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Zprávy z radnice

Rada města Přelouče

!

54. schůze rady města se konala
13. prosince.
Radní vzali na vědomí:

53. schůze rady města se konala
6. prosince.
Radní vzali na vědomí zápis z jednání
na Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. Předmětem tohoto konzultačního jednání bylo projednání podmínek
fungování veřejných tábořišI písníků Lohenice-Mělice.
V dalším bodě jednání se radní zabývali zprávou o zajištění prostor pro
úředníky. V současné době jsou úředníci v budovách na Masarykově náměstí
a v pronajatých kancelářích budovy Agry.
Prostory na Masarykově náměstí jsou
ovšem nevyhovující a to aI už z hlediska bezbariérových přístupů, počtu sociálního zařízení, prostoru pro server, archiv
atd. Jednou z variant, kterou se zastupitelstvo na jaře 2003 zabývalo bylo vybudování nového úřadu. Tuto variantu
ovšem budou zastupitelé řešit až v případě přidělení státní dotace a předložení dofinancování rozdílu mezi státní dotací a skutečnou cenou. Radní proto doporučili zastupitelstvu města zařadit do
úpravy rozpočtu č. 1 na rok 2005 částku ve výši 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace č.p. 27 na Masarykově náměstí. Jedná se o rekonstrukci
zbylé části této budovy, kde by se mohlo
postupně získat 12 až 14 kanceláří pro
úředníky.
Rada rovněž projednávala materiál
zabývající se zřízením sběrného místa nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Se zřízením separačního dvora se počítá
v areálu vojenské základny v případě, že
tento objekt město získá do svého vlastnictví. Vzhledem k nárůstu poplatku za
ukládání odpadu na skládky a tím samozřejmě i nárůstu poplatků za odpady, které platí občané, je nutné podnikat kroky
ke snižování objemu odpadu, ukládaného na skládky. Důležitým krokem je rozšíření separace včetně sběru kompostovatelného odpadu, který tvoří téměř 30 %
objemu odpadu ukládaného na skládku.
Bylo vytipováno několik míst a vedoucí
správy majetku bude jednat o možnosti
umístění sběrných nádob v areálu sběrných surovin.
Smlouvy o výpůjčce nemovitostí přeloučským neziskovým organizacím byl
dalším bodem programu. Několik přeloučských organizací konkrétně Gross
club, SK kuželky, Hokejbalový klub Jes-
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třábi, Junák a Skateboardiový klub využívají ke své činnosti majetek města. Doposud byly objekty využívány bez platných smluv, které vymezují především
práva a povinnosti jednotlivých nájemců.
Radní všechny tyto předložené smlouvy
schválili.
Nejvíce diskutovaným bodem byl rozpočet města na rok 2005, který radní doporučili zastupitelům ke schválení (čtěte
Zastupitelstvo města). Stejně tak doporučili Zastupitelstvu města Přelouče schválit prodej technologie kotelny v objektu
Záložny společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o. za cenu dle znaleckého posudku 502 952,- Kč.
Dále radní jednali o návrhu na schválení změny v konceptu nového územního
plánu města. Jedná se o lokalitu u ulice
Sportovní, která je určená pro sportoviště. Firma,která má zájem o prodej pozemku zde část pozemků vlastnictví. Její
záměr spočívá ve vybudování výrobního
areálu na betonářské zboží. Jednu ze
svých provozoven má v současné době
v areálu Agry. Jejím záměrem je propojení se stávajícím areálem a tím rozšíření
výroby. Radní nedoporučili zastupitelstvu
města Přelouče změnit navržený koncept
nového územního plánu města Přelouče
zachovat tak plánovanou zónu rekreace
a sportu. Jako výjimečně přípustné zde
bude možné umístit i stavby sloužící pro
obchod a služby. Tímto návrhem se zabývala také komise pro rozvoj města,
která i přesto, že firma má zájem odkoupit od města i tolik problémovou stavbu
bývalého svazarmu, nedoporučila radě
změnit koncept nového ÚP. Výrobní firmy by se podle slov členů komise měly umístit mimo na periferii města.

" předložené cenové nabídky na vypracování plánu odpadového hospodářství
města Přelouče. Současně jmenovali komisi pro vyhodnocení nejvhodnější nabídky ve složení: ing. Klápová, p. Myška,
p. Paiour, ing. Damborský a MVDr. Jadrníček
" vyúčtování X. ročníku Ceny Františka Filipovského v dabingu roku 2004
" informaci o zahájení činnosti kontaktního místa Krajské hospodářské komory v budově MěÚ na Masarykově náměstí čp. 27
Schválili:
" výjimku na pořádání nočních hudebních produkcí pro Jamaica Bowling Club
Přelouč ve dnech pondělí až čtvrtek
v čase od 22.00 do 24.00 hod. a ve
dnech pátek až neděle od 22.00 do
02.00 hod. na dobu od 1. 1. 2005 do
31. 12. 2005.
" poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč z fondu vzdělávacích projektů pro Polabský Zlatý pruh na pořádání výstavy Vodní plochy a cesty
Přeloučska
" prodej jmelí v rámci akce „Svazek jmelí pro Junáka“ středisku Junák Přelouč
ve dnech od 13. 12. do 17. 12. 2004.
Jmenovali:
" komisi pro prevenci kriminality ve složení: ing. Lukáš Kuchyňka, Irena Burešová, Bc. Petr Veselý, kpt. Vlastimil
Němec, por. Martin Břeň, Mgr. Šárka
Dušková a Pavel Myška.
Opět Zastupitelstvu města Přelouče
schválit výpověi Smlouvy o sdružení
uzavřené mezi městem Přelouč a Diakonií Přelouč.

Nově o občanských průkazech
Od 1. ledna 2005 vstoupila v platnost změna zákona o občanských průkazech a o cestovních dokladech. Hovoří
se v něm mimo jiné o zákazu pořizování jakýmikoliv prostředky kopie občanských průkazů bez souhlasu občana,
kterému byl tento průkaz vydán. Na
úpravu zákona upozorňujeme i v sou-

vislosti s dalšími činnostmi, při kterých
je požadováno předložení občanského průkazu. V některých případech si
správní orgány pořizují fotokopie OP
k založení do spisu. I v těchto případech je nutné mít písemný souhlas občana. Toto platí i v případě cestovních
dokladů.
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Zastupitelstvo města Přelouče
Letos poslední zasedání zastupitelstva města se konalo 21. 12. 2004.
Zastupitelé schválili:
" prodej technologie kotelny v objektu Záložny na Masarykově nám. v Přelouči společnosti Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o.,
za cenu dle znaleckého posudku 502 952,- Kč.
" odprodej pozemku o výměře 2 800 m2 v Přelouči společnosti
Kiekert-CS, s.r.o., za cenu 700 000 Kč s tím, že současně s kupní smlouvou bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene chůze a jízdy za účelem přístupu na pozemek
" odprodej pozemku o výměře cca 2-3 m2 (výměra bude upřesněna po zaměření skutečnosti po vybudování rampy výtahu) společnosti Handicap servis, s.r.o., za cenu 500,- Kč/m2.
Hlavním bodem programu veřejného zasedání byl rozpočet
města Přelouče na rok 2005, který zastupitelé bez připomínek
schválili. Podstatnou část výdajového rozpočtu tvoří správa majetku a investice. Akce, které byly do této části rozpočtu zařazeny, přispějí k příjemnějšímu životu v našem městě a jejich
přehled uvádíme v tabulce.
V dalším bodě zastupitelé jednali o změně navrženého konceptu nového územního plánu města Přelouče - využití ploch
u ulice Sportovní. Rozhodnutí odložili na lednové zasedání za
předpokladu předložení stanovisek orgánů rady města a příslušných odborů MěÚ Přelouč. V souvislosti s tímto rozhodnutím pozastavili dokončení projednávání konceptu nového územního plánu (více článek „Zastupitelstvo odložilo své rozhodnutí“).
Zastupitelé se opět zabývali Smlouvou o sdružení, uzavřené mezi městem Přelouč a Diakonií Přelouč, která provozuje svoji činnost v Divišově vile. Ta je domovem starých občanů, přestože podle smlouvy v ní měl být provozován trojgenerační dům.
Objekt se v loňském roce dostal do špatného technického
stavu. Narušená statika způsobila praskliny ve stěnách a stropech, které jsou nyní provizorně zajištěny dřevěnými podpěrami. Další práce na zabezpečení památkově chráněné vily se
musí provést ve vyklizené budově. Zastupitelé proto rozhodli
o vypovězení smlouvy a během roční výpovědní lhůty by měla
Diakonie vyklidit prostory Divišovy vily. V průběhu této doby se
bude s Diakonií jednat o náhradních prostorách nebo o možném
odprodeji stávající budovy. Z diskuze vyplynulo, že zastupitelé
jsou shodného názoru, že sociální službu tohoto typu je nutno
v našem městě zachovat.

Veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat 27. ledna 2005 v 15.30 hod. v sále Občanské záložny.
Divišova vila,
která v minulosti byla také městským muzeem

4

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

Stalo se
# 1. 12. bylo za přítomnosti zástupců Krajské hospodářské komory Pardubického kraje a vedení města slavnostně otevřeno kontaktní místo pro podnikatele v budově Městského úřadu na Masarykově náměstí (podrobnosti o poskytovaných
službách přineslo minulé číslo Roštu)
# 1. 12. se místostarosta zúčastnil valné hromady fotbalového
klubu Přelouč, kde se volilo nové představenstvo oddílů
# 4. 12. navštívil místostarosta vánoční koncert ZŠ Masarykovo náměstí - pěvecký sbor RošIák
# 7. 12. se starostka zúčastnila v pražském Žofíně celostátního setkání starostů a primátorů se zástupci vlády a ministerstev, hlavním tématem byl návrh státního rozpočtu ve vztahu k obcím
# 9. 12. starostka s místostarostou města se zúčastnili společně se zástupci krajského úřadu pracovního setkání ředitelů
školských zařízení, které jsou v naší působnosti
# 10. 12. místostarosta města navštívil již tradiční vánoční setkání rodáků, které se konalo v Praze společně s pěveckým
sborem Foerster
# 14. 12. se místostarosta zúčastnil semináře o novém školském zákoně
# 16. 12. proběhlo školení BOZP, kterého se zúčastnila starostka města společně s místostarostou
# 17. 12. se v doprovodu ing. Táborského, prokuristy f. Kiekert-CS, dostavil na radnici ing. Wolfgang Theis, předseda
představenstva f. Kiekert AG Germany, aby oficiálně oznámil vedení města záměr firmy zahájit v letošním roce v Přelouči výstavbu nové provozovny, celková investice přesáhne

!

600 mil. Kč a přinese vytvoření více jak 1 000 nových pracovních míst, podrobněji o této výjimečné skutečnosti budeme
informovat v některém z dalších čísel Roštu, starostka spolu s místostarostou vyjádřili podporu a pomoc města i jednotlivých odborů MěÚ tomuto záměru a označili ho za prioritní pro rok 2005
# 20. 12. se starostka setkala se zástupci f. Excalibur army
spol. s r.o. Praha - novými majiteli bývalého Vojenského
opravárenského podniku Přelouč, kteří starostku seznámili
s podnikatelským záměrem společnosti v Přelouči, byla dohodnuta vzájemná forma spolupráce včetně nabídnuté prohlídky areálu
# 22. 12. se starostka na pozvání vedení společnosti TPCA
Kolín zúčastnila spolu se starosty z okolních obcí pracovního setkání v automobilce, součástí prezentace firmy bylo
i zveřejnění finančních grantů pro rok 2005 pro obce, které
hodlá společnost financovat, dále spolupráce obcí při náboru pracovníků pro automobilku, překvapením pro přítomné
bylo předvedení všech tří typů nových vozidel, které bude
automobilka od příštího roku vyrábět
# 22. 12. svolala starostka do Občanské záložny jednání valné
hromady Svazku obcí Přeloučska, který tvoří celkem 56 členských obcí. Valná hromada schválila rozpočet Svazku na
rok 2005 a zabývala se především opatřeními v oblasti odpadového hospodářství, vyvolanými nárůstem DPH i poplatků za ukládání odpadů na skládku
- byla dokončena oprava chodníku v ul. Boženy Němcové
- položení nového kabelu veřejného osvětlení v obci Tupesy
- v základní umělecké škole bylo předlážděno nádvoří zámkovou dlažbou

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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Staré ekologické zátěže
na území města
Na území města Přelouče a jeho místních částí se nachází několik bývalých skládek, jejichž provoz byl ukončen a které
byly rekultivovány. Jedná se o tyto lokality: Přelouč - Polabiny,
Přelouč Pardubická ulice, Štěpánov, Klenovka, Mělice, Lohenice, Lhota. Za starou ekologickou zátěž lze považovat bývalou
skládku „U Kovomatu“ v ulici Sportovní. Občas se vyskytnou
místa, kde dochází k nezákonnému ukládání odpadu, tyto vznikající černé skládky jsou po jejich zjištění odstraňovány. Řízená skládka se na území města nenachází. Nejbližší řízenou
skládkou odpadů je skládka BWM a.s. Chvaletice.

Svoz a zneškodňování domovního odpadu
(skladování, zpracování, recyklace)
Na území města Přelouče a jeho místních částí je obecně
závaznou vyhláškou stanoven systém shromažiování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek za provoz tohoto systému. Poplatníkem
je každá fyzická osoba mající v obci trvalý pobyt a každá fyzická osoba vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci.
V souladu se stanoveným systémem se z komunálního odpadu třídí a dále předávají k využití nebo zneškodnění tyto slož-

ky: papír, sklo, plasty, objemný odpad,
nebezpečné složky
komunálního odpadu, odpad ze zeleně
a dřevní odpad, kovy a směsný komunální odpad. Jako
místa určená k odkládání vytříděných
složek slouží sběrné nádoby, mobilní
sběrny, sběrny a výkupny odpadů, řízená skládka BWM a.s. Chvaletice. Nakládání s komunálním odpadem je zajištěno smluvně s firmou
SOP a.s. Přelouč (technické zajištění - firma Marius Pedersen).
Město uzavřelo smlouvu se společností EKO-KOM a.s., kterou se zavazuje zajistit sběr a třídění komunálního odpadu.
V rámci smlouvy bude za sběr a třídění obalového odpadu městu vyplácena finanční odměna odpovídající množství sebraného obalového materiálu. Ve městě se v současné době nachází 22 kontejnerů na papír, 27 na plasty a 20 na sklo. V rámci
schváleného POH a podle zpracované Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně
jejich obalové složky na území Pardubického kraje je nutné město dovybavit dalšími kontejnery, a tím dosáhnout optimálního počtu: 52 na papír, 39 na plasty a 26 na sklo.
Zdroj: Strategický plán ekonomického rozvoje města

Volné byty
Město Přelouč nabízí zájemcům
o bytovou výstavbu možnost získání
bytu v nové bytové výstavbě v Pardubické ulici. Jedná se o 4 byty 2+1 o výměře 84,47 m2 za cenu 1 007 500,- Kč.
Bližší informace získáte osobně
na Městském úřadu Přelouč, odbor
správy majetku a infrastruktury, telef.
čílo: 466 094 182.

Inzerce

Inzerce

6

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

!

