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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

Rada města Přelouče
21. listopadu se konala 78. schůze
Rady města Přelouče.
V prvním bodě jednání seznámil velitel městské policie o aktuálním stavu bezpečnosti ve městě. Za rok užívání radaru
bylo městskou policií předáno k řešení
1 474 přestupků neukázněných řidičů.
Radní schválili:
" dodatek číslo 1 o ukončení platnosti
smlouvy na poskytování pečovatelské
služby občanům města Přelouče a úhradu za ni uzavřené s Domovem důchodců Přelouč

" udělení mimořádné odměny za rok
2005 pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč
" na základě doporučení školské a kulturní komise finanční příspěvek ve výši
5 000,- Kč z kulturního fondu pí Honsové na pořádání divadelního představení v městském kině a 10 000,- Kč
z kulturního fondu p. Forštovi na vystoupení hudebníka Sugar Blue.
Radní dále doporučili zastupitelům
schválit:
" předložený rozpočet města na rok 2006
" pravidla pro hodnocení žádostí o pod-

Stalo se
# 2. listopadu se starostka zúčastnila národní konference v Senátu Parlamentu ČR na téma Efektivní stát - partner samosprávy, konané pod záštitou předsedy Senátu MUDr. Přemysla Sobotky. Hlavním tématem konference byla diskuze
o tom, co má stát vykonávat, co má vykonávat samospráva a co má být ponecháno na svobodné vůli občanů.
# 3. listopadu se v budově MÚ konala pracovní schůzka se zástupci f. Connex a.s. Řešily se nové varianty umístění autobusových zastávek ve městě v návaznosti na zjednosměrnění části ul. Pražská a současnou neúnosnou situaci na
Pernštýnském náměstí. O definitivním řešení budou rozhodovat zastupitelé do konce letošního roku. Za město se jednání zúčastnila starostka, vedoucí stavebního úřadu a referent oddělení dopravy a komunikací MěÚ.
# 3. listopadu se zúčastnil tajemník MěÚ jednání odborné poroty pro udělování cen dabingu v Praze.
# 7. listopadu proběhlo za účasti zástupců Pardubického kraje,
ředitele Správy ŘSD Pardubice, náměstka ředitele Fondu dopravní infrastruktury ČR, zhotovitele, projektantů a zástupců
města (starostka, řed. Technických služ., ved. odboru majetku)
slavnostní zakončení výstavby kruhové křižovatky na Sokolovském náměstí. Byla tak završena několikaletá snaha a vzájemná spolupráce všech zmíněných institucí. Stát, prostřednictvím Fondu, se na výstavbě podílel částkou 20 milionů korun.
# 7. listopadu jednal místostarosta města společně s vedoucím
stavebního úřadu se zástupci Státní plavební správy - pobočka Praha a oddíly vodního lyžování za účelem vybudování
3. koridoru na vodní ploše písniků Lohenice-Mělice.
# 8. listopadu jednal místostarosta města s ředitelkou MŠ Za
Fontánou - projekt na rekonstrukci MŠ a v souvislosti s tím
o rozpočtu na rok 2006.
# 8. listopadu se starostka zúčastnila jednání představenstva
SOP a.s. v sídle f. Marius Pedersen Group v Hradci Králové.
V oblasti odpadového hospodářství se připravují některá opatření, směřující ke snížení množství odpadu, ukládaného na
skládku Chvaletice. Podrobněji budete informováni v lednovém čísle Roštu.
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porované byty. Výstavba je podmíněna
dotací
" pravidla prodeje nemovitého majetku
města Přelouče s účinností od 1. 1. 2006.
" novou zřizovací listinu Technických služeb města a to z důvodu uspořádání
majetkových vztahů a zapsání do obchodního rejstříku.
V závěru schůze radní vyhlásili záměr na pronájem ubytovny v ul. Libušina za měsíční nájemné minimálně
4 200,- Kč na dobu určitou od 1. 1. 2006
do 30. 6. 2006.
Další jednání rady se uskuteční 5. prosince. Veřejné zasedání zastupitelstva
města se bude konat 15. prosince ve velkém sále Občanské záložny a jste všichni
srdečně zváni.

# 9. listopadu tajemník MěÚ projednával další metody vzájemného porovnání projektu benchmarking v oblasti rozšířené
působnosti obcí 3. typu v Žamberku.
# 9. listopadu jednal místostarosta města se zástupci oddílů
kopané, hokejbalu, ragby a tenisu o zajištění činnosti správce sportovišm v roce 2006.
# 11. listopadu svolala starostka jednání Rady Svazku obcí
Přeloučska za účasti ředitele SOP a.s. p. Hrůzy. Na programu jednání byla příprava valné hromady SOP včetně návrhu rozpočtu SOP na rok 2006.
# 11. listopadu se na MÚ dostavili zástupci Pardubického kraje a agentury, připravující program návštěvy p. prezidenta
v Přelouči. Se starostkou a p. Dlaskovou konzultovali organizační zajištění této vzácné návštěvy v našem městě.
# 14. listopadu pozvala starostka na MÚ ředitele a výchovné
poradce základních škol správního obvodu města Přelouče. Za účasti ředitele SOUT Přelouč ing. Janka a zástupkyně Úřadu práce Pardubice ing. Procházkové se diskutovalo
o problematice učňovského školství.
# 15. listopadu jednal místostarosta se zástupci stavební firmy PRIMA s.r.o. o finančním vypořádání zvýšených nákladů
při dokončení tří domů v Pardubické ulici.
# 16. prosince se tajemník MěÚ společně s vedoucím odboru
vnitřních věcí zúčastnil porady pro zástupce obcí s rozšířenou působností o přípravě nových cestovních pasů s biometrickými údaji.
# 16. listopadu se v budově Záložny sešli členové zastupitelstva, komise dopravní a bezpečností a komise pro rozvoj
města na pracovním jednání k problematice výstavby autobusových zastávek a financování bytové výstavby v Pardubické ulici. Definitivní rozhodnutí v obou případech učiní zastupitelé na svém plánovaném zasedání dne 15. 12. 2005.
# 16. listopadu se na MÚ konala pracovní schůzka, na kterou
starostka pozvala odpovědné pracovníky města k zajištění
bezproblémového průběhu návštěvy pana prezidenta a jeho
choti v našem městě. Jedná se zejména o dar města, květiny, zápis do pamětní knihy města, občerstvení, propagace
(p. Dlasková), zajištění podia (p. místostarosta), uzavření náměstí pro veškerou dopravu, zajištění parkovacích míst pro
prezidentskou kolonu (velitel MP), uzavření náměstí pro
autobusovou dopravu (p. Dobruský - odbor silniční dopravy
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MÚ), ozvučení náměstí (p. Poláková
- Kulturní služby), vlajková výzdoba
(p. Haspekl - MÚ), úklid a vánoční výzdoba náměstí (p. Šilhavý - Technické
služby).
# 22. listopadu - návštěva u firmy Cross
Zlín s.r.o.s velitelem MP Přelouč bc. Veselým za účelem informací o produktu CAMEA - dopravní aplikace Unicam
3. generace.
# 23. listopadu se v zasedací místnosti
MÚ konala další schůzka k zajištění
pečovatelské služby pro občany našeho města. Od 1. 1. 2006 město přebírá
od Pardubického kraje zřizovací funkci k této službě, přebírá pracovníky
a veškerý movitý majetek, potřebný
k zajištění pečovatelských služeb (movitý majetek daroval Pardubický kraj
městu bezúplatně), v rozpočtu města
se na zajištění pečovatelské služby
plánuje částka 1,2 mil. Kč.
# 23. listopadu se starostka a tajemník
MÚ zúčastnili jednání řídícího výboru
benchmarkingové iniciativy 2005, konané pod patronací Ministerstva vnitra ČR v Praze (v projektu je zapojeno
cca 40 vybraných měst republiky).
# 25. listopadu se starostka zúčastnila
televizního natáčení v regionálním studiu televize PULS Hradec Králové na
téma Domov důchodců Přelouč a záměr Pardubického kraje.

