zakódovanou. Udála se změna na druhou. Nějak jsme se celí roz-
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Anketa
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lámaní vyhrabali ven opět na louce pod
romantickým Rožmberkem. Nikomu to
nevadilo. Stany do kruhu, oheň, kytara… a řeka šumí a měsíc vychází a můžeš spát pod širákem s hvězdami nad
hlavou…
Nejpohodlněji se žije ve stereotypu,
ale zas je to občas nuda. Všechno prý
je lepší než setrvalý stav. Některé změny jsou k dobru, některé k vzteku. Některé vypadají nejdřív hrozivě, ale nakonec
mohou být přínosem, každopádně nás
nutí přemýšlet a konat. Hlavně bychom
si měli uvědomit, že nic se neděje bez
příčiny.

Žena kolem čtyřicítky
Nemám ráda nějaké zásadní změny,
a když, pak takové, ke kterým se rozhodnu sama. Třeba úpravy v bytě. Na dovolenou jezdíme v podstatě na stejná místa.
Trošku se bojím, až děti přestanou stát
o naši společnost, ale snad to nepůjde
tak rychle.
Osmiletý chlapec
Já bych chtěl umět čarovat jako Harry Potter. To bych si pak mohl změnit
všechno, jak bych chtěl.

Dvanáctiletý kluk
Já jsem se musel odstěhovat od mámy. Nejdřív se mi nechtělo, ale u táty jsem
ten rád, protože ten druhej mě mlátil.

Seriózně vypadající padesátník
Nevím co si mám pod pojmem „změny“ představit…

Žena, 39 let
Mám ráda změny. Jsou sice chvíle, kdy
si řeknu, že by bylo lepší žít ve stereotypu, ale je to jenom krátký moment.

Zeptali jsme se žáků 9. třídy, které
brzo čeká velká změna - nástup na střední školu

Žena kolem padesáti
Nesnáším letní čas. Považuju to za
bohapustý výmysl. Nutnost vstát o hodinu dřív, být pro to nejmíň tři neděle zbytečně vykolejená a ještě si nechat někým
tvrdit, že mám o hodinu delší den, když
včera bylo touhle dobou šest a dneska
už to nestojí za to, abych šla ven, protože už je sedm, mě silně vytáčí. Mám neodbytný pocit, že si ze mě někdo dělá
srandu…
Mladý muž s partnerkou
Změny - já bych měnil auto snad každý rok, miluju novinky, rád bych vyzkoušel všechno, co přichází na trh…
Ale tebe si nechám, obrací se k partnerce a oba se smějí…
Muž, 45 let
Říká se, že změna je život. Podle mého moc změn není v životě dobré.

DEN DĚTÍ
PŘELOUČSKA

Dita (budoucí gymnazistka)
Mám moc ráda změny, tak nebo onak
posouvají člověka dopředu. Na každou
změnu plánovanou k dobrému se moc
těšívám.
Radek (budoucí student hotel. školy)
Mám docela rád změny, třeba na
sobě - změna vzhledu nebo tak podobně…
Jana (budoucí gymnazistka)
Jsem ráda, když můžu něco změnit, ale sama u sebe změny moc ráda
nemám
Lucka (budoucí gymnazistka)
Změny mám ráda. I špatné změny
mohou být k něčemu dobré
A co paní učitelka H?
Pokud jsou k lepšímu, tak ano!! Ale
člověk dopředu nikdy neví, proto je každá
změna krok do neznáma. Ale proč ne?