Zastupitelstvo odložilo své rozhodnutí
Prostřednictvím ankety zjistíme názory veřejnosti na něco konkrétního.
V našem případě jsme prostřednictvím ankety oslovili a požádali občany
Přelouče o návrh na pojmenování nového mostu. Výsledky jsme vyhodnotili,
zveřejnili a v budoucnu je využijeme.
Některá rozhodnutí jsou však složitější
a pro budoucnost odpovědnější. Tak je
to právě v případě navrhované změny
územního plánu našeho města. Pan Jaroslav Čapský, člen zastupitelstva města celou situaci popsal a je na každém
z vás, zda máte zájem vyjádřit svůj názor, který předložíme zastupitelům.
Otevřenou otázkou nyní, před lednovým zasedáním zastupitelstva je navrhovaná změna územního plánu v prostoru
po levé straně nového nadjezdu směrem
z Přelouče a ulicí Sportovní „omezeného
pekárnou Jenta“ a železničním koridorem. V dosud platném územním plánu
je prostor veden jako průmyslová zóna.
Zastupitelstvo navrhuje změnu tohoto
plánu na plochu rekreace, sportu, obchodu a dopravní infrastruktury. Tím by bylo
do budoucna možno prostor využít k budování sportovních ploch, parkovacích
ploch, autobusového nádraží, případně
obchodního domu, domu služeb apod.
Proti této ploše na druhé straně ulice
sportovní se město snaží prodat rozestavěnou budovy „Svazarmu“ a v okolním
prostoru vybudovat „centrální parkovací plochu“ pro osobní automobily, které
budou již v roce 2005 vykázány z centrální zóny ulice od zahajovaného kruhového objezdu na Dukelském náměstí až
k Václavskému náměstí. V této ulici bude jednosměrný provoz.
Navržený koncept nového územního
plánu se však 30. 11. 2004 dostal do rozporu s firmou „KASI“, která na Městském
úřadě oznámila záměr vybudovat v tomto prostoru výrobní areál s převahou výroby betonových kanalizačních vpustí.
V roce 2000 firma KASI, která nyní má
svůj prostor kovovýroby po pravé straně
nadjezdu před areálem AGRY, koupila
veškeré pozemky v této dosud platné průmyslové zóně až k pekárně Jenta. Firma
KASI by nejraději odkoupila od města
budovy „svazarmu“ s pozemkem a vystavěla zde administrativní budovu pro
přemístění sídla firmy z Pardubic do Přelouče. Výrobní halu na druhé straně by
s technologií zapustili do země. Vedle
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nich by byla postavena skladovací hala
a po celém prostoru plánují odkládací
místa na palety se zbožím a dopravní
cesty pro kamiony. Denně by se vyrábělo cca 25 tun výrobků, což by odváželo
v průměru 7-8kamionů dnně. S nočním
provozem firma neuvažuje. Celkem by
záměr přinesl celkem 70-80 pracovních
míst včetně stávajícího provozu „Montifer“. Vybudování výrobního závodu by bylo v souladu s předpisy hygieny a životního prostředí. Ptáte se, v čem je tedy
rozhodování zastupitelstva složité? V uvážení, co je pro naše město do budoucna
lepším řešením.
Pozitiva záměru KASI:
$ město prodá rozestavěnou budovu „svazarmu“
$ ve městě zmizí neudržovaná plocha po
levé straně nadjezdu
$ město získá finanční prostředky z odvedených daní(daň z příjmu má město
pouze u přeloučských občanů)
$ v dosud platné průmyslové zóně bude
vybudován výrobní závod
$ firma může sponzorsky přispívat na
kulturní akce a sportovním klubům ve
městě
Co hovoří ve prospěch změny územního
plánu:

$ město zachová velký prostor ke zřízení
„centrální parkovací plochy“
$ město neztratí možnost vybudovat v prostoru po levé straně nadjezdu např.
autobusové nádraží, získat investory
k výstavbě obchodního centra, jde o poslední prostor k umístění lunaparků
a cirkusů (to vše pouze za předpokladu, že se na tom dohodne s vlastníky
pozemku - město dotčené pozemky nevlastní)
$ město nebude zatíženo výjezdem kamionů a ve stejném objemu navážení
materiálu k výrobě. Nový nadjezd není
na výjezdu ze Sportovní ulice dimenzován kamióny
$ veškerá doprava k výrobě a exportu bude zatěžovat křižovatku a hlavní silnici
Pardubice-Kolín
$ není ukončen případný přenos vibrací
a prašnosti z výrobní haly do obytné
části města
$ průmyslové zóny nebudou ve městě rozšiřovány o severní lokalitu
Pro rozhodování zastupitelstva chceme
znát také vaše názory. Vyjádřit je můžete do 25. ledna 2005 písemně do
schránky Roštu (ve vchodových dveřích
MěÚ), prostřednictvím emailu:anketa@
@mestoprelouc.cz, osobně na sekretariátu MěÚ dv.č. 4, telefonicky 466 094 103.

Nadjezd máme a co podchod?
Podchod pod železniční tratí na bývalé silnici
II/333 směrem k obci
Břehy je stále nedokončený. Investor stavby sice plánoval zhotovení podchodu do konce roku 2004, ovšem
práce v počátcích se
zdržely a v zimních měsících se vzhledem ke
klimatickým podmínkám některé práce nedají provádět. Stanovený termín dokončení
30. dubna 2005 však
bude podle smlouvy
o díle dodržen.
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Předseda představenstva firmy Kiekert-CS ing. Wolfgang Theis společně s prokuristou firmy Ing. Táborským navštívili vedení města, aby informovali o záměru zahájit v letošním roce výstavbu své nové provozovny v našem městě. Celková investice přesáhne 600 mil. Kč a vytvoří pracovní příležitosti pro více jak 1000 lidí.

1. prosince otevřela kontaktní místo pro zdejší
podnikatele Krajská hospodářská komora Pardubického kraje. Úřední hodiny jsou každý čtvrtek. Kontaktní místo je provozováno v zasedací
místnosti MěÚ čp. 27.

Starostka města a ředitel Krajské
hospodářské komory ing. Jarolím

Zprava: I. Burešová, ing. W. Theis, ing. P. Táborský, J. Paiour

Vánoční zpívání na záloženských schodech se každoročně setkává s velkým zájmem.
Nepřízeň počasí neovlivnila výkony malých zpěváků.

A takhle spokojeně se tvářila trojčátka Moravcových
u svého prvního vánočního stromečku
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K silvestrovskému dni v našem městě už
neodmyslitelně patří ohňostroj. Letos je to
počtvrté, co se
přeloučští sešli
na Masarykově náměstí, aby
sledovali velkolepé světelné
efekty podbarvené hudbou.
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Výstavba 76 bytových jednotek v Pardubické ulici pokračuje podle plánu

Kalendář města
V tomto čísle vám nabízíme porovnání snímku z 31. týdne historického kalendáře města, kde je vyobrazen pomník Antonína
Švehly. Slavnostní odhalení pomníku bylo 13. 6. 1937.

Vpravo nahoře pro porovnání současná podoba.

SVOZ
VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
Inzerce
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Vánoční stromky v tento čas ještě stále zdobí
mnohé pokoje, kde připomínají klid a pohodu vánočních svátků.
Technické služby našeho města, stejně jako
každý rok zajišIují svoz
stromků. Prosíme proto
občany, aby „torza“ vánočních stromků
odnášeli k nejbližším popelnicím a kontejnerům,odkud budou odváženy.
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Trh práce
na Přeloučsku
Úřad práce v Přelouči evidoval k 30. 11. 2004 celkem 1 200
uchazečů o zaměstnání a celková míra nezaměstnanosti činila v této oblasti 8,6 %. Celorepublikový průměr byl ke stejnému
datu 9,9 % a nezaměstnanost v okrese Pardubice 6,9 %. Příčinou zvýšení počtu uchazečů v evidenci bylo ukončení sezónních prací a mírný pokles na straně poptávky.
(Od 1. 7. 2004 se počítá míra nezaměstnanosti dle nové metodiky. Pro porovnání s předchozími měsíci se uvádí i nadále
míra nezaměstnanosti dle předchozí metodiky.)
Úřad práce v Pardubicích nabízí 631 volných pracovních míst
a na jedno volné pracovní místo připadá v okrese Pardubice
v průměru 8,9 uchazeče. Nejvíce hlášených volných bylo na Pardubicku (67,4 %), dále na Přeloučsku (23,5 %) a nejméně na
Holicku (9,1 %). Celkem 66,6 % volných míst bylo určeno pro
dělnické profese a 33,4 % míst pro pozice technické a ostatní.

Informace o počtu nezaměstnaných v ČR

Praha - východ (3,5 %) a Praha (3,6 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než celorepublikový průměr vykázalo 31 okresů;
nejvyšší byla v okresech Most (22,3 %), Karviná (19,1 %),
Bruntál (16,5 %), Ostrava - město (16,2 %)…
$ Úřady práce evidovaly k 30. 11. 2004 celkem 50 316 volných
pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo v současné době připadá v průměru 10,3 uchazeče, z toho nejvíce
v okresech Karviná (122,1), Litoměřice (60,9), Most (52,3)
a Bruntál (51,8).
Ing. Eva Šopíková
ÚP Pardubice - detaš. prac. Přelouč

Nad vašimi dotazy
Přečetl jsem si knihu Dějiny města Přelouče (III. díl). Je
chvályhodné, že je tato kniha vydaná, ale očekával jsem,
že se zde dočtu i o novodobých dějinách Přelouče. Proč
není kniha dopsána až do současnosti?
VD

k 30. 11. 2004
$ K 30. 11. 2004 evidovaly úřady práce celkem 517 726 osob.
Ve srovnání se stejným obdobím roku 2003 je počet uchazečů o zaměstnání nižší o 3 309 osob.
$ V průběhu listopadu bylo na úřadech práce nově zaevidováno 54 336 osob a evidenci ukončilo celkem 54 422 uchazečů.
$ Ke konci listopadu registrovaly úřady práce 271 017 žen, což
tvoří 52,3 % z celkového počtu nezaměstnaných.
$ K 30. 11. 2004 bylo registrováno 47 927 absolventů škol
všech stupňů vzdělání a mladistvých - na celkové nezaměstnanosti se tak podílejí 9,3 %.
$ Míra registrované nezaměstnanosti k 30. 11. 2004 vypočtená dle původní metodiky činila 9,9 % (dle nové metodiky
- 8,9 %). Nejnižší byla v okresech Praha - západ (2,9 %),

Kniha Dějiny města Přelouče III. díl popisuje historii našeho
města v období 1848-1918. Toto období bylo pro naše město
nesmírně významné aI už z hlediska zlepšení dopravy (železnice, budování silnic), regulace Labe, vznik muzea nebo z hlediska sociálního (chudobinec, opatrovna...). Finanční záležitosti měšIanů i obyvatel širokého okolí zajišIovala Občanská
záložna, došlo také k politickému probuzení obce a v samosprávě se objevili lidé, kteří pro Přelouč hodně udělali.
Pokud by kniha měla být doplněna o dalších 80 let, museli by autoři velké množství informací, které získali, zredukovat, což by jistě byla škoda. Město však plánuje vydání IV. dílu
dějin. V současné době jedná s Mgr. Janem Tetřevem o napsání a předání rukopisu do roku 2006, vydání knihy se předpokládá na přelomu let 2006/2007.

Topení plynem nejsou jen výhody, ale i povinnosti !
Ke zlepšení komfortu bydlení občanů jednoznačně vedla plynofikace bytů
a domů, která proběhla na Přeloučsku
před několika málo lety. V celém okrese
Pardubice jsou na plyn ze sítě napojeny více než tři čtvrtiny bytů, v ostatních
okresech Pardubického kraje přibližně
polovina bytů.
Pohodlí stálého plynového vytápění
však sebou nese i odpovědnost za nebezpečí, které v sobě plyn skrývá. Skoro
každý den nás noviny, televize či rozhlas
informují o výbuchu plynu a s tím spojených lidských neštěstí, která často končí nejen velkou ztrátou majetkových hodnot, ale i ztrátou lidských životů.

10

Zavedením pravidelných povinných
kontrol a revizí plynových zařízení se
zákonodárce snaží na nejnižší možnou
míru snížit rizika skrývající se v úniku
plynu.
Provádění kontrol a revizí lze však
provádět pouze odborným pracovníkem
- revizním technikem, který pravidelně
ověřuje funkčnost a nezávadovost plynových rozvodů a zařízení. Vyhláška
Českého úřadu bezpečnosti práce číslo
85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení stanoví povinnost - bytových družstev,
- společenství vlastníků bytových
jednotek,

- podnikatelů v jejich provozovnách
- a dalším subjektům provozujícím plynová zařízení
s výjimkou běžných uživatelů bytů mít
sestaven harmonogram revizí plynových
zařízení na dobu nejméně tří let, kdy
v tomto období musí být provedena nejméně jedna revize a tři kontroly plynových zařízení.
Dále musí být provedena revize plynových zařízení u těchto subjektů po skončení jejich zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají
vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení

Přeloučský ROŠT
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z provozu, po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců.
Normální občané bydlící ve svých
domech a bytech tedy nemají stanovenou povinnost ve svých obydlích pravidelně nechat kontrolovat svá plynová zařízení dle výše uvedené vyhlášky. Avšak
i tito občané musí mít na paměti nejen
v zájmu vlastního zdraví, života a majetku povinnost danou jim energetickým
zákonem č. 458/2000 Sb., který říká, že
jsou povinni udržovat své odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se
nestalo příčinou ohrožení života, zdraví
či majetku osob.
Plynová zařízení stejně jako jejich
rozvody podléhají zubu času a je nutno
myslet na jejich pravidelnou kontrolu
a údržbu. I když běžným občanům bydlícím ve svém bytě není stanovena povinnost pravidelného provádění kontrol
a revizí, je nanejvýš vhodné alespoň ob-

čas si své plynové zařízení zkontrolovat,
a pokud na to jejich znalosti nestačí,
svěřit tuto práci odborníkovi.
Tei se ještě krátce věnujme otázce,
co se vlastně stane, když nebudeme dodržovat povinnost pravidelných kontrol
a revizí. Jednak z obecných ustanovení
občanského zákoníku vyplývá obecná odpovědnost za způsobenou škodu, kdy
každý odpovídá za škodu způsobenou
porušením právní povinnosti (§ 420
odst. 1 občanského zákoníku), tato odpovědnost se vztahuje i na běžné občany jak jsme o nich mluvili výše. Pokud je
např. výbuchem plynu způsobena škoda
jiným osobám, je vlastník tohoto plynového zařízení povinen škodu nahradit.
Dále může být subjektu porušujícímu
povinnost stanovenou výše uvedenou vyhláškou č. 85/1978 Sb., tedy provádění
pravidelných kontrol a revizí plynových
zařízení, uložena pokuta podle § 46 pře-

Telenovela nebo akční film?
… měla neodbytný pocit, že se musí otočit, ale bránila se tomu - teb už vědomě. Srdce se jí svíralo bolestí a touhou, aby ho potkala, aby ho alespoň
zahlédla. Jeho usmívající se oči, někdy
malinko šibalské, někdy posměšné, ale
vždycky hledající ty její. Bála se uvěřit,
že o ni stojí, bála se zklamání. Točí se
kolem něho tolik krásných dívek. Mary
o něm mluví, jako by svatba byla na spadnutí. Ó, jak to bolí.
Byla tak zamyšlená, že zapomněla,
kam vlastně jde. Zarazila se až u vchodu
do pasáže. Teb už se musela otočit, musela se vrátit. Přehodila kabelku na druhé rameno a předstírala, že něco hledá.
Poočku přehlédla ulici, kterou prošla a …

ani se nestačila ohlédnout, kdosi po ní
skočil a strhl ji do průjezdu, chtěla se bránit, ale byla jak ve svěrací kazajce, pokoušela se aspoň zahlédnout útočníka, ale…

… měla neodbytný pocit, že se musí otočit, ale bránila se tomu - teb už vědomě. Kabelku zavěšenou křížem přes
hrub k sobě tiskla levou rukou, pravačku připravenou k úderu. Musí donést, co
slíbila, kdyby ji to mělo stát život. To je
vlastně nesmysl, napadlo ji - ten život
může položit, až splní svůj úkol, jinak
bylo všechno nadarmo.
Najednou ji zalila vlna odhodlání, dokážu to, protože chci, protože to za to
stojí, pohodila sebevědomě hlavou.
Třesk rozbíjeného skla a zvuk výstřelu ji málem přibil k zemi. Někdo zaječel,

Student SŠ, 16 let
No určitě to druhé, mě akční filmy
baví, tam se pořád něco děje.
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Tak co byste si raději dočetli nebo dokoukali v televizi…
Paní V., čerstvá důchodkyně
Já radši romantiku než zabíjení, takže raději to první.
Pan J., přes 50 let
Chci jedno, já na televizi moc nekoukám, pokud ano, tak na sport. Jinak raději čtu,ale není to ani jeden z těchhle
žánrů.