P
F2006
Váení spoluobèané,
èas letí neúprosnì a odmìøuje vem stejnì a spravedlivì. Nádherné podzimní dny
jsou definitivnì pryè a opìt tu máme poslední mìsíc roku 2005.
Dovolujeme si Vám touto cestou popøát krásné a klidné proití svátkù vánoèních,
svátkù radosti, lásky a pohody, svátkù, kdy jsou lidé k sobì pøece jenom o trochu
vlídnìjí, tolerantnìjí a chápavìjí. Ké by nám tyto ulechtilé city vydrely
i v nadcházejících mìsících nového roku 2006.
K tomu Vám pøejeme hodnì sil, zdraví i tìstí.

místostarosta

Město Přelouč
nabízí občanům, kteří jsou tělesně postiženi
(nebo jejich rodinní příslušníci)
a chtějí vzhledem ke svému postižení usnadnit
a vylepšit bydlení sobě a svým blízkým

BEZBARIÉROVÉ
NÁJEMNÍ BYTY
1 byt - 2+kk velikosti 49,51 m2
1 byt - 2+kk velikosti 56,31 m2
situované v nových bytových domech v Pardubické ulici,
s termínem dokončení „nejpozději“ květen 2006
(přijímáme žádosti o nájemní byty v souladu
s „Pravidly...“ schválenými Radou města Přelouče).
Pravidla, podmínky a informace:
- sociální odbor - K. Bocianová - 466 094 161
Příjem žádostí - podatelna MěÚ do 31. 12. 2005
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Změna jízdního řádu
Českých drah
Od 11. prosince 2005 dojde ke změnám ve vlakovém
jízdním řádu. Na základě rozhodnutí ministerstva dopravy bude rychlík ve směru do
Prahy zastavovat v Přelouči
a odjíždět v časech:
7:18
9:10
18:07
19:18

ny osobními vlaky s odjezdy
z Přelouče v následujících
časech:
4:15
10:21
12:12
14:11
16:16
18:20
20:16

a v opačném směru z Přelouče do Pardubic:
18:44

V opačném směru přímý
spoj Praha-Přelouč bez přestupu v Kolíně:
7:38
9:38
11:38
13:18
15:38
17:38
19:38

Na základě rozhodnutí
Pardubického kraje budou
přímé spoje do Prahy bez
přestupu v Kolíně zajišmová-

Další spoje s přestupem
jsou uvedeny v novém jízdním řádu ČD.

Přeloučský ROŠT
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NÁVŠTĚVA PREZIDENTA
Známé osobnosti, am už z umělecké branže, sportovní či politické scény, jsou vyhledávané vždy a všude. Do našeho města se už
po jedenáct let v září sjíždějí známé tváře
dabingového umění, aby zde převzaly svá
ocenění. S blížícími se volbami navštěvují Přelouč, stejně jako jiná města, také politici, kteří po svém vítězství slibují „lepší zítřky“. Ovšem
návštěvu prezidenta republiky, tak to už opravdu pamatuje málokdo. V roce 1922 navštívil
Přelouč první český prezident T. G. Masaryk
a to v rámci cest po východních Čechách. Po dlouhých 83 letech navštíví naše město prezident republiky opět.

Pøivítejme

prezidenta
Èeské republiky
Václava Klause
s manelkou Lívií

Pro vás ovšem program nekončí. Žáci
Základní umělecké školy jsou připraveni vám zpříjemnit odpoledne hudebním
vystoupením a přivát atmosféru nadcházejících vánočních dnů.
V den návštěvy bude úplná uzavírka ulic:
- Pražská (v úseku od kruhové křižovatky na Sokolovském náměstí po Masarykovo náměstí)
- Masarykovo náměstí
- Hradecká (v úseku od Masarykova náměstí po křižovatku
s místní komunikací 28. října)
Doba uzavírky: 0:00 hod. - 16:30 hod.,
pro autobusové spoje a zásobování
platí od 13:00 hod. do 16:30 hod.
V době od 13:00 hod. do
16:30 hod. nebude obsluhována autobusová zastávka Masarykovo nám.
Objízdná trasa:
Místní komunikace 28. října - I/2 Pardubická.

8. prosince 2005 ve 14.30 hod.
na Masarykovì námìstí.
Návštěvou našeho města zakončí prezident svůj třídenní
pobyt v Pardubickém kraji.
Půl hodiny před plánovaným příjezdem vás moderátor Martin Ztratílek seznámí s místy, která prezidentský pár navštívil.
Možná právě tyto informace někteří využijí ke svým dotazům,
směřovaným prezidentovi. Z Masarykova náměstí bude prezidentský pár v doprovodu starostky města Ireny Burešové a hejtmana Pardubického kraje Michala Rabase pokračovat v návštěvě místní firmy SVOS.

Inzerce

Jako dar pro prezidenta je připraveno fotoalbum
ve vazbě z přírodních materiálů
s motivem přeloučského náměstí autora Ivo Štěpánka
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Kam s autobusy?
Autobusy v ulici ČSA stavět nebudou. Tak znělo rozhodnutí zastupitelů na pracovním jednání, které svolala starostka
města k problematice výstavby autobusový zastávek. Průjezdem těžkých vozidel touto ulicí docházelo v minulosti k narušování statiky přilehlého domu. Autobusy jsou sice středně
těžká vozidla, ovšem žádný z přítomných zastupitelů na základě těchto skutečností nezvedl pro tuto variantu ruku. Na prosincovém zasedání budou předloženy další návrhy a zastupitelé musí učinit konečné rozhodnutí.

Zrušení
autobusových spojů
Na základě oznámení Krajského úřadu v Pardubicích dochází od platnosti nových jízdních řádů (11. 12. 2005) ke
zrušení následujících autobusových spojů:
620 110 Třemošnice - Heřmanův Městec - Přelouč - Chvaletice - Bernardov
spoj č. 9 z odjezdem Valy, Obecní úřad 16:05 hod. a příjezdem 16:10 hod. Přelouč, Masarykovo náměstí
spoj č. 10 z odjezdem Přelouč, Masarykovo náměstí 15:55 hod.
a příjezdem 16:05 hod. Valy, Obecní úřad
Důvodem zrušení spojů je dlouhodobě vykazovaný nezájem cestujících.

Pomoc seniorům
Město Přelouč nabízí seniorům nouzové signalizační zařízení.
Zařízení bude sloužit vymezené skupině osob z Přelouče
a integrovaných obcí (Lhota pod Přeloučí, Škudly, Mělice, Lohenice, Štěpánov, Tupesy, Klenovka) a také z obce Břehy, se kterou byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o zajišmování místních záležitostí veřejného pořádku.
Jedná se o zařízení, které je připojeno k pevné telefonní
lince. Osoba bude mít u sebe „pager“, kterým se aktivuje nou-
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Přeloučský kalendář
jako vánoční dárek
V těchto dnech se dostává do prodeje nástěnný kalendář
města Přelouče na rok 2006 s novými originálními obrázky
kreslíře Ivo Štěpánka. Jako neobvyklý vánoční dárek si jej můžete zakoupit v Městské knihovně, Informačním centru INFAK,
Kulturním zařízení, na MěÚ dv.č. 4 a ve vybraných novinových
stáncích.

Nakládáte efektivně
s odpadem?
Množství městského komunálního odpadu se neustále
zvyšuje, stejně jako se bohužel zvyšuje skládkový poplatek.
Podle zákona se sazba za ukládání odpadu zvyšuje každé
dva roky.
Je rozdíl zaplnit popelnici obaly od užitkových předmětů nebo biologicky rozložitelným odpadem. Značná část tohoto odpadu totiž končí zbytečně na skládce a za tu pak platíme my
všichni. Zamyslete se proto nad touto záležitostí tak, aby komunální odpad zbytečně neobsahoval takové složky, které lze
využít efektivněji.

zové signalizační zařízení, vytočí se telefonní číslo na Městskou
policii Přelouč, která se na dané místo v několika minutách
dostaví. Dosah zařízení je cca 30 - 50 metrů od telefonního
přístroje.
Cílem projektu je rychlá pomoc osobám, které se dostanou
do situace, kterou nezvládnou samy vyřešit (např. upadnutí).
Žádáme občany, kteří o zařízení mají zájem, aby si vyzvedli „Žádost o přidělení nouzového signalizačního zařízení“
u vedoucí sociálního odboru MěÚ Přelouč.
Signalizační zařízení bude přidělováno prostřednictvím komise sociálně zdravotní vybraným seniorům, kteří budou splňovat stanovené zdravotní a sociální podmínky.

