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75. schůze rady města se konala
10. října

Radní schválili:

"plán zimní údržby místních komunika-
cí v Přelouči a v místních částech na
zimní období 2005-2006. Plán je ob-
dobně jako v minulé sezóně konstruo-
ván s minimálním použitím chemických
posypových materiálů. Chemické po-
sypové materiály na bázi chloridu sod-
ného jsou povoleny jen ve zcela vý-
jimečných případech, při vznikajícím
náledí, na dopravně kritických místech
a při selhání nechemických posypových
materiálů.

" splátkový kalendář Diakonii ČCE - Stře-
disko náhradní rodinné péče na zapla-
cení kupní ceny nemovitostí „Divišova
vila - býv. městské muzeum“ včetně
příslušejících pozemků.

"prodloužení termínu podání žádosti
o poskytnutí podpory ze Státního fon-
du životního prostředí ČR na projekt
„Rekonstrukce městského parku Pře-
louč - vegetační úpravy“ do 31. 12. 2006.
Státní fond životního prostředí České
republiky v tomto roce totiž pozastavil
příjem žádostí. O podporu ze Státního
fondu životního prostředí České re-
publiky má město žádost zpracovanou
a připravenou k podání. 

Aby byla naplněna dikce školského
zákona, zřídili radní k 1. 1. 2006 školskou

radu při přeloučských základních školách,
vydali Volební řád školských rad při pře-
loučských základních školách a stano-
vili počet členů školské rady na šest.

Vánoční zpívání, které se koná v před-
večer Štědrého dne má už svou tradici
a také hodně svých příznivců. Radní do-
poručili kulturní komisi města poskyt-
nout finanční příspěvek na organizační
zajištění pro J. Drábka- AV systém, který
tuto akci pořádá.

76. schůze rady města se konala
24. října.

Radní vzali mimo jiné na vědomí vy-
účtování nákladů a výnosů provozu na
písnících Lohenice - Mělice za rok 2005,
zprávu o vývoji příjmů a vydání střediska
kino za období leden - září 2005. Stejně
tak odhlasovali zápis ze schůze komise
pro rozvoj města a komise bezpečnostní
a dopravní, které se zabývaly náhradním
řešením autobusových zastávek.

Tomuto bodu věnovali radní nejdel-
ší čas svého jednání. Dokončením vý-
stavby křižovatky s kruhovým objezdem
došlo k úpravě dopravního režimu. Od
11. prosince se s celostátní změnou
autobusových linek chystají v této do-
pravě další úpravy. Na Masarykově ná-
městí bude autobusová zastávka pouze
pro výstup z ranních školních autobusů,
veškeré ostatní spoje povedou na Pern-
štýnské náměstí, které se celé vyčlení
pro autobusové zastávky. Příjezd auto-

busů bude umožněn ve směru od Soko-
lovského náměstí jednosměrně spolu
s ostatní dopravou, další ve směru od
Václavského náměstí. Odjezd všech auto-
busů bude veden pouze přes Václavské
náměstí. 

V příštím roce město plánuje staveb-
ní úpravy středu města. Z tohoto důvodu
bylo nutné najít náhradní řešení autobu-
sové dopravy. Nejvhodnější lokalitou by-
lo navrženo parkoviště u hotelu Sport
nebo ulice Československé armády (úsek
mezi ulicemi Pardubická a Žižkova). Rad-
ní stejně jako výše zmíněné komise, zří-
zené radou, se shodli na realizaci auto-
busových zastávek v ul. Československé
armády. Tato ulice je dnes dopravně má-
lo frekventovaná, využívá se především
jako parkoviště pro zákazníky České
pošty. Její uzavření a využití pro zastáv-
ky autobusů nebude mít velký vliv na
dopravní řešení města, parkovací místa
nahradí stávající plochy u hotelů Sport,
Fontána a Penny Marketu. Rovněž se
zvýší kapacita parkovacích míst budou-
cím zjednosměrněním části ulice u poš-
ty. Realizací dojde k úplnému vyloučení
provozu všech vozidel mimo autobusů
pravidelných linek. Vjezd pro autobusy
povede přímo ze silnice Pardubická, vý-
jezd Žižkovou ul. a dále buf Kladenskou
nebo K. Čapka. Místo je dobře dostupné
pro pěší - vzdálenost do centra, ke ško-
lám, na sídliště, k zdravotnickým zaříze-
ním i obchodům je vyhovující.

V závěru jednání radní ještě odsou-
hlasili žádost na pronájem plochy na
vozidlech Technických služeb města Pře-
louče k reklamním účelům.
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Rada města Přelouče

# 3. října navštívila starostka radní Pardubického kraje p. Mál-
kovou. Důvodem návštěvy starostky bylo vyjádření nesou-
hlasu města se záměrem kraje zrušit učební obory auto-
mechanik a klempíř v SOUT Přelouč a diskuze o vývoji
a potřebách dalších druhů učebních oborů na Přeloučsku

# 4. října ve stejné záležitosti jednala starostka s další radní
Pardubického kraje p. Mgr. Smetanovou na Krajském úřa-
dě Pardubice

# 4. října se starostka na pozvání místní organizace KDU
zúčastnila pracovního oběda s p. poslancem Severou. Set-
kání se zúčastnili kromě členů KDU též zástupci podnika-
telské sféry Přelouče, proto kromě politických záležitostí by-
ly diskutovány i problémy podnikatelů.

# 4. října se tajemník zúčastnil semináře o elektronické spiso-
vé službě v Praze

# 5. října svolala starostka na úřad jednání Bezpečnostní
rady města Přelouče (jednání neveřejné).

# 5. října se starostka a místostarosta zúčastnili na pozvání
vedení f. KIEKERT Přelouč slavnostního poklepu základní-
ho kamane - výstavba nové výrobní haly v Přelouči.

# 6. října - se starostka společně s místostarostou města zú-
častnili 47. ročníku Mezinárodního strojírenském veletrhu
v Brně

# 6. října starostka společně s místostarostou navštívili kužel-
nu v Rosicích u Brna za účelem zjištění podmínek pro pří-
padnou rekonstrukci kuželny v našem městě

# 7. října jednala starostka s ředitelem SOUT Přelouč ing. Jan-
kem o dalším vývoji učňovského školství v Přelouči včetně
vzájemné spolupráce v této oblasti s městem.

# 12. října se zúčastnil tajemník MěÚ semináře v Pardubicích
k romské problematice 

# 17. října jednala starostka a ved. odboru SMI p. Myška se
zástupcem f. Starbuck Pardubice - novým nájemcem restau-
race Záložna. Došlo k podpisu nájemní smlouvy, na základě

Stalo se



posledních informací bude v průběhu měsíců listopad a pro-
sinec v těchto prostorách probíhat rekonstrukce, otevření
restaurace se předpokládá v novém roce.

# 19. října se starostka na krátké schůzce seznámila s pa-
nem ing. Jiřím Kačerem, který bude v přeloučské pobočce
Komerční banky od 1. 11. 2005 působit ve funkci ředitele.

# 19. října se na MěÚ konala pracovní schůzka vedení města
s vedoucím majetkového a finančního odboru města k pří-
pravě rozpočtu města na rok 2006. Z prvního projednávání
vyplynuly potřeby města (vč. příspěvkových organizací, míst-
ních částí města apod.) na investiční akce a opravy a údrž-
bu majetku města v celkové výši cca 95 mil. Kč, město
ovšem bude mít na základě propočtů k dispozici pouze
cca 14 mil. Kč.

# 19. října jednal tajemník MěÚ se zástupcem Státního archi-
vu v Pardubicích o výsledcích kontrolní dohlídky 

# 20. října se starostka a tajemník MěÚ zúčastnili společné
porady na KÚ Pardubice, svolané hejtmanem PK.

# 20. října se starostka zúčastnila jednání finančního výbo-
ru Zastupitelstva Pardubického kraje.

# 21. října se na MěÚ konala společná schůzka zástupců za-

městnavatelů z Přelouče se zástupci Úřadu práce Pardubi-
ce a ředitelem SOUT Přelouč. Za město se jednání zúčast-
nila starostka. Diskutovalo se o potřebách vyučenců jed-
notlivých učebních oborů v návaznosti na výuku v SOUT
Přelouč.

# 23. října se starostka zúčastnila slavnostního zahájení
23. ročníku ve sportovních tancích O Přeloučskou věž, mís-
tostarosta pak předal ceny vítězům.

# 24. října se na úřadě konala další společná schůzka k pro-
blematice zajištění pečovatelské služby městem od 1. 1.
2006, řešena byla otázka personálního zajištění.

# 25. října se starostka spolu s dalšími starostkami Pardubic-
kého kraje zúčastnila 2. celokrajského setkání starostek,
konaného v Národním hřebčíně Kladruby n. L. pod záštitou
hejtmana. Setkání se zúčastnil ředitel Krajského úřadu
Pardubice a členové Rady Pardubického kraje, kteří podali
aktuální informace ze svých resortů. V Pardubickém kraji
vykonává funkci starostky celkem 76 žen, setkání se jich
zúčastnilo celkem 50.

# 27. října se starostka společně s místostarostou města zú-
častnili pietního aktu u příležitosti vzniku samostatného státu

4 Přeloučský ROŠT

! Zprávy z radnice 

Upozorňujeme občany místních částí: Klenovka, Štěpá-
nov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy na mobilní
svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který se usku-
teční v sobotu 5. listopadu v době od 8 h do 11.20 h podle
stanoveného harmonogramu. 

Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 
pro místní části města Přelouče

Termín svozu: sobota 5. 11. 2005

Svoz odpadu a větví SVOZ VĚTVÍ
V návaznosti na tento sběr proběhne v místních čás-

tech i svoz větví, který se uskuteční v pondělí dne 7. lis-
topadu. Svoz větví v Přelouči proběhne o týden později,
tedy v pondělí 14. listopadu. Větve je nutné na tento ter-
mín připravit před dům!

Inzerce
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Je to přesně pět let,
kdy starostka města
začala korespondovat
s Ředitelstvím silnic
a dálnic o požadavku
na výstavbu kruhové
křižovatky. Koncem le-
tošního října se pře-
loučští přece jen do-
čkali a nad přehled-
ností nové křižovatky
nemůže hořekovat
snad už nikdo. Připra-
vené zelené plochy se
díky ročnímu období
ještě dlouho zelenat
nebudou, ovšem s příš-
tím jarem bude pohled
na tuto část města jis-

tě příjemnější. Firmě COLAS CZ se podařilo zkrátit termín vý-
stavby o 1 měsíc.

Mohutný, 1,7 tuny vážící kovový rošt, umístěný uprostřed kři-
žovatky, vznikl podle návrhu bývalého městského architekta
ing. Milana Košaře a odsouhlasen Radou města Přelouče. Ko-
nečnou podobu mu vtiskla přeloučská firma Barvínek. Tři hně-
dé nátěry v odstínu mědi by měly zaručit stálost barvy i v agre-
sivním prostředí přetíženého silničního
provozu až po dobu dvaceti let. A proč
právě rošt? Přeloučákům není třeba opa-
kovat historii města, s kterou je tento sym-
bol spjat. Ovšem nově přistěhovalým ne-
bo krátkodobě zde žijícím patří následující
řádky.

Znak města
Znak města Přelouče tvoří ve zlatém

poli černý rošt, obrácený držadlem dolů.
Takto je ztvárněn na nejstarších pečetích ze
16. století a poloha držadlem dolů (tj. smě-
rem k pozorovateli).

Původ vzniku znaku města je spjat
s osobou sv. Vavřince. Tento světec půso-
bil v polovině 3. stol. jako strážce chrámo-

vého pokladu v Římě. Odmítl zestátnění církevního majet-
ku a chrámový poklad raději rozdal chudým, než by jej vydal
římskému prefektovi. Byl za to údajně roku 258 n. l. zaživa
upečen na roštu. Na všech vyobrazeních se proto svatý Vav-
řinec objevuje s roštem, který se stal jeho atributem. 

Když r. 1261 získala Přelouč městské právo, náležela jako
poddanské město benediktinskému klášteru v Opatovicích, za-
svěcenému právě sv. Vavřinci. Středověká města zpravidla uží-
vala jako svůj symbol buf přímo erb vrchnosti (jako například
Pardubice) nebo motivy z něj převzaté. Proto se ve znaku měs-
ta objevuje rošt, symbolizující příslušnost města opatovickému
klášteru, tedy zprostředkovaně sv. Vavřinci.

Kruhová křižovatka dokončena



Rozevláté listy mávají v podzimním větru na rozloučenou
odcházejícímu létu a majitelé pozemků na hrázi lohenicko-
mělických písníků stále marně čekají, že vítr odvane i odpadky
po návštěvnících z letní sezóny. Pracovníci Městského úřadu
v Přelouči proto v těchto dnech pí-
semně připomínají těmto neukáz-
něným majitelům jejich povinnost.