DEN DĚTÍ
PŘELOUČSKA

aneb

KIEKERT DĚTEM
sobota 28. 5. 2005

za pomoc při zabezpečení děkujeme

Přelouč, náměstí 09.00 - 12.00

dětský jarmark, dětská pouť, vystoupení hasičů,
soutěže a hry o ceny, prodejní stánky (vstup volný)

Přelouč, u fotbal. hřiště 18.00 - 22.00

vystoupení Standy Hložka, dětská revue plná soutěží
a her na pódiu, ukázky práce hasičů a městské policie,
soutěže a hry se skauty, projížďky na koních, skákadlo
žirafa, loutkové představení Bóji Šulce, šermířská
skupina Kornélius, diskotéka, slavnostní ohňostroj
(vstup volný)

Přelouč, u fotbal. hřiště 09.00 - 22.00

po celý den v provozu placené houpačky a kolotoče
STANDA HLOŽEK
VYSTOUPÍ V PODVEČERNÍM
PROGRAMU PRO DĚTI
pořádají AVE-KONTAKT
+ DDM PŘELOUČ
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DDM PŘELOUČ

TECHNICKÉ SLUŽBY
JUNÁK

za pomoc při propagaci děkujeme
INTERNET SERVICE

Město Přelouč

Přeloučský ROŠT

Sport

!

Přeloučský SOKOL zhodnotil svoji činnost
za rok 2004
Dne 22. března 2005 se členové Tělocvičné jednoty Sokol
Přelouč sešli na konferenci, aby zhodnotili tělovýchovnou,
sportovní a společenskou činnost v uplynulém roce a schválili hospodaření, rozpočet a plán činnosti. Jednání se zúčastnila
starostka města pí I. Burešová, místostarosta p. J. Panour, tajemník Sokolské župy Východočeské br. L. Lebeda a zástupce Junáka ses. O. Večeřová.
Přeloučská sokolská jednota je největší dobrovolnou organizací ve městě. V roce 2004 sdružovala 669 členů, což je
skoro 10 % obyvatel města. Více než polovina členů tvoří
mládež do 18 let. Svědčí to o dobré práci cvičitelů sokolské
všestrannosti i trenérů sportovních oddílů. Sokolovna je vy-

7. května 2004 za pěkné účasti občanů. Slavnostní akt doprovázel bohatý kulturní program a byla zakončen besedou s hosty v klubovně sokolovny. Na začátku školního roku proběhl
„Den otevřených dveří“ spojený s náborem cvičenců. V prosinci jsme uspořádali tradiční „Dětskou mikulášskou besídku“,
na které děti veřejnosti mohou předvést, co se za celý rok ve
cvičení naučily. Na konci letních prázdnin se uskutečnil autobusový zájezd do Krkonoš, kterého se tentokrát zúčastnili nejen senioři, ale i děti školou povinné.
Na konferenci byla věnována velká pozornost hospodaření jednoty, které za rok 2004 skončilo aktivním zůstatkem
37 tisíc. Byly dokončeny interiéry v nově přistaveném východ-

užita na více než 100 %, takže v rozšiřování činnosti narážíme na problémy s prostorem. Dokonce si musíme pro tréninky družstev volejbalu a basketbalu pronajímat tělocvičnu
v gymnáziu. Všichni cvičitelé a trenéři jsou dobrovolní nadšenci bez nároků na odměnu a většina se v časných odpoledních hodinách z pracovních důvodů nemůže uvolňovat.
V největším oddílu, v sokolské všestrannosti, se ve cvičení vyžívají všechny věkové kategorie. Od rodičů s dětmi, přes
žactvo a ženy až po cvičení seniorů. Chlapci se věnují hlavně florbalu a začínají dobývat úspěchy na přeborech České
obce sokolské. Velmi dobrou úroveň si udržuje oddíl gymnastek, který na župních přeborech pravidelně získává řadu
předních míst a nejlepší reprezentují župu na celostátních
přeborech. V letošním školním roce jsme nově zavedli hodiny aerobiku pro mladší a starší žákyně, které si získaly velkou oblibu. Potvrdilo se, že takové cvičení v Přelouči chybělo,
a zdá se, že bude potřeba je ještě rozšířit. Ženám se nabízí
cvičení na fittbalech, aerobik, strečink, kondiční cvičení a stepaerobik.
O činnosti ostatních sportovních oddílů budou zveřejněny
samostatné příspěvky.
Bohatá byla v roce 2004 též společenská a kulturní činnost. Sokol se podílel velkou měrou na dokončení památníku obětem druhé světové války, který byl slavnostně odhalen