Paní P., střední věk
Co raději? No, když si mám vybrat
mezi těmi dvěma možnostmi, tak to první - telenovelu, i když se mi to zdá moc
přeslazené.
Pan P. - 30 let
Nic. Obojí je blbost. Akční filmy jsou
pro zakomplexovaný blbečky a telenovely dělají ze ženských slepice.

!

stupkového zákona č. 200/1990 Sb., a to
až do výše 30 000,- Kč.
Na závěr je možno hovořit ještě
o trestní odpovědnosti v případech, kdy
dojde vlivem porušení výše uvedených
povinností pravidelných kontrol a revizí ke škodě větší než 25000,- Kč, nebo
dokonce ke škodě na zdraví. V takových případech hrozí osobě, která tyto
povinnosti porušila, trestní stíhání pro
trestný čin porušování povinností při správě cizího majetku dle § 255 trestního
zákona, či trestní stíhání pro trestný čin
ublížení na zdraví dle § 223 trestního
zákona.
Mgr. Petr Černý, právník

Manželé, předdůchodový věk
A nebylo by něco jiného? Já bych si
nevybral ano jedno, manželka určitě taky ne. My máme rádi dobré detektivky
nebo historické filmy,ale tady opravdu
nevíme.
Pán stř. věku
Proboha! Ani jedno!
Pan J., střední věk
Rozhodně akční film, víc si u něj odpočinu. Akční film nemá žádnou hlubší myšlenku a proto vyhledávám tento
žánr.
Mladá paní E.
Raději telenovelu.
Paní A. - střední věk
Kdyby v 1. Ukázce hrál Tom Gruise
a ve druhý případ
řešil H. Poirot, tak
se zblázním a budu
přepínat z prvního na druhý.
Paní M., středního věku
Telenovely nesleduju, ale takový romantický film podle R. Pilckerové bych
si dala říct. Kdyby druhá ukázka byla ze
seriálu Vraždy v Midsomeru, beru i to
druhé. Mám totiž ráda anglický venkov,
stará sídla a vůbec tradiční Anglii - tam
se děj uvedených filmů odehrává.
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Městská policie informuje
Měsíc prosinec patřil tak jako loňský
rok k podstatně náročnějším co se týká
přímého výkonu služby. Společně s Policií České republiky (dále jen PČR) jsme
se podíleli na souboru opatření spočívajícím v eliminování drobných kapesních
krádeží a krádeží v obchodních střediscích, loupežných přepadení, krádeží jízdních kol a další majetkové trestné činnosti. Společné hlídky tak pravidelně
každý den vždy od 9.00 do 18.30 hodin
kontrolovali nejdůležitější objekty města, obchody, banky, parkoviště, pošty
atd. K podrobnému vyhodnocení pochopitelně dojde po skončení kalendářního roku, ale do uzávěrky vydání tohoto
čísla nebyl zaznamenán žádný vážnější
problém, nedošlo k žádnému loupežnému přepadení nebo jiné závažné trestné činnosti.
Vedle pořádkové služby se také kolegové zabývali bezpečností silničního
provozu - dodržování nejvyšší dovolené
rychlosti v obci. Zde bohužel nepřinesu
žádné nové informace, když konstatuji,
že počet zjištěných a postoupených přestupků je doslova „nad očekávání“. Prozatím bylo zadokumentováno více jak
300 přestupků.
V příštím roce chystáme ve spolupráci s Policií ČR - odbor prevence kriminality program, jehož cílem bude podrobně
informovat občany o tom, jak zvýšit své
bezpečí, ochránit svůj majetek, chovat se
bezpečně doma, chránit své peníze, cennosti, platební karty atd. Informace budou zpracovány na letácích a budou vždy
nedílnou, ale oddělenou přílohou vydání
Roštu.
% Dnes bych chtěl pouze v krátkosti poradit, jak neusnadňovat kapsářům práci! Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, např. nákupní
centra, hromadné dopravní prostředky,
sportovní a kulturní akce. Využívají nepozornosti lidí a nedbalého zacházení
s majetkem a osobními doklady. Samotná krádež bývá blesková, předem pečlivě nacvičená akce. Kapsáři kradou tak
dokonale a nepozorovaně, že se okradený o chybějících dokladech či peněžence dozví často až mnohem později a na
zcela jiném místě, než ke krádeži došlo.
O pachateli a jeho popisu nemá obvykle
ani potuchy. Jak se tedy chovat, abyste
se nestali obětí kapesních zlodějů?
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Peníze, doklady, platební karty
" Muži, vše důležité noste v náprsních,
popř. uzavíratelných kapsách, nikoli
v zadních kapsách u kalhot.
" Ženy, nenechávejte peněženku a jiné
cennosti navrchu tašek či kabelek.
" Nenoste své osobní doklady v peněžence.
" Nemějte při sobě větší finanční hotovost, využívejte možnosti bezhotovostního platebního styku.
" Čtyřmístné identifikační číslo platební
karty (PIN) mějte zásadně odděleně od
samotné karty.
" V případě krádeže platební karty okamžitě volejte pobočku banky, krádež
oznamte a kartu zablokujte.

Zavazadla
" Svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu.
" Tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech,
kam nevidíte.
" Ženy, noste kabelku pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla.
" Uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního koše, mějte je stále na očích.
" Nenechávejte v restauracích svá zavazadla a oblečení bez kontroly ani jdete-li jen k baru či na toaletu.
Zdroj: Policie ČR, Ministerstvo vnitra
Vzhledem k častým dotazům a žádostem, zda bude opětovně probíhat kurz
- Sebeobrana pro ženy a dívky + právní
minimum, mám pro potencionální zájemkyně dobrou zprávu. Kurz začne probíhat
počínaje měsícem únor, a to pravidelně
jedenkrát v týdnu. Den i hodina, kdy bude kurz probíhat, budou ještě upřesněny
a zveřejněny nebo budou k doptání na
služebně městské policie.

A nyní již k událostem od 23. listopadu do 23. prosince 2004.
& 22. 11. v 23.00 hod. jsme byli požádáni hlídkou PČR o pomoc při zajištění pachatelů loupežného přepadení
v jednom baru. Pachatele se podařilo
zajistit a poté byli eskortováni na služebnu OO PČR k dalšímu šetření.
& 23. 11. v 20.00 hod. jsme byli požádáni opět o pomoc státní policií, tentokrát při pátrání po pohřešované dívce.
Zde skutečně díky naší místní znalosti byla dívka po krátké době nalezena.
& 24. 11. v 12.00 hod. jsme řešili rodinné neshody v jednom rodinném domku v Přelouči
& 24.11. v 14.30 hod. bylo oznámeno na
tísňovou linku hasičů, že se chce muž,
který se nachází mezi Přeloučí a Mokošínem se chce polít benzínem a zapálit. Hlídka vyjela k propátrání samotného místa a okolí, ale naštěstí se
jednalo pouze o hloupý žert.
& 24. 11. v 22.30 hod. si strážník mimo
službu povšiml opilého muže, který
jde směrem na Štěpánov a padá do
silnice, hlídka našla muže ležet uprostřed vozovky, a protože se jednalo
o známou firmu, byl odvezen do místa bydliště, aby nedošlo k jeho zranění. Jeho jednání bude dořešeno na
služebně MP
& 28. 11. v 23.00 hod. byl na služebně
MP přijat telefonát o pomoc z baru
Montána, kde hosté napadali obsluhující personál. Situace byla na místě
zklidněna a z důvodu ovlivnění pachatelů jinou návykovou látkou než byl
alkohol byla přizvána i hlídka PČR,
která si celý případ převzala
& 29. 11. v 5.15 hod. byly obě policie přivolány na nádraží ČD, kde se obávali možného výtržnictví fotbalových fanoušků Baníku, kteří jeli ve vlaku,
který v Přelouči zastavoval. Vše proběhlo ve slušnosti a rychlík pokračoval dále
& 29. 11. v 16.55 hod. oznámila na služebně MP žena, že zahlédla směrem
na Jankovice sraženého cyklistu. Hlídka našla v příkopě ležícího muže s jízdním kolem v bezvědomí. Tomuto ihned
poskytla první pomoc, byla přivolána
záchranná služba a policie ČR
& 30. 11. v 10.00 hod. si paní z Klenovky všimla, jak osádka vozidla odcizila
kanalizační poklop uvnitř obce a vše
nahlásila na služebnu MP. Zapamatovala si SPZ vozidla a proto byla partička zlodějů za pár hodin zajištěna
a předána PČR k dalšímu šetření.

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace
& 1. 12. v 3.20 hod. bylo pomocí kamerového systému zachyceno podezřelé
chování muže na náměstí TGM. Ten
byl okamžitě hlídkou zkontrolován
a prověřen v databázi policie. Jednalo
se o osobu s bohatou kriminální minulostí a kontrola ho zřejmě odradila
od spáchání dalšího protiprávního jednání.
& 2. 12. v 9.15 hod. si opět strážník mimo službu všiml podezřelého vozidla
směrem na obec Lhota. Posádka si zde
dělala pořádek v kufru, a co se jim nehodilo, házeli do příkopu. Vše si po
sobě museli uklidit a odjížděli z místa s blokovou pokutou.
& 2. 12. v 20.45 hod. byla hlídka přivolána k muži, který snědl množství prášků a zapil je alkoholem. Byla mu proto zajištěna lékařská pomoc a byl za
naší asistence převezen do nemocnice
& 3.12. v 14:35 telefonát z Diskontu Plus,
že mají zadrženou zlodějku. Hlídka na
místě převzala starou paní, která si tak
chtěla přilepšit k důchodu a celá věc
s ní byla standardní cestou vyřízena
& 5.12. v 6:30 opět telefonát z baru Montána, kde došlo ke rvačce mezi hosty.
Situace byla po příjezdu hlídkou zklid-

něna a aktéři potyčky se rozešli do
svých domovů
& 13. 12. v 16:40 telefonát z Diskont Plus,
že se uvnitř schyluje ke rvačce skupiny rómských osob. Na místo dorazily obě policie, ale účastníci si to těsně před jejich příjezdem rozmysleli
a rozešli se zřejmě hledat jinou příhodnou lokalitu
& 16. 12. a 19. 12. opět přichyceni zloději v „Plusu“.
& 20. 12. v 11:10 jsme byli přivoláni na
nádraží, kde ležel silně podnapilý muž.
Ten se nejprve pokoušel vymluvit na
bolesti zad, ale po příjezdu Záchranné služby, kdy bylo konstatováno, že
si vše vymýšlí, ho pobyt na záchytné
stanici neminul.
& 21. 12. v 1:15 bylo jako již po několikáté při kontrole garáží zjištěno, že
majitelé si tyto nejen nezamykají, ale
dokonce zapomenou i zavřít vrata.
Prozatím zjištěné případy vždy zatím
končily jen údivem a poděkováním
majitelů, ale nemuselo by tomu tak
být vždy! Chraňte si svůj majetek!
& 22. 12. v 19:45 byla hlídka přivolána
do ul. Hradecká, kde došlo k rozbití
výlohy jedné z pojišIoven, hlídka uvě-

!

domila majitele a po prohlídce okolí,
kde se nacházeli možní pachatelé, celou věc i s poznatky předala Policii ČR
k dalšímu šetření
& 22. 12. v 21:50 jsme dorazili do jednoho z domů na sídlišti, kde se ve společných prostorách nacházel muž, který si zde ustlal a dobrovolně nechtěl
místo opustit, po příjezdu hlídky si vše
rozmyslel a odešel nocovat domů
Na závěr mi ještě dovolte, abych poděkoval firmám a sponzorům, kteří se
podíleli na bezproblémovém průběhu
pracovního semináře preventistů městských policií, který se uskutečnil v závěru loňského roku. Jsou to: Město Přelouč, Obec Břehy, fa. TEPOSTOP.
Toto je přehled zajímavějších událostí z naší práce za uvedené období.
Ještě připomínám naše telefonní čísla: 466 959 660, tísňová linka 156,
mobilní telefon: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz
Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč

Inzerce
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Ze sportu
Úspěch šachistů
Ve středu 8. 12. se v DDM konal šachový turnaj žáků základních škol.
Naši soutěžící obstáli výborně: 1. místo vybojoval Jan Mencl
ze 7.C, který získal pro školu vítězný pohár. Na 2. místě se umístil žák 5.B Zelený a na 4. místě Vojtěch Pacák z 5.A. Všem
chlapcům blahopřejeme a přejeme jim hodně úspěchů v další soutěži v Pardubicích.
Mgr. Hana Neradová

Košíková
Žáci naší školy absolvovali 10. 12. okrskové kolo v košíkové. Za účasti žáků 5 tříd jsme postupně
porazili žáky Rohovládové Bělé, Chvaletic a ve finále i žáky gymnázia. Všichni podali skvělé výkony,
zvláštní ocenění zaslouží Lukáš Kautský, Vojta Pacák a Lukáš Hammerlindl. Postupují do okresního
finále, které se bude konat v Pardubicích 3. 3. 2005.
Držte palce!