Jeden z pohledů, které nabízejí lohenickomělické písníky  

Město Přelouč vydává nový nástěnný kalendář na rok
2006. Tentokrát vsadilo na domácího autora a grafickou
část kalendáře zadalo známému kreslíři Ivo Štěpánkovi.
Kalendář obsahuje  třináct obrázků, zachycujících rozmani-
tá zákoutí města ve všech ročních obdobích. V běžném prode-
ji bude od  21. listopadu a zakoupit si ho můžete v Městské
knihovně, na MěÚ dv.č. 4, v INFAKu a ve vybraných novino-
vých stáncích.

6 Přeloučský ROŠT
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Rekreační místo
zaměnili za smetiště

Přeloučský kalendář

Většina z nás má zájem v maximální
míře chránit vzrostlou zeleň a je jen dob-
ře, že nezůstává bez povšimnutí jakýko-
liv zásah do tohoto bohatství. Chceme vás
proto touto cestou informovat o akcích,
které se plánují na nejbližší období.

V listopadu a prosinci se bude pro-
vádět ořezání větví u dřevin podél pra-
vého břehu Labe (za lávkou vlevo). Tyto
práce zajišuuje Povodí Labe, s.p., závod
Střední Labe. Větve se budou ořezávat na
průjezdnou výšku mechanizace, používa-
né na sekání. 

Další akcí, kterou v období vegetační-
ho klidu (od 1. 11. 2005 do 31. 3. 2006)
provede Povodí Labe, s.p., bude realizace
1. etapy „Úpravy břehového porostu - ra-
meno Labe „Komora“ Přelouč - Břehy“
v katastrálním území Přelouč, Lohenice
a Břehy. Všechny tyto práce jsou v soula-
du se zákonem o ochraně přírody a kraji-
ny a povoleny Městským úřadem Přelouč.
Spočívají ve vymýcení dřevin nevyhovu-
jících z hlediska provozní bezpečnosti,
dřevin suchých, velmi proschlých a na-
kloněných, rostoucích v břehové hraně

a v provedení náhradní výsadby v této
lokalitě včetně následné péče. Rozhod-
nutí bylo vydáno na základě posouzení
předložené dokumentace a v souladu
s odborným posudkem Agentury ochrany
přírody a krajiny, středisko Pardubice.

Další akcí, která bude v období vege-
tačního klidu 2005/2006 realizována, je
údržba části urbanického potoka v kata-
strálním území Štěpánov, kterou provede
Zemědělská vodohospodářská správa,
oblast Povodí Labe, pracoviště Pardubi-
ce. Ta spočívá ve vyčištění a opravě vod-
ního koryta a vymýcení dřevin v něm
rostoucích, které zmenšují průtočný pro-
fil, poškozují břehy a způsobují tak pod-
máčení okolních pozemků. 

V souvislosti s provozem sběrného místa ve sběrných su-
rovinách v ulici Sportovní upozorňujeme občany, aby dodr-
žovali provozní dobu tohoto zařízení a neodkládali před
vraty odpad mimo tuto dobu. 

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

Nebezpečný odpad se odebírá vždy v prvním týdnu kaž-
dého měsíce. V listopadu to bude úterý až sobota od 1. do 5.,
v prosinci od 6. do 10. atd. Odpad se přijímá pouze v uvedenou
dobu a je přísně zakázáno odkládat ho mimo určené místo. 

U Labe se budou řezat větve

A opět upozorňujeme
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Za účasti představitelů Pardubického kraje, vedení města
Přelouče a Pardubic byl 5. října slavnostně položen základ-
ní kámen stavby nové výrobní a skladovací haly společnosti
KIEKERT-CS v Přelouči. Vlastní stavba byla zahájena v srpnu
2005, hala bude dokončena v prosinci 2005, montáž techno-
logií a postupný náběh nových výrob se plánuje na 1. čtvrtletí
roku 2006. Investiční náklady na stavbu samotnou dosáhnou
výše téměř 300 mil. Kč.

8 Přeloučský ROŠT

! Ohlédnutí 

V předvečer 87. výročí vzniku Československé stát-
nosti jsme si u pomníku T. G. Masaryka připomněli
význam této osobnosti při vzniku samostatného stá-
tu Čechů a Slováků.

Ředitel Středního odborného učiliště Přelouč Ing. Janko inicioval schůzku se zástupci Úřadu práce a přeloučskými podnikateli.
Cílem jednání byl příslib další spolupráce ve smyslu konkrétních požadavků učňovských profesí.

V polovině října byla opět uvedena do provozu malá vodní
elektrárna v Přelouči.
V roce 1927 byly nainstalovány čtyři vertikální Francisovy tur-
bíny a dvě z nich při nynější rekonstrukci byly nahrazeny systé-
mem Kaplan. Původní turbíny sloužily do dnešní doby.



O přeloučskou věž
Absolvování tanečních kurzů je

vstupem do světa dospělých! Závě-
rečný večer s romantickým názvem
Věneček není však žádnou maturi-
tou z tance, ale slavnostní tečkou,
na kterou dlouhá léta vzpomínáme.
Ti talentovaní, kteří zůstali tanci věr-
ni, se díky své píli účastní tanečních
soutěží a exhibičních přehlídek. 

V neděli 23. října proběhl v Ob-
čanské záložně 23. ročník soutěže
ve společenském tanci. O přelouč-
skou věž přijelo bojovat 22 taneč-
ních párů z celé republiky. V prů-
běhu dne tak příznivci společenského tance mohli obdivovat
lehkost párů ve standardních tancích, která se střídala s ener-
gickými rytmy tanců latinskoamerických.

Absolutní vítěz soutěže (kombinace)
tř. D Karel Nohejl - Tereza Kouřilová TK Chvaletice
tř. C Ondřej Skoulím - Dagmar Pokorná TK Chvaletice

Pořadatel soutěže - Kulturní služby města Přelouče
Spolupořadatel - Město Přelouč, Pardubický kraj
Sponzor - GARANT s.r.o., Václav Sůra
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Vzhledem k tomu, že se za poslední
období sešlo poměrně velké množství
zajímavých otázek a dle mého názoru je
zapotřebí odpovědi na tyto zveřejnit, je
dnešní příspěvek zaměřen právě tímto
směrem.

Vím, že zjednosměrnění náměstí ne-
ní nápad městské policie, mohl byste
nám přesto sdělit alespoň jeden dů-
vod této změny? 

Hlavním důvodem, proč k zjedno-
směrnění došlo, byla již neúnosná si-
tuace v počtu vozidel, která přes Masary-
kovo náměstí projížděla. Není žádnou
tajností, že každý řidič, který alespoň
trochu Přeloučsko znal, si ve směru od
Hradce Králové zkracoval cestu přes ná-
městí, aby se tak vyhnul oběma světel-
ným křižovatkám. Dalším důvodem bylo
kapacitní navýšení parkovacích míst po
celé délce ulice Pražská počínaje Soko-
lovským náměstím. Průjezd vozidel ná-
městím se tak snížil o polovinu.

Proč nejsou na světelných křižovat-
kách označení pro řidiče, kteří odbo-
čují - pozor chodci?

Na světelných křižovatkách nejsou
tyto ukazatele proto, že uvedená situace
je přímo pospána v zákoně O pozemních
komunikacích č. 361/2000 Sb. Řidič, kte-
rý odbočuje, je totiž povinen dát přednost
chodci, který na základě světelného sig-
nálu „volno“ pro chodce vstoupí na pře-
chod. Je to jedno ze základních pravidel
a každý, kdo vlastní řidičský průkaz, by
měl zákon bezchybně znát. 

Připomínám, že na světelné křižovat-
ce ulic Pardubická-Sladkovského-Račan-
ská, je právě v ulici Sladkovského mezi
přechody pro chodce ostrůvek. Zde do-
chází k situaci, kdy na protilehlých sema-
forech pro chodce svítí rozdílná znamení.

Pro chodce nacházejícího se na ostrův-
ku je na protilehlém semaforu „VOLNO“
aby opustil prostor křižovatky, zatímco
pro chodce z ulice ve směru na ostrůvek
je to „STŮJ“. Řidiči ve směru od Pardubic
tak při odbočení vpravo chybně reagují
na chodce, kteří opouštějí prostor křižo-
vatky.

Při výjezdu od prodejny PLUS ve smě-
ru na Kolín je zákaz odbočení vpravo,
ale takřka všichni tam jezdí. Budete
to postihovat?

Při výjezdu od prodejny PLUS ve smě-
ru na Kolín je skutečně dopravní znač-
ka B24a -Zákaz odbočení vpravo. Tato
značka je však doplněna dodatkovou
tabulkou E5 (3,5t). Znamená to tedy, že

všechna vozidla do uvedené tonáže smí
odbočit uvedeným směrem a žádného
přestupku se nedopouští! Vozidla nad tu-
to tonáž musí najet na kruhový objezd
a vyjet pouze povoleným směrem. 

Na přechodech pro chodce jsou krátké
intervaly a někdy nestihnu ani přejít.
Nemohli byste je prodloužit?

Na podobnou otázku jsem již kdy-
si ve svém příspěvku odpovídal. Musím
opětovně všem připomenout, že zákon
o pozemních komunikacích pamatuje
i na chodce, a to právě v tomto konkrét-
ním případě, kdy jasně říká: rozsvítí-li se
signál na přechodu pro chodce se zna-
mením „stůj“, smí chodec dokončit pře-
cházení k světelnému signalizačnímu
zařízení s tímto signálem. Jednoduše ře-
čeno, jakmile máte zelenou a vstoupíte
na přechod, vždy přecházení v klidu do-
končete, signály pro motorová vozidla
jsou zpožděna. Především doporučuji
nevracet se zpět, to je totiž pro Vaši bez-
pečnost to nejhorší! Bohužel intervaly
prodloužit nemůžeme. 

A nyní již k událostem od 20. září
do 20. října 2005.

$ dne 22. 9. v 15:00 hod. jsme byli při-
voláni do ul. Hradecká, kde se pohy-
bovala starší zmatená paní. Hlídka
zjistila bydliště ženy a to byla předána
pracovnicím Diakonie.

$ 23. 9. v 23:15 hod. jsme vyjížděli na
žádost personálu do jedné z restau-
rací, kde se nacházel starší opilý muž.
Ten odmítal opustit po zavírací hodi-
ně prostory restaurace. Byl hlídkou vy-
veden a nasměrován k domovu, sa-
mozřejmě ihned chtěl služební čísla
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Na ÚP v Přelouči bylo k 30. 9. 2005 celkem evidováno
1 137 uchazečů o zaměstnání a celková míra nezaměstna-
nosti činila v této oblasti 7,80 % (dle původní metodiky). V okre-
se Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti 7,27 % s cel-
kovým počtem 5 831 evidovaných uchazečů. V měsíci září bylo
v evidenci 91 absolventů škol.

K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledova-
nému datu např. Vápno (24,56 %), Sovolusky (23,88 %), Tetov
(23,33 %), Labské Chrčice a Selmice (16,67 %) apod. Nulovou
míru nezaměstnanosti naopak zaznamenali obce Chrtníky a Ho-
lotín, nízkou pak Řečany nad Labem a Valy (4,64 % a 4,82 %).

Úřad práce v Pardubicích evidoval k 30. 9. 2005 celkem
758 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo
připadlo v okrese Pardubice v průměru 7,69 uchazeče. Počet
volných hlášených míst na Přeloučsku činil ve sledovaném ob-
dobí 165, což představuje 21,76 % z celkového počtu hlášených
volných míst v okrese Pardubice. Na jedno volné místo připadlo
v lokalitě Přeloučska v průměru 6,89 uchazeče.

ÚP v Přelouči informuje
"Zájemci o práci ve fa Kiekrt mohou zasílat své životopisy

přímo na personální oddělení firmy (pí Všetečková).
"ÚP v Přelouči se omlouvá všem klientům za současnou ne-

přehlednou situaci v prostorách ÚP, která je způsobena pře-
stavbou vnitřních prostor.

"Pokračují pravidelné schůzky určené občanům, firmám i před-
stavitelům obcí.

Trh práce
na Přeloučsku

Městská policie informuje



strážníků, jelikož si hned druhý den
přijde stěžovat k veliteli a starostce.
Asi za 20 minut nalezla hlídka toho-
to muže na zemi s rozbitou hlavou
pod náměstím TGM a u něho stál
muž s bohatou kriminální minulostí,
který se mu nabízel,že ho odvede do-
mů. Po příjezdu hlídky se rychle ztra-
til. Zraněný muž odmítal ošetření, na-
ložili jsme ho proto do služebního
auta a odvezli domů k manželce. Za-
chránili jsme mu tak asi 4 tisíce ko-
run, které mu zbyly po útratě v hos-
tinci, nebou by byl snadnou kořistí
onoho dobrodince, který ho chtěl vy-
provodit. A tak čekáme ne na podě-
kování, ale až si na nás zase přijde
stěžovat. 