Přeloučský ROŠT
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Přelouč v běhu staletí
Město Přelouč v těchto dnech vydává DVD s názvem „Přelouč v běhu staletí“. Jak název napovídá, jedná se o dokument, popisující dobu od samého vzniku našeho města až po
současnost. Historické snímky, které tento titul nabízí, byly zapůjčeny z městského muzea a pro většinu z nás budou jistě
dosud neznámé. Komentář si můžete jednoduchým přepnutím poslechnout nejen v mateřském jazyce, ale také v anglické a německé mutaci. Věříme, že zhlédnutí tohoto DVD bude
poučné nejen pro místní, ale také pro vaše blízké, kterým chcete naše město lépe představit. Tento dokumentární snímek také vychází v omezeném nákladu v české verzi na kazetě VHS.
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Pomník Jana Dítěte je umístěn na
hřbitově u kostela Navštívení Panny Marie. Alegorická socha je součástí mohutného
náhrobku, které
město nechalo
v roce 1893 vystavět vlasteneckému správci města, jež se zasloužil
o zvelebení a oživení kulturního života.
V listopadu letošního roku došlo k restaurování sochy. Celkové náklady na práce spojené s restaurováním činily 93 500 Kč
a byly financovány ze 70 % Svazkem obcí Podhůří Železných
hor v rámci akce „Architektonické dědictví mikroregionu“. Svazek získal na akci dotaci z Pardubického kraje.

Dne 7. listopadu radní Pardubického kraje Ivo Toman a starostka města Irena Burešová přestřihli pásku, a tím symbolicky
uvedli kruhovou křižovatku do provozu.

Od poloviny prosince budou strážníci městské policie sídlit v této budově. Jsou připraveni i nadále sloužit bezpečnosti občanů
celých 24 hodin denně. Telefonní spojení zůstává stejné.
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Tak jako pro pražáky Petřínské sady, pro lázeňské hosty kolonáda, tak pro přeloučáky jsou častým cílem procházek Slavíkovy ostrovy. K těmto místům, které civilizace téměř ještě
nepoznamenala, vás dovede ulice Labská, nyní však způsobem rozhodně příjemnějším. Její obnova i s novým povrchem
vozovky, opravenými chodníky a vjezdy do rodinných domků
byla pořízena za 4,5 mil. korun.

Zleva: Architekt M. Košař, který navrhl plastiku roštu, starostka města a ředitel Technických služeb města Přelouče.

Kamerový systém je v nové budově již nainstalován.
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Děti, které navštěvují Dům dětí a mládeže, mají postaráno
o další zábavu. Městu Přelouč se podařilo získat od Pardubického kraje grant, který téměř ze dvou třetin pokryl
náklady na zpevnění části
zahradní plochy a pořízení
pingpongového stolu. V jarních měsících tak mohou
zájemci aktivně strávit svůj
volný čas na zahradě u budovy DDM.

Kamenný křížek a zvonička, umístěná u rybníka ve
Škudlech, je nově zrekonstruována. O její obnovu se
na náklady města postaral
Ladislav Jirák z Přelouče.

Inzerce

Ve čtvrtek 24. listopadu se v Občanské záložně sešlo 31 zástupců škol, aby se seznámili s plánem opatření školy při vyhlášení krizového stavu a mimořádných událostí. Seminář vedl
Mgr. Nový a ing. Kuthanová z Krajského ředitelství HZS Pardubického kraje.
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Přeloučský ROŠT

Aktuální informace

Trh práce
na Přeloučsku
Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 10. 2005 evidováno celkem
1 097 uchazečů o zaměstnání, což představuje snížení počtu
evidovaných oproti měsíci září o 40 uchazečů. Celková míra nezaměstnanosti v měsíci říjnu tedy činila v této oblasti 7,47 %
(dle původní metodiky). Na poklesu uchazečů o zaměstnání evidovaných na ÚP se ve značné míře projevilo umístění absolventů škol na trhu práce. Na Přeloučsku bylo k 31. 10. 2005
hlášeno na ÚP celkem 148 volných míst. Na jedno volné místo
připadlo v měsíci říjnu celkem 7,4 uchazeče.
K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např. Vápno (22,81 %), Tetov (21,67), Sovolusky
(19,4 %), Urbanice (15,38 %) Labské Chrčice (15,28 %) apod.
Nulovou míru nezaměstnanosti naopak zaznamenala obec Holotín, nízkou pak Chrtníky (2 %) a Mokošín (3,57 %). V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 6,48 % a z celkového počtu 53 obcí se umístila se svojí mírou nezaměstnanosti
na 15 místě.
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
6,94 % s celkovým počtem 5 586 evidovaných uchazečů.
Úřad práce v Pardubicích evidoval v okrese k 31. 10. 2005
celkem 740 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní
místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 7,5 uchazeče. Na
Přeloučsku bylo k 31. 10. 2005 hlášeno na ÚP celkem 148 vol-

!

ných míst. Na jedno volné místo připadlo v měsíci říjnu celkem
7,4 uchazeče.

ÚP v Přelouči informuje
" Na nástěnkách v prostorách ÚP naleznete nabídky práce, které byly otištěny v Pardubických novinách.
" Každou středu stále probíhají poradenské dny pro firmy, obce
a organizace. Jiné termíny schůzek je nutno dopředu domluvit telefonicky. Výpisy se po domluvě řeší individuálně. (Leoš
Malina, tel.: 466 958 827)
" Každé pondělí je na Úřadě práce v Pardubicích od 8 - 12 hod.
otevřeno v Job klubu poradenské středisko Oblastního inspektorátu práce Hradec Králové. Více na internetových stránkách:
http://portal.mpsv.cz/sz/local/pa_info/oip_hk
Leoš Malina, DiS.
vedoucí pobočky

Inzerce
Inzerce

Zastupitelé města - klub ODS zvou občany k neformální diskusi. Se svými názory, návrhy, kritikou můžete
přijít ve čtvrtek 15. prosince v 17.00 hodin do zasedací místnosti v I. patře Městského úřadu.
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Přeloučský ROŠT

Aktuální informace

Nad vašimi dotazy
S čistotou vody v Račanském rybníčku to na první pohled
žádná sláva není, ale je to kus přírody uvnitř města, a proto
bývá málokdy opuštěný. Současný pohled na vodní plochu je
ovšem skličující. Díky suchému počasí je dosud jen zčásti naplněný, a tak z vodní hladiny ční torza věcí, patřících na skládku.

!

Naši čtenáři si stěžují na páchnoucí bahno, které vyklizením odpadků vlastně neodstraníte. Jak se bude řešit tento problém?
Pokud se jedná o jeho odbahnění, což je dle našeho názoru jediná možnost k zamezení stížností na jeho zápach, toto není v možnostech naší organizace. Nejsme totiž jeho majiteli, pouze nájemci. Je určitá možnost z naší strany alespoň
k částečnému vyčištění, a to z prostoru „loviště“, což by ale
předpokládalo delší dobu jeho vypuštění, a to minimálně po
dobu 14 dnů. Toto ale vyžaduje souhlas od jeho majitele tzn.
města Přelouče.

Pozn. redakce: Současným stavem Račanského rybníčku se budou radní zabývat na své prosincové schůzi. Informace o tom
přineseme v příštím čísle.

Od června 2004 je nájemcem Český rybářský svaz, Místní
organizace Přelouč, který by se měl o rybník starat. Povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy určují mimo jiné „průběžně zabezpečovat čistotu vlastní vodní plochy včetně výpustního zařízení, a to na vlastní náklady“. Samozřejmě, že v první řadě
můžeme „poděkovat“ těm, kteří tento stav zavinili, avšak proč
nájemce takovou dobu jen přihlíží? Naše dotazy tentokrát směřovaly členům výboru místní organizace Přelouč.
Jak často čistíte Račanský rybníček?
V našich možnostech je pouze čištění a úklid hrubých nečistot v průběhu celého roku jak z vodní hladiny, tak při jeho podzimním výlovu, což se pravidelně provádí.
Pokud máte na mysli čištění rekonstrukci-celkové čištění,
tak to bylo před 25 lety. Financoval to tehdejší městský úřad
jako majitel.

Inzerce

Už několik měsíců je ve vodě železná konstrukce, zbytky
kol, krabice....
Předměty, které tam jsou, vyklidíme co nejdříve.
Existuje nějaké období, kdy z hlediska ochrany rybí násady se nesmí dělat zásahy do vodní plochy rybníčku? O jakou dobu se jedná?
V době vysazení nelze žádné zásadní práce provádět. Jedná se o období zhruba březen-říjen.