ním křídle, takže bude v letošním roce celá stavba zkolaudována, dále se pokračovalo na rekonstrukci kotelny. Bohužel
na další větší údržbářské práce nebyly volné prostředky. Náklady na provoz sokolovny činily 844 tis. Kč, na sportovní a tělovýchovnou činnost 258 tis. Kč. Příjem jednoty z vlastní činnosti (příspěvky členů, pronájem tělocvičen, reklamy) byl v loňské
roce 892 tis. Kč. Zbytek nákladů jsme uhradili z dotací od ústředí ČOS, příspěvků města a organizací. Poděkování patří všem,
kteří nám svými příspěvky umožnili po celý rok udržet naše
družstva v soutěžích a sokolovnu v provozu.
V letošním roce čeká jednotu několik velkých oprav, jde
hlavně o generální opravu podlahy ve velkém sále, opravu
plochých střech a oplechování a pokračování modernizace
topení. Věříme, že všechny akce stihneme v průběhu letních
prázdnin.
Na závěr chceme veřejnost informovat o některých plánovaných akcích.
1. června autobusový zájezd - Lipany, Blaník, Tábor, Sezimovo Ústí, ke konci srpna zájezd do Krkonoš, 5. září Dětský náborový den, 4. prosince Dětská mikulášská besídka. Na podzim nás čeká zahájení nácviku hromadných vystoupení pro
XIV. všesokolský slet v Praze. Zveme proto všechny zájemce
o sletové skladby do sokolovny.
Výbor Sokola Přelouč
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5. ročník závodu v přívlači - POLIČKA 2005
Dne 23. dubna 2005 se uskutečnil na přehradě v Poličce
závod v lovu přívlačí. Samotného závodu se zúčastnilo 115
závodníků z Česka i Slovenska. Počasí bylo ideální, žádný
pařák, přesto úplně jasno a to již dlouho nepamatujeme. Za
MO-Přelouč jelo reprezentovat 14 závodníků z řad mládeže
a dospělých. Celkem se nachytalo 701 ks ryb, nejvíc duhák
(30 - 56 cm), nějaké štiky i kapřík. Od začátku závodu se to
pro naše závodníky začalo vyvíjet velmi dobře, když po dvou
kolech byl na prvním místě Martin Foršt (19 let) a druhý David Nekvapil (11 let). Lovilo se převážně na twister (bílá, žlutá, 1-2) a třpytky (stříbro 0-1). Rozhodlo však kolo poslední
a v něm jasně zabodoval D. Nekvapil ,když vsadil na osvědčené nástrahy a to se mu vyplatilo. Při vyhlašování prvního
místa, které získal D. Nekvapil, však někteří pořadatelé nevěřili a po zjištění, že je mu jedenáct let přišlo konstatování „...tak to jsi nejmladší vítěz v Poličských závodech.“ Po-

Celkové výsledky V. ročníku závodu v přívlači
hár, potlesk a hlavně
upřímné gratulace od
ostatních rybářů byla
největší odměna pro
tohoto mladého závodníka.
Děkuji všem závodníkům za čestný
boj a vzornou reprezentaci města Přelouč
a MO ČRS Přelouč.
Václav Nekvapil
Tel. 608 028 040
e-mail: nekvapil@seznam.cz

Sportovní rybářské výsledky v MO-Přelouč
V roce 2004 jsme v naší MO-Přelouč pořádali a také
se zúčastnili několika sportovních akcí v celorepublikovém
měřítku. Závodní činnosti se v naší MO věnuje několik registrovaných závodníků z řad dospělých a mládeže v soutěžích pohárových, I. a II. Lize, Divizi a krajském přeboru
LRU-přívlač. Zajímavostí jsou již tradiční, námi pořádané,
jarní závody mládeže v plavané a podzimní v přívlači.
Před těmito závody probíhají školení pro děti, pořádané
v součinnosti s našimi nejlepšími závodníky.
Přehled výsledků:

Štěchovický pohár - Vltava - přívlač
V sobotu 10. 4. byl pro naše závodníky velice úspěšný den.
Počasí jako objednané, ale vyšší průtok Vltavy ve Vraném ne-
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věštil nic dobrého. Přesto jsme se přesvědčili, že kousek od Prahy, může být voda plná pstruhů. Naše sestava: Klička Tomáš,
Stradiot Jan, Kozlík Petr, Doležal Lukáš, Nekvapil David, hostující Přibyl Antonín a Nekvapil Václav. V závodním poli 46 závodníků naše mládež skvěle zabodovala. Uvedu proto také i věk
pro představu, jak si mládež dokáže poradit v těžkém závodě
proti mnohdy o několik desítek let staršími soupeři.
1. místo
3. místo
6. místo
11. místo

Tonda Přibyl
Tomáš Klička
Petr Kozlík
David Nekvapil

17
15
13
10

r.
r.
r.
r.

!

V II. lize - LRU - plavaná
jsme jako družstvo neměli zastoupení, ale přesto nás reprezentoval v této soutěži p. Čermák Jindřich jako hostující v družstvu RSK - Pardubice B, kteří obsadili celkové
8. místo.

V Krajském přeboru - LRU přívlač
jsme měli zastoupení 10. závodníků z nichž nejlepší - Nekvapil Václav - 3. místo (kvalifikace na mistrovství republiky) a Doležal Lukáš 6. místo.

Pohár krále Jiřího z Poděbrad - Labe - přívlač

Na mistrovství republiky LRU - přívlač

1. místo v kategorii dorost-Nekvapil David (10let)

v Podhradí na Dyji získal p. Nekvapil Václav titul vicemistra
republiky v družstvech, za celkové 2. místo Východočeského
družstva.

Dále jsme se zúčastnili pohárů v Poličce, Jiříkově a slovenských Pieš}anech, kde jsme však neměli přední umístění.

V I. lize LRU - přívlač
Družstvo SALMO MAVEP-MO ČRS-Přelouč ve složení:
Nekvapil Václav, Klička Tomáš, Stradiot Jan, Koláčný
Josef, Foršt Martin, Přibyl Antonín
I. závod Vltava - Č. Budějovice
II. závod Ohře - Cheb
III. závod Sázava - Havlíčkův Brod

12. místo
10. místo
1. místo

Celkové pořadí v I. Lize 2004 je 8. místo

Závod Divize B - LRU - přívlač
jsme u nás pořádali na Labi v Přelouči. Tady jsme měli dvojnásobné zastoupení v družstvech. Znalost místních podmínek
jsme proměnili v 1. a 2. místo a tímto si zajistili účast v 2. lize
LRU - přívlač v sezóně 2005. Pro zajímavost se v tomto závodu ulovili 4 sumci obecní.

Chtěl bych tímto poděkovat všem
závodníkům a mládeži za reprezentaci naší MO a města
Přelouč na akcích
místních tak i celorepublikových.
Poděkování patří
také všem organizátorům, vedoucím
kroužků, rodičům,
sponzorům a především MO-Přelouč
za přístup a podporu k závodní činnosti.
Petrův zdar do sezóny 2005 přeje
Nekvapil Václav
(tel. 608 028 040, nekvapil@seznam.cz)

4. ročník turnaje trojic neregistrovaných hráčů
o Putovní pohár oddílu SK kuželky Přelouč
Pořadatel:

SK kuželky Přelouč

Místo konání:

SK kuželky Přelouč - Nerudova ul.
(naproti prodejně Chalupář)

Hrací dny:

17., 18., 19., 24., 25., 26. května 2005
od 16.30 hodin
21. a 22. května 2005 od 9.00 hodin
3 x 40 hodů do plných