$ 25. 9. v 22:45 hod. si hlídka při kon-
trole města povšimla muže na malém
motocyklu, který jel ulicí Pardubická
bez osvětlení. Hlídka muže zastavila
a ukázalo se, že kromě toho je ještě
podnapilý. Byl předán hlídce OO PČR
k dalšímu šetření.

$ 27. 9. v 20:00 hod. jsme vyjížděli do
jednoho z barů, kde tentokrát obtě-
žovala hosty starší opilá žena (známá
to přeloučská osoba). Byla vyvedena
a odvezena domů, nebou z praxe je
nám známo , že by za chvíli buf vo-
lali z jiné hospody, nebo by upadla
a zbytečně by k ní vyjížděla záchran-
ka. Bude předvolána a vyslouží si blo-
kovou pokutu za poskytnuté taxi. 

$ 2. 10. v 19:35 hod. si pozorný občan
povšiml skvrny na Labi, která se táhla
od mostu až k obci Valy. Byly svolány
příslušné složky integrovaného
záchranného systému a pracovníci
životního prostředí.

$ 3. 10. v 2:40 hod. se hlídka MP podí-
lela na stíhání pachatele krádeže, kte-
rý byl členem organizované skupiny
zlodějů aut. Pachatel odcizil z jedno-
ho z vozů před hotelem Fontána rá-
dio i s navigačním zařízením, kterým
se nechá zjistit poloha vozu přes sa-
telit. Tento pachatel před oběma po-
liciemi utíkal až do ulice Pražská, kde
chtěl zmizet přes střechy domů. Při
pronásledování právě na střechách
domů došlo u zasahujícího strážníka
k pádu ze střechy, jehož následkem je
úraz nohy, který si vyžádá asi 2 mě-
síce pracovní neschopnosti. Zloděj
však byl úspěšně dopaden a spolu
s dalšími komplici si vyslechl obvině-
ní z několika trestných činů. 

$ 3. 10. v 9:15 hod. nám oznámili sou-
sedé staré paní v ul. K. Čapka , že od
rána na ní zvoní a bouchají a ona ne-
otvírá. Strážníci museli vlézt do bytu
oknem a paní byla nalezena v bytě
v bezvědomí. Okamžitě byla přivolána
záchranka a příbuzní, kteří si zajistili
byt, jelikož paní byla odvezena do ne-
mocnice. 

$ 4. 10. v 15:20 hod. jsme řešili rodin-
nou roztržku, kde muž napadl a zranil
dvě ženy. Situace byla strážníky zklid-
něna, ženám bylo zajištěno ošetření
a na místo byla přivolána PČR pro po-
dezření ze spáchání trestného činu.

$ 8. 10. v 19:00 hod. bylo nalezeno pod
hřbitovem neuzamčené osobní auto.
Bylo zjištěno, zda není v pátrání, a byl
kontaktován majitel, který si posléze
vozidlo s díky uzamkl.

$ 13. 10. v 22:00 hod. byl v ulici Jasel-
ská nalezen muž s ošklivou ranou na
hlavě. Byla přivolána záchranka a váž-

nost zranění si vyžádala odvoz do ne-
mocnice Pardubice.

$ 17. 10. v 22:15 hod vyjíždíme řešit vzá-
jemné napadání manželské dvojice
do jedné z rodin. Nejednalo se o prv-
ní případ, a protože poškozená chtěla
podat trestní oznámení, byla přivolána
hlídka PČR. Ta však rovněž posoudila
celý případ jako přestupek.

$ 20. 10. v 21:00 hod jsme zklidňovali
3 cizí státní příslušníky, kteří byli vy-
hozeni pro nevhodné chování z jedné
ubytoven v Přelouči. Nakonec si dali
říct a odcestovali mimo město shánět
„náhradní ubytování“.

$ 21. 10. v 00.05 hod. byla hlídkou na
náměstí 17. listopadu kontrolována
podezřelá posádka tří mladíků. Ani
jeden z nich neměl doklady totožnos-
ti, a tak byla přivolána hlídka policie.
Po jejich prověření bylo zjištěno, že se
jedná o „občany“ s bohatou kriminál-
ní minulostí - krádeže vozidel a vlou-
pání do nich, loupežná přepadení, by-
tové krádeže atd... V současné době
se partou již zabývá služba kriminál-
ní policie. 

$ 21. 10. v 18.55 hod. byl v Penny-mar-
ketu zadržen pachatel drobné krá-
deže. Po provedené lustraci a zjištění
totožnosti s ním byl přestupek bloko-
vě vyřešen.

Toto je přehled zajímavějších událostí
z naší práce za uvedené období.

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

Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč 
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Zastupitelé města - klub ODS zvou občany k ne-
formální diskusi. Se svými názory, návrhy, kritikou
můžete přijít ve čtvrtek 17. listopadu v 17.00 hodin do

zasedací místnosti v I. patře Městského úřadu.

SOKOL DĚTEM
Tělocvičná jednota SOKOL Přelouč stejně jako každý rok

i letos zve rodiče s dětmi na tradiční a oblíbenou

DĚTSKOU MIKULÁŠSKOU BESÍDKU S NADÍLKOU,
která se koná v neděli 4. prosince 2005

v sokolovně od 14.30 hodin.
V programu vystoupí cvičenci a sportovci naší sokolské jed-
noty, ani Mikuláš s čerty samozřejmě opět nemůže chybět.

Vstupné dobrovolné.
Příjem dárků od 10 do 11 hodin. Příspěvek za 1 dárek 5,- Kč.

Srdečně všechny zve SOKOL Přelouč
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V sobotu 15. října se městem opět rozléhala siréna a ni-
kdo nevěděl, která bije. Četl jsem noviny, ale tentokrát jsem
se nedozvěděl, jaké chemie jsem se nadýchal. Je to tak slo-
žité včas informovat občany, aby si zavřeli okna a nepouštěli
zbytečně škodliviny do bytů nebo jestli se jedná o cvičný vý-
jezd hasičů do okolních obcí?

Sirény, které zněly městem svolávaly přeloučské dobrovol-
né hasiče. V obci Turkovice došlo k požáru hostince. V součas-
né době bohužel do tohoto signálu nelze žádným způsobem
vstoupit mluveným slovem, aby bylo zcela jasné, o jaký poplach
se jedná. Kdyby však došlo k ohrožení života nebo zdraví oby-
vatel, byli by o tomto občané informováni jednak prostřednic-
tvím megafonu městské policie a dále městským rozhlasem. 

Počínaje přestěhováním městské policie však bude na je-
jich služebně nově instalováno zařízení krajského krizového štá-
bu, které umožní přímo městské policii, aby občany informova-
la pomocí městského rozhlasu, o jaký poplach se jedná nebo
jaké nebezpeční hrozí. V současné době je svolání hasičů již za-
bezpečeno jejich svoláním alespoň pomocí mobilních telefonů.

Na nové kruhové křižovatce chybí označení výjezdu ve smě-
ru Kolín-Praha. Z jakého důvodu je označen pouze směr na
Kutnou Horu?

V současné době je ve směru od Pardubic před první světel-
nou křižovatkou „U Fialů“ umístěna směrová tabule s místními
cíli Kutná Hora a Kolín. Od tohoto místa je směr značen již pou-
ze na Kutnou Horu. Kruhová křižovatka je totiž součástí silnice
I. třídy č. 2, která vede z Pardubic do Kutné Hory. Směr Praha je
později značen na silnici II. třídy č. 322, která začíná křižovatkou
za místní částí Lhota pod Přeloučí. Ta vede do Kolína a po silni-
ci I. třídy č. 12 dále do Prahy. Pokud jde o změnu, popř. doplnění
značení na kruhové křižovatce, je nutné toto projednat s Kraj-
ským úřadem Pardubického kraje, který je příslušným k vyřízení.

Silnice je v majetku státu, správcem je Ředitelství dálnic
a silnic ČR, příslušným silničním správním úřadem je Krajský
úřad Pardubického kraje. Ten je též i příslušným orgánem ke
stanovení místní úpravy provozu na komunikaci (umísuování
a změna dopravního značení).

Stávající dopravní značení odpovídá platné vyhlášce, kte-
rou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích a vy-
mezení cílů na dopravních značkách systému značení silnic. 

To bylo překvapení. Nepříjemné překvapení - přímo šok. To vše
při vjezdu na nový, celkem zdařilý kruhový objezd. Co ten šok
způsobilo? Údajný rošt, ale je to spíše monstrum. Autor díla zřej-
mě ztratil smysl pro proporce. Jediná smysluplná je barva, kte-
rou je artefakt natřen. Nebude alespoň vidět, až začne reznout.

Proč se ti, kdo návrh schvalovali, neinspirovali kruhovým
objezdem v Luhačovicích či v nedalekých Lázních Bohdaneč?

MM

Blízké Lázně Bohdaneč či jihomoravské Luhačovice jsou
typickými lázeňskými městy. Vybudování vodní fontány v dnes
moderních a pro bezpečnost silničního provozu nezbytných kři-
žovatkách ve formě kruhových objezdů je zde proto logickým ře-
šením. Zcela odlišná situace je však v našem městě. Symbo-
lem Přelouče je stylizovaný rošt, historicky spojený se svatým
Vavřincem, patronem města. Odpovídá heraldickým pravidlům
a je neměnný. Architekt ing. Košař se proto rozhodl navrhnout
plastiku znaku města dle této předlohy. Radní se k jeho návrhu
několikrát vraceli, zvažovali také umístění fontány, ale vzhledem
k ročním nákladům na její provoz kolem 500 tis. Kč bylo od to-
hoto návrhu nakonec upuštěno. K řešení také vyzvali 7 člennou
komisi pro rozvoj města, od které ale jiný návrh, než umístění
roštu, nevzešel. 21. března 2005 tedy radní odhlasovali zhoto-
vení roštu dle návrhu ing. Košaře.

Upozorňujeme, že u příspěvků je nutné uvádět jméno a te-
lefonní číslo, případně poštovní adresu, abychom si mohli po-
dané informace ověřit. 

Anonymní dopisy nebudou v měsíčníku otištěny, zohle-
dňujeme však přání pisatele nezveřejňovat jeho jméno.

Tak máme kruhák. Každé pořádné město má kruhák. Máme
dokonce nadjezd, podchod do Břehů a koridor. Dalo by se říct,
že město kvete a cestování v něm je pohoda. Byla by, jenže…

Vybudováním nadjezdu a kruhového objezdu jsme sice zís-
kali kousek nové vozovky, ale odklonem trasy pro nákladní
automobily během stavby vzaly za své vedlejší silnice, které by
právě tef potřebovaly rekonstrukci. Doprava houstne a nadá-
le vede přes město, které je zatěžováno hlukem, výfukovými ply-
ny (člověk až žasne,co všechno může projít technickou kontro-
lou) a ničením vozovek přetíženými náklafáky. Jsme historickým
městem úzkých míst. Nadjezd, au nese jméno jakékoliv, je při-
škrcen úzkým vjezdem na most. Úzkost silnice v Pražské ulici
kombinovaná - i přes zákaz stání - vytrvale parkujícími auto-
mobily se objezdem nevyřešila. Její těsnost je však vyvážena mo-
numentálním symbolem města, pro náhodného pocestného jis-
tě překvapujícím. Ale chodci na tom vydělali. Mohou se těšit
z procházky po kousku nového chodníku v Pražské ulici v za-
mořeném prostředí. Obchvat by to vyřešil.

D. Jir. - red. 

Místo obchvatu
bombastický rošt

Nad vašimi dotazy
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Den otevřených dveří v 1. třídách
se tentokrát konal 19. října. Na to, jak se děti adaptovaly na
školní prostředí, se přišla podívat většina rodičů, dokonce i ně-
kteří prarodiče. Třídní prvních tříd Zuzana Jánská a Vlasta Tu-
žilová se jim věnovaly celé dopoledne.

Naši fotbalisté postupují
7. října si žáci 2. a 3. tříd naší školy vybojovali postup do

okresního kola Mc Donald's Cupu vítězstvím 12:1 nad sou-
peřem ze ZŠ Masarykova.

Výsledky 1:0 se ZŠ Chvaletice a ZŠ Masarykova si postup
zajistili i fotbalisté 4. a 5. tříd.

Gratulujeme a přejeme další úspěchy. D.N.

Projektový den na I. stupni
„40 let s Večerníčkem“

Slovo projekt se na naší škole samozřejmě objevilo a sklo-
ňovalo již několikrát.