Florbal
Zúčastnili jsme se turnaje v malém florbalu, a to okrskového kola v Rohovládové Bělé, kde jsme se 2. místem klasifikovali do okresního finále. To se konalo 16. 12. v Pardubicích.
Tady jsme příliš neuspěli, protože v okresním finále se hrál jiný typ florbalu, tzv. „velký“. Tedy s brankářem a zcela jinou
taktikou hry. Je nám velmi líto, že se školní sportovní klub nezajímá o to, jak se pořadatelé okrskových kol staví k problematice těchto rozdílů. Proč máme hrát dva odlišné styly v jedné
soutěži? Myslím, že je to na škodu hráčům a trpí tím i reprezentace školy.
Mgr. Věra Tomanová

Předvánoční exkurzi
již tradičně absolvovali 1. prosince žáci, kteří navštěvují v 7. tř.
volitelný předmět „Výtvarné umění“, v 8. tř. „Kulturně společenský seminář“. Společně se vydali se svými vyučujícími na Veselý kopec, kde celý týden probíhalo tzv. „ Vánoční čarování“.
V roubených chaloupkách skanzenu byly připraveny ukázky pečiva, pokrmů, zdobení vánočních stromků i dárků typických
pro určitou dobu 19. a 20. století.
V některých objektech si děti mohly koupit ozdoby slaměné, perníkové i skleněné. Ty jim přítomní skláři ozdobili podle
přání jmény nebo nápisy, takže mohou posloužit jako milý dárek a zároveň i připomínka zajímavé exkurze do časů dávno
minulých.

Vánoční akademie
ZŠ Smetanova ul., v pořadí již dvanáctá, se letos konala ve
středu 15. prosince v Občanské záložně.
Již v úterý 14. 12. cele dopoledne probíhala v Záložně generální zkouška, při níž žáci „dopilovali“ svá vystoupení.
Účinkujících z I. i II. stupně bylo celkem 350 a ve dvouhodinovém programu se v 38 vystoupeních se představili celkem
třikrát: v 9.30 hodin v představení pro své spolužáky, od 15.00
a 17.30 hod. pro rodiče a veřejnost.
Děti z 1. stupně si svá vystoupení nacvičili pod vedením
svých učitelů a učitelek, ti starší z 2. stupně většinou na svých
vystoupeních pracovali samostatně - mnozí už od září!
Diváci ve zcela vyprodaném sále zhlédli pestrý kaleidoskop
tanců, scének, básní a písní, nechyběla ani gymnastika a ukázka karate. Potlesk diváků, mezi nimiž byli i zástupci města, Klubu přátel školy i sponzorů, zaslouženě sklidili nejen žáci naší
školy, ale také již tradiční hosté naší akademie - členové JAKUB KLUBU, jejichž pěvecké vystoupení tvořilo zajímavý příděl mezi částí I. a částí II. stupně.
Ve čtvrtek 16. 12. dopoledne naši žáci - také již tradičně
- navštívili se svými vyučujícími a ředitelem školy Domov dů-

Další akce
Zajímavá přednáška
Dne 30. listopadu se na naší škole uskutečnila velmi pěkná
a zajímavá přednáška na téma SEX, AIDS a VZTAHY. Přednášejícím byl Tomáš Řehák, vedoucí organizace ACET, která
se stará o postižené nemocí AIDS, organizuje přednášky, vzdělávání a vyučování o této problematice po celé ČR, ale i v zahraničí. Přednášku si vyslechli žáci 8. a 9. tříd. V první části
byli vtaženi do diskuse formou pracovního listu. Získali důležité a pravdivé informace o nemoci AIDS, byly jim promítnuty
i fotografie pacientů atd. To vše na základě osobních zkušeností přednášejícího. Druhá část byla zaměřena na prevenci
a vztahy mezi mladými lidmi. Přednáška nebyla nudná. Přednášející dovedl do tak žhavého tématu vnést i humor. Obsah
i formu přednášky velmi kladně hodnotili nejen žáci, ale i přítomní vyučující.
JL
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Pásmo o zimě dětí z 1.A

Vystoupení 3.B na píseň „Holduj tanci pohybu“

Přeloučský ROŠT

Přeloučské školství
chodců, aby zdejším obyvatelům zpříjemnili předvánoční čas
některými z vystoupení uvedených na akademii.
Na závěr děti předaly babičkám a dědečkům vánoční a novoroční přáníčka, která vyrobili žáci naší ZŠ.
A co říci na závěr? Akademie se vydařila, a tak zbývá poděkovat všem účinkujícím i učitelům a těšit se na příští - třináctou školní Vánoční akademii.
Mgr. Věra Jelínková

!

5.C čeká na své taneční vystoupení

Dívky z 8.C tančí v přeloučském Domově
důchodců

Závěr tance dětí z 5.A

Společné vystoupení „Holek z naší školy“ z 3.A a 9.B

Na závěr předaly děti babičkám a dědečkům vánoční přáníčka
Tanec 6.A „Pane Nováku“

...a takhle to vypadalo v šatnách
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Beseda angličtinářů z 9.C s profesorem university
v norském Tromsoe panem T. Taraldsenem

15

Přeloučské školství

!

Kulturní zážitek

Projekt Nadace Duhové energie

Dne 1. 12. 2004 se žáci 1. - 4. ročníku ZŠ Smetanova zúčastnili další písničkové akce Pavla Nováka: „Jak jsme přišli na
svět“. Pořad doplnil učební osnovy na 1. stupni. A jak se líbil,
je zřejmé ze slohového cvičení v 3.A.

Zajímavým činnostem se budou moci od II. pololetí šk. roku
věnovat žáci ZŠ Masarykovo nám. A ZŠ Smetanova v Přelouči.
V celostátním projektu Nadace Duhové energie získala každá škola příspěvek 20 000 Kč, který je určený k pořízení pomůcek pro výtvarnou činnost.
Cílem projektu této nadace je, aby žáci byli zapojeni do zajímavé mimoškolní činnosti, aby se nenudili či jen pasivně nevnímali zábavu, ale zabývali se tvořivými činnostmi. Z nich by
později mohl vyplynout i zájem trvalejší a pro někoho i celoživotní koníček.
ZŠ Smetanova se bude převážně věnovat malbě na hedvábí, textil a sklo, ZŠ Masarykovo nám. keramice.
Tento příspěvek pomohl podstatnou měrou získat pan
ing. L.Kuchyňka, zaměstnanec MěÚ Přelouč, kterému touto cestou ředitelství obou škol děkuje.

Vystoupení Pavla Nováka
Od první třídy jsem měla možnost poslechnout si písničky a vyprávění Pavla Nováka. Letos vyprávěl a zpíval o tom,
jak vznikne člověk. Bylo to moc zajímavé. Líbí se mi hlavně
písničky, které zpívá. Vysvětloval nám, jak se člověk vyvíjí od
malého človíčka po dospělého člověka. Moc se mi to líbilo a
těším se na další vystoupení.
Tereza Luňáková 3.A

Dopoledne s Pavlem Novákem
Dne 1. 12. 2004 jsme byli na vystoupení Pavla Nováka.
Tento rok nám zpíval a povídal o zrození človíčka. Písničky se
mi moc líbily. Nejlepší z toho bylo to, že ke každému tématu
zazpíval veselou písničku. Také nám povídal o tom, jak bychom se měli chovat k malému děIátku. Celé vystoupení se
mi strašně líbilo.
Klára Čejková 3.A
Připravila: Libuše Tichá

ŘEDITELSTVÍ ZŠ PŘELOUČ, SMETANOVA ul.
vyhlašuje

ZÁPIS
do 1. třídy pro školní rok 2005-2006
Zápis se koná v pátek

21. 1. 2005
v budově Kladenská (Zemědělská škola) od 14 do 18 hodin
Mimo uvedený termín lze děti zapsat také v kanceláři školy
(Smetanova ul.) od 15. ledna 2005

Zapsané děti můžete přihlásit na

KRTEČKOVU POČÍTAČOVOU ŠKOLU,
která se uskuteční zdarma v jarních měsících.
Podrobnosti při zápisu.
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Základní informace ze ZŠ Masarykovo náměstí
Florbal v Rohovládové Bělé
Družstvo našich chlapců se zúčastnilo okrskového kola ve
florbalu, které pořádala ZŠ v Rohovládové Bělé. Mezi pěti účastníky jsme po velmi nevyrovnaných výkonech obsadili 3. místo
a do okresního kola jsme se neprobojovali.
V úvodním, zahřívacím střetnutí, jsme nastoupili proti domácímu „Béčku“ a po průběžném vedení jsme díky vlastní nedisciplinovanosti pouze remizovali 3:3. Ve druhém zápase jsme
7. minut drželi nerozhodný stav 0:0 s favorizovanou R. Bělou „A“.
Po nešIastné vlastní brance jsme se sesypali a nakonec prohráli 0:7. Do hry o postup nás vrátilo parádní vítězství 8:0 v derby
nad žáky ze školy ve Smetanově ulici. K postupu do Pardubic
nám stačilo remizovat s chlapci ze ZŠ Choltice. Po našem obrovském tlaku v úvodu utkání jsme rychle obdrželi 4 branky a tuto ztrátu se nám již po nepřesných výrocích arbitrů nepodařilo
dotáhnout a porážka 4:6 nás po překvapivé plichtě Smetanovců s áčkem Bělé odsunula na první nepostupové místo.

Basketbal - chlapci
Za účasti žáků ze šesti škol jsme pořádali okrskové kolo
v basketbalu chlapců. Týmy byly rozlosovány do dvou skupin,
ve kterých se utkaly systémem každý s každým. Vítězové se pak
střetli o celkové prvenství, druzí ze skupin o 3. a 4. místo a třetí o 5. a 6.
Nejvíce se dařilo basketbalistům ZŠ Smetanova ulice, kteří
ve šIastné koncovce ve finále turnaje přehráli chlapce z gymnázia. V boji o 3. místo přehráli žáci ZŠ Chvaletice soupeře ze
ZŠ Masarykovo náměstí a pátou a šestou příčku obsadily ZŠ Rohovládová Bělá a ZŠ Řečany.
Turnaj se odehrál zcela v režii družstva starších minižáků Sokola Přelouč, jehož zástupci nastoupili v prvních čtyřech týmech.

Úřad práce
V pondělí 6. prosince navštívili žáci 9. tříd Úřad práce v Pardubicích, kde byli seznámeni s tím, na které střední školy a učiliště se mohou po ukončení základní školy přihlásit. Dále jim
bylo sděleno, jaké jsou podmínky přijetí na jednotlivé školy, obsah jejich studia a uplatnění po ukončení. Rovněž se dozvědě-

li, o jaké profese je zájem na trhu práce. Všem se tato exkurze
velmi líbila.

SOUz Chvaletice
V polovině listopadu chlapci 9. tříd naší školy navštívili Střední odborné učiliště zemědělské ve Chvaleticích. Díky ochotě
vedení školy si mohli všichni důkladně prohlédnout nejen to,
jak probíhá výuka teoretická, ale nahlédli rovněž do tajů výuky odborné. Postupně mohli zhlédnout při práci žáky všech
tří ročníků oboru opravář zemědělských strojů. Děkujeme za
umožnění návštěvy.

SOUt Přelouč
Na konci listopadu navštívili žáci a žákyně 9. tříd naší školy Střední odborné učiliště technické v Přelouči. Chlapci se zajímali především o obory automechanik, klempíř a zámečník,
všichni pak společně pečlivě sledovali výuku v oborech reprodukční grafik, tiskař na polygrafických strojích a truhlář. Velký
zájem vyvolal studijní obor zakončený maturitou - mechanik
elektronik. Děkujeme vedení SOU za umožnění návštěvy.
Martin Bulušek, Bc.

Vánoční šplhání
Ve středu 8. prosince se družstvo naší školy tradičně zúčastnilo Vánoční soutěže ve šplhu, kterou
každoročně pořádá
ZŠ Řečany nad Labem. Opět jsme byli
úspěšní a přivezli řadu trofejí. V kategorii
chlapců 2. místa získali Školník, Jedlička,
Klusák a Svoboda.
V kategorii dívek vybojovala bronz Panchártková, stříbro Čapská a zlato Mrštíková. V soutěži družstev nám těsně uteklo prvenství.
Loňské vítězství jsme neobhájili, ale druhé místo v tak silné
konkurenci není ostudou.
Mgr. V. Káňová

Z Šumavy do Mělníka

Inzerce
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Pohádkový příběh zavedl děti do hlubokých šumavských lesů, kde žili dva bratři - Honza a František. Ti se vydali do světa hledat Honzovu nevěstu Marušku. Bratři putují podél řeky
Vltavy a cestou je provází hudba. Od dětských písní až po
melodii symfonické básně B. Smetany - Vltava. Po dlouhém
strastiplném putování se Honza s Maruškou setkávají u soutoku řek Labe a Vltavy v Mělníku a příběh šIastně končí.
Malí posluchači si v průběhu představení zazpívali známé
písničky a navíc se dozvěděli spoustu zajímavostí o Blaníku,
Orlíku či Vyšehradě, o vorařích a vltavských přehradách.
Mgr. V. Káňová
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Zápis do 1. třídy
Zvláštní školy v Přelouči
se uskuteční

dne 20. ledna
v budově školy ve Smetanově ulici,

v době od 8 do 16 hodin.
Na shledanou s budoucími
školáčky a jejich rodiči se těší
kolektiv učitelů ZvŠ
18

Poděkování
V září 2004 naše škola požádala nadaci „Škola hrou“ o poskytnutí grantu na nákup počítačové sestavy. Počítačovou učebnu sice máme, ale protože nemáme dostatečný počet počítačů, žáci se musí střídat a výuka se tím komplikuje.
Správní rada nadace „Škola hrou“ náš projekt posoudila
příznivě a rozhodla se jej podpořit věcným darem - počítačem. Poděkování patří Ing. L.Kuchyňkovi za pomoc při sestavení projektu. Mgr. Lenka Linhartová, ředitelka Zvš Přelouč

Vánoční turnaj ve florbale
9. prosince proběhl již VII.ročník turnaje zvláštních škol ve
florbale. Zúčastnila se ho 3 družstva. Po velmi napínavých zápasech bylo konečné pořadí:
1. ZvŠ Pce-Dukla, 2. ZvŠ Přelouč, 3. ZvŠ Pce-Klášterní
Naše poděkování patří Mgr. V. Rambouskovi za zajištění
rozhodčích.
Kolektiv ZvŠ Přelouč

Přeloučský ROŠT
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Přeje občanům
města Přelouče
mnoho úspěchů v novém roce 2005.
$

V úterý 25. 1. 2005 od 16.00 do 18.00 pořádáme pro zájemce o studium prvního ročníku čtyřletého i osmiletého studia školního roku 2005/2006 INFORMAČNÍ DEN v hlavní
budově gymnázia.