12 / 2005
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Městská policie informuje
Vzhledem k tomu, že se blíží čas Vánoc a tohoto období bohužel dokáží někteří lidé zneužít v neprospěch ostatních,
připomenu několik základních rad, jak
doslova „nenaletět“ podomním prodejcům
nebo jiným ziskuchtivým podvodníkům.
Jak se chovat bezpečně doma
! Nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Do bytu
vpusmte pouze ty, které dobře znáte nebo se vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč přicházejí. I na první pohled sympatický člověk nemusí mít vždy
dobré úmysly. Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že
vás zná! Mohl si to přečíst např. na štítku na dveřích. Cizí lidi nikdy nevpouštějte do dveří!
! Na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle (Novákovi) nebo v mužském rodu, zvláště v případě, že v bytě žije sama žena.
! Buyte opatrní, nevěřte každému, kdo
vás za dveřmi požádá o pomoc, např.
o možnost si zatelefonovat, pomoc při
nevolnosti či předání zásilky pro vašeho souseda. Situaci můžete řešit, aniž
byste otevírali dveře. Pomoc zprostředkujete např. přivoláním souseda nebo
sanitky apod.
! Mějte důležitá telefonní čísla poblíž
vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě.
! Zamykejte hlavní vchodové dveře.
Pokud bydlíte v přízemním bytě nebo
rodinném domku, nezapomínejte zavírat okna, a to i v případě, že jdete jen
nakoupit.
! Byt zavírejte a zamykejte, i když jdete třeba jen k sousedce, do sklepa nebo s odpadky.
! Udržujte dobré a přátelské vztahy se
svými sousedy. Požádejte je o jejich telefonní číslo, protože v případě potřeby
může být jejich pomoc nejrychlejší.
! Čekáte-li příchod cizího člověku, např.
osobu reagující na váš inzerát, požádejte někoho z blízkých nebo přátel, aby
byl s vámi doma.
! Zdržujete-li se většinou doma a jen
občas jdete někam na návštěvu, zavolejte to svým blízkým, aby vás nehledali.
! Nebuyte důvěřiví ani k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě levné zboží.
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! Strach o sebe má každý z nás, ale
zdá-li se vám váš strach o sebe nějak
nepřiměřený, promluvte si o něm s někým blízkým. Vyhýbejte se čtení zpráv
z černé kroniky, sledování drastických
a nepříjemných scén v televizi nebo rozhovorům na téma „komu se co stalo“.
Jak zvýšit své bezpečí a ochránit svůj
majetek
! Pořiyte si dveřní panoramatické kukátko a pojistný řetízek. Panoramatické kukátko vám umožní vidět široký
prostor za vašimi dveřmi a díky pojistnému řetízku můžete vyřídit některé záležitosti v relativním bezpečí.

! Pokud je to možné, pořiyte si elektronické spínací zařízení, které samo
v určitou dobu rozsvítí a zhasne světlo či televizi. Ve zlodějích tak vyvoláte
pocit, že jste doma, i když tomu tak
nebude.
! Peníze můžete ukládat do banky či
spořitelny. Nemějte doma více peněz
v hotovosti nebo velmi cenné věci, pokud nevlastníte dobře ukrytý nebo zabudovaný trezor. Peníze si radši uložte na účet a cennosti do bezpečnostní
schránky v bance nebo v jiném peněžním ústavu. Své cennosti si raději vyfotografujte, při jejich případném odcizení vám tyto fotografie usnadní jejich
identifikaci.
! Noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost. Pokud potřebujete uložit nebo vybrat více peněz, vezměte s sebou
raději někoho blízkého. Buyte ostražití jak v peněžních ústavech (banka,
spořitelna, pošta), tak u peněžních bankomatů.
! Nikdy se před nikým nechlubte svým
majetkem ani tím, kolik máte peněz.
! Nepůjčujte peníze cizím lidem a nedávejte ani žádné zálohy podomním
prodejcům.

Hlavní zásadou v případě sebemenšího podezření, že byste mohli být okradeni nebo v jakémkoli jiném nebezpečí,
raději ihned zavolejte přímo na linku
tísňového volání 156. Ještě se nestalo,
že by se poctivý člověk při následném
prokazování totožnosti cítil být neprávem
kontrolován.
V současné době také existuje a v praxi již běží slibovaný program pro SENIORY - POMOC V NOUZI. Na pult centrální ochrany umístěný na naší služebně
je již připojeno 7 seniorů, kteří pomocí
tísňového tlačítka dokáží jeho jediným
stisknutím vyvolat poplachový stav. Na
ten reaguje hlídka a okamžitě se na příslušné místo dostaví. Financování projektu jakož i zařízení se nám podařilo
získat od krajského úřadu.
A nyní již k událostem od 20. října do
18. listopadu 2005.
$ dne 21. 10. v 19.00 hod. jsme vyjížděli řešit drobnou krádež do Penny.
Pachatel byl po zjištění totožnosti prověřen, zda nebyl v minulosti trestán
za tento skutek, a poté byla mu udělena bloková pokuta.
$ 23. 10. v 4.30 hod. jsme v jednom bytě na sídlišti domlouvali mladíkovi,
který si po návratu z baru pouštěl nahlas hudbu. Sousedé, kteří na rozdíl
od něho museli vstávat do práce z toho nebyli nadšení.
$ 25. 10. v 17.10 hod. jsme již po několikáté nařídili úklid okolo trafostanic
na sídlišti, kde se schází mládež a po
jejich návštěvě zde bývá „ nastláno“
odpadky. Druhý den hlídka zkontrolovala, zda je proveden řádný úklid.
$ 27. 10. v 9.35 hod. si strážník mimo
službu zapsal SPZ nákladního vozidla, které u vodní elektrárny narazilo
u mostu na zey, tuto poškodilo a z místa nehody ujelo. Případ byl předán PČR
- skupině dopravních nehod z důvodu
náhrady škody na majetku.
$ 27. 10. v 22.10 h. a 28. 10. v 16.50 h.
jsme vyjížděli společně s PČR do jedné z rodin, kde došlo k porušování občanského soužití, a následně druhý
den ke rvačce. Jelikož to nebyl první
případ a jednalo se o podezření ze
spáchání trestného činu, převzala si
oba skutky PČR k dalšímu šetření.
$ 31. 10. v 18.20 hod. opět stejný případ, ale v jiné rodině, kde nevlastní
syn napadl svého otčíma a způsobil
mu zranění. Napadený byl odvezen
k ošetření a následně na policii k podání trestního oznámení.