Ovšem ale
až 40. výročí dět-
ského kamaráda
Večerníčka vyvo-
lalo velikou akci
na celém prvním
stupni.

V pátek 7.10.
přivítaly děti při
vstupu do školy
písničky z Večer-
níčků a předzna-
menaly netra-
diční dění celé-
ho dne.

Prvňáčci si
povídali o večer-
ních pohádkách,
popřáli malému
kamarádovi do
dalších let to nej-
lepší a pak si
zkusily vyrobit

každý svou vlastní pohádkovou knížku. Jednotlivé stránky byly
vlastně malé zábavné úkoly: nakreslit beránkům ovčí babičky
pořádné vlny, dokončit dort pro Večerníčka, vyhledat známá
písmenka v textu, vybarvení obrázku podle čísel, porovnávání
hraček Cipíska…

Při dokončovacích pracích nejmenším školákům velmi po-
mohli spolužáci z deváté třídy - skládali s nimi čepičky, po-
máhali při vkládání listů do knihy a se závěrečným sešitím
knížky. Poslední hodinu nás navštívily děti ze čtvrtých a pá-
tých tříd s pohádkami, hádankami a s křížovkou.

Celý den ve škole velmi rychle utekl, ani malým a ani vět-
ším se ze školy tentokrát vůbec nechtělo!

Večerníčkovy narozeniny
Očima žáků

Večerníček slaví 40. narozeniny. A tak jsme se činili. Připra-
vili jsme výstavu knížek a pohádkových postaviček, výkresy do
Galerie pohádek, desky s Večerníčkem pro plnění úkolů (his-
torie,znělka). V den oslav v naší třídě ožily některé postavičky
z pohádek. Byla s námi Karkulka, Manka, Večerníček, kocour
Mikeš, malá čarodějnice, Pat a Mat s pejskem atd. Vyráběli
jsme také leporelo s vlastními ilustracemi. Nesmělo chybět ani
naše přání. Někteří z nás nacvičili pro mladší spolužáky před-
stavení o Patovi a Matovi. Malá čarodějnice začarovala názvy
pohádek a děti je musely rozluštit. Oslava se nám vydařila! Ně-
které naše práce uvidíte na výstavě v městské knihovně. Přijf-
te se podívat.                                  Kluci a holky ze 4.B

Večerníček má narozeniny
Milý Večerníčku, jsi náš nejlepší kamarád, který nám nosí kaž-

dý den pohádky. Přejeme ti, abys je nosil ještě dlouho a dlouho.
Kamarádi ze 4.B ZŠ Smetanova Přelouč

Děti ze 4.A
MOTO: Kdo si hraje, nezlobí

Pavel: Když jsem byl malý kluk, vždycky se mi líbilo, jak Ve-
černíček rozhazoval papíry s pohádkami…

Terezka: V pátek byl den s Večerníčkem. Paní učitelka nám
řekla, že si můžeme připravit nějakou scénku z Večerníčko-
vých pohádek. Nacvičené scénky jsme s holkama předvedly
prvňákům. Z naší třídy šli ještě kluci s křížovkou a ještě jed-
na pohádka o víle Amálce. Prvňákům se naše vystoupení lí-
bilo a myslím, že se nám docela povedlo.

Ředitel školy zve:
VÁNOČNÍ AKADEMIE

se koná ve středu 14. prosince 2005 v 15.00 a 17.30 hodin
OBČANSKÁ ZÁLOŽNA

Předprodej vstupenek od 1. 12. 2005 v INFAKU 
(nad restaurací BACKCHUS)

Třídní schůzky
proběhnou na I. stupni v pondělí 21. listopadu, na II. stupni
v úterý 22. listopadu vždy od 15.30 hodin.

Zároveň se uskuteční volby zástupců zákonných zástupců
žáků do školské rady.
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Základní škola
Smetanova ul.
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Ve vyzdobené 1.A se krásně
pracuje dětem za dohledu

rodičů i prarodičů

Vyučování sledují
pozorně jak děti z 1.B

tak jejich rodiče

4.B si pro své spolužáky připravila scénku
z Večerníčkových pohádek

Jsou tře\áci podobní Večerníčkovi?



McDonald's Cup
V pátek 7. 10. uspořádal ŠSK při ZŠ

MN Přelouč okrskové kolo v malé ko-
pané McDonald's Cup. V kategorii 1. -
3. tříd zvítězili chlapci ZŠ Smetanova ulice
před ZŠ Masarykovo náměstí, v katego-
rii 4. a 5. tříd bylo pořadí ZŠ Smetanova
ulice, ZŠ Chvaletice a ZŠ MN Přelouč. Ví-
tězům blahopřejeme k postupu do okres-
ního kola.

Martin Bulušek, Bc.

Beseda s P. Severou
V úterý 4. 10. jsme se zúčastnili be-

sedy s poslancem za KDU-ČSL Pavlem
Severou. Měli jsme možnost seznámit se
s globálními problémy světa, jako je otep-
lování, populační růst, hladovění v Afri-
ce nebo nebezpečí terorismu. Po těchto
informacích nás pan poslanec seznámil
s našimi možnostmi v oblasti vzdělává-
ní a rovněž se způsobem volby poslan-
ců a vlády. Na závěr nám vysvětlil něco
o projektu JUNIOR PARLAMENT a na-
bídl nám možnost zapojit se do něho.
Beseda pro nás byla poučná a velmi se
nám líbila.

Linda Krausová 
a Tomáš Vavřina 8. třída

Akce SEIFEROS
aneb „dravci na vlastní oči“

Uskutečnila se ve čtvrtek 13. 10. na
hřišti pod parkem. Vzhledem k tomu, že
byla kvůli počasí odložena, bylo těšení
o to větší.

Na hřišti se do kruhu shromáždili
všichni žáci naší školy od prvňáčků po
deváuáky. Mohli se zblízka seznámit
s 20 druhy kriticky ohrožených dravých
ptáků. Na vlastní oči vidět výra velkého,
raroha lovícího zajíce, orla stepního že-
noucího se za liškou… Orel bělohlavý dě-
tem zakroužil nízko nad hlavami a puštík
obecný mohl vybraným žákům dosednout
na vlastní ruku.

Ukázky byly přizpůsobeny výuce na
základních školách. Program tvořily dvě
části: poutavý výklad spojený s odměně-
ním nejbystřejších žáků a volné vypuštění
dravců. Celkově trval 1 hodinu 20 minut.

Zvuková aparatura zaručovala dobrou
srozumitelnost a vtipnost moderátora mi
chvílemi připomínala nezapomenutelné-
ho Vlastu Buriana.

Z akce jsme odcházeli poučeni, ale
i s úsměvy na tváři, takže ji lze všem
ostatním doporučit.

Mgr. D. Katonová

Sólo pro Kašpárka
V pondělí 26. 9. 2005 zavítalo do Pře-

louče Divadlo Marionet Praha a žáci
1. stupně ZŠ Masarykovo náměstí zhlédli
v divadelním sále Záložny dětské loutko-
vé představení Sólo pro Kašpárka. A proč
právě sólo? Nu protože Kašpárek (lout-
ka) provázel celý pořad a uváděl jed-
notlivá vystoupení loutek. Na scéně se tak
vystřídaly různé loutky např. Ferdásek cvi-
čil na hrazdě, osel hrál na buben nebo
klauni Dlouhán a Mrňous hráli na xylofon.

Pořad byl určen spíš těm menším di-
vákům, ale větší děti zase mohly obdivo-
vat náročnou práci, kterou je vodění lou-
tek v podání Marie Kopecké a Václava
Vocáska. Odměnou jim byl zasloužený
potlesk.

Mgr. D. Kutilová

NAŠI NOVÍ SLAVÍCI
Ve středu, 19. října se v učebně hu-

dební výchovy na naší škole sešlo 27 nej-
lepších zpěváčků z 1. - 9. tříd, kteří po-
stoupili z třídního kola do kola školního.
Podpořit je přišli spolužáci i rodiče. Celé
hudební klání probíhalo v přátelské sou-

těžní atmosféře, ostřílení mazáci soutě-
že potleskem povzbuzovali nejmenší zpě-
váčky. Všichni odvedli výkony hodné po-
chvaly a také sladké odměny.

S nejlepšími z nich jsme se pak mohli
sejít v ředitelně školy ke slavnostnímu
předání pamětních listů a cen. Nejúspěš-
nějšími zpěváky letošního roku byli:

V kategorii 
1.-2. tř.: 1. místo Karolína Říhová 2.tř.

2. místo Michal Havlíček 2.tř.
3. místo Anežka Hájková 2.tř.

Rebeca Součková 1.B
3.-5. tř.: 1. místo Kateřina Vojtěchová 3.B

Ladislav Štěpina 3.B
2. místo Andrea Černíková 4.tř.
3. místo Ondřej Miláček 5.B

Jan Pokorný 4.tř.
6.-7. tř.: 1. místo Leona Šenková 7.B

2. místo Anna Pokorná 7.B
Lukáš Vojtěch 7.B

3. místo Tereza Rambousková 6.A
Iveta Kumančíková 6.B

8.-9. tř.: 1. místo Jakub Koch 9.A
2. místo Tereza Moravcová 9.A
3. místo Jan Žabka 9.A

Všem vítězům přejeme mnoho dal-
ších podobných úspěchů. Nejlepší zás-
tupci mladých zpěváků - chlapců budou
mít již brzy příležitost získat nové zku-
šenosti v krajském kole soutěže O per-
níkového slavíka, které se bude konat
v Pardubicích 9. listopadu.

Mgr. Veronika Pokorná

ŠKOLSKÁ RADA
Na základě školského zákona čís-

lo 591/2004 Sb. je povinen zřizova-
tel základní školy zřídit na ZŠ školskou
radu. Rada města Přelouče stanovila vo-
lební řád a počet členů školské rady na
šest: dva zástupce jmenuje zřizovatel, dva
budou zvoleni z řad pedagogických pra-
covníků a dva z řad zákonných zástup-
ců žáků.

Volby do školské rady vyhlásila ředi-
telka školy 20. 10. 2005. Jména kandidá-
tů budou oznámena voličům, tj. peda-
gogům a zákonným zástupcům žáků
nejméně jeden týden před vlastními vol-
bami, které jsou tajné (vhození hlasova-
cího lístku do volební urny). Na průběh
voleb bude dohlížet vždy tříčlenná vo-
lební komise.

Volby členů školské rady z řad zákon-
ných zástupců žáků se uskuteční
ve čtvrtek 24. 11. 2005 v době

od 16.00 do 17.15 ve třídě VIII. A.
Mgr. Věra Pětioká, řed.

11 / 2005 15

Přeloučské školství !

Co nového na ZŠ Masarykovo náměstí?



Dny otevřených dveří:
osmileté studium 1. 12. 2005 v 16.00
čtyřleté studium 1. 12. 2005 v 17.00

Informační den: pro všechny uchazeče
2. 2. 2006 od 15.00 do 18.00

Pro studium osmileté
! v primě každý den výuka anglického

jazyka - projekt 4 + 1 (4 hodiny výuka,
1 hodina kniha, film, PC, hra pouze
v anglickém jazyce)

! výuka německého jazyka od tercie
! v prvním ročníku navíc hodina těles-

né výchovy (3 hodiny za týden)
! rozšíření výuky informatiky, již od se-

kundy
! praktická cvičení z biologie, chemie,

fyziky na nižším stupni gymnázia

Pro studium čtyřleté i osmileté
! větší profilace pro studenty maturit-

ních ročníků
! 12 hodin volitelných předmětů v týdnu 
! na výběr konverzace z angličtiny, něm-

činy, seminář z literatury, dějepisu,
společenských věd, latiny, estetiky
a cvičení z matematiky, fyziky, chemie,
biologie, programování, informatiky

Pro všechny
! přiměřeně náročná výuka, kvalitní pří-

prava na VŠ studium
! nabídka nepovinných předmětů: fran-

couzský a ruský jazyk, sportovní hry,
internet, programování, matematika 

! účast v olympiádách, soutěžích, tur-
najích

! 12 odborných učeben, nově vybavené
učebny - multimediální, zeměpisu, dě-
jepisu a cizích jazyků

! nové prostory šaten, osobní skříňka pro
každého studenta vyššího gymnázia

! 2 PC učebny, studovna, 21 PC pro
studenty s rychlým připojením, 4 učeb-
ny vybaveny dataprojektorem 

! celoroční sportovní soutěž mezi tří-
dami

! posilovna a dvě tělocvičny, hřiště, až
3 sportovní kurzy (1x v zahraničí)

Přijímací zkoušky
! formou testu z ČJ, M, u osmiletého stu-

dia také všeobecné znalosti
! bonifikace za výsledky na ZŠ
! přípravné konzultace z ČJ a M

Výsledky
! úspěšnost absolventů v přijetí na VŠ

a VOŠ od r. 2001 v %: 82 - 87 - 93 -
84 - 94

Rychlý vývoj společnosti a potřeba
uplatnit se v náročné konkurenci na
trhu práce s sebou přináší stále vyšší
požadavky na vzdělání. Současně se
však téměř nutností stává schopnost rych-
le se přizpůsobit nově vzniklým ekono-
mickým podmínkám.