$ Více informací na www.gymnaziumprelouc.cz
ředitelství Gymnázia Přelouč

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
sídlo:

Masarykovo náměstí 48, Přelouč, tel. 466 958 107

Vážení spoluobčané,

VÍCE SNAD NAPOVÍ PŘEHLED AKCÍ:

caritas

již jste byli informováni o tříkrálové sbírce, která bude probíhat v prvních lednových dnech. Přípravy již vrcholí a spolupráci s úřady, školami a sponzory si nemůžeme vynachválit.
Zvláštní dík patří manželům Horákovým (Drogerie U Horáků), panu Josefu Štědrovi (Elektro - kutil) a manželům
Švecovým (Hračky Alfa).
Nesmíme ovšem zapomenout ani na ostatní sponzory:
p. Kravařík (Cukrárna Duo), Dárková prodejna Veldante,
Droga, v.o.s., Drogerie M & M Červinková Miloslava, Vlastimil Hývl (Fortel), Kravaříková Marie (Klenotnictví), Kubík a.s., Pekárna Jenta, Pekařství Kaska a Tiskárna Sobotka Lukáš.
Obrovské poděkování patří samozřejmě také jednotlivým
úřadům: OÚ Brloh, OÚ Břehy, OÚ Choltice, MÚ Chvaletice,
OÚ Kladruby, OÚ Lipoltice, OÚ Mokošín,MÚ Přelouč, zejména pak panu Pasourovi, OÚ Přepychy, OÚ Rohovládová
Bělá, OÚ Řečany nad Labem, OÚ Strašov, OÚ Valy, OÚ Vápno, OÚ Voleč, OÚ Veselí, OÚ Zdechovice, OÚ Živanice.
Dále bychom rádi vyslovili dík za spolupráci všem ředitelům oslovených škol: ZŠ Břehy, Gymnázium Přelouč, ZŠ Choltice, ZŠ Chvaletice, ZŠ Lipoltice, ZŠ Rohovládová Bělá,
ZŠ Řečany nad Labem, ZŠ Smetanova Přelouč, ZŠ TGM Přelouč, ZŠ Zdechovice, ZŠ Živanice a DDM.

Tříkrálová sbírka 2005
Milí spoluobčané, rádi bychom Vás informovali podrobněji o TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE, která se bude konat od 3. ledna do
10. ledna 2005 v našem městě.
V rámci sbírky proběhnou tyto akce, na které jste tímto srdečně zváni:

A jak že probíhají přípravy? Inu - sponzorské dary jsme
dostali, tudíž jsou připraveny k prodeji ve VEŘEJNÉ DRAŽBĚ
při CHARITATIVNÍM BAZARU, ve kterém se budou prodávat
věci věnované Vámi, občany našeho města. Tímto Vám velice
děkujeme.
Gymnázium Přelouč nám věnovalo výtvarná díla od svých
studentů pro připravovanou charitativní prodejní výstavu. Rovněž děkujeme.
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4. leden - 18. leden 2005
PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ:
- výtěžek z akce poputuje do kasiček „Tří králů“
4. 1. - 7. 1. -> 10.00 - 12.00 hod.
- pro školy a veřejnost

!

-> 16.00 hod.
Divadelní představení divadelního souboru při ZŠ Řečany
nad Labem pro veřejnost:
„PRINCEZNA NA HRÁŠKU“
- vystoupení ve velkém sále Občanské Záložny
-> 18.00 hod.
SLAVNOSTNÍ MŠE V KOSTELE SV. JAKUBA
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

8. 1. - 10. 1. -> 14.00 - 17.00 hod.
- pro veřejnost
9. leden -> 15.00 hod.
VEŘEJNÁ DRAŽBA
- dražba dětských výtvarných prací a darů od sponzorů
- akce bude probíhat v rámci prodejní výstavy v Klubu
kultury Přelouč
6. leden -> 10.00 hod.
Divadelní představení divadelního souboru
při ZŠ Řečany nad Labem:
„PRINCEZNA NA HRÁŠKU“
- představení pro školy
-> 15.00 - 15.30 hod.
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ POKLADNIČEK U BETLÉMA
V KOSTELE SV. JAKUBA NA NÁMĚSTÍ TGM
-> 15.30 hod.
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ
- před Záložnou Přelouč

PřijYte nás podpořit, pomoci lidem ve svém okolí
a zároveň se pobavit!
Těšíme se na Vaši účast při akcích Charity Přelouč.
Jana Krejčíková, koordinátorka sbírky

Za Karlem Cholínským…
Konec minulého
roku nebyl milosrdný
pro mnohé naše starší spoluobčany a rodáky. Dne 7. listopadu
2004 zemřel v Praze ve
věku 88 let (narozen
7. února 1916 v PřeK. Cholinský
louči) významný interv roce 1941
nista MUDr. Karel Cholínský. Byl druhorozeným synem bývalého zástupce ředitele Občanské záložny
v Přelouči pana Václava Cholínského a jeho ženy Lenky, společensky angažované
ochotnické herečky. Jeho starší bratr geodet a kartograf ing.Jan Cholínský (1914-1999) žil od padesátých let až do své
smrti v Banské Bystrici.
Karel byl nejen výborným studentem
(maturoval v roce 1935 s vyznamenáním
na Státním reálném gymnáziu v Pardubicích), ale též nadaným sportovcem. Spolu se svým vrstevníkem Honzou Horynou
patřil před 2.světovou válkou k oporám
přeloučského tenisu. Brzy se však jeho
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životní prioritou stalo studium medicíny
na pražské lékařské fakultě University
Karlovy. Vzhledem k uzavření vysokých
škol v roce 1939 mohl studia dokončit
až v roce 1946. V letech 1946-1950 působil jako sekundář v nemocnici v Lounech. Začátkem padesátých let se vrátil do Prahy na II.interní kliniku FVL-UK
jako asistent k prof.dr. F.Herlesovi. Po získání druhé atestace v roce 1956 byl krátkou dobu zástupcem primáře v prachatické nemocnici. Svoji budoucnost však
viděl ve spojení teorie a praxe v medicínském výzkumu. Vrátil se proto do Prahy
a nastoupil do Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů. Zabýval se
problematikou onemocnění ledvin, působením antibiotik, hypertenzí atd. Výsledky publikoval především v našich
a anglických odborných časopisech,
přednášel a popularizoval nové poznatky i v rozhlase. Na výzkumných úkolech
úzce spolupracoval s kolegy z Ústavu pro
choroby krevního oběhu a z Ústavu pro
experimentální terapii (Dr. Šmahel, Dr. Šik
atd.). Když byly tyto ústavy spolu s další-

mi čtyřmi výzkumnými ústavy umístěnými v areálu Thomayerovy nemocnice
v Krči v roce 1971 spojeny, vznikl Institut klinické a experimentální medicíny.
Sem Karel přešel v roce 1972 a působil
zde až do odchodu do důchodu v roce
1980. V 80. letech jsme se s ním však
mohli ještě setkat na diabetologické poradně polikliniky na Spořilově a později na poliklinice v Krči.
Karel obětoval svému povolání a studiu i veškerý svůj volný čas; snad proto si nestačil založit ani vlastní rodinu. Pro pacienty nejen z řad známých
a přátel se dokázal vždy enormě angažovat, byl připraven vždy poradit a dopomoci k odbornému vyšetření. Byl osobním lékařem i některých významných
osobností, mimo jiné herečky paní Jiřiny Petrovické.
Na doktora Karla Cholínského vzpomínají dodnes s uznáním a povděkem
nejen jeho pacienti, ale i kolegové a zdravotnický personál jako na příklad pečlivého, vzdělaného, obětavého a za všech
okolností korektního lékaře a ušlechtilého člověka.
František Hollmann
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PODĚKOVÁNÍ
Obyvatelé Domova důchodců Přelouč s vděčností vzpomínají na děti, které jim v předvánočním čase zpříjemnily pobyt
v ústavu svými veselými vystoupeními.
Již tradičně nás navštívili žáci a jejich učitelé ze Základní
školy Smetanova ul. s ukázkami své Vánoční akademie a s krásnými vánočními přáníčky. Pokaždé obdivujeme nadšení, s jakým děti svá vystoupení předvádějí - nemenší nadšení lze pozorovat i v očích jejich pedagogů.

Těšíme se vždy i na ty nejmenší - děti z Mateřské školky
v Kladenské ulici, které svými hlásky oživí atmosféru v Domově a vykouzlí úsměvy na všech tvářích (i slzičky dojetí v očích
některých babiček). Ani ony nikdy nezapomenou na krásná
přáníčka (my víme, že je obětavě vytvářejí jejich paní učitelky).
Děkujeme všem!
Obyvatelé Domova důchodců Přelouč

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji strážníkům Městské policie v Přelouči, kteří při
kontrole v oblastí garáží směrem na Benešovice zjistili, že ve
dveřích jedné z garáží jsou zapomenuté klíče. Ještě téže noci zjistili mne jako majitele této garáže a společně jsme pak
prověřili, zda nedošlo k nějaké krádeži. Možná,že právě díky
jejich ostražitosti k žádné ztrátě ani poškození nedošlo. Za to
jim ještě jednou děkuji.
BK

Znáte své město?

Poznáte, v kterých místech města se nachází?

Místa, která jsme uvedli v minulém čísle, jste uvedli všichni
správně. Výhercem stolního kalendáře města se stává Ladislava Macková, Mánesova 1033, Přelouč. Gratulujeme!
Správné odpovědi z prosincového čísla:
1. Socha lva, umístěná před Českou pojišIovnou v ulici Tůmy
Přeloučského
2. Reliéf nad vstupem do základní školy v ulici Kladenská
3. Jeden ze vstupních dveří automobil. opravár. závodu,
bývalé Zbrojovky

!

!
"

"
#

#
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Přeloučské sokolovně bude letos 76 let
Nově ustavená Tělocvičná jednota SOKOL v Přelouči dostala do vínku hned na začátku, tj. od 1. 11. 1888, jeden důležitý úkol: zajistit pro vlastní tělocvičnou činnost vhodnou místnost. Vzala proto zavděk alespoň azylem v malé vlhké místnosti

910/6 a 1815/2. Ve vydaném stavebním povolení Stavebním
úřadem města Přelouče ze dne 31. 1. 1927 byla zakotvena podmínka, že TJ uvolní na jižní straně pozemku 7mi metrový pás
pro výhledové prodloužení Žižkovy ulice východním směrem

Dorostenci Sokola přivážejí základní kámen na stavbu
sokolovny od svěřenecké jednoty Bratrouchov (září 1926)

podle vily Ing. Vendelína Dvořáka a vil stavitele Ludvíka. Kompozičně byl SOKOLU vrácen obdobný pás býv. Měst. NV při
zřizování parčíku po 2. světové válce mezi sokolovnou a městským kinem za účelem umožnění oplocení celého areálu sokolovny včetně cvičiště.

(tělocvičně) v suterénu tehdejší nové školní budovy z roku 1882.
Avšak situace se záhy výrazně vylepšila atraktivní nabídkou
místní Občanské záložny, která uvažovala o uvolnění jedné větší místnosti pro prozatímní tělocvičnu SOKOLA v nové záloženské budově, slavnostně otevřené dne 25. 8. 1901. A tak mohli
sokolové zahájit dnem 21. února 1901 (ještě v předstihu) svá
cvičení v nové, krásné místnosti Občanské záložny. Nutno také připomenout, že v těchto nových podmínkách bylo dosaženo vynikajících úspěchů celé členské základny.
Avšak zkušenosti z průběhu prvého čtvrtstoletí, prokázaly,
že ani tato relativně pěkná tělocvična nevyhovovala značnému počtu cvičících a ani požadavkům základní hygieny (šatny,
sprchy, WC). Proto vedení Tělocvičné jednoty počalo vážně uvažovat o výstavbě místní sokolovny. Nadšení pro tuto myšlenku
bylo veliké.
Termín dokončení výstavby byl stanoven ku dni 40. výročí
založení místního SOKOLA, tj. k 1. 11. 1928. Tím dostala výstavba nové sokolovny určitý režimový řád a mohlo se přikročit
k ustavení finančního a stavebního odboru. V čele finančního
odboru působil v počáteční fázi br. učitel František Sikáček,
stavebního pak br. Ing. Antonín Chramosta. Ti pak připravili
finanční plán pro zajištění finančních prostředků na tehdejší
dobu nemalého rozpočtového nákladu, který byl stanoven limitem ve výši cca Kč 1.100.000.
V sokolovně se rovněž uvažovalo s výukou tělocviku školní mládeže, proto se místní školní rada zavázala poskytnout
Sokolu finanční příspěvek ve výši Kč 200.000. Další významný
příspěvek byl zaznamenán od okresní politické správy a to ve výši Kč 30.000 a současně bezúročnou půjčku ve výši Kč 100.000,
místní cukrovar zaručil pomoc při svážení stavebního materiálu nákladními auty.
Místo stavby bylo určeno na vlastním pozemku poblíž nové
městské vilové čtvrti. Právo vlastnické k předmětnému pozemku získala Tělocvičná jednota SOKOL smlouvou trhovou ze
dne 2. 11. 1909 od býv. majitele pana Václava Linharta. Před
parcelací pozemku za dne 3. 2. 1927 se jednalo č. kat. 905/2,
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Pokračování příště

Miroslav Brebera

Inzerce
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Pohledy do historie Přelouče
Dům čp. 19
- připomíná barokní přestavbu města po roce 1707

Poklidný život barokní Přelouče ze dne
na den přetrhl rozsáhlý požár, který v noci
z 1. a 2. února 1707 strávil podstatnou většinu domů ve městě i na předměstí. Požár
měl pro město katastrofální důsledky, s nimiž se těžko vyrovnalo. Přeloučské měšIany několik let zaměstnávala stavební obnova města. V první řadě bylo nutné opravit
ohněm zničené domy. Městská rada si vymínila stavební dohled a snažila se dbát na
to, aby se Přelouči po požáru vrátil přívětivý
vzhled. Někteří se rozhodli stavět z gruntu
nové domy. Rekonstrukci města po požáru
provázela i protipožární opatření a pravidelné kontroly topenišI a komínových těles.
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Podobný význam měla i nařízení, týkající se
střešní krytiny. Stavební obnova shořelé Přelouče podnítila i rozsáhlejší výrobu v městské cihelně, ležící při Labi severovýchodně
od města.
Dům čp. 19 v Pražské ulici, který je nyní na obrázku, a dům čp. 53 ve Zborovské
ulici, který bude v následujícím čísle Roštu, jsou posledními objekty v historickém
centru města Přelouče, které připomínají
pozdně barokní přestavbu města po velkém
požáru roku 1707.
Oba jsou chráněny Památkovým úřadem
v Pardubicích.
Marcela Danihelková
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Městské kino Přelouč
PARDUBICKÁ 687

tel. č. 466 953 666
www.prelouc.org

LEDEN 2005

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

6. ledna
čtvrtek
17.30 hod.
104 minut
7. ledna
pátek
17.30 hod.
93 minut
8. ledna
sobota
20.00 hod.
127 minut
9. ledna
neděle
17.30 hod.
90 minut

BOURNŮV MÝTUS
USA-v roce 2002 se ve filmu objevil nový hrdina: profesionální
zabiják, který se pokouší oživit svou pamě` a prchá před pronásledujícími stíny ze své minulosti.
50,- 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.
60,- Kč mluveno česky mládeži přístupný

UMUČENÍ KRISTA
USA-film o posledních dvanácti hodinách života Ježíše z Nazaretu.V okamžiku jeho smrti se země otřásla. Hrají: J. Caviezel,
M. Bellucciová, C. Geriniová, M. Morgensternová a další.
50,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

MILUJ MĚ!... PROSÍM
USA-Mladý, talentovaný bankéř je posedlý představou, že
krásná dívka, kterou pravidelně potkává v kavárně je jeho bývalou životní láskou. Zahoří touhou získat ji zpět.
50,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

22. ledna
sobota
17.30 hod.
130 minut
23. ledna
neděle
17.30 hod.
100 minut
27. ledna
čtvrtek
17.30 hod.
112 minut
28. ledna
pátek
17.30 hod.
77 minut

13. ledna
čtvrtek
17.30 hod.
20.00 hod.
95 minut

SNOWBOARĎÁCI

29. ledna

ČR-rok co rok trávili vánoce s rodiči a jejich otravnými rituály.
A den za dnem snili o svých vlastních nabušených vánocích.
Ten den právě nastal.
70,- Kč mluveno česky mládeži přístupný

sobota
17.30 hod.