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace
$ 2. 11. v 16.05 hod. opět drobná krádež, tentokrát v Plusu. Pachatelka po
provedené lustraci byla na místě udělena pokuta.
$ 3. 11. v 15.55 hod. jsme na oznámení
řidiče autobusu nalezli před restaurací u nádraží muže, který si způsobil
úraz hlavy. Poškozenému byla poskytnuta první pomoc, přivolána záchranka a byl převezen do nemocnice v Pardubicích.
$ 4. 11. v 14.55 hod. jsme za potlesku
obecenstva vyváděli z čekárny na nádraží dva opilé a páchnoucí muže,
kteří si zde chtěli ustlat. Jeden z nich
pak o hodinu později ležel před restaurací „Sport“ a někdo z kolemjdoucích mu přivolal záchranku. Lékař konstatoval pouze silnou opilost, muž byl
probrán a hlídka MP zkontrolovala
odchod do místa bydliště. Pochopitelně že doprovod „nebyl zdarma“, ale
byla mu udělena bloková pokuta za
veřejné pohoršení.
$ 5. 11. v 01.45 hod. byla hlídka přivolána do ul. Přemyslova, kde oznamovatelka zaslechla žalostný nářek psa.
Po krátkém hledání byl na zahradě
jednoho z domů nalezen v bazénu
pes, který tam spadl a nemohl vylézt
ven. Hlídkou byl vyloven, převezen na
služebnu, vysušen a druhý den předán majiteli.
$ tutéž noc jsme ještě vyjížděli k požáru kompresorů v jedné z firem v Přelouči. Požár se hasičům podařilo v krátké době uhasit, a tak nedošlo k větším
škodám.
$ 7. 11. v 4.00 hod. jsme usměrňovali
dopravu na kruhovém objezdu z důvodu dopravní nehody před hotelem
Fontána , kde od Pardubic rychle jedoucí řidič nezvládl řízení a čelně narazil do protijedoucího vozidla. Opravdu ošklivě vypadající dopravní nehoda,
kdy osádku auta museli složitě vyprošmovat hasiči. Jak vidíte, vozit bezpečnostní pásy se vyplatí i ve městě!
$ 7. 11. v 16.57 hod. jsme zasahovali na
nádraží ČD, kde měla být napadena
průvodčí cestujícími. Případ skončí na
přestupkové komisi jako přestupek
proti občanskému soužití.
$ 8. 11. v 5.00 hod. jsme vyjížděli do Lhoty k železniční zastávce, kde ležel
zraněný muž, který zřejmě při chůzi
k rannímu vlaku uklouzl a zlomil si
nohu. Byla přivolána lékařská pomoc,
ale zarážející je, že zraněný asi hodinu oslovoval kolemjdoucí, aby mu pomohli, ovšem bezvýsledně!
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$ 8. 11. v 19.01 hod. hlídka opět zasahuje na nádraží, odkud vykazuje opilé bezdomovce. Se začínající zimou
bohužel stále se opakující problém.
$ 10. 11. v 10.15 hod. hlídka po telefonickém oznámení vyjíždí k bývalému
kravínu do obce Štěpánov. Jelikož se
zde stále nachází spoustu „zajímavého“ starého železa, není divu, že se
stále „ztrácí“. Tentokráte bylo krádeži
včasným upozorněním zabráněno.
$ 14. 11. v 10.00 hod. na žádost PČR
spoluzasahujeme při zadržení osoby
podezřelé z mravnostního trestného
činu. Pachatel byl úspěšně zadržen,
navíc byla celá událost jako důkazní
prostředek monitorována kamerovým
systémem.
$ 15. 11. v 6.00 hod. nás informuje zdravotní sestra, že se nemůže dozvonit
k jednomu z pacientů a obává se o jeho život. Hlídka po výjezdu na místo
musela využít svých oprávnění ze zákona a násilím se do bytu dostat. Bohužel se obavy oznamovatelky potvrdily, hlídka na místě našla osobu, která
nejevila známky života. Pochopitelně
z důvodu zjištění příčiny úmrtí se na
místo dostavila výjezdová skupina
služby kriminální policie a vyšetřování.
$ 17. 11. v 1.05 hod. nás volala obsluha
jednoho z barů, že dva hosté zlomili
tága od kulečníků a odmítají škodu
uhradit. Jelikož škoda byla dle obsluhy
750,- Kč a hostům to připadalo moc, celý případ posoudí přestupková komise.
$ 18. 11. v 10.45 hod. pozorný občan ze
Lhoty zavolal na naši služebnu a oznámil, že nákladní automobil vysypal ve

!

Lhotě zámkovou dlažbu. Přitom poškodil nejen sloup veřejného osvětlení, ale i fasádu jednoho z domů. Po
zajištění místa byl případ předán PČR
z důvodu náhrady škody. Naštěstí v inkriminovaný okamžik se v blízkosti
vozovky nenacházel žádný chodec.
$ 18. 11. v 21.20 hod. obě policie společně zasahovaly při rvačce v jednom
z barů v Přelouči. Po „zklidnění“ agresivních aktérů se ukázalo, že jeden
z nich - muž slovenské národnosti má
v naší republice zakázaný pobyt. Případ si proto převzala PČR a cizinecká policie.
Protože se jedná o poslední příspěvek v letošním vydání Roštu, dovolte
mi, abych Vám všem popřál příjemné
prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a do nového roku hodně štěstí
a především pevné zdraví.
Toto je přehled zajímavějších událostí
z naší práce za uvedené období.
V polovině měsíce prosince dochází ke změně sídla městské policie.
Najdete nás na Masarykově náměstí
čp. 47, objekt bývalé lékárny, a to v jakoukoli denní či noční hodinu. Veškerá ostatní spojení se nemění!
Ještě připomínám naše telefonní čísla: 466 959 660, tísňová linka 156, fax:
466 094 104, mobilní tel.: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz
Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč

Inzerce
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AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
SOUz Chvaletice
V pondělí dne 14. listopadu navštívili
chlapci z 9. tříd naší školy Střední odborné učiliště zemědělské ve Chvaleticích. Chlapci se nejprve dozvěděli z úst
pana ředitele ing. Pechmana vše o historii, provozu a nabídkách učiliště, prohlédli si prostory teoretické výuky a nakonec se seznámili se všemi dílnami
sloužícími k odbornému výcviku. Děkujeme vedení SOU za umožnění návštěvy.
M. Bulušek, Bc.

Rodičák pro deváVáky
Dne 3. 11. 2005 se v naší tělocvičně
konala schůzka rodičů a žáků 9. tříd se
zástupci středních škol převážně z našeho regionu. Příchozí se mohli dozvědět vyčerpávající informace o středních
školách a učilištích od 17 přítomných náborářů nejen z Pardubického kraje. Po
vzájemné dohodě probíhala schůzka společně se ZŠ Smetanova ulice.
M. Bulušek, Bc.,
výchovný poradce

hé písně žáci znají z hodin hudební výchovy, živelný projev je proto často strhl
ke společnému zpívání nebo alespoň
k rytmickému doprovodu vlastními dlaněmi. Celý sál ožil společnou energií muzikantů a žáků. Zdá se, že ačkoli mnohé jazzové písně mají věk kmeta, jsou
stále dost živé.
Mgr. Veronika Pokorná

NAŠI ZPĚVÁCI PŘIVEZLI
2 ZLATÉ MEDAILE
Ve středu 9. listopadu se v Pardubicích v Domě hudby sjelo 57 chlapců a jejich učitelů z celého Pardubického a Hradeckého kraje. Soutěž již po čtvrté byla
vypsána jen pro zpěváky kluky s cílem
podpořit hudebnost chlapců a jejich zájem o zpívání. Každá škola měla mož-

HUDBA ŽIVÁ A OŽIVLÁ
V pátek 4. listopadu naši žáci navštívili koncert skupiny VÝVOJ JAZZU z Hradce Králové. Každý týden mají děti možnost zazpívat si za doprovodu klavíru
nebo kytary nebo vlastního rytmického
doprovodu. Malou kapelu složenou z dětských nástrojů jsme si vyzkoušeli, když
ale přijde ke slovu muzika velkých souborů, kapel a orchestrů,nezbývá než použít nám všem známé „konzervy hudby“
- CD. Pro děti dneška je to koneckonců
samozřejmost a mnohé nemají mimo školu možnost poslechnout si a porovnat
zvuk z nahrávky, playbacku se zvukem
živých akustických nástrojů. Kolébkou
dnešní moderní hudby je jazz. Celý pořad
nás provedl vývojem hudby od černošského blues přes jazz, rokenrol a rock
k dnešním hudebním proudům. Zazněly známé kusy (jako např. Když svatí
pochodují - Oh, when the saints, známé v podání L. Armstronga) přednesené chraplavým hlasem připomínajícím
právě pověstného Armstronga za doprovodu typických jazzových nástrojů - trubky, banja, klarinetu a také kytary. Mno-
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nost přihlásit maximálně 4 reprezentanty celkem ve čtyřech kategoriích (1. - 1.
a 2. třída, 2. - 3., 4., 5. třída, 3. - 6. a 7. třída, 4. - 8. a 9. třída). S našimi chlapci soutěžili také žáci ze základních škol s rozšířenou výukou hudební výchovy v Pardubicích a v Hradci Králové. Úroveň soutěže
rok od roku stoupá, zvyšuje se počet zapojených škol a soutěžících.
Naši školu reprezentovali 3 chlapci:
ve 2. kategorii Jan Pokorný, ve 3. kategorii Lukáš Vojtěch a ve 4. kategorii Jakub
Koch. Všichni odvedli výkon na jedničku

a svým podáním si získali obdiv a sympatie poroty. Ostřílení zpěváci Lukáš Vojtěch a Jakub Koch získali pro naši školu
1. místa. Lukáš si ho vyzpíval moravskou
lidovou písní Za tú horú a písničkou známou v podání Jiřího Korna Svítí slunce
nad hlavou. Jakub si publikum podmanil
lidovou písní Na těch panských lukách
a písní, kterou si nedávno mnozí broukali díky soutěži Superstar - Mandy.
Oběma „slavíkům“ děkujeme za reprezentaci školy a města, přejeme mnoho dalších úspěchů, silné a zdravé hlasivky a především radost ze zpěvu a hudby
vůbec.
Mgr. Veronika Pokorná

Plné kontejnery
V pátek 4. listopadu bylo ve škole rušno. Ráno byl na školní dvůr přistaven
kontejner na starý papír. Ten se zanedlouho podařilo dětem z 1. stupně naplnit. V pondělí dostali příležitost žáci
II. stupně, kteří přistavené nákladní auto
během chvilky plně naložili.
Nejvíce sběrového papíru odevzdali
žáci 2. tř. - 1 633 kg, 3. A - 1 481 kg, 5. A
- 1 092 kg a 1. B - 1 020 kg.
Celkem naše děti sebraly 10 722,30 kg
odpadového papíru. Získaná částka bude spravedlivě rozdělena mezi třídní kolektivy a RR SRŠ při ZŠ Masarykovo náměstí.
Děkujeme.
Mgr. K. Pokorná

POZOR!
ZMĚNA INTERNETOVÉ
ADRESY!
www.zsmn.xf.cz
Vážení čtenáři Roštu,
zaměstnanci a žáci ZŠ Masarykovo náměstí si Vám dovolují popřát hezké prožití vánočních svátků a do roku 2006
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!
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Základní škola
Smetanova ul.