Na přihlášku uve~te
&
název družstva
&
hrací den z výše uvedených termínů
&
vaši kontaktní adresu nebo telefon

Závazné přihlášky: telefonicky na čísle: 777 198 174
p. Miláček od 8.00 do 20.00 hod.
466 303 905
p. Kasa od 7.30 do 14.00 hod.

startovné:
150,- Kč - za jedno tříčlenné družstvo
podmínky: Sportovní obuv a oblečení
ceny:
&
vítězné družstvo obdrží Putovní pohár
&
prvá tři družstva - věcné ceny
&
tři nejlepší hráči a tři nejlepší hráčky - věcné ceny
&
výsledková listina bude všem zúčastněným družstvům zaslána spolu s oznámením termínu předání cen

Přihlášku zašlete nejpozději do 10. května 2005

Poděkování patří městu Přelouč za sponzorský dar.

disciplína:
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Soutěž dětských
hasičských družstev
Hasičský sbor ČHJ Přelouč pořádá z pověření
Prezídia České hasičské jednoty soutěž
dětských hasičských družstev z Čech.

Oddíl gymnastiky
- TJ Sokol Přelouč
Dne 23. 4. 2005 jsme se zúčastnily Župního přeboru všestrannosti (gymnastika, plavání, šplh) v Pardubicích.
I. kategorie II. kategorie IV. kategorie Dorostenky -

Hykšová, Hubáčková, Fričová
Chalupová, Bulušková, Plecháčková
Součková, Vokounová, Trkanová, Pospíšilová
Entová

Bude se závodit ve třech disciplinách:
#
#
#

překážkový štafetový běh 4x60m,
požární útok s vodou,
uzlová štafeta.

Závodit se bude v kategorii mladších a starších dětí.

Soutěžit se bude v sobotu dne 21. května 2005
na fotbalovém stadionu v Přelouči.
Začátek soutěží od 9.00 hod.
Absolutní vítěz získá pohár starostky města Přelouče.
Zveme všechny příznivce, aby přišli povzbudit
naše mladé závodníky.

Na vaši návštěvu se těší Výbor HSČHJ Přelouč

Děvčata vybojovala 3 zlaté medaile, 3 stříbrné medaile, 3 bronzové medaile.
Závodnice z I. + II. kategorie se dostala na Celostátní přebor
všestrannosti do Plzně.
Děkuji děvčatům za úspěšnou reprezentaci.
cvič. Šporková Zdeňka

HOKEJBALOVÍ JESTŘÁBI ZACHRÁNILI I. NÁRODNÍ LIGU
POSLEDNÍ VÝSLEDKY:
JESTŘÁBI A - KOVO PRAHA B
- Horák, Šmíd, Jurkas

3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

HABEŠOVNA KLADNO - JESTŘÁBI A 5:6 (0:1, 4:3, 1:2)
- Kazimír 3, Štajner, Kadera, Komůrka
KER -T PARK PRAHA - JESTŘÁBI A 3:2 po sam. nájezdech
- Horák, Svoboda
JANEV TÁBOR - JESTŘÁBI A
- Jurkas 3, Příhoda, Kazimír

2:5 (0:0, 2:2, 0:3)

NIOSPORT VLAŠIM - JESTŘÁBI A
- Štajner

7:1 (1:1, 1:0, 5:0)

JESTŘÁBI A - NOVÁ VČELNICE
- Jurkas, Slanina

2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

JESTŘÁBI A-CSKA K.VARY
- Příhoda 2, Svoboda 2, Slanina

5:5 (1:1, 3:0, 1:4)
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Konečná tabulka I. ČNHbL:
1. Nová Včelnice
24
2. Snack Dobřany
24
3. Tatran Třemešná
24
4. Janev Tábor
24
5. Habešovna Kladno
24
6. Niosport Vlašim
24
7. Kert Park Praha
24
8. HBC Jestřábi Přelouč 24
9. HC Kovo Praha B
24
10. Svítkov Stars
24
11. CSKA K.Vary
24
12. Pedagog Č.Budějovice 24
13. HC ŠD Písek
24