I v ČR, stejně jako ve vyspělých ze-
mích Evropy, se proto získání odbornosti
a specializace posouvá až do sféry VOŠ
a VŠ, a\ již v podobě bakalářského či ma-
gisterského studia.

Gymnázium je školou, která nabízí
všeobecné středoškolské vzdělání. Připra-
ví Vás všestranně nejen na další studium,
ale současně Vám poskytne široký základ
pro případnou úspěšnou rekvalifikaci.

Další informace na tel. číslech
466 959 238, 466 953 311

nebo

individuální konzultací na ředitelství školy
(Mgr. L. Pacák - ředitel, 

Mgr. P. Blažek - zástupce)

www.gymnaziumprelouc.cz
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INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM
do primy a prvního ročníku školního roku 2006/2007

našim budoucím studentům uvádíme některé nové možnosti, které zlepší jejich studijní podmínky

V průběhu letošních letních prázdnin
se podařilo splnit přání učitelů a žáků hu-
dební školy v Přelouči - vybudovat hu-
dební sál pro interní i veřejná vystou-
pení žáků, učitelů i hostů. Potřeba sálu
ve škole našeho typu je, myslím, pocho-
pitelná a funkce tohoto prostoru je neza-
stupitelná. Proto jsme se s nadšením
i pomocí několika našich sponzorů a pří-
znivců pustili do budování podle projek-
tu pana Ing. Luňáka, který byl vyhotoven
již za působení pana ředitele Stanislava
Polanského. 

Sál vznikl propojením dvou soused-
ních učeben. Jeviště a přechod stropní čás-
ti byly řešeny ve spolupráci s Akustikou
Praha. Stavební práce prováděl s profe-
sionální precizností a ochotou tým pracov-
níků pana Pavla Václavka, truhlářské
práce potom pan Vlk a Ondráček. Se stej-
nou precizností i pochopením pro naše

finanční možnosti pracovala firma Kober-
ce Strnad, která je dodavatelem zátěžo-
vých podlahových krytin pro náročnou
manipulaci s hudebními nástroji. V sou-
časné době probíhají ještě jednání s ně-
kolika dodavatelskými firmami o způso-
bu řešení profesionálního divadelního
osvětlení sálu.

Celá tato stavba měla svého jednoho
velkého pomocníka a sponzora. Za pomo-
ci pana Lukáše Kuchyňky ze stavební-
ho odboru Města Přelouč a po osobním
jednání se zástupci nadace Duhová ener-
gie jsme získali opravdu silnou finanční
podporu, která pokryla velkou část cel-
kových výdajů na rekonstrukci.

Náš velký dík patří nejen nadaci Du-
hová energie, ale i všem, kteří se spo-
lečně s námi na budování tohoto - podle
dosavadních reakcí - nádherného prosto-
ru podíleli. 

Sál byl díky pochopení všech vybudo-
ván v nákladu neuvěřitelných 172.000,- Kč.

Slavnostní otevření hudebního sálu
ZUŠ Přelouč se uskuteční v úterý 8. listo-
padu v 18:00 hodin. V programu slavnost-
ního koncertu vystoupí žáci, absolventi
a hosté všech čtyř oborů studia na naší
škole.

K příjemnému posezení a pozastave-
ní se v tomto novém prostředí jsou zvá-
ni nejen čestní hosté a naši stálí přízniv-
ci, ale i široká veřejnost. 

Jana Bednářová
ředitelka školy

Nový hudební sál v ZUŠ Přelouč
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Dům dětí a mládeže, Veverkova 752, Přelouč

PRO KLUKY A HOLKY
Chcete si zahrát venkovní stolní tenis? Máte možnost.

Kde: Dům dětí a mládeže Přelouč, zahrada
Kdy: celoročně, každý všední den od 14.00 do 16.00 hodin
Výbavu je možné zapůjčit přímo na místě (pálky a míčky)

Těší se na Vás pracovníci DDM Přelouč

PRO KLUKY A HOLKY

Inzerce

Inzerce



5. výročí Charity Přelouč
Při příležitosti výročí Vás srdečně zve-

me na benefiční adventní koncert sou-
boru SoliDeo, který de uskuteční 2. ne-
děli adventní 4. 12. 2005 v 16 hodin
v kostele sv. Jakuba na Masarykově ná-
městí v Přelouči. Na programu bude in-
strumentálně - vokální hudba od stře-
dověku po baroko.

Soubor SoliDeo se už jednou v Pře-
louči představil žákům Základní umě-
lecké školy a používá velice zajímavé
hudební nástroje - zobcová flétna, kos-
těná flétna, flétna jednoručka, flétna li-
dová, platterspiel, píšuala s měchem,
gemshorn, kravský roh, mufloní roh, koz-
lí roh, beraní roh, středověké dudy, bicí
nástroje a několik dalších. Během kon-
certu jsou posluchači seznamování s tě-
mito nástroji.

Vstupné na koncert je 50 Kč, výtě-
žek je určen pro naše dobrovolnické
centrum.

Nenechte si ujít nevšední zážitek.

Mikuláš v Jakub klubu
Letos přijde přesně
v úterý 6. prosince.

Více informací bude na plakátech!

Sběr ošacení
Pro šatník uprchlického zařízení na

Seči sbíráme zachovalé, čisté, dětské
oblečení všech velikostí, rovněž spodní
prádlo, ponožky, boty, knížky, hračky. Uví-
tali bychom také pánská bavlněná trička,
ponožky, boty.

Odvoz zajistíme, volejte prosím na
tel. č. 731 402 374.

Dárcům děkujeme.
Zdenka Kumstýřová

Krátká zamyšlení
O dobrovolnících

Dobrovolníci jsou lidé, kteří možná
už od mládí vedli různé kroužky, dětské
aktivity, starali se o sourozence či něko-

ho z rodiny, anebo v nich vyvstala po-
třeba někomu pomáhat náhle, prostě si
víc uvědomili sami sebe.

Důvody, které je k tomu vedou, jsou
velmi individuální, jdou vlastně cestou
poznání. Oni také hledají sami sebe, ja-
ko každý druhý.

Nemusíte se bát, tak příliš se od ostat-
ních neliší. Nejsou nějak divní. Pomoc,
kterou nabízejí ač je neplacená, není
nikdy úplně nezištná. Je to jako v lásce,
nejde v ní o peníze, ale o vzájemné dá-
vání. Když člověk miluje, dává sám se-
be, ale zároveň vnímá a cítí odezvu, cítí
spokojenost z druhé strany. A takovou
odměnu dostává dobrovolník od těch,
kterým více či méně ulehčí v jejich těž-
kostech. Není to vždy lehké, ale to co si
člověk zvolil dobrovolně, mu nikdy ne-
bývá přítěží. Růže, které vyrůstají v jeho
šlépějích, za to určitě stojí. Vždyu cesta
dobrého člověka nebývá růžemi vystlá-
na, ty by měly vyrůstat v místech, kudy
prošel...

A.M.J. (jedna z nich)
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
sídlo: Masarykovo náměstí 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107�������

Inzerce
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Kulturní služby města Přelouče
LISTOPAD 2005 www.prelouc.org

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

4. listopadu HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA
pátek Německo, Španělsko, Velká Británie-pohádková říše Gaja
17.30 hod je v ohrožení. Vyrovnaný svět fantazie a život plný zábavy

naruší člověk. Má v tom prsty žárlivý a odporný profesor. Ten
ví, že srdce říše - magický krystal, je jediným prostředkem na
realizaci jeho zlomyslných plánů.

91 minut 55,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

5. listopadu KOUZELNÝ KOLOTOČ
sobota  Velká Británie/Francie-animovaná britská pohádka na motivy
17.30 hod. populárního televizního seriálu. Malá Florence si bezstarostně

hraje v krásné zahradě s kolotočem, znenadání se však vinou
zlého kouzla ocitne uvězněná v tajemném ledovém vězení. 

85 minut 60,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

6. listopadu YESMENI
neděle  USA- vydávali se za zástupce WTO, přednášeli před nejmoc-
17.30 hod. nějšími ekonomy světa, nikdo nevěřil, že si jen dělají legraci...

Antiglobalisti... Neuvěříte ani vy... o dvou aktivistech, kteří
putují z jedné mezinárodní obchodní konference na druhou
a předstírají, že jsou členy World Trade Organization.

80 minut 60,- Kč mládeži přístupný

11. listopadu GÓÓÓL!
pátek USA-Stejně jako každé jiné dítě má i Santiago Munez svůj vel-
17.30 hod. ký sen. Na rozdíl od většiny ostatních však dostane ojedinělou

příležitost si jej splnit - pokud dokáže překonat strach, odcesto-
vat tisíce mil od domova a vyrovnat se nejlepším z nejlepších.

114 minut 65,- Kč     mládeži přístupný

12. listopadu KLÍČ
sobota  USA-Scenárista hororu Kruh Ehren Kruger připravil další
20.00 hod. temnou lahůdku, která diváky strhne děsivým a strhujícím

příběhem. Hrůzu tentokrát nebude vzbuzovat videokazeta
s tajuplným obsahem, ale zdánlivě docela obyčejný klíč.

104 minut 50,- Kč     mládeži do 15 let nepřístupný

13. listopadu TĚŽKÁ VÁHA
neděle  USA-uprostřed hospodářské krize, která téměř srazila Ameriku
17.30 hod. na kolena, se objevil hrdina, jemuž se díky pevnému odhodlání

a železné vůli podařilo nejen vybojovat druhou šanci pro svou
rodinu a sebe samotného, ale také stát se idolem celého národa.

104 minut 65,- Kč     mládeži přístupný

18. listopadu LEGENDY Z DOGTOWNU
pátek  USA-zakladatelé týmu Z-Boys, který se proslavil svým agre-
17.30 hod. sivním stylem, zkombinovali dechberoucí surfařské kousky

se skateboardingem a stali se doslova přes noc obrovskou sen-
zací a místními legendami.

104 minut 65,- Kč mládeži přístupný

Změna začátku Film za hubičku!         POZOR! Film za hubičku!

19. listopadu KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
sobota  USA-od režiséra filmu Gladiátor. O křížové výpravě mladého
14.30 hod. rytíře, který odchází na kraj světa bojovat za svůj ideál. Mystika

rytířského rebelanta a dávný boj mezi muslimy a křes\any o Sva-
tou zemi, který se sice odehrál před tisíci lety, ale svými důsled-
ky sahá až do přítomnosti.

145 minut 30,- Kč     mládeži do 12let nevhodný

19. listopadu MR. & MRS. SMITH
sobota  USA-John a Jane Smithovi tvoří obyčejný manželský pár s oby-
17.30 hod. čejným životem a obyčejnými starostmi. Každý z nich ale skrývá

doslova vražedné tajemství: Oba jsou ve skutečnosti dobře pla-
cenými a velmi výkonnými zabijáky, pracujícími pro konku-
renční organizace.

120 minut 60,- Kč     mládeži do 12let nevhodný

20. listopadu MŮJ MILÁČEK RÁŽE 6,65
neděle  Dánsko-Můj miláček ráže 6,65 je příběhem mladého samotáře
17.30 hod. Dicka, který žije v chudém hornickém městě - Estherlope. Když

jednoho dne koupí malou pistoli, hračku, zjistí, že ho nebez-
pečně přitahuje i navzdory jeho horlivým představám o míru…

104 minut 60,- Kč     mládeži do 12let nevhodný

25. listopadu RUKOJMÍ
pátek Německo/USA-Bruce Willis jako vyjednavač má jen jednu noc
20.00 hod. na záchranu rukojmí. Sen o poklidné policejní práci se nečeka-

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

113 minut 50,- Kč     mládeži do 15let nepřístupný

Film za hubičku!         POZOR! Film za hubičku!

26. listopadu ROMÁN PRO ŽENY
sobota Česká republika-film je natočen podle stejnojmenného best-
20.00 hod. selleru Michala Viewegha. Je jemně groteskním příběhem dvou

žen: Laury, která pracuje v redakci dámského týdeníku, a její
ovdovělé matky, tlumočnice a překladatelky Jany.

95 minut 30,- Kč     mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

27. listopadu LEGENDA O ZORROVI
neděle  USA- příběh Legendy o Zorrovi začíná deset let od okamžiku,
17.30 hod. kdy jsme hrdiny opustili na konci předchozího dobrodružství.