14. ledna
pátek
17.30 hod.

MŮJ UČITEL IBRAHIM

103 minut

94 minut

Francie-drama. To co daruješ, je navždy tvé, to co si ponecháš
pro sebe, je navždy ztracené. 60. léta Paříž - příběh o tom, že
život nemusí být nutně smutný ...
55,- Kč
mládeži přístupný

30. ledna
neděle
17.30 hod.
104 minut

15. ledna
sobota
20.00 hod
100 minut
16. ledna
neděle
17.30 hod.
86 minut
20. ledna
čtvrtek
17.30 hod.

92 minut

91 minut
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SEXBOMBA OD VEDLE
USA-osmnáctiletý Matthew Kidman je normální mladík, který
doposud pořádně nežil. Pak se ale zamiloval do své nové sousedky, krásné a zdánlivě nevinné Danielle.
50,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

FAHRENHEIT 9/11
USA- dokument, který se nikdo neodvážil zpracovat. Na otázky „Proč došlo k útokům z 11. září?“ a „Proč Spojené státy bojují v Iráku?“, nachází nezvyklé a palčivé odpovědi.
50,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

GARFIELD VE FILMU
USA-GARFIELD, všemi milovaný kocour, nemůže mít život
sladší. Zaparkován na pohodl- ném křesle před televizí pojídá
své oblíbené lasagne a komanduje svého nebohého pána.
50,- Kč mluveno česky mládeži přístupný

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA…
A JARO
Německo/Jižní Korea-nový film nejslavnějšího současného
korejského režiséra Kim Kiduka. Jaro, léto … je lyrickým filmem o planutí ročních období a lidského života.
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

SUPER PROHNILÍ
Francie-prohnilí se vracejí, aby byli ještě prohnilejší. Philippe Noiret znovu v hlavní roli pokračování úspěšné komediální série.
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

ÚSVIT MRTVÝCH
USA-thriller, drama, horror, akční. Až v pekle nebude místo,
mrtví vyjdou na zem.Hrají: Sarah Polleyová, Ving Rhames,
Jake Weber, Mekhi Phifer a další.
50,- Kč
mládeži do 18let nepřístupný

3. února
čtvrtek
17.30 hod.

BROUK

75 minut

USA-u čínského bistra zašlápne chlapec brouka. Hodný mechanik mu vysvětluje, že nelze jen tak ničit život, avšak mezitím
dostane pokutu za špatné parkování od přísné policistky.
50,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

VYBÍJENÁ:
BĚŽ DO TOHO NA PLNÝ KOULE
USA-Joe´s (Průměrný Joe). Samozvaný pirát, který touží ohromit nedostižnou roztleskávačku, přitroublý mladík a nafoukaný
všeuměl, který ve skutečnosti neumí vůbec nic.
50,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

4. února
pátek
17.30 hod.
101 minut
5. února
sobota

86 minut
21. ledna
pátek
17.30 hod.

KRÁL ARTUŠ
Irsko/USA-legenda o králi Artušovi znovu ožívá. Historikové
si po staletí mysleli, že je král Artuš pouze mýtem, avšak tato
legenda byla založena na skutečném hrdinovi…
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

PÁNSKÁ JÍZDA
ČR-pánská jízda je hravé a vtipné vyprávění určené všem,
kteří se rádi baví, i když je jim třeba do breku.
Hrají: M. Dejdar, V. Škultéty, O. Vetchý, J. Abrhám, S. Nálepková, P. Špalková ad.
mluveno česky
mládeži přístupný

VETŘELEC VS. PREDÁTOR
USA-a` vyhraje kdokoliv, my prohrajeme. Kultovní filmové
postavy spolu bojují v akčním sci-fi thrilleru Vetřelec vs. Predátor.
mládeži do 12let nevhodný

PŘÍBĚH ŽRALOKA
USA-Oscar, malá rybka, která samou upovídaností pusu nezavře, má ctižádost pohybovat se v nejvyšších společenských
vrstvách.
mluveno česky mládeži přístupný 17.30 hod.

SANTA JE ÚCHYL!
USA-Willie a Marcus, dvojice trestanců, specialistů na vykrádání trezorů a bank, tráví vánoční čas tím, že v převlečení za
Santu a jeho elfa chtějí přepadnout obchody a napakovat se
na Štědrý den.
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:

18. a 19. 2.
25. 2.

KAMEŇÁK 3
MILENCI A VRAZI
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Kultura

!

Kulturní služby
města Přelouč

POZVÁNKA
Pozvání na malou výstavku obrázků
přeloučských domů, kterou pořádá
občanské sdružení Polabský zlatý pruh,
kulturní společnost Miroslava Benáka.

připravují

4. ledna od 18.00 hodin
v Občanské záložně

Novoroční koncert
Dechového orchestru
Vladimíra Kosiny.

„MALÁ GALERIE V ORDINACI“,

2. února od 19.30 hodin
v Občanské záložně

„ZABŘICHOPOPADÁNÍ“.
2 hodiny skvělé zábavy
s režisérem

Zdeňkem Troškou

tak se jmenuje několik obrázků,
které můžete od konce prosince roku 2004
a v lednu i únoru 2005 vidět
v ordinaci MUDr. Jiřího Prokoce
- praktického zubního lékaře
v Sladkovského ulici čp. 420 Přelouč.
(Bývalé plicní oddělení u světelné křižovatky
vedle restaurace „U Albíny“).

a redaktorem

Jaroslavem Suchánkem.

Srdečně zve
Marcela Danihelková

Městská knihovna zve k návštěvě
a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
věda
JOHNSON, George
Zkratka napříč časem.
Cesta ke kvantovému počítači.
Praha: Dokořán, 2004.
vojenství
MAC NAB, Chris
Němečí výsadkáři.
Ilustrované dějiny německých výsadkářů ve 2. světové válce.
Praha: Svojtka, 2003.
GOSS, Chris
Stíhači Luftwaffe v bitvě o Británii: červenec - říjen 1940.
Praha: Svojtka, 2002.
architektura
VEVERKA, Přemysl
Slavné pražské vily.
Praha: Foibos, 2004.
vlastivěda
HRUBEŠOVÁ, Eva
Toulky pražskou minulostí.
Praha: Petrklíč, 2003.
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LIPUS, Radovan
Šumná města. Ostrava, Opava, Olomouc,
Krnov, Nový Jičín, Prostějov, Hradec Králové, Náchod, Zlín, Pardubice, Kolín, Jablonec nad Nisou, Liberec, Nymburk.
Brno: Petrov, 2002.
dějiny
LUTOVSKÝ, Michal
Slavníkovci.
Mýtus českého dějepisectví.
Praha: Libri, 2004.
KOLMAS, Josef
Tibet. Dějiny a duchovní kultura.
Praha: Argo, 2004.
KRÁSNÁ LITERATURA
FULGHUM, Robert
Třetí přání.
Praha: Argo, 2004.
GORDIMER, Nadine
Poutníci.
Praha: Odeon, 2004.
POTOK, Chaim
Já hlína jsem.
Praha: Argo, 2004.

Životopisy
PIAF, Edith
Kolo štěstí.
Praha: BB art, 2004.
VALENTA, Aleš
Dějiny rodu Kinských.
České Budějovice, Veduta, 2004.
PRO MLÁDEŽ
V TRAMTÁRII, tam je hej.
89 básní od 43 básníků.
Praha: Albatros, 2004.
LINDGREN, Astrid
Kluci darebáci a pes.
Praha: Albatros, 2004.
HOLLINGWORTH, Brian
Vlaky celého světa.
Ilustrovaná encyklopedie.
Praha: Svojtka. 2001.

Mnoho štěstí, pevné zdraví
a hodně spokojenosti v novém
roce 2005 přejí všem čtenářům
pracovnice Městské knihovny.

Přeloučský ROŠT

Společenská kronika
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE:
Bendová Adéla
Štěpánov 44
Dvořáčková Nikola
Studentská 1341
Pfaurová Nikola
Klenovka 62
Plyšák Patrik
Pardubická 1456
Skalová Natálie, K. Čapka 1133
Pospíšil Tomáš, 17. listopadu 1230

JUBILANTI:
Veselý Josef
Tyršova 1005
Janečková Jiřina
Sluneční 1516
Cardová Božena
K.Čapka 1016

75 let

Žemličková Marie
Tůmy Přeloučského 135
Hladíkova Zdenka
Prokopa Velikého 499
Muchová Božena
Lhota 40
Krejdl Bohumil
Pražská 551
Hrubešová Anna
Hradecká 29

85 let
88 let
89 let
91 let
93 let

STŘÍBRNÁ SVATBA:
Bydžovský Lexa a Marcela Jižní 1371
Zahradník Luděk a Hana
Jižní 1372
Zeman Josef a Naděžda
17. listopadu 1257

80 let

SŇATKY:

85 let

11. 12. Tomáš Urválek - Lucie Houserová
20. 12. Marcel Jordanos - Jana Marková

Adventní vystoupení
Odešel skromný člověk
Smíšeného pěveckého sboru - nestor přeloučské atletiky...
J. B. Foerstera v Praze
Ještě v předvečer vánočních svátků se přeloučská veřejnost,
Prosincovými hosty Klubu rodáků a přátel města Přelouče
v Praze byli již tradičně členové našeho Smíšeného pěveckého
sboru J. B. Foerstera, zde poprvé pod vedením nového sbormistra pana Jiřího Kupky.
Plně obsazená klubovna Národního domu na Vinohradech
se v pátek dne 10. prosince 2004 naplnila kouzlem Vánoc. Repertoár pěveckého sboru, složený z koled českých i cizích, byl
doplněn vystoupením posluchačky pražské konzervatoře Jaroslava Ježka, slečny Petry Váňové, za klavírního doprovodu pana Bohuslava Beneše.
Poslední letošní klubové setkání uváděla, tak jako po celý
tento rok, paní Stanislava Klapková-Rutová. Oznámila i předběžné termíny schůzek v prvním pololetí roku 2005; konkrétní program pro únorové a dubnové setkání bude uveden na pozvánkách.
Přítomný místostarosta města Přelouče pan Jaroslav Paiour
poděkoval účinkujícím za zdařilé vystoupení a popřál všem
účastníkům setkání radostné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do Nového roku.
Na závěr večera si všichni přítomní společně zazpívali koledu „Narodil se Kristus Pán“.
František Hollmann
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především její senioři, rozloučila se svým spoluobčanem panem Josefem Urbánkem, který byl v místních sportovních kruzích znám spíše pod pseudonymem „Gaučo“. Jeho četným přátelům již nebylo dopřáno oslavit s ním 31. ledna 2005 jeho
neuvěřitelných 95 let plodného života. Tohoto požehnaného
věku se navíc dožil ve stále dobré tělesné i duševní kondici.
Chcete znát jeho recept na dlouhověkost? Od mládí pohyb v přírodě, skromnost v jídle, všestranná sportovní činnost a hlavně
abstinence v kouření i alkoholu. Jeho atletickou disciplinou
byl silniční běh, v oddílových utkáních rovněž běhy dlouhotraIové na atletických oválech. V letech mladosti byl stálým partnerem maratónce a chodce světové třídy Jarky Štorka - Žofky
a silničáře Vildy Sýkory, se kterými začínal v bývalém atletickém oddílu AFK Přelouč. Byl rovněž velmi zdatným malířem
ze záliby - laikem, který dostal také důvěru být předsedou
místního zájmového výtvarného kroužku. Nelze ani pominout skutečnost, že v důsledku svých osobních vlastností, jakými jsou poctivost, pracovitost, nápaditost se neocitl v roli
nezaměstnaného.
Odchod tohoto skromného člověka zarmoutil nejen jeho rodinu, ale též jeho četné přátele, kteří ho měli rádi.
Na přítele a kamaráda „Gaučo“ Urbánka nelze zapomenout!
F.H.
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!