17
14
15
12
11
11
8
8
9
8
6
5
5

3
2
0
2
2
0
5
1
0
2
1
2
1

3
2
1
1
3
5
3
5
3
0
4
2
1

1
6
8
9
8
8
8
10
12
14
13
15
17

114:54
109:60
120:71
90:87
110:98
78:70
85:86
71:94
68:76
83:101
75:106
76:125
54:105

60
48
46
41
40
38
37
31
30
28
24
21
18

II. NÁRODNÍ LIGA:
Kometa Polička - Jestřábi B
- Sláma

3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Přeloučský ROŠT
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HBC Svitavy-Jestřábi B
- Musil 3, Kryštof

5:4 (2:0, 3:2, 0:2)

HBC Třinec - Jestřábi Přelouč
- Kryštof

6:1 (4:0, 0:0, 2:1)

Jestřábi B-Piráti Hradec B
- Příhoda 3, Michálek 3

6:8 (1:1, 3:2, 2:5)

Jestřábi Přelouč-Kert Park Praha
- Kryštof

1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Jestřábi B-HBC Chlumec n/C
- Kryštof, F.Mucha

2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Jestřábi Přelouč - HBC Pento Most 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Spartak Letohrad - Jestřábi B
- Raška, Michálek, Mašek, Mucha

3:4 (0:2, 0:1, 3:1)

Spartak Letohrad - Jestřábi Přelouč 3:4

Lokomotiva Č.Třebová - Jestřábi B 13:2 (3:1, 4:1, 6:0)
- Michálek, Mašek
B družstvo obsadilo ve II. lize konečné 7.místo

EXTRALIGA DOROSTENCŮ:
Jestřábi Přelouč - Habešovna Kladno 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
- Hutla 3, Adámek
Jestřábi Přelouč - Ďáblové Praha
- Kubát, Chlumský

2:5 (0:1, 0:3, 2:1)

BASKETBAL
ŽENY ZÍSKALY TITUL PŘEBORNÍKA OBLASTI
PRO ROK 2005 !
Semifinále: Jiskra H.Brod - Sokol Přelouč 61:69 (31:39)
Body: Nevolová 24, Roubová 11, Hlavatá 9, D.Rambousková 8,
Čáslavková 8
Sokol Přelouč - Jiskra H.Brod 67:66 (30:37)
Body: Nevolová 21, Čáslavková 14, Roubová 10, Hlavatá 9,
D.Rambousková 6
Finále:
Sokol N.Paka B- Sokol Přelouč 64:48 (45:16)
Body: Nevolová 16, D.Rambousková 14, Nováková 12, Jánská,
Hlavatá a Čáslavková 2
Do Nové Paky odjíždělo družstvo bez Jurikové, Richterové
a Roubové. V prvních třech čtvrtinách se jim nedařilo střelecky, zatímco domácí tým posílen o tři druholigové hráčky áčka,
na co sáhly, to tam spadlo. Na ukazateli skóre svítilo hrozivých
61:27! Poslední čtvrtina naštěstí byla o něčem jiném. Výbornou obranu již děvčata nedovolila domácím střelit koš ze hry
pouze 3 body z tr. hodů) a tato část skončila 3:21! Konečná
prohra o 16 bodů skýtala šanci náskok soupeře v odvetě smazat. Sokol Přelouč - Sokol N.Paka B 75:50 (45:24) Hlavatá 20,
Roubová 16, Juriková 14, Nevolová 12, Čáslavková 6 a Richterová 3.
Úvod se sice domácím moc nepovedl - stav 10:13. Ještě
víc prohloubil manko z prvého zápasu. Jenže pak přišel zvrat
a šňůra 19:0 a skóre 29:13 bylo nadějné. Také druhou část
vyhrály domácí 16:11 a náskok soupeře z prvního utkání byl
smazán. Ve třetí části si přeloučské hráčky pojistily a v té závěrečné jej pečlivě uhlídaly.
ŽENY SOKOLA PŘELOUČ V OBLASTI TEDY ZVÍTĚZILY
A ZÁROVEŇ JE TU TEDY NASTOLENA OTÁZKA CO BUDE DÁL.
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VÝCHODOČESKÁ LIGA ŽÁKŮ:
Holcim Prachovice - Jestřábi Přelouč 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
- Škuta, Horáček
Jestřábi Přelouč - Ježci H.Městec
- Mucha 2, Horáček, Valko