ZŠ Smetanova 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 BAKCHUS)

Vetřelci ve škole
4. listopadu do školy pronikli vetřelci, rychle se zorientovali a přeprogramovali, aby vypadali a chovali se jako lidé. Mluvili jen anglicky a jediné, co jim nešlo, bylo kladení otázek.
Vetřelci byli naštěstí herci Vzdělávacího divadla Medvěd
(The Bear Educational Theatre), kteří k nám přijeli s představením „The Alien“.
Žáci 5. - 7. ročníku si během tohoto nevšedního zábavného dopoledne procvičili důležitou anglickou gramatiku - tvoření otázek. Představení také přinutilo žáky zamyslet se nad
otázkou, zda každý cizinec je jejich opravdovým nepřítelem.
Divadlo Medvěd, ve kterém hrají rodilí mluvčí, se setkává
s velkými úspěchy nejen u žáků a učitelů, ale také na mezinárodních konferencích o moderních trendech ve výuce angličtiny.
Protože i nám se vystoupení líbilo, věříme, že „Medvědi“ proniknou do naší školy i v budoucnu.
EH

Návštěva Poslanecké sněmovny
Dne 21.11.2005 se vybraní žáci naší školy zúčastnili akce
,,Junior parlament“ v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
v Praze. Předem obdrželi pravidla jednání a 12 navržených témat diskusí.
Po oficiálním zahájení a informacích o historii Poslanecké
sněmovny zazněla státní hymna a poté slavnostní slib junior
- poslanců. Vybraní členové vlády usedli do předních lavic
a ostatní si ze svého středu zvolili předsedy jednotlivých klubů. Po počátečním ,,boji“ s hlasovacím zařízením přijali žáci
roli dospělých a po rozhodnutí a pořadí témat začali vystupovat jako praví poslanci se svými návrhy a námitkami, o kterých pak horlivě diskutovali. Vzhledem k časovému omezení se
dostalo pouze na 2 témata: 1) Snížení trestní odpovědnosti pod
15 let a 2) Tabák a tabákové výrobky.

Z jednání „juniorposlanců“
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Žáci 8.B v poslaneckých lavicích

Uprostřed zasedání do prostor jednacího sálu nečekaně
vstoupila ,,hlava státu“ - imitátor V. Faltus, v jehož podání se
za řečnickým pultem vystřídala celá řada významných osobností (žijících i zemřelých) z politických a kulturních kruhů.
Dalším významným hostem byl ministr L. Ambrozek, který s dětmi diskutoval o problémech životního prostředí v ČR.
Jednání bylo ukončeno závěrečným projevem pana Severy a rozloučení s dětmi - junior poslanci.
Žáci si tak alespoň na chvíli vyzkoušeli, jak odpovědná
a důležitá je práce poslanců.
E. Waldhansová

Mimořádná událost
V úterý 25. října na škole proběhla akce ,,Ochrana obyvatelstva za mimořádných situací“. Žáci 2. stupně se postupně
seznámili s tím, jak se chovat za těchto situací, jak poskytovat první pomoc atd. Součástí byla i cvičná evakuace budov
po vyhlášení požárního poplachu za účasti HZS Přelouč. V závěru hasiči žákům předvedli hasicí techniku a ukázali vyprošmování raněného z havarovaného auta, což žáci sledovali s velkým zájmem.
VJ

Žáci sledují ošetření zraněného

Vyproštění zraněného z vraku auta

Budou z nás hasiči?
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INFORMACE
ZE ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY
EKOLOGICKÁ VÝCHOVA
Pro letošní školní rok jsme si vybrali tyto čtyři témata.
" Les ve škole. Škola v lese
" Zdraví
" Ohrožené oblasti světadílů
" Odpady
Měsíce říjen a listopad jsme věnovali všemu, co se týká
ekosystému lesa. Do každého okna v dlouhé spojovací chodbě
jsme umístili větvičky, plody, kůru a ukázky dřeva jednotlivých
jehličnatých a listnatých stromů.
Nejmladší žáci si vyrobili lesní dýmky a také malířskou paletu, kam lepili trávy a květy od nejsvětlejšího odstínu po nejtmavší. Zkusili vytvořit frotáž kůry. Hádali zvířecí hádanky. Společně si zahráli pexeso věnované lesu.
Starší žáci vyráběli kachlíky. Plastelínovou „placku“ přitiskli
ke kůře stromů. Placku opatrně sundali a tím vznikla forma pro
sádrový odlitek. Do placky zapíchli dvě špejle, aby se později
dal kachlík pověsit na stěnu. Formu vylili sádrou, opatrně sloupli
plastelínovou formu a odlitek byl hotov.
Na konci listopadu zhodnotíme toto zajímavé téma a nejlepší žáky odměníme.
Eva Urbanová
Školní koordinátor EVVO

PLÁNY VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ
ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY

Listopad
na gymnáziu
% Jako první zasáhla do bojů sportovní olympiády středních škol
volejbalová družstva našich chlapců i děvčat. Obě družstva
zvládla zápasy základní skupiny na výbornou, obsadila 1. místa a postoupila do druhého kola. Zde chlapci zopakovali svůj
výsledek a postoupili do kola krajského, dívky skončily druhé.
% V pátek 18. 11. naše škola zhlédla v městském kině filmové
představení Království nebeské, třída prima pak se zástupci
městské policie a s výchovnou poradkyní absolvovala přednášku na téma Sociálně patologické jevy a protidrogová prevence.
% Další aktuality na www.gymnaziumprelouc.cz

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 jednoty, 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

Jako na každé základní škole tak i ve zvláštní škole čeká
devámáky vážné životní rozhodnutí.
Dvanáct žáků bude v tomto školním roce končit poslední
ročník své školní docházky. Všichni na začátku druhého pololetí budou vyplňovat přihlášku k dalšímu studiu.
Úřad práce v Pardubicích pro ně a pro všechny vycházející
žáky zvláštních škol Pardubického kraje každý rok pořádá burzu odborných učilišm. Tato akce letos proběhla dne 11. 11. 2005
a všichni naši žáci ji měli možnost navštívit.
Všem jim přejeme hodně zdaru při volbě svého profesního
zaměření.
Mgr. Táňa Kurková
vých. poradce

Inzerce

Inzerce
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Pohledy do historie Přelouče

Aniž bychom se pouštěli do filosofických úvah a meditací, cítíme, že v památkách je vepsána tisíciletá historie
naší země, v níž žijeme, a památky z ní činí naši vlast, pomáhají formovat povědomí národa a vyvolávají pocit vlastenectví. Bez nich by náš domov nebyl tím, čím je. Vždym především památky odlišují jedno město od druhého. A tady by
bylo na místě připomenout, že speciálně v našich zemích
- na rozdíl od bližších i vzdálenějších sousedů - právě památky jsou jedinečnou ukázkou, do jak širokých lidových
vrstev umění proniklo. Tato výjimečnost staví naše stavební

Znáte své město?
Místa, která jsme uvedli v minulém čísle, určilo správně
47 soutěžících. Výhercem nástěnného kalendáře „Přelouč 2006“
je J. Vrabec, 17. listopadu, Přelouč.

a sochařské umění na přední místo v Evropě. Ve městech
a na venkově se setkáváme se stovkami staveb a stavbiček,
sousoší a soch, jejichž význam nespočívá jen v umělecké
hodnotě, ale někdy především v tom, že jsou charakteristické pro prostředí, v němž jako příznačný prvek v krajině
ovládají široké okolí a vtiskují ji neopakovatelný ráz. Vypovídají o své době a jsou zároveň pramenem pro poznání
někdejšího života, jeho stránky duchovní a hmotné.
Marcela Danihelková

Které restaurační zařízení se těmito dveřmi otevírá?
Výherce získá opět nástěnný kalendář.