Při ochraně chudých a utlačovaných obyvatel Kalifornie se
Zorro ocitá v krizi, která ohrožuje nejen jeho vlastní život, ale
také bezpečí jeho rodiny.

131 minut 70,- Kč         mládeži přístupný

2. prosince KREV ZMIZELÉHO
pátek ČR-výpravná historická podívaná, která se podobně jako Že-
20.00 hod. lary odehrává během 2. světové války, vypráví dramatický

příběh matky a posléze její dcery. Krev zmizelého začíná po
vypuknutí 2. světové války milostným příběhem baltského
šlechtice Arna von Lieven a Češky Helgy.

126 minut mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

3. prosince SAMBA BRAZÍLIA (BRASILEIRINHO)
sobota  Brazílie/Finsko/Švýcarsko-Brasileirinho představuje divákům
17.30 hod. historii nejoriginálnějších brazilských hudebních stylů - choro.

Choro vzniklo jako první skutečně brazilská instrumentální
hudba a od svého založení se vyvinulo do fascinující podoby
moderní tropické hudby.

90 minut mládeži přístupný

4. prosince RYCHLÝ STRIPES
neděle  Jižní Afrika/USA-cesta Rychlého Stripese začala před pěti le-
17.30 hod. ty, na závodišti.
103 minut mluveno česky mládeži přístupný
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NAUČNÁ LITERATURA
malířství
JOHANNSEN, Rolf
Slavné obrazy: 50 nejvýznamnějších
maleb dějin umění.
Praha: Slovart, 2004.

vlastivěda
DOUBEK, Zdeněk
Kouzlo objevů: čtení o starém Hradci.
Hradec Králové: ML, 2005.

cestopisy
TARABUSOVÁ, Zuzana
Jak voní Indie. 
Praha: Olympia, 2005.

MASSON, Jeffrey Moussaieff
Poslední ráj na zemi: proč žiju na No-
vém Zélandu?
Praha: BBart, 2005.

JAHODA, Petr
Žijící lidé pravěku: nejdivočejší místa světa.
Zlín: Tigris, 2003.

dějiny
KOKOŠKA, Stanislav
Praha v květnu 1945: historie jednoho
povstání.
Praha: Lidové noviny, 2005.

KRÁSNÁ LITERATURA
PROCHÁZKOVÁ, Petra
Frišta. 
Praha: Lidové noviny, 2004.

LUSTIG, Arnošt
Židovská trilogie 2. díl, 
Collette, dívka z Antverp.
Praha: Mladá fronta, 2005.

WALTARI, Mika
Cizinec přichází. 
Praha: Knižní klub, 2005.

POEZIE
LÍČIDLA PIEROTA
Podzimní almanach poezie. 
Praha: Balt-East, 2005.

PRO DĚTI
BŘEZINOVÁ, Ivona
Neotesánek: základy společenského
chování pro ty úplně nejmenší.
Praha: Albatros, 2005.

Poděkování
Paní Marcele Danihelkové, která ke

své výstavě o architektuře Kolína vytvo-
řila i soutěžní otázky pro děti i pro do-
spělé. Úspěšní luštitelé obdrží jako odmě-
nu obrázek Přelouče. Přijfte se podívat
a zkusit svoje znalosti. Výstava potrvá
do 30. listopadu.

Půjčovní doba:
Po, St 8 - 12 13-18           
Út, Čt 12-16
Těšíme se na Vaši návštěvu.

J.K. 

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Inzerce



V každém čísle Roštu se dozvíme o činnostech různých
institucích na území měst (Charitě, Škola, Sokol, sport atd).
Bylo by dobré si také všimnout organizací, které nám zpříjem-
ňují život a na které se jaksi zapomíná. Jednou z nich jsou
Technické služby. Jak mají v názvu, slouží městu a občanům.
Starají se o čistotu a pořádek ve městě, posvítí nám při noč-

ním návratu domů, udržují ve schůdném stavu chodníky a ko-
munikace, udržují hřbitov a zeleň ve městě, přistaví občanům
kontejner na odvoz domovního odpadu či přivezou písek na
stavbu a mají spoustu dalších činností ke zlepšení životních
podmínek lidí ve městě i v integrovaných obcích. Bez těchto
služeb by se neobešlo ani město ani občané. Protože tyto služ-
by poskytujete v takovém rozsahu a kvalitě vám Technické služ-
by, náleží jediné. Děkujeme. Au se nadále daří.

F. Zachař
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Tato soutěžní rubrika byla doposud zaměřena na detai-
ly historických budov a kulturních památek v našem městě.
Pod pojem kultura ale musíme kromě filmů, fotografií, hudby,
výstav a galerií také zařadit kulturu hospodskou, kterou vyzná-
vá nemalé procento populace. Tato kultura je založena na kon-
zumaci piva a vyprávění historek v hospodském kolektivu.
Odpověf na níže uvedenou otázku by měla být pro návštěv-
níky restaurací a pivnic doslova hračkou.

Které restaurační zařízení se těmito dveřmi otevírá? Vý-
herce získá nástěnný kalendář města Přelouče.

Znáte své město? 

Slouží městu i občanům 

!

"

#

Dům dětí a mládeže v Přelouči, 
Veverkova 752.

Pracovníci domu dětí a mládeže

Vás srdečně zvou na

vánoční
výstavu,

která se koná ve dnech

od 5. 12. 2005 do 9. 12. 2005
Otevřeno PO - PÁ od 8.00 do 17.00

Těšíme se na Vaši návštěvu

Stavební podnik Přelouč s.r.o.
pořádá

pod záštitou města Přelouče

1. adventní koncert 
Kmochovy hudby Kolín

dne 16. prosince 2005 od 18 hodin

v sále Občanské záložny v Přelouči

Večerem provází a zpívá
Renée Nachtigallová

šéfdirigent Petr Střiška

Vstupenky v ceně 40 Kč k zakoupení na místě
anebo

v předprodeji Kulturních služeb města Přelouče

Informace na www.kmochovahudba.cz
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! Společenská kronika 

NARODILI SE:
Markéta Šedivá
Mělice

Blažej Adam
K. Čapka

Ďulina Aleš
Československé armády

Hlaváček Šimon
Jižní

Pejřilová Eliška
Mělice

Štefanská Nikola Českobratrská 

Čapek Maxmilián Smetanova

JUBILANTI:
Formánková Miroslava 75 let
Jižní

Rambousek Jaromír 75 let
Čechova

Kopecký Zdeněk 75 let
Československé armády

Kačerová Milada 80 let
Račanská

Horáková Vlasta 80 let
K. Čapka

Hejtmánková Marie 80 let
Sluneční

Boháčová Marie 80 let
Karla Čapka

Zahradníková Miluše 80 let
Studentská 1358

Kittlerová Ludmila 80 let
Československé armády

Jankovcová Marie 85 let
Jiráskova

Kurková Jarmila 85 let
Na Krétě

Vašátko Jan 86 let
Obránců míru

Veselá Emilie 89 let
Lhota

STŘÍBRNÁ SVATBA:
Podlas Vlastimil a Lenka Tyršova
Špaček Josef a Jiřina Mělice
Ent Josef a Naděžda Střelova
Všetečka Pavel a Jana K.H. Máchy 
Šandera Luboš a Vlasta Karla Čapka 

ZLATÁ SVATBA:
Hanuš Josef a Anežka Smetanova ulice

DIAMANTOVÁ SVATBA:
Chybová Drahoslava a František Lohenice

SŇATKY:
22. 10. Milan Vacovský + Jana Kvochová

PŘELOUČÁCI
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Pohledy do historie Přelouče

Na nejstarším známém vyobrazení Přelouče z doby před
rokem 1776 dochovaném na svatopolském svatém obráz-
ku je ztvárněn přeloučský kostel ještě bez věže. Kostel od
svého vzniku byl několikrát přestavován, ale nejvýraznější
změna nastala v roce 1782. Zásluhou faráře Jana Slacha
získal chrám novou věž při západní straně. Do Přelouče byl
farář Jan Slach přeložen v roce 1768 z předměřické fary -
pocházel z Rakovníka. S jeho činností jsou spjaty tak zá-
sadní úpravy církevních budov, že jej můžeme označit za
tvůrce nového panoramatu centra města Přelouče. Byl to
muž nepochybně velmi inteligentní a cílevědomý. 

Když zrušením jezuitského řádu a konfiskací jeho ma-
jetku roku 1773 začaly zásadní reformy církve v monarchii,
vytušil přeloučský farář, že brzy dojde i na ostatní řádový
a jiný církevní majetek. Dokud ještě přeloučská fara dispo-
novala značným kapitálem v podobě církevních fundací

a pravidelných příjmů, započal s velkorysou rekonstrukcí
jak svatopolského kostela Nanebevzetí panny Marie, tak
hlavního farního chrámu. Během krátké doby v letech
1776-1782 stihl obě budovy přestavět. Staré dřevěné stro-
py dal strhnout na jejich místě dal zhotovit novou zděnou
klenbu hlavní lodi, kterou v letech 1780-1783 vyzdobil roz-
sáhlými malbami karlovarský malíř Josef Kramolín. V roce
1785 získal farář Jan Slach pro kostel nové varhany, do-
dnes funkční a v kostele užívané. Světelnost kostelní lodi
byla roku 1782 zlepšena vybouráním větších oken. Byla
zbourána boční kaple sv. Barbory a nahrazena novou boč-
ní kaplí určenou k instalaci Božího hrobu. Farář „stavebník“
Jan Slach vykonal v Přelouči ohromný kus práce a zaslou-
ží si v dějinách města zvláštní připomenutí.

Marcela Danihelková

Kdo změnil přeloučské panorama v roce 1782?



1.11. 1879 se v Přelouči narodil JUDr. Rudolf Politzer,
právník (víceprezident zemské školní rady), zasloužil se
o rozvoj českého školství.

1.11. 1888 se konala ustavující valná hromada pře-
loučského Sokola, do jeho čela postaven JUDr. Čeněk
Zadina

1.11. 1992 vyhlásil Okresní úřad v Pardubicích choltic-
kou zámeckou oboru za přírodní rezervaci.

3.11. 1860 sehráli přeloučští divadelníci ochotníci hru
,,Matka a dcera“.

3.11. 1889 bylo zahájeno vyučování na Hospodářské
pokračovací škole v Rohovládové Bělé.

3.11. 1961 zemřel v Pardubicích břežský rodák Vincenc
Šetina, katolický duchovní, v letech 1934 až 1951 pů-
sobil jako arciděkan v Pardubicích, v 50. letech inter-
nován s katolickými duchovními v Želivě. Pochován
na Svatém poli v Přelouči.

4.11. 1883 se narodil v Přelouči Karel František Ludvík,
sazeč a polygraf, malíř, fotograf a cestovatel. V letech
1924 - 1934 působil v Addis Abebě v Etiopii, kde měl
tiskárnu. Většina jeho sbírek byla zničena za okupace,
část sbírek je uložena v Městském muzeu.

5.11. 1991 zemřel v anglickém Oxfordu přeloučský ro-
dák prof. PhDr. Stanislav Velínský, pedagog - propagá-
tor moderních pedagogických směrů u nás. Působil na
několika univerzitách v USA, později v Oxfordu. Autor
významných spisů pedagogických.

6.11. 1841 se narodil v Cholticích Josef Nechvále, farář
- regionální historik, vydal první monografii o našem
městě ,,Město Přelouč“.

7.11. 1998 byly ve chvaletickém přístavu pokřtěny dvě
lodě, Poděbrady a Lovosice (pro německé rejdařství
Wessels).

7.11. 2004 zemřel v Praze přeloučský rodák MUDr. Ka-
rel Cholínský, významný internista, působící od roku
1972 v Institutu klinické a experimentální mediciny
v Praze - Krči. Publikoval v odborných časopisech, před-
nášel a popularizoval nové poznatky v medicíně v roz-
hlase.

8.11. 1917 se narodil v Cholticích Ing. Vladimír Hru-
beš, své dětství prožil v Přelouči, kam byl jeho otec v ro-
ce 1919 jako odb. učitel a později ředitel měšuanské
školy přeložen. Od roku 1951 působil v Praze, kde poz-
ději převzal po prof. RNDr. V. Pleskotovi funkci před-
sedy Klubu rodáků a přátel města Přelouče v Praze.
Dne 7.11. 1997 mu bylo uděleno čestné občanství měs-
ta Přelouče za zásluhy pro toto město.

9.11. 1952 zemřel zakladatel radiotechnického závodu
firmy Zenit v Přelouči (později Telefunken, Radiotech-
na, Tesla), býv. středoškolský profesor Ing. J. V. Myslík
- Hyršovský.

10.11. 1946 bylo přeloučské „Kino invalidů“ přejmeno-
váno na „Kino Jas“.