Rozjímání s Přeloučskou paní Historií rybářského cechu
V loňském roce 2004 oslavila místní organizace Českého
rybářského svazu 80 let své činnosti. Vždy, když si člověk klade známou otázku: „A jak to vlastně bylo?“, nutně dojde k rozhodnutí někoho se zeptat a požádat jej, aby vzpomínal a vypravoval. Mnohý z vás jistě dobře ví, jak rád by se zeptal na to
či ono svých rodičů, ale ti najednou nejsou a již nám bránu do
historie nepomohou pootevřít.
V tomto ohledu máme štěstí, neboI mezi sebou máme ještě řadu pamětníků, dokonce kmetského věku, kteří nám rádi
sdělí, co prožívali a jak pomáhali rozvíjet zájmovou činnost
tehdejšího spolku. A tam, kde si budeme přát přesvědčit se
o dění minulé doby na vlastní oči, můžeme nahlédnout do kroniky, kterou až do roku 1967 vedl Antonín Novotný, v té době
předseda organizace. Nechybí ani rozsáhlá fotodokumentace
z pracovní činnosti kolem četných vod. Určitě máme k dispozici kaménky mozaiky, začněme je tedy opatrně skládat do přehlednějšího obrazu.
Nechme vzpomínat jednoho z nejstarších aktivních rybářů,
zástupce předsedy místní organizace, pana Vlastimila Zdobinského, který se narodil právě v roce založení spolku, tedy v roce 1924. U vlastního založení nemohl sice být, ale ví o tom
mnohé. „Ale nakonec nahlédněme tady do kroniky“, zní jeho
rada a tak tedy můžeme doslovně citovat:
„Schůzka k založení rybářského spolku se konala v restauraci Záložna. Byl napsán dopis rybářskému spolku v Kolíně,
jak postupovat při zakládání spolku. (Dopis je uchován v archivu MO ČRS - poznámka autora). Spolek měl 25 zakládajících
členů, příspěvky činily 10,- K.“ Prozatím kroniku s úctou odkládáme a nasloucháme vzpomínání...
„Rybářský spolek tehdy sdružoval zájemce a milovníky rybářství, kteří většinou rybařili na Labi, dříve divoce meandrujícím krajinou. Ale právě rok 1924 byl pro tuto řeku významným
předělem, protože byla dokončena regulace toku a postavena
vodní elektrárna se zdymadly v Přelouči. Zamezilo se tak i každoročnímu tahu lososů, protože toto vodní dílo, do dnešní doby
úctyhodně provozované, nebylo opatřeno rybími přechody. Regulací toku řeky vznikla odstavná ramena Semín, Slavíkovy
ostrovy, Komora, Mělice, Houser, Jezero a Opočinek o celkové
rozloze 37 ha. Krásná panenská řeka s průzračnou vodou oplývající spoustou ryb se začala postupně se zprůmyslněním regionu znečišIovat natolik, že se z ní vytrácel život. Rybářům
naštěstí zůstala v péči a k užitku ta jmenovaná „stará“ řeka
Labe, ale to nemohlo rozvíjející se organizaci uspokojit. Po osvobození vlasti v roce 1945 se výrazně rozrostla členská základna a začalo se s budováním celé řady rybníků a rybochovných
zařízení. Největší hospodářský význam pro organizaci má nesporně rybník Buňkov, dobře ho znají i četní návštěvníci moderního autokempu.“
Zde požádáme o pohled do minulosti dalšího z pamětníků,
dlouholetého člena organizace, pana Karla Urbánka, který v aktivním věku projektoval řadu vodních staveb. Přes svých sedm
křížků živě vzpomíná, jak pomáhal rybník Buňkov vyměřovat,
to bylo v roce 1968. „Stavba v katastrálním území obcí Břehy
a Lohenice byla náročná. Při deponii zeminy se narazilo i na
tekuté písky, byla ohrožena technika i lidé, ale vždy se našlo
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řešení, jak úspěšně pokračovat ve stavbě. Významnou pomocí byla účast nejenom členů organizace, kteří zde odpracovali
mnoho tisíc brigádnických hodin, ale i přímá pomoc příslušníků tehdy ČSLA pod vedením majora Františka Bureše. Stavbu
a později i rybářský spolek v té době vedl ing. František Peml.
Touto stavbou završilo budování celého komplexu předchozích vodních děl menších rozloh a vytvářely se tak významné
předpoklady pro budoucí úspěšnou existenci organizace. Rybník Buňkov je napájen z Opatovického kanálu a navázal tak
na soustavu historických vodních staveb šlechtického rodu
Pernštýnů z Pardubic ze 16. století. Dokončen a zavodněn byl
v roce 1972. Celková výměra je 54 ha s užitkovým prostorem
675 000 m3 vody. Technickou specialitou je napájecí potrubí
s vyústěním až do loviště, což je v době výlovu nedocenitelnou
výhodou, ryba má dostatek čerstvé vody a neleká.
U tohoto rybníka byl postaven i provozní rybářský dům a sádkové bazény. Díky této rybochovné vodě s převážnou obsádkou
kapra pomáhá naše organizace se zarybněním revírů a vodotečí celého kraje dle plánu Východočeského územního svazu
ČRS. Zde je možno si dobře uvědomit, že touto činností, vykonávanou již po dlouhá desetiletí, byl zmírňován negativní dopad zcela znečistěné vody v Labi od Pardubic po Týnec nad
Labem. Na tomto místě je třeba podotknout, že pevně věříme,
že předchozí řádky o znečistění řeky Labe budou navždy patřit jenom minulosti, neboI již po dobu dobrých pěti let se řeka výrazně čistí i v tomto úseku, vrací se do ní život a naším
cílem je i nadále pravidelným zarybněním tomu napomáhat.
Tady lze vyslovit poděkování i městu Přelouč - patronu řeky
Labe, které iniciovalo spolupráci ostatních měst, ležících na
jeho toku, za jeho čistotu a výsledky jsou velmi nadějné.“
Nyní si dovolíme pozvat ke zpovědi současného předsedu
místní organizace, pana Bohuslava Mokříže. Také on již nějaký rok pobírá penzi a řadí se tak úspěšně mezi pamětníky.
Organizaci předsedá již 21 let, nechme ho tedy vzpomínat. „Co
by to bylo za spolek bez lidí!?“ - říká. Vyjadřuje uspokojení, že
„organizace je živá, operativní a funkční a opravdu se početně rozrostla, zahrnu - li mládež, je nás přes 1 500 členů. Vše
se odvíjí od dobré spolupráce a když se člověk ohlédne, diví se,
jak dlouho již ta pevná pouta existují. S místní skupinou ČRS
Lázně Bohdaneč úspěšně spolupracujeme již od roku 1960
a stejně dobré vztahy přetrvávají od roku 1962 s místní skupinou v Heřmanově Městci. V Bohdanči předsedá místní skupině ing. František Müller a v Heřmanově Městci pan Tomáš
Morávek. Samozřejmě, tak jak se vyskytují v povodí Labe občas
velké vody, přicházejí i závažnější pracovní problémy. Rozdíl
je jen v tom, že v tom prvním případě se čeká, až se matka
příroda umoudří, ale v druhém případě se na nic nečeká a hledá se bezprostřední řešení. Oběma skupinám je společné hned
několik aktivit, dost možná, že skrytě zdravě soupeří. Předně
se dobře starají o vody a ryby v nich, což jim umožňuje pořádat již širší veřejnosti známé rybářské závody, a neméně přitažlivé jsou jejich tradiční plesy a rybářské tření. Nepsaným zákonem je dlouholetá péče o mládež. Činnost úspěšně řídí pan
Stanislav Novák. Velmi dobrá spolupráce je s Domem dětí
a mládeže v Přelouči, kam dochází naši vedoucí lektoři. V pé-
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či týmu vedoucích mládeže se každoročně organizují jarní
dětské rybářské závody na odstavném rameni Komora, v loňském roce to byl již 44. ročník. Účast kolem dvou set zapálených dětských duší vypovídá o značném zájmu, odměnou jsou
nejenom ulovené ryby, ale i hodnotné ceny a vždy nějaký zábavný program navíc.
A právě na ty nejlepší z řad mládeže netrpělivě čeká pan
Václav Nekvapil, který je rád zařadí do soutěžních družstev se
specializací lovu přívlačí a plavanou. Tato soutěžní družstva vede již pátým rokem. Společně zaznamenali celou řadu úspěchů v regionálních i celorepublikových soutěžích a vytvořili si
tak předpoklady pro reprezentaci i v zahraničí. Právě při této
soutěžní činnosti je až překvapivě patrný rychlý odborný a praktický růst mladších jedinců, kteří se často vyrovnávají i zkušeným dospělým závodníkům. Nelze opomenout ani důslednou
činnost rybářské stráže, kterou řídí pan Jaroslav Zikl a se svými muži dohlíží na dodržování pravidel lovu a pořádku kolem
vod. Právě v době rozsáhlých změn rybářského zákona to nemají lehké. Možná jsem se ani tak do hloubky nezabýval historií podle daného tématu a tak bych to rád v závěru své zpovědi
napravil. Jak jsem začal, chci také skončit. Všechno je o lidech,
a tak nyní jen krátce o těch, kteří organizaci významně v minulosti pomohli. Předně to byl pan Jaromír Hollman, který až
nadčasově určil směr dalšího rozvoje spolku na přelomu padesátých a šedesátých let. Prosadil a pomohl realizovat koncepci čistění, oprav, rozšiřování a budování řady chovných
a výtěrných rybníků v podhůří Železných hor až po stavbu
Buňkova, ale o tom jsem se již zmínil. Tím byl položen základ k vytvoření uzavřeného cyklu hospodaření a značné soběstačnosti organizace. Objektivně řečeno, úspěšně existujeme a prosperujeme právě díky tomuto vodohospodářskému
zázemí. Podobně záslužnou činnost odvedl i pan Vojta Zajíc,
možná mu v žilách kolovala po předcích krev Jakuba Krčína
a proto i on propadl budování nových vod - Zajícův rybník nese jeho jméno...“
Jako posledního v řadě se chystáme vyzpovídat muže o kterém víme, že si dobře rozumí s přírodou, a aby nad ní dokázal
zvítězit, musí někdy i takticky couvnout, posečkat, až nastane
ten pravý čas, prostě den D a hodina H. Navenek se občas jeví
jako člověk maličko hrubšího zrna, má vždy málo času, na otázky odpovídá za chůze, nemá ani kdy, aby se ohlížel zpět do
historie, musí totiž myslet vždy dopředu, nejenom na zítřek nebo příští týden a měsíc, určitě uvažuje po kvartálech, ale nesmí
mu uniknout žádný detail. Ti zasvěcení do dění kolem vod již
neomylně vědí, o jakou profesi jde. Ptáme se hospodáře MO
pana Pavla Hedbávného, který se svými 65 lety života řadí rovněž mezi pamětníky a navíc výborně rozumí svému řemeslu.
Abychom u něho nevyvolali představu promarněného času nad
nějakým volným vzpomínáním, raději mu klademe cílenou otázku: „Jak se v tom čase jednoho lidského života změnila rybolovná technika?“ Trochu se ošije jakoby v obavě, že ho chceme
zkoušet, ale pak se rozpovídá...
„Rozhodně nám ryba sama do kádí při výlovu nenaskáče,
tvrdá práce ještě zůstává, ale přece jen nám hodně pomáhá
technika. Ještě před asi čtyřiceti lety byl podíl lidské práce téměř výlučný, všechno bylo na silné chlapské ruce. Po stažení
ryby do loviště nevodem se ryby manipulovaly ručními podběráky, třídily se podle velikosti do kádí, potom se stejným způsobem manipulovaly na vážení a nakonec obtížné nakládá-
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ní do dopravních prostředků k rozvozu. Pravda však je, že
před těmi čtyřiceti lety jsme nedokázali vyprodukovat takové množství ryby jako dnes, bez mechanizace by to prostě
už nešlo.
Nyní je ryba z loviště manipulována velkoobjemovým mechanickým keserem přímo na třídící stůl, tam se ale bez šikovných rukou neobejdeme. Je to náročné, chlapi jsou pihovatí od
bahna jak se ryba mrská, pracují ve vodní sprše, ryba jde skluzy do kádí podle velikosti, potom se ručně překládá na mechanickou váhu, ale již při loňském výlovu Buňkova tuto náročnou
operaci vypustili, prostě z třídícího stolu skluzem přímo na váhu a ta nám rybu přepraví na speciálně upravené nákladní automobily. Rybu jsme dokázali dovézt až na přehradní nádrže Seč
a Orlík. Také těžko někdo vymyslí nějakou převratnější techniku,
než je stažení ryb v lovišti nevodem. Tam je těch 15 až 20 silných chlapů v prsačkách, kteří se vnoří do vody a bahna neodmyslitelných...“
Využíváme chvilky, kdy se hospodář zamýšlí, možná ho něco inspiruje a pokládáme ještě jednu otázku, zdánlivě s historií nesouvisející: „A co predátoři?“ - hospodář brunátní, zřejmě
špatné téma nebo nevhodně položená otázka...
„Tady mohu jenom říci, že je to velký problém, který jsme
před patnácti - dvaceti lety prakticky neznali. Největší vrásky
nám dělají volavka s kormoránem, jejich loupeživé nálety devastují chovné vody i sportovní revíry. Je to z naší strany překládáno k rozumnějšímu řešení již několik let, pociIují to ostatně rybářské organizace v jižních Čechách i na Moravě. V roce
2003 jsme objektivně vyčíslili ztrátu na zisku kolem jednoho
miliónu korun, náhrada škody není na nikom dobytná. Minulý jednatel místní organizace pan Otta Kopittz to tak hluboce
prožíval, že mu to možná ukrátilo život, odešel počátkem července loňského roku...“
A zde již nezbývá než poděkovat pamětníkům, kteří přispěli svými vzpomínkami k tomuto rozjímání i všem ostatním, kteří svojí aktivní účastí v organizaci napomáhají její prosperitě
a nemohli zde být jmenováni.
V mysli mně vytanulo souvětí, které pronesl hospodář při zahájení výlovu Buňkova 20. října loňského roku: „Chlapi, musíme pořádně zabrat, aI to odsejpá! Máme dodat rybu až na Orlík
a jestli se na nás shora dívá pan Kopittz, aI z nás má radost...“
A tak se vlastně neustále tvoří paní Historie...
Ing. Jan Křemenák

Inzerce
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FK Přelouč - podzimní část sezóny 2004/2005
V listopadu skončila podzimní část fotbalových soutěží a tak
je čas na krátké ohlednutí a seznámení s výsledky jednotlivých
mužstev. Celkově lze říci, že umístění většiny mužstev jsou dobrá, žádnému týmu nehrozí sestup a A-mužstvo, a především žáci, mají reálnou šanci na postup do vyšší soutěže.
A-mužstvo hrající okresní přebor po delší době opět svými
výsledky a výkony dělalo fanouškům radost a má za sebou vcelku povedenou podzimní část soutěže, po které zatím drží třetí
příčku s nevelkým odstupem na vedoucí Mikulovice, když získalo 27 bodů za 8 vítězství, 3 remízy a 2 porážky s celkovým
skóre 28:14. Do sezóny mužstvo sice nevstoupilo nejšIastněji
prohrou v Pardubičkách, ale potom se již jeho výkony postupně zlepšovaly a přivezlo řadu cenných bodů ze soupeřových

narůstalo s vyhranými zápasy. Ve střední části soutěže, kupodivu v zápasech se slabšími soupeři, se však zřejmě vlivem sebeuspokojení zhoršil přístup hráčů k utkáním a na mužstvo
přišel herní útlum. Po překonání krize byl závěr podzimu již
opět dobrý, a to jak výsledkově, tak i přístupem jednotlivých
hráčů. V posledním kole však mužstvo prohrálo na hřišti vedoucích Řečan, které tím zvýšily svůj náskok v čele soutěže na
13 bodů. I přes hrozivé manko se však naše mužstvo zkusí
o postup ještě poprat. Zatím je v tabulce třetí s 24 body za 8 vítězství a 5 porážek s celkovým skóre 39 : 18.
Mužstvo mladšího dorostu se letos pohybuje na nižších příčkách tabulky okresního přeboru než bylo z loňska zvyklé. Hlavním důvodem je, že před sezónou bylo doplněno sedmi hráči