Správné odpovědi z minulého čísla:
1) Restaurace u Rozkošných, dříve U jelena
2) Restaurace Na křižovatce na Václavském náměstí
3) Restaurace U Kynterů v Hradecké ulici

!
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Prosincová výročí a významné dny na Přeloučsku
1. 12. 1928
byly zrušeny okresní politické správy v Pardubicích a v Přelouči a současně byl vytvořen jeden územní celek s názvem Okresní úřad Pardubice
1. 12. 1944
byla uvedena do provozu autobusová linka Přelouč - Turkovice
2. 12. 1993
potvrdil akademický senát VŠCHT Pardubice do funkce rektora na další období prof. Ing. Ladislava Kudláčka, CSc. přeloučského rodáka
4. 12. 1916
se v Přelouči narodil akad. malíř Miroslav
Brotánek, prof. na Stř. odb. škole výtvarné; náměty z krajinomalby čerpal převážně z Polabí
5. 12. 1913
se v Přelouči narodil Miloš Svoboda, mjr.
ČSA, vítěz Velké pardubické steeplechase v r. 1946 a 1952.
V tomto dostihovém závodě startoval celkem jedenáctkrát
5. 12. 1945
zemřel v Praze přeloučský rodák Rudolf
Neuhöfer, klasický filolog, později pracovník min. školství
a osvěty. Byl autorem četných spisů pro školství a vydavatelem latinských klasiků pro školní potřebu
5. 12. 2000
byl položen základní kámen ke stavbě čističky odpadních vod v Přelouči
6. 12. 1795
se v Přelouči narodil Václav Kozelka, ThDr.,
teolog, profesor bohoslovecké fakulty v Praze, v r. 1836 jmenován profesorem vídeňské univerzity
6. 12. 1851
se narodil v Novém Městě na Moravě Bohumil Mareš, teolog, od r. 1887 první evangelický duchovní v Přelouči, literárně velmi činný (Listy Husovy, J. A. Komenský, Dějiny církve křesmanské)
10. 12. 1994
vysvětil královéhradecký biskup Karel Otčenášek kostel ve Vápně na Přeloučsku po ukončení náročné rekonstrukce
11. 12. 2000
projel poprvé budovaným rychlostním koridorem ČD vlak rychlostí 160 km/h. Stalo se tak v úseku
mezi Pardubicemi a Přeloučí
12. 12. 1955
zemřel v Písku Dalibor Doubek, hudební pedagog, varhaník a dirigent. V letech 1923 - 1936 byl učitelem hudby v Přelouči, po roce 1943 ředitel Moravské
filharmonie v Olomouci, od r. 1951 ředitel Hudební školy
v Písku
13. 12. 1914
se v Přelouči narodil Ing. Karel Ptáček, geometr, potomek známé přeloučské muzikantské rodiny, ve
30. a 40. letech známý jako aranžér džezové hudby, působil v předních orchestrech té doby (Gramo-klub Jana
Šímy, Ladislava Habarta, Karla Vlacha aj.)
14. 12. 1912
se narodil v Kladrubech n/L František Pivec (Hanek), sportovní novinář a publicista, býv. čsl. reprezentant ve stolním tenisu, v mládí sportoval v Přelouči (kopaná, tenis). Autor sportovně odborných publikací
14. 12. 1993
byla v Přelouči otevřena prodejna fy QUELLE
15. 12. 1580
povýšil císař Rudolf II. Přelouč na královské korunní město
17. 12. 1910
byli jmenováni čestnými občany Přelouče
poslanci JUDr. Karel Kramář, Karel Adámek, Ing. Jan V. Hráský a JUDr. František Ulrich
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19. 12. 2000
byla v Přelouči dána do provozu prodejna
PENNY MARKET
20. 12. 1918
zastavil okresní hejtman v Pardubicích činnost Okresního národního výboru v Přelouči
20. 12. 1999
zemřel v Pardubicích prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc., rektor Univerzity Pardubice, přeloučský rodák
21. 12. 1865
věnovalo obecní zastupitelstvo v Přelouči
300 zlatých na stavbu Národního divadla v Praze
21. 12. 1944
podlehla v Krasnici partyzánská jednotka
ZAREVO v nerovném boji s kolínským a pardubickým gestapem
21. 12. 1987
byl komplex vodní elektrárny v Přelouči rozhodnutím býv. ONV Pardubice zařazen mezi technické památky
22. 12. 1884
se narodil v Plzni Gustav Adolf Molnár, českobratrský farář v Trnávce na Přeloučsku. Básník a překladatel náboženského směru. Zbásnil listy Husovy „Všem
věrným Čechům“
22. 12. 1889
se narodil v Přelouči Karel Seidl, český operní tenorista, působil v pražském německém divadle, později v Essenu, Kolíně n/Rýnem, Düsseldorfu, po 1. světové válce jako operní pěvec v Plzni, Českých Budějovicích
a v Olomouci. Úspěšný interpret postav Smetanových oper
22. 12. 1900
se narodil v Příbrami Emanuel Vítkovec,
pedagog v Přelouči, významný osvětový pracovník, v 70.
letech působil ve funkci správce Městského muzea
23. 12. 1977
byl zahájen zkušební provoz na prvním
200 MW bloku elektrárny ve Chvaleticích
24. 12. 1954
zemřela v Kladrubech n/L Marta Raphaelová, akademická malířka, cestovala po celé Evropě, kde
se živila malováním. Po návratu se věnovala hlavně portrétní malbě. (Rodačka z Mitavy v Lotyšsku - 21. 5. 1870).
24. 12. 1922
se narodil v Sedlci u Sedlčan prof. Ing., Dr. Miroslav Večeřa, DrSc., od dětství žil s rodiči v Přelouči. Působil jako profesor - později ved. Katedry na VŠCHT Pardubice, nyní Univerzita Pardubice. Rozsáhlá publikační
činnost, přednášky v ČR i zahraničí
26. 12. 1873
se stal prvním čestným občanem obce Svinčany na Přeloučsku jednomyslně místní učitel Antonín
Vagyany
26. 12. 1953
se narodila v Havlíčkově Brodě Kamila Ženatá - Přibáňová, akademická malířka a grafička, žila přechodně s rodiči v Přelouči. Samostatné výstavy v četných
městech ČR i v cizině
27. 12. 1919
zemřel v Kojicích Jan Vozáb, námořní důstojník - major, z četných plaveb přivezl mnoho pozoruhodných předmětů, část sbírek věnoval muzeu v Přelouči.
Ovládal 8 cizích jazyků.
29. 12. 1929
zemřel v Praze Rudolf Šetina, rodák z Lohenic. Katecheta, hudební skladatel chrámové hudby. Představitel cyrilického směru v chrámové hudbě, působil v Hradci Králové, Jičíně, České Třebové a Vysokém Mýtě.
František Hollmann

Přeloučský ROŠT

Anketa

!

Udělená vyznamenání
k výročí vzniku Československa - 28.10. 2005
Naše spoluobčany bude nepochybně
zajímat, že mezi 23 osobami vyznamenanými prezidentem republiky Václavem
Klausem obdržel medaili za zásluhy o stát
v oblasti kultury a umění II. stupně m.j.
i Vladimír Jiránek, známý kreslíř - karikaturista a rovněž autor politických vtipů. Tento bývalý absolvent přeloučského
gymnázia (dříve JSŠ) zde maturoval ve
školním roce 1955 /1956.
Vladimír Jiránek je hradeckým rodákem (6. 6. 1938), v době středoškolského studia bydlel s rodiči ve Chvaleticích,
odkud dojížděl denně na kole do přeloučské školy. Vysokoškolské studium (žurnalistiku) ukončil v r. 1962 na Filozofické fakultě UK v Praze. Celoživotně však
dával přednost svobodnému povolání.
Byl autorem četných kreslených filmů, od r. 1990 byl m.j. kreslícím komen-

ANKETA
Kolik hodláte dát
na vánoční dárky…
Jestlipak jste už napsali Ježíškovi?
Pak by otázka, kolik hodláte dát za dárky, byla bezpředmětná. Časy, kdy nám
nosil vánoční překvapení Ježíšek, jsou
dávno za námi. Zeptali jsme se za vás.
Pokud nemáte své dárky posud poschovávané po nejtajnějších skrýších, berte
tuto anketu jako tip…
Žena okolo 40 let
Letos to bude lehké a drahé - kluci
potřebují počítač.