10.11. 1987 zemřel v Praze přeloučský rodák, akademic-
ký malíř Miroslav Brotánek. Působil jako profesor na
Stř. odb. škole výtvarné, náměty z krajinomalby čerpal
z rodného Polabí.

11.11. 19900 se narodil v Přelouči prof. Ing. Dr. Josef Čer-
mák, profesor ČVUT v Praze, vědecký pracovník, půso-
bil m.j. v Indii, Číně a Korei.

12. 11. 1889 byla předána do vlastnictví města „Knihov-
na města Přelouče“. V roce 1939 byla přejmenována
na „Městskou knihovnu JUDr. Ladislava Quise“.

12.11. 1980 zemřel v Brně valský rodák Jaroslav Štork -
Žofka, býv. čsl. reprezentant a olympionik v atletice. Na
OH v roce 1936 v Berlíně dosáhl 4. místa v chůzi na
50 km.

13.11. 1958 byl položen základní kámen ke stavbě no-
vé školy v Přelouči.

14.11. 1862 se narodil v Přelouči akad. malíř František
Brunner - Dvořák. Studoval v Praze a ve Vídni, studij-
ní cesty v Německu, Itálii a USA. Jedenáct let žil ve
Francii, v roce 1909 uspořádal soubornou výstavu
v Přelouči.

14.11. 1901 zemřel v Přelouči Bohumil Mareš, Lic. theol.,
první duchovní správce Českobratrské církve evange-
lické v Přelouči. Autor literárních děl, např. J.A. Ko-
menský, Listy Husovy, Dějiny církve křesuanské aj.

14.11. 1918 byl v Přelouči zřízen cejchovní úřad.
14.11. 1993 byl po tříleté opravě znovu vysvěcen králo-

véhradeckým biskupem Otčenáškem 700 let starý kos-
tel v Lipolticích.

16.11. 1896 se narodil v Přelouči býv. spoluzakladatel
sportovního klubu A.F.K. Přelouč Antonín Decker, vý-
znamná osobnost východočeského sportu.

16.11. 1907 zemřel v Přelouči PhDr. Eugen Muška, peda-
gog - gymnasiální profesor, autor publikací v oboru
zeměpisu a vlastivědy.

16.11. 1939 byla v Masarykově domě v Přelouči otevře-
na první mateřská škola.

17.11. 1907 se narodil v Přelouči prof. RNDr. Václav Ples-
kot, matematik, profesor na Jaderné a fyzikální fakultě
ČVUT v Praze.

19.11. 1997 byla ve Chvaleticích uvedena do provozu
městská biologická čistírna odpadních vod.

23.11. 1868 byl slavnostně uveden do provozu cukrovar
v Přelouči.

24.11. 1782 se konaly v Trnávce první služby Boží vě-
řících vyznání evangelického augšpurského v soukro-
mém objektu občana Jana Hrubeše v č.p. 4.

24.11. 1994 vyplula do Hamburku z loděnice ve Chva-
leticích zde vyrobená námořní lof „Preussen“.

25.11. 1906 přednášel v budově Občanské záložny v Pře-
louči T.G. Masaryk o významu Karla Havlíčka Borov-
ského.

28.11. 1918 byli jmenováni čestnými občany města Pře-
louče: T.G. Masaryk, Gustav Habrman, Václav Klofáč,
Alois Rašín a František Staněk.

29.11. 1842 se narodil v Přelouči Jan Slavík, matematik
a filosof, organizátor českého středního školství na
Moravě, gymnasiální ředitel a od roku 1891 zemský
školní inspektor na Moravě. Autor četných filozofic-
kých spisů.

F.H.
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Největší úlovek…
Mívali jsme pejska - byl to takový bí-

lorezatý krátkosrstý voříšek. Štěně, které
majitel nemohl nikomu udat, a tak skon-
čilo u nás. Přinesl ho můj bratr, máma
pro něj měla - jako pro jediného syna -
slabost. Myslím, že nás holky by byla
hnala i se psem. Pojmenovali jsme ho
Mink podle nějakého dobrodružného pří-
běhu, už si ani nepamatuju podle které-
ho. Byl to zvláštní pes. Patřil všem a niko-
mu. Žil si svůj svobodný život, poslouchal,
jen když to uznal za vhodné, neměl žád-
ný výcvik. Výcvik, to je soubor povelů,
gest, domácích zvyků, kterým pes více či
méně porozumí a je více či méně ochoten
na jejich základě komunikovat a spolu-
pracovat s člověkem.

Chovali jsme králíky a ti občas pocí-
tili potřebu porozhlédnout se po dvoře,
když už měli v králíkárně dlouhou chví-
li. Pustíte-li psa na dvorek s domácími
zvířaty, začne je přinejmenším prohánět.
Mink dostal od našeho táty povel, no
povel - on si s ním prostě povídal. Tam-
hle je, pod králíkárnou, vidíš ho? Vyžeň
ho a podrž mně ho. A ten pes se ne-
hnal králíkovi po krku. Drapnul ho za
zadní nohu a držel - jednoho po druhém,
dokud neskončili všichni zase ve svém
pelíšku.

Nad Minkovým hrobečkem už sta-
čila vichřice zlomit vzrostlý smrk, když si
naše dcera přinesla domů štěně jezev-
číka. Holky v určitém věku asi potřebu-
jí někoho cepovat (než dostanou do ru-

kou manžela), a tak běhala na cvičák,
skládala s Ronem zkoušky, a protože
jsme často jezdili k rodičům, došlo i na to,
že byl Ron použit jako naháněč králíků. 

Do té chvíle, než ho děda poslal na
strakáče chroupajícího pampelišku, sly-
šel v takových situacích pouze zvučné
FUJ, NESMÍŠ… S radostí splnil úkol. Vyra-
zil na svých krátkých silných nožičkách.
Skolil králíka a hrdě se posadil nad život-
ní úlovek. Myslím, že ani tef v psím ne-
bi neví, za co vlastně tenkrát dostal…

Mladí manželé
Podívali se na sebe a vyprskli smí-

chy - no, chtěla jsem říct, že ty, ale…

J.L., příjemná mladá paní
Určitě v dětství pusa od Václava Nec-

káře. Ve svých 10 letech jsem mu při kon-
certě nesla růži a dostala jsem za ni od
něj pusu.

Josef, absolvent VŠ
Titul. Jsem rád, že se mi podařilo

úspěšně dokončit vysokou školu.

Čerstvá důchodkyně M.
V letošní bohaté houbařské sezóně

se mi podařilo nasušit 4,5 kg hub - mů-
žu podělit širokou rodinu!

Paní 56 let
Největší úlovek jsem měla za totali-

ty, když jsem vystála frontu na dvě ka-
kaa a kilo mandarinek, v Tuzexu na rifle
a v Knize na Hrabala.

Paní 32 let
Vždycky jsem chtěla najít čtyřlístek,

ale nikdy se mi to nepodařilo. Zato letos
jsem se zaradovala. Čtyřlístek to sice ne-
byl, ale obrovský hřib. Bohužel žlučový
a ještě k tomu nastražený.

Pan 36 let
Největší úlovek? No přece moje že-

na! Dalo mi to fušku, ale stálo to za to.
Oženil jsem se dobře. Koho si vzala
ona, do toho mi nic není.

Děti ze 4.A
- můj největší úlovek byl, když na prázd-

ninách dědovi utekli králíci a já jsem
je všechny pochytala

- tohle bude asi rybářská latina - kapr
3 m dlouhý a sumeček 30 cm dlouhý
- bylo to na výlovu v Přelouči

- krab v Chorvatsku
- když jsem byla malá, našla jsem veli-

kánskou houbu - a to byla bedla a le-
tos ve Španělsku 50 centů

Několik žen odpovědělo velmi podobně:

Mladá paní M. 
Můj měl 192 cm

Paní E, čerstvá novomanželka 
Ten můj 195!

Paní H.
A můj má 194!

Paní P (stř. věk)
Ten můj měl sice „jen“ asi 170 cm,

ale dnes je to PĚKNÝ KOUSEK.

Marek - mladík 
75 D (blondýna)

Petr - VŠ student
Výběr vysoké školy, že jsem si vybral

dobře, škola mě baví a brzy bych ji rád
rád úspěšně dokončil.

Alenka - VŠ studentka
Asi zahraniční stipendium

Pan J - střední věk 
Nejsem lovec. Naopak - byl jsem ko-

řistí - a ulovila mě moje žena
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Florbalovou sezónu 2005/2006 jsme zahájili dvěma zá-
pasy na turnaji v Nové Pace. 
1. FbC Maddox Přelouč - T. J. Sokol Nová Paka 3:3 (1:1,2:1,0:1)
Branky: Jadrníček, Bulíček, Polívka
2. FbC Maddox Přelouč - Sokol Pardubice D 8:4 (3:2,4:2,1:0)
Branky: Pokorný 2, Vančura 2, Novák, Ledecký, Sedláček, Bulíček
3. FbC Maddox Přelouč - Orel Rtyně v Podkrkonoší 5:1
(2:1,1:0,2:0)             Branky: Ledecký 2, Pokorný, Novák, Kurka
4. FTC Vysoké Mýto - FbC Maddox Přelouč 5:3 (3:1,2:0,0:2)
Branky: Bulíček, Pokorný, Kurka
Sestava FbC Maddox Přelouč: Dan Výborný-Ladislav Ledecký,
Petr Sedláček, Pavel Kurka, Tomáš Jadrníček-Přemysl Bulíček,
David Polívka, Petr Novák, Václav Vančura, Aleš Pokorný, Ro-
man Lelek

Statistiky - kanadské bodování:

Tabulka soutěže po 2. kole (neúplná):
1. FbK Kostelec n/O 4 3 0 1  16:11  6
2. FbC Maddox Přelouč 4 2 1 1  19:13  5
3. TJ Sokol Nová Paka-Falcons 4 2 1 1  17:11  5
4. Orel Rtyně v Podkrkonoší 4 2 1 1  15:17  5
5. FTC Vysoké Mýto 4 2 0 2  20:14  4
6. FBC REAST TJ Jablonné n/O 4 1 1 2  16:20  3
7. FBC Sokol Ústí nad Orlicí 2 1 0 1    8:4   2

Úspěšný vstup FbC Maddox do nové sezóny

Pokorný 8 (4+4)
Novák 5 (2+3)
Vančura 5 (2+3)
Ledecký 4 (3+1)

Polívka 4 (1+3)
Bulíček 3 (3+0)
Kurka 2 (2+0)
Lelek 2 (0+2)

Sedláček 1 (1+0)
Jadrníček 1 (1+0)
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V sobotu 1. října 2005 byl na programu II. fotbalové ligy
mezi FK As Pardubice a SK Dynamem České Budějovice.

V historických materiálech jsme se mimo jiné dověděli, že
mezi účastníky turnaje byl i v roce 1962 František Cipro -
hájící barvy SK České Budějovice. Druholigové Budějky, touží

po návratu do I. ligy, zvláště nyní ještě posílení „rebelem“ Po-
borským (mimochodem taky hrál na ŽT v Přelouči). Napadlo
mě, že jistě nepojedou z Budějovic do Pardubic časně ráno
v sobotu. Zavolal jsem ředitele klubu pana Čadka a požádal
ho o zprostředkování rozhovoru s panem JUDr. Františkem
Ciprem. Pochopitelně jsem od pana Čadka číslo telefonu na
F. Cipra nedostal, ale slíbil, že ho s obsahem našeho rozhovo-
ru seznámí a pokud bude chtít, že se mi sám ozve. Netrvalo ani
hodinu a v mém telefonu se ozvalo: Tady Cipro, vyřizoval mě
pan Čadek, že mám volat toto číslo. Po kratinké odmlce jsme
se domluvili na schůzce v Chrudimi.

Se svým kolegou Karlem Haspeklem jsem se vydal do Chru-
dimi, abych stihl sjednané „rande“. Trenér Budějovic se ve
sjednaný čas objevil a po krátkém přivítání jsme mu předlo-
žili k nahlédnutí soupisku žáků z roku 1962. Když začal lis-
tovat první jeho slova byla: ,,To je nádhera, chlapi vy ještě
tohle máte, opravdu perfektní, ale to už není pravda“. Nad jed-
notlivými jmény začal glosovat: „Jo Jirka dělal ve výboru, Hon-
za vedl dorost, tenhle je již bohužel po smrti a tady Venca
Mařík, bývalý vynikající ligový hokejista Českých Budějovic.
A aby snad jenom zavzpomínal, prolistoval soupisku nejméně
ještě dvakrát.