Mladší žáci

Starší žáci

hřišI. Zvláště cenné jsou plné bodové zisky z Horního Jelení, Řečan a Opatovic. Bohužel se ale nevyhnulo ani zbytečným ztrátám bodů s celky z dolní poloviny tabulky. Nejvíce bolí domácí
prohra s Mikulovicemi v zápase, ve kterém vedlo ještě půl hodiny před koncem 2 : 0. I přes tyto zbytečné ztráty je soutěž dobře rozehraná a pokud bude mužstvo pokračovat v dosavadních
výkonech, nemusí být naděje na postup nereálné.
Od B-mužstva se před sezónou čekal boj o postup do III. třídy, ale jeho výsledky a především výkony byly jistě zklamáním.
Vzhledem k mládí a nezkušenosti většiny hráčů se dalo čekat,
že bude mít problémy na hřištích soupeřů, ale domácí prohry
s Jankovicemi a Zdechovicemi byly velmi nemilým překvapením. V úvodních čtyřech kolech sice „béčko“ třikrát zvítězilo, potom však přišla série pěti proher v řadě a s ní i pokles postupových nadějí. Nezkušenost mužstva se ukázala především při
prohře 4 : 3 v Bukovce, když se ještě tři minuty před koncem
vedlo 3 : 1. V posledních dvou utkáních se výkon mužstva zlepšil, připsalo si dvě výhry, ale na lepší než 6. místo po podzimu
s bilancí 5 výher, 1 remíza a 5 proher při skóre 27 : 26 to nestačilo. Do jarní části sezóny tak bude B-mužstvo vstupovat se
sedmibodovým mankem na vedoucí tandem. Tato ztráta však
není v tříbodovém systému tak veliká, aby se mužstvo nemohlo
ještě o postup porvat.
A-dorostu se začátek podzimní části 1.A třídy vcelku vydařil, mužstvo podávalo nadprůměrné výkony a jeho sebevědomí

ze starších žáků, kteří sice do týmu zapadli, ale přesto se nedá
čekat, že chlapci se vyrovnají fyzickou silou soupeřům o tři až
čtyři roky starším. V každém případě má tým jistě na lepší výsledky, což jasně dokazuje výhra na hřišti třetí Rovně, musí se
však zároveň vyvarovat slabších výkonů, jakým byl třeba propadák na hřišti posledního Ostřetína. To, že i tento dorost má
kvalitní hráče, jasně dokazuje skutečnost, že dva až tři hráči
se pravidelně zúčastňovali zápasů A-dorostu. Doufejme, že na
jaře bude více těch lepších výkonů a mužstvo bude stoupat
v tabulce výše. Po podzimu je na 8. místě s 15 body za 5 výher a 6 proher se skóre 31 : 33.
Při hodnocení podzimní části soutěže starších a mladších
žáků nemůžeme být při pohledu na tabulky nespokojeni. Po
loňském „výbuchu“ starších žáků a sestupu obou kategorií do
1.A třídy se sice čekalo, že se o postup bude hrát, ale tak dobré výsledky se přece jen nečekaly. Výsledky, i když dobré, v nás
však nesmí vzbudit byI jen sebemenší pocit sebeuspokojení,
neboI jarní část soutěže bude stejně těžká, ne-li těžší než podzim a byla by škoda tak dobře rozjetou soutěž pokazit. Starší
žáci celý podzim odváděli výkony, které se od nich očekávaly,
a nebýt výpadků se soupeři ze spodních pater mohlo být i veseleji. Hráči, kteří přišli z mladších žáků, se v přípravných zápasech náležitě otrkali a v mistrovských utkáních již byli oporami. Kvalitu a konkurenci v mužstvu také zvedlo doplnění týmu
o hráče mimopřeloučské. V jarní části soutěže je však nutné
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udržet nastolený kurs, aby se žáci mohli vrátit do krajského
přeboru. U mladších žáků se po odchodu silného ročníku '91
čekal mírný ústup ze slávy, opak je však pravdou. Hráči, kteří
zůstali z loňské sestavy, převzali roli tahounů, mladí hráči z přípravky si snadno a celkem rychle zvykli na odlišný styl hry a během soutěžních zápasů prokázali, že o budoucnost strach mít
nemusíme. Rozjezd soutěže byl sice „opatrný“, remíza a prohra
na úvod, ale potom už mužstvo nezaváhalo ani v jednom utkání. Poslední zápas byl opravdu vyvrcholením, kdy hráči prokázali kromě fotbalového umu i odolnost psychickou. I v deseti
totiž dokázali zvrátit nepříznivý vývoj utkání proti silné Chrasti
na svou stranu a body v důležitém utkání zůstaly doma. Podzimní části soutěže starší žáci svoji soutěž vedou o tři body před
druhou Teslou Pardubice B, když získali 26 bodů za 8 vítězství,
2 remízy a 1 porážku při skóre 40 : 8. Mladší žáci jsou na 2. místě s bilancí 31 bodů, skóre 39 : 7, 9 vítězství, 1 remíza a 1 prohra.
Obě přípravky začaly přípravu na sezónu v srpnu soustředěním v Kolesách, kde nalezly ideální podmínky pro tréninkový
proces. Ještě před zahájením mistrovské soutěže stihly odehrát

šest přípravných utkání, která naznačila, že starší přípravka by
se mohla pohybovat v horní polovině tabulky, kdežto mladší se
bude muset vyrovnat s odchodem čtyř kvalitních hráčů o kategorii výše. Tyto odhady se plně naplnily ve vlastní mistrovské
soutěži. Průběžné 7. místo starší a 11. místo mladší přípravky
v krajském přeboru nejsou špatným umístěním, ale stále je co
zlepšovat. Někteří hráči také již v průběhu podzimu okusili utkání mladších žáků a zvláště v případě Vančury šlo o zkoušku velmi vydařenou. A cíle přípravky do druhé poloviny soutěže? Starší přípravka se chce umístit do 8.místa, což by zaručovalo účast
ve finálovém turnaji krajského přeboru. Mladší přípravka asi na
toto umístění nedosáhne, ale kluci i trenéři určitě odvedou maximum ve snaze zlepšit postavení mužstva v tabulce.

Basketbal v Přelouči

Sokol Přelouč - TJ Týniště
86:51 (40:26)
Body: Hlavatá 16, Čáslavková 14, D.Rambousková 12, Richterová 12, Juriková 10, Nevolová 8

OBLASTNÍ PŘEBOR MUŽŮ
Sokol Přelouč - Sokol DAREN Chrudim B 96:92 (51:41)
Body: Sojka 29, Miřejovský 29, Novák 8, Priesnitz 8, Konvalina 7, Přemyslovský 4
Sokol Přelouč - BOTAS Skuteč
131:67 (60:40)
Body: Priesnitz 24, Sojka 22, Konvalina 19, Miřejovský 16, Tužil 15, Ždánský 11
Jiskra Ústí n.O. -A - Sokol Přelouč
68:108 (30:55)
Body: Novák 16, Konvalina 13, Sojka 12, Přemyslovský 12, Miřejovský 11, Priesnitz 10
Jiskra Ústí n.O.- B - Sokol Přelouč
39:98 (12:55)
Body: Přemyslovský 18, Konvalina 14, Sojka 12, Bystrianský 12,
Válek 11, Novák 8, Hrůša 6
Sokol Přelouč - TJ Týniště
120:71 (58:34)
Body: Konvalina 25, Sojka 22, Tužil 15, Přemyslovský 14, Ždánský 10, Válek 9
Sokol Přelouč - Slovan Moravská Třebová 203:55 (103:27)!!!
Body: Sojka 40, Přemyslovský 32, Miřejovský 27, Konvalina 25,
Priesnitz 25, Hrůša 13
Sokol Přelouč - Jiskra H.Brod
126:83 (60:44)
Body: Miřejovský 25, Sojka 18, Konvalina 18, Válek 17, Ždánský 16, Novák 12, Přemyslovský 6

Závěrem je potřeba poděkovat všem hráčům za vzornou reprezentaci klubu, rodinám hráčů za spolupráci a především všem lidem, kteří se o fotbal v Přelouči starají, za
jejich úsilí a obětavost a popřát všem co nejvíce úspěchů do
jarní sezóny.

OBLASTNÍ PŘEBOR ST. DOROSTENCŮ
Baník Žamberk - Sokol Přelouč
86:83 (43:44)
Body: Král 30, Kubát 29, Tužil 10, Haas 7, Karásek 5, Pála 2
Baník Žamberk - Sokol Přelouč
83:75 (40:36)
Body: Král 19, Kubát 17, Karásek 14, Tužil 12, Hrdý 5
Sokol Přelouč - TJ Svitavy
85:66 (47:25)
Body: Tužil 24, Kubát 24, Král 8, Pála 7, Karásek 7, Dvořák 6
Sokol Přelouč - TJ Svitavy
88:79 (52:38)
Body: Král 43!!!, Kubát 14, Karásek 13, Tužil 8, Dvořák 5,
Pála 5

OBLASTNÍ PŘEBOR ŽEN
Sokol Přelouč - TJ Pardubičky
87:54 (41:31)
Body: Nováková 20, Nevalová 16, Roubová 16, Hlavatá 13,
D. Rambousková 11, L.Rambousková 7,
Sokol Přelouč - Jiskra H.Brod
81:57 (47:26)
Body: Nevolová 23, Roubová 20, Hlavatá 13, D.Rambousková 11,
Nováková 8
Sokol Přelouč - Jiskra n.O.
71:66 (20:31)
Body: Hlavatá 26, D.Rambousková 14, Nevolová 12, Nováková 10, L.Rambousková 5
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1 - David Šotola ' 2 - Ladislav Král ' 3 - Jiří Priessnitz ' 4 - Petr
Přemyslovský ' 5 - Tomáš Priessnitz ' 6 - Michal Miřejovský '
7 - Pepa Bystrianský ' 8 - Pepa Válek ' 9 - Lukáš Rambousek
' 10 - Milan SOJKA ' 11 - Pavel Tužil ' 12 - Tomáš Hruša '
13 - Radim Konvalina ' 14 - Miloš Novák ' 15 - Miloš Půlpán
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Sport
OBLASTNÍ PŘEBOR ML. MINIŽÁKŮ
Sokol Přelouč - Jiskra H.Brod
73:40 (27:21)
Body: Heřman 16, Pospíšil 11, Vanžura 8, Hývl 8, Šimon 8, Jelínek 6
Sokol Přelouč - Jiskra H.Brod
106:19 (36:17)
Body: Heřman 22, Šimon 17, Maček 14, Pospíšil 12, Hývl 10,
Frič 11

SŠB Pardubice -Sokol Přelouč
10:131 (5:75)
Body: Šandera 30, L.Pacák 19, Dašek 18, Dlask 12, Suchánek 12,
L.Pacák 10
SŠB Pardubice - Sokol Přelouč
10:137 (6:69)
Body: L.Pacák 31, Šandera 29, V.Pacák 13, Dašek 12, Dlask 12,
Kmošek 10, Bulušek 8

Sokol Přelouč - BVK DDM Holice
50:43 (26:23)
Body: V.Pacák 15, Frič 12, Heřman 8, Šimon 6, Maček 5, Hývl 4

Sokol N.Paka-Sokol Přelouč
21:109 (10:51)
Body: Dašek 22, Šandera 22, L.Pacák 20, Dlask 12, V.Pacák 7,
Heřman 6

Sokol Přelouč - BVK DDM Holice
50:38 (30:21)
Body: V.Pacák 12, Heřman 10, Machek 7, Maček 6, Frič 4, Šimon 4

Sokol N.Paka - Sokol Přelouč
35:108 (9:50)
Body: L.Pacák 34, Šandera 23, V.Pacák 12, Bulušek 8, Suchánek 8, Heřman 7

OBLASTNÍ PŘEBOR ST. MINIŽÁKŮ

Sokol Přelouč - BVK DDM Holice
133:20 (79:0)
Body: L.Pacák 28, Dašek 19, Šandera 18, Šindelář 12, V.Pacák 12,
Kmošek 11

Sokol Přelouč - Sokol Hradec PP
119:16 (52:9)
Body: V.Pacák 19, L.Pacák 18, Šandera 18, Bulušek 16
Sokol Přelouč - Sokol Hradec PP
126:14 (65:9)
Body: L.Pacák 26, Šandera 256, Bulušek 14, Dašek 13

Sokol Přelouč- BVK DDM Holice
135:21 (68:9)
Body: L.Pacák 38, Šandera 19, V.Pacák 16, Dlask 14, Machač
12, Vyskočil 6, Kmošek 6

Hokejbalisté po podzimu jak na houpačce
Po kvalitní přípravě (která tady ještě dříve nebyla) vedené novým trenérem Stanislavem Juráčkem, přišel start v domácím
utkání s Pískem (2:2). Poté však vyplouvají na povrch problémy
v komunikaci ve vztahu hráč a trenér a to se projevuje špatnou
soudržností družstva a tím i sérií porážek (Vlašim 0:4, Třemošná 0:3, Dobřany 1:9). Kouč Juráček sám od sebe reaguje na situaci odchodem.
Mužstvo přebírá Roman Štefanský, navazuje na předešlou
práci s jedinou změnou a to „najít cestu k hráči“. Nový impuls
týmu pomáhá a následuje vzkříšení (Svítkov 4:2, Kladno 2:1,
Kert Park 5:1. V utkání s Č. Budějovicemi vedeme po první třetině 2:0 a utkání pod kontrolou, dochází však k sebeuspokojení a hned se to trestá 2:5. Ztracené body se vydolovaly překvapivě v Praze na Palmovce s KOVO 4:3 a potvrzují v K. Varech
4:1. Poté začínala série „darovaných“ utkání. S Táborem vedeme tři minuty před koncem 5:3, abychom nakonec na nájezdy
podlehli 5:6. Letošní lídr nár ligy Nová Včelnice otáčí na svém
stadionu nepříznivý výsledek 1:2 během tří minut v závěrečné
třetině na 5:2 a do třetice dobře se vyvíjející utkání v Písku, kdy
po dvou třetinách vedeme 4:2 ztrácíme utkání třemi góly v oslabení na 4:5. S prekérní situace se kolektiv dostává v derby se
Svítkovem, které bravurně zvládá výhrou 6:1. Poslední zápas
v Č. Budějovicích na Mikuláše jsme rozdávali bohužel jen 6 minut před koncem, kdy vedeme dvoubrankovým rozdílem, ale domácí nejenže vyrovnávají i na nájezdy vítězí.
Nebýt těch špatných koncovek, kde jsme mohli být? Nemá
však cenu plakat nad rozlitým mlékem - mužstvo ustálo nepovedený začátek sezóny a byla utkání,kdy předvádělo dobré výkony.
Pokud hráči A týmu i další adepti nepodcení zimní přípravu, mohou do jarní sezóny vstupovat s reálnou možností splnit cíl vedení i svůj: udržet národní ligu v Přelouči! Cesta k tomu, aby se hráči mohli svést na konci sezóny v Přelouči

v kočáře s koňmi dle jestřábovského chorálu „kůň táhne vůz“
(slib za záchranu, bude ještě dlouhá a trnitá)
Družstvo sehrálo celkem 15 utkání, 5 vítězných, 1x výhra na
sam. Nájezdy, 3x prohra na sam. nájezdy, 6x prohra, score 45:54
a 20 bodů. Všechny utkání odehráli Šmíd, Čapek, Slanina, Příhoda a Svoboda, o dav méně Stoklasa, Jurkas,Kohout, dvanáct
potom Štajner a Komůrka. Střelecky se prosazovali Slanina a Jurkas - 8 gólů, Příhoda, Svoboda - 5, Šmíd - 4, Horák - 3, Kohout,
Hubáček, Kadera, Šolta - 2, Stoklasa, Čapek, Komůrka, Nebřenský - 1. V brance odchytal Cidlinský 472 minut, Matějec 100,
Ponke a Juráček 45, Brykner 13 min.
TABULKA PODZIMNÍ ČÁSTI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TJ HC DRANREB NOVÁ VČELNICE
TJ SNACK DOBŘANY
TJ TATRAN TŘEMOŠNÁ
HBC HABEŠOVNA GLADIATORS
SK JANEV TÁBOR
SHM NIOSPORT VLAŠIM
HC KERT PARK PRAHA
TJ KOVO PRAHA B
HC JESTŘÁBI PŘELOUČ
SK PEDAGOG Č.BUDĚJOVICE
HC ŠVANTLŮV DVŮR PÍSEK
HBC CSK K.VARY
TJ PARAMO SVÍTKOV STARS

17 11 3 2 1
16 10 2 1 3
16 10 0 1 5
17 9 0 2 6
17 7 2 1 7
17 7 0 4 6
16 6 2 3 5
17 7 0 2 8
15 5 1 3 6
16 4 1 1 10
16 4 1 1 10
15 4 0 1 10
15 4 0 0 11

76:39
70:43
70:46
80:68
61:65
55:51
54:54
56:57
45:54
57:79
33:60
42:69
47:61

41
35
31
29
26
25
25
23
20
15
15
13
12

Poslední mistrovská utkání:
I. ČNHbL:
Pedagog Č.Budějovice - Jestřábi Přelouč A 5:4 (0:1,1:1,3:2)
na nájezdy. Branky Slanina 2, Svoboda, Jurkas.
EXTRALIGA dorostu:
Pedagog Č.Budějovice - Jestřábi Přelouč 1:0 (0:0,1:0,0:0)
V. Sojka
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