4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Alfa Pardubice B - Jestřábi Přelouč 2:2 (0:1, 1:1, 1:0)
- Horáček, Rozsypal
Alfa Pardubice B - Jestřábi Přelouč 4:2 (3:0, 1:2, 0:0)
- Navrátil, Horáček
Vlastimil Sojka

Třetí liga se v místní sokolovně pro její malé rozměry hrát
již nedá (poslední výjimka byla povolena před dvěmi lety jen
na jednu sezónu) a největší oddíl v TJ se právem ptá hlavně
vedení města, kdy bude konečně zahájena výstavba sportovní haly, kdy ambice hrát vyšší ligové soutěže mají nejen ženy,
ale v současné době i družstva mužů i žáků. Je velmi smutné
zjištění, že daleko menší města v okolí (Chvaletice, Týnec n/L,
Chlumec, H. Městec, Holice) své vyhovující sportovní stánky již
dávno provozují.

Bilance družstva žen v roce 2004 - 2005
Bylo sehráno celkem 24 utkání, 19 vítězství a 5 porážek při
celkovém scóre 1 695 : 1 302 (průměr na zápas 70,7:54,2 bodů). V družstvu se vystřídalo 11 hráček a všechny utkání odehrála D.Rambousková, o jeden méně Hlavatá, dále potom
Nevolová 20, Čáslavková, Nováková a Roubová 18, L.Rambousková 17.
Nejúspěšnější střelkyní se stala Nevolová s 322 body (průměr na zápas 16,1), následují Hlavatá 273 (12,4), D.Rambousková 242 (10,5), Roubová 241 (13,4), Nováková 222 (12,5)
a Juriková 100 (7,7). Ve střelbě tr. hodu dominovala Nováková 85,1 % před Nevolovou 73,2 %, Roubovou67,4 %, Hlavatou
66,2 % a Jurikovou 55,5 %. Celkově družstvo střílelo 422 tr. hodů, proměnilo 272 tj. 64,4 %. Úspěšných trojkových pokusů měl
kolektiv 15 (Nováková 6). Dík za výbornou reprezentaci tělocvičné jednoty patří Petře Čáslavkové, Evě Hlavaté, Zuzaně Jánské, Martině Jurikové, Lence Nevolové, Tereze Němečkové, Aleně
Novákové, Daniele Rambouskové, Lence Rambouskové, Janě
Richterové, Pavle Roubové a trenéru družstva Zdeňkovi Dudovi.
MUŽI POSTUPUJÍ DO VÝCHODOČESKÉ LIGY!!
Protože z III. ligy ČBF nesestoupilo žádné z družstev východočeské oblasti, po šesti letech se muži Sokola Přelouč vrací zpět
do východočeské ligy. O tento úspěch se zasloužili hráči: J.Bystrianský, P.Hrůša, R.Konvalina, M.Miřejovský, M.Novák, T.Priessnitz, M.Půlpán, P.Přemyslovský, L.Rambousek, J.Roub, M.Sojka,
D.Šotola, J. Válek, P.Tužil a R.Žnánský
Vlastimil Sojka
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O poslední mistrovské body basketbalistů v sezóně
STARŠÍ DOROSTENCI:
Závěrečným finálovým turnajem v Holicích zakončilo družstvo
oblastní přebor.
Gymnázium Vamberk - Sokol Přelouč 82:77 (27:38)
Body: Král 24, Kubát 22, Pála 16, Karásek 11, Nebřenský 4
DDM BVK Holice - Sokol Přelouč
66:53 (33:29)
Body: Kubát 19, Král 15, Nebřenský 10, Pála 7, Hrdý 2.
V oblasti skončili dorostenci na 3 místě za Holicemi a Vamberkem a před Svitavami, Teslou Pardubice a Novým Bydžovem.
STARŠÍ MINIŽÁCI:
Sokol Přelouč - Sokol N.Paka
65:33 (29:18)
Body: L.Pacák 20, V.Pacák 11, Heřman 8, Dašek 8, Bulušek 6,
Hývl 4