Jaké bylo naše překvapení, když nám sdělil, že si na Pře-
louč pamatuje. Byli prý ubytovaní někde na intru, že v té do-
bě byla pro kluky jako Champions League, protože ne každé-
mu se do Přelouče podařilo dostat. Má prý doma černobílou
vlajku Slovanu Přelouč, která je ještě vyšperkována odznaky
Realu Madrid, Benefiky Lisabon, Juventusu, Arsenalu apod.
Úplně samozřejmě konstatoval, že Přeloučí určitě prošla pěk-
ná řádka současných ligových fotbalistů, ale i reprezentantů.

Když jsme mu předložili k nahlédnutí seznam ligových hráčů
Budějovic kteří hráli na turnaji v Přelouči, tak nám oznámil,
že prakticky všichni mimo Marka Kuliče, Miroslava Oberma-
jera a Vladimíra Pončáka, ostatní trénují pod jeho vedením.

Dále jsme pana Cipra seznámili s naším úmyslem sehrát
na závěr „padesátky“ utkání hráčů, kteří prošli Přeloučí. Jeho
názor byl pro nás překvapující s tím, že se domnívá, že tento
záměr by se mohl podařit, že bychom měli kontaktovat přímo
hráče přes jejich mateřské kluby. Následně jsme panu Cipro-
vi sdělili, že ho každopádně na to jubileum turnaje pozveme.
Byl velice rád a pokud nebude v té době pracovně zane-
prázdněn, určitě se do Přelouče přijede podívat.

I když z pěti minut se stala dobrá dvacetiminutovka, do-
volili jsme si s kolegou požádat, zda bychom se s ním mohli
vyfotit. Fouák velmi prozíravě vzal Karel s sebou. Pan Cipro po-
žádal svého svěřence slovy „Udělej taky jednou něco dobré-
ho a vyfou nás“.

Potom jsme se zeptali ze slušnosti, jestli bychom nemohli
ještě požádat o snímek s Karlem Poborským, který rovněž
v Přelouči hrál a to dokonce dvakrát, jednou za výběr ČR a po-
druhé za Dynamo Č. Budějovice. Na to nám trenér pravil, že
mu Karel říkal, že se cítí unaven a že půjde spát. Tak jsme
dál „neopruzovali“ a s poděkováním se vydali na parkoviště
k autu. Když jsme už auto odemykali, vyběhl před hotel pan
Cipro a křičel, že Karel je ještě v restauraci a že je tedy ještě

k dispozici. Tak jsme se rychle vrátili, krátce jsme se poz-
dravili a představili. Velmi dobře si pamatoval na Přelouč, ale
opět bez jakýchkoliv připomínek poznamenal, že právě ve vý-
běru ČR 13 ho na turnaji v Přelouči vedl známý mládežnický
trenér Josef Žaloudek.

Samozřejmě, že jsme se neptali na situaci ve Spartě a je-
ho „vyhazov“ z Letné.

Závěr našeho krátkého setkání s Karlem Poborským byl
zakončen společnou fotografií.

F. Křivka
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Setkání s bývalými účastníky žákovského turnaje v Přelouči,
tentokrát s trenérem a hráčem Českých Budějovic

Na jubilejní 50. ročník Celostátního žákovského tur-
naje si budeme muset ještě chvíli počkat, ovšem orga-
nizátoři už na programu pilně pracují. O tom, které

osobnosti nejstaršího fotbalového turnaje naše měs-
to navštíví se dočtete v této rubrice v jednotlivých čís-
lech Roštu.

Zleva: K. Haspekl, F. Cipro, F. Křivka

Zleva: K. Haspekl, K. Poborský, F. Křivka



A-TÝM (ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA)
25. 9. SVÍTKOV STARS PARDUBICE - JESTŘÁBI 1 : 4

(0:1, 1:1, 0:2)
Sestava: R. Ježek - M. Šmíd, L. Tesák, Z. Čapek, J. Marvan, M. Štaj-

ner - M. Slanina, M. Jurkas, L. Komůrka - J. Příhoda,
T. Minařík, J. Horák - P. Svoboda, J. Hubáček, J. Ka-
dera - D. Štefanský

Branky: Slanina 2x, Jurkas, Horák

2. 10. JESTŘÁBI - DRANREB CITY NOVÁ VČELNICE 7 : 4
(2:1, 3:2, 2:1)

Sestava: D. Krejčík - M. Šmíd, L. Tesák, Z. Čapek, J. Marvan,
M. Štajner - M. Slanina, M. Jurkas, L. Komůrka - J. Pří-
hoda, T. Minařík, J. Horák - P. Svoboda, J. Hubáček,
J. Kadera - D. Štefanský

Branky: Příhoda, Slanina, Hubáček, Jurkas, Minařík, Komůr-
ka, Marvan

8. 10. JESTŘÁBI - KOVO PRAHA B 3 : 6 (1:1, 1:1, 1:4)
Sestava: D. Krejčík (J. Kraus) - M. Šmíd, L. Tesák, Z. Čapek, M. Štaj-

ner, J. Marvan, R. Stoklasa - M. Slanina, M. Jurkas, L. Ko
můrka - J. Příhoda, T. Minařík, J. Horák - D. Štefanský,
P. Svoboda, J. Kadera

Branky: Jurkas 3x

9. 10. JESTŘÁBI - TYGŘI MLADÁ BOLESLAV 4 : 3
(2:0, 2:1, 0:2)

Sestava: R. Ježek - M. Šmíd, L. Tesák, J. Marvan, Z. Čapek, M. Štaj-
ner - M. Slanina, M. Jurkas, L. Komůrka - J. Příhoda,
T. Minařík, J. Horák - M. Kohout, P. Svoboda, J. Kadera

Branky: Příhoda, Horák, Slanina, Tesák

22. 10. CSKA KARLOVY VARY - JESTŘÁBI 4 : 3
na sam. náj. (1:3, 0:0, 2:0)

Sestava: D. Krejčík - M. Šmíd, L. Tesák, Z. Čapek, M. Štajner -
L. Komůrka, M. Slanina, J. Marvan - J. Horák, P. Svo-
boda, M. Kohout - D. Štefanský, M. Jurkas

Branky: Komůrka, Marvan, Kohout

23. 10. TATRAN TŘEMOŠNÁ - JESTŘÁBI 4 : 2 (1:1, 1:0, 2:1)
Sestava: D. Krejčík - M. Šmíd, L. Tesák, Z. Čapek, M. Štajner -

L. Komůrka, M. Slanina, J. Marvan - J. Horák, P. Svo-
boda, D. Štefanský - M. Jurkas, M. Kohout

B-TÝM (II. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA)
25. 9. AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KR. B - JESTŘÁBI B 9 : 6

(1:3, 2:1, 6:2) 
Branky: Fibich 2x, Krejčí, Škuta, Filip, Schiller

25. 9. SPARTAK OEZ LETOHRAD B - JESTŘÁBI B 1 : 0
na sam. náj. (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)

1. 10. JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC - JESTŘÁBI B 3: 1
(0:1, 2:0, 1:0)

Branka: Schiller

1. 10. HOLCIM PRACHOVICE - JESTŘÁBI B 2: 5
(1:1, 1:2, 0:2)

Branky: Schejbal, Filip, Minařík, Kryštof, Macháček

8. 10. HBC SVITAVY - JESTŘÁBI B 4: 1 (2:1, 1:0, 1:0)
Branka: Adamů

8. 10. KOMETA POLIČKA - JESTŘÁBI 5 : 4
na sam. náj. (1:0, 1:2, 2:2 - 1:0)

Branky: Schiller, Kantor, Čížek, Filip

15. 10. JESTŘÁBI B - ALFA PARDUBICE 6 : 5
na sam. náj. (0:0, 2:4, 3:1 - 1:0)

15. 10. JESTŘÁBI B - PETRACOLOR PARDUBICE 7: 1
(1:0, 5:1, 1:0)

22. 10. JESTŘÁBI B - CHLUMEC NAD CIDLINOU 10: 1
(3:1, 2:0, 5:0)

Branky: Adamů 4x, Škuta 3x, Kryštof, Schiller, Filip

STARŠÍ DOROST (NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD)
25. 9. JESTŘÁBI - HBC SVITAVY 2 : 4 (1:1, 0:1, 1:2)

Branky: M. Kryštof 2x

2. 10. HBC SVITAVY - JESTŘÁBI 4 : 1 (2:0, 0:1, 2:0)
Branka: Malý

9. 10. AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KR. - JESTŘÁBI 4 : 1
(0:0, 1:1, 3:0)

Branka: M. Kryštof

15. 10. JESTŘÁBI - AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁL. 1 : 3
(0:0, 0:2, 1:1)

Branka: Štefanský

22. 10. JESTŘÁBI - AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KR. 6 : 1
(2:0, 0:1, 4:0)

Branky: Malý, Mucha, Škuta, Kubát, Dvořák, Holub

22. 10. JESTŘÁBI - HBC SVITAVY 1 : 2 (0:1, 0:0, 1:1)
Branka: Malý

STARŠÍ ŽÁCI (MČR - DIVIZE VÝCHOD)
11. 9. ALFA PARDUBICE - JESTŘÁBI 30:0 a 37:0

18. 9. KOMETA POLIČKA - JESTŘÁBI 34:0 a 42:0

25. 9. JESTŘÁBI - ALFA MUŠKETÝŘI Pce 0:22 a 2:21
28. 9. JOKERIT CHRUDIM - JESTŘÁBI 7:0 a 7:2

2. 10. JESTŘÁBI - AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁL. 
2:5 a 0:11

15. 10. JESTŘÁBI - SPARTAK OEZ LETOHRAD 0:7 a 1:14

Vladimír Novotný 
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Dne 1. 10. 2005 pořádala MO ČRS Přelouč rybářské závo-
dy v přívlači pro naše nejmladší rybáře. Lokalita Slavíkových
ostrovů je chráněnou oblastí a pro naše rybáře má své kou-
zlo. Po všech testech na okolních ramenech se nám tato vo-
da zdála pro děti nejzajímavější s ohledem na množství ryb
a možnost lovu. Začátek registrace byl zvolen na osmou hodi-
nu. Někteří si však vodu přišli obhlédnout již daleko dříve. Při-
hlásilo se 30 mladých závodníků což nás příjemně překvapi-
lo. Po odstartování závodu se začali hlásit první úspěšní lovci
rozhodčím pro změření a zapsání jejich úlovku. Lovil se převáž-
ně okoun na rotačku, twister a woblera. Bylo několik záběrů
od štik, ty se však , až na výjimky, nepodařilo úspěšně zdolat.
Největší štika 595 mm a okouni max. 254mm. Po 3 hodinách
statečného soupeření mladých závodníků byl závod ukončen.
Nastalo počítání a poté slavnostní vyhlášení. Oceněn byl kaž-
dý závodník maličkostí a pro ty nejlepší prima ceny (navijáky,
prut, nástrahy). Výsledky v tabulce. 

jméno                 věk      Počet ryb   Počet mm

1 Nekvapil David 12 7 1165
2 Slavíček Ondřej 14 3 815
3 Tomášek Jaroslav 9 4 665
4 Hladík Jan 14 3 517
5 Horák Dalibor 14 3 504
6 Hajn David 12 3 502
7 Kraus Pavel 14 3 484
8 Svoboda Jaroslav 14 3 482

Ti, kterým se nezadařilo, se doufám něco přiučili a mají
motivaci na další závody. Ti úspěšní zjistili, jak malý je rozdíl
mezi úspěchem a neúspěchem a že i jedna rybka může být
zlatá. Závěrem chci poděkovat pořadatelské MO ČRS Přelouč,
sponzorům p. Václavík ryb. potřeby Přelouč, Gammarus-Par-
dubice, SALMO - MAVEP Přerov a hlavně všem závodícím
dětem za čestný boj. 

Petrův zdar Václav Nekvapil
odbor sportu MO ČRS Přelouč
nekvapil@seznam. cz

Od 7. - 9. 10. 2005 proběhlo v Ja-
roměři na řece Labi, mistrovství repub-
liky v lovu ryb udicí přívlačí. Celkem se
zúčastnilo 10 družstev po čtyřech re-
prezentantech. 

Družstvo Východočeského územ-
ního svazu ve složení Tichý Michal
(MO ČRS Slatiňany), Nekvapil Václav
(MO ČRS Přelouč), Maixner David, Mi-
kulecký Jindřich (oba MO ČRS Choceň). 

Mistrem České republiky LRU pří-
vlač-jednotlivci se stal pro rok 2005
Nekvapil Václav. 

Nekvapil Václav, mistr České republiky v lovu ryb udicí

Celkově se družstvo Vč. ú.s. po velkém boji umístilo na
2. místě (1. Západočeský ú.s., 2. Východočeský ú.s., 3. Středo-
český ú.s.). 

Podrobné výsledky na www.rybsvaz.cz
Petrův zdar 

Dětské rybářské závody
v přívlači „Slavíkovy ostrovy“

Přelouč má mistra České republiky
v lovu ryb udicí
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