DDM BVK Holice - Sokol Přelouč
36:70 (15:41)
Body: Bulušek 14, Dašek 13, Dlask 12, Suchánek 8, Hývl 6, Heřman 6.
Sokol Hradec - Sokol Přelouč
18:112 (10:47)
Body: L.Pacák 31, Bulušek 16, V.Pacák 13, Kmošek 13, Šindelář 13, Dašek 9, Dlask 8.
Sokol Hradec - Sokol Přelouč
29:94 (17:39)
Body: L.Pacák 25, Bulušek 18, P.Pacák 10, Dašek 9, Dlask 8,
Šindelář 8, Machek 6.
Jednoznačné vítězství v oblastním přeboru, když družstvo sehrálo celkem 32 utkání a ve všech zvítězili 16x nastřílelí více
než 100 bodů! Postupují do předkola finále ČR, které se odehraje v Ostravě.
MLADŠÍ MINIŽÁCI:
Za vedení trenéra Jiřího Mačka se družstvo probojovalo do závěrečných bojů nejlepších čtyř v oblasti ( z jihu Holice a Přelouč, ze severu Trutnov a N.Paka). Výsledky z turnaje v Holicích:
BVK DDM Holice - Sokol Přelouč
70:15 (23:6)
Body: Vančura 4, Machek 3, Blažek 3, Fejl 2, Malý 2, Maček 1
Sokol N.Paka - Sokol Přelouč
63:44 (29:24)
Body: Šimon 12, Vančura 9, Jelínek 7, Fryč 6, Machek 4, Maček 2, Marek 2
Lokomotiva Trutnov - Sokol Přelouč
47:33 (25:15)
Body: Šimon 14, Blažek 5, Vančura 5, Fryč 4, Fejl 2, Marek 2
Výsledky z turnaje v Trutnově:

Sokol Přelouč - Sokol N.Paka
78:31 (39:16)
Body: L.Pacák 17, Dašek 12, Dlask 9, Heřman 9, V.Pacák 6,
Bulušek 5
DDM BVK Holice - Sokol Přelouč
31:74 (16:31)
Body: Dašek 16, Sucánek 15, Bulušek 12, Dlask 9, Machač 6,
Pospíšil 6.
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BVK DDM Holice - Sokol Přelouč 74:31 (36:13)
Body: Blažek 6, Machek 4, Maček 4, Vančura 4, Hývl 4, Šimon 3,
Fryč 2
Lokomotiva Trutnov - Sokol Přelouč
49:34 (25:19)
Body: Hývl 8, Vančura 7, Šimon 5, Frač 4, Jelínek 4, Maček 2,
Malý 2
Sokol N.Paka - Sokol Přelouč
53:62 (21:31)
Body: Šimon 15, Fryč 13, Jelínek 10, Hývl 8, Machek 6, Maček 4,
Pitřík 4
O tom, že naši chlapci nevybojovali bronzové medaile, rozhodlo vzájemné skóre v obou utkáních s N. Pakou, přesto je umístění družstva ze třináctí účastníků velkým úspěchem!
Vlastimil Sojka
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