tátorem v Lidových novinách, od r. 1993-1998 v MF Dnes. V říjnu 1998 získal Cenu humoru Karla Poláčka. Žije v Praze na
Starém Městě. Z doby jeho školního působení na JSŠ v Přelouči si připomeneme
některé jeho spolužáky, např. Josefa Bačkoru, Jaroslava Flegra, Karla Hájka, Jiřího
Hledíka, Zdeňka Košmálka, Františka Láta, Pavla Pavelku, Karla Šemberu atd. atd.
V knize, vydané v r. 1999 ve spoluautorství s Bohumilem Pečinkou s názvem ,,Proti blbé náladě“, vzpomíná na
studentská léta v Přelouči m.j. takto: „Na
první rok vzpomínám s nadšením, protože jsem konečně potkal učitele, jakého
jsem mohl obdivovat. Jmenoval se Píša
a měl nás na latinu a angličtinu. Byl to
takový správný anglický řízek, který po
několika hodinách před třídou prohlásil:
zabývat se budu především tamtěmi dvě-

ma a vy, ostatní, prosím, nerušte, a ukázal přitom na mě a mého spolužáka v poslední lavici. To mi ohromě povzbudilo
sebevědomí, probudila se ve mně obrovská ctižádost a učil jsem se několik lekcí
dopředu...“
Škoda, že se této „poklony“ nedožil
pan doc. PhDr. Josef Píša, CSc. Po ročním
působení v Přelouči přešel na VŠCHT
do Pardubic, kde působil ve funkci vedoucího katedry cizích jazyků. Svoji
úspěšnou pedagogickou činnost ukončil poněkud předčasně dne 12. 7. 1995
v nedožitých 69 letech. Byl to vynikající
člověk, jehož rodinné zázemí je spjato
s naším městem. Jeho matka byla sestrou známého sochaře a kameníka pana Jana Vávry, manželka Bohumila pak
dcerou pana Koblasy z ulice SBS.
František Hollmann

Muž 28 let
26,50 Kč.

Paní 34 let
Vánoce mám hodně ráda. Děti jsou
malé a já se snažím je obdarovávat tak,
jak si přejí. Takže vánoční dárky stojí
u nás kolem 15 tis.

Mladá žena 27
My bychom si rádi nadělili vlastní byt,
takže máme o dvacatery Vánoce postaráno.
Paní 48 let
Každý rok si říkám, že to letos nebudu přehánět, ale nikdy to nedodržím. Bojím se to počítat, aby mě to nešokovalo
- Kosmická suma. Vánoce by neměly být
o penězích, i když jsou drahé.
Paní 51 let
Kalkulovat mě moc nebaví, ale troufnu si odhadnout. Asi 5000, a to bez jídla.

Mladá maminka s kočárkem
… si děláte legraci? S mateřským příspěvkem se ze mě stal sociální případ.

Paní 42 let
Mě Vánoce v podstatě přijdou levně,
protože dárky sysluji už od března. Ale
když přijde den D, nemůžu je najít. Takže
mám nakoupeno na příští Vánoce.

Žena kolem 50
Letos jsme si slíbili, že Vánoce budou
skromné a každý dostane jen jeden dárek, je nás asi 10, tak si to spočítejte,
jak to dopadne s tím jedním dárkem.

Pan 32 let
Pro tříčlennou rodinu plus oběma rodičům tak kolem 10 tis.

Žena kolem 40 let
Já už mám letos dárky nakoupené.
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Pan P
Ani nevím. Dárky obstarají dcery, pak
mě zinkasují.

Odpovídali žáci 9.C ZŠ Smetanova
Filip - 1000 Kč
Míša - asi 500 Kč
Markéta - podle toho, jak zlobili rodiče...
Markéta 2 - 1000 Kč a zbytek dodá Ježíšek...
Petr - Nic, já dárky radši vytvářim!
Tereza - kolem 200 Kč
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Kultura

!

Kulturní služby města Přelouče
PROSINEC 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
2. prosince
pátek
20.00 hod.

126 minut

KREV ZMIZELÉHO
ČR-výpravná historická podívaná, která se odehrává během
2. světové války, vypráví dramatický příběh matky a posléze
její dcery, začíná po vypuknutí 2. světové války milostným
příběhem baltského šlechtice Arna von Lieven a Češky Helgy.
50,- Kč mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

18. prosince
neděle
20.00 hod.

108 minut
3. prosince
sobota
17.30 hod.

90 minut
4. prosince
neděle
17.30 hod.

103 minut
9. prosince
pátek
17.30 hod.

101 minut

HRUBEŠ A MAREŠ
JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ
ČR-po veleúspěšné Nudě v Brně, přicházejí Vl. Morávek,
J. Budař a producent Čestmír Kopecký s další komedií z ryzí
současnosti. Příběh dvou kamarádů do nepohody v sobě koncentruje takřka vše, co nabízí naše skvělá přítomnost i minulost...
70,- Kč mluveno česky mládeži do 15 let nepřístupný

SAMBA BRAZÍLIA (BRASILEIRINHO)
Brazílie/Finsko/Švýcarsko-Brasileirinho představuje divákům
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.
60,- Kč
mládeži přístupný

MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ
19. prosince ANDĚL PÁNĚ
pondělí
ČR-Je časné ráno, v předvečer Štědrého dne, a celé nebe se
17.30 hod.
chystá na velkolepé oslavy Ježíškových narozenin. Jen anděl
20.00 hod.
Petronel jakoby se každému jen pletl pod nohy. Na co sáhne,
to zkazí, ale přitom nikdy nepřizná svoji chybu, čímž si proti
sobě poštve všechny svaté.
90 minut
50,- Kč mluveno česky mládeži přístupný

RYCHLÝ STRIPES
Jižní Afrika/USA-cesta Rychlého Stripese začala před pěti
lety, na závodišti, kde S.Wegner a jeho kamarád scénárista
D.Schmidt sázeli na poníky: „Říkali jsme si, když je na dostizích tak důležité, aby bylo zvíře čistokrevné, co by se asi stalo,
kdyby chtělo závodit nějaké nešlechtěné...?“
50,- Kč mluveno česky mládeži přístupný

23. prosince KLETBA BRATŘÍ GRIMMŮ
pátek
ČR/USA-smyšleným dějem provází sběratelé bájí a pověstí,
17.30 hod.
Jake a Will, kteří cestují sbírají tajemné kletby a předpokládají, že dokáží ochránit lidi před kouzelnými příšerami a zaklínadly. Potřebují notnou dávku odvahy, když se osobně střetnou se skutečnými čarodějnými stvůrami a zaříkávadly.
130 minut
60,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

JESKYNĚ
USA-uprostřed hlubokého lesa v Rumunsku narazí tým vědců
na ruiny opatství z 13. století. Po bližším průzkumu zjistí překvapivou věc - opatství stojí na vchodu do obrovského systému podzemních chodeb. Místní biologové věří, že v jeskyni
by mohl existovat dosud neobjevený ekosystém…
65,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

10. prosince ŠPATNÁ VÝCHOVA
sobota
Španělsko-píše se rok 1960. Ignacio a Enrique vyrůstají v ka20.00 hod.
tolické škole. Protagonisté tohoto trojúhelníku se ve filmu
setkají ještě dvakrát - na konci 70. let a v roce 1980.
Pokaždé je to setkání osudové, pro někoho možná smrtelné...
105 minut
50,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

25. prosince DOBLBA VÁNOCE V KINĚ - FILMY ZA HUBIČKU
neděle
ČR-příběh černé vánoční komedie Doblba! se odehrává v roz15.00 hod.
větvené rodině Mukových. Hlavním hrdinou je Karel Muk,
17.30 hod.
jednoduchý chlapík s jednoduchými sny, žijící poněkud stereotypním manželským životem s Terezou, nevlastní matkou
Karlovy dcery Valinky.
117 minut
30,- Kč mluveno česky mládeži přístupný
25. prosince DISTRIKT! VÁNOCE V KINĚ - FILMY ZA HUBIČKU
neděle
Masarsko-divoký celovečerní animovaný film, který rozhodně
20.00 hod.
není pro děti. Film, který má potenciál stát se kultovním. Modernizovaná verze Romea a Julie. Přátelé versus nepřátelé,
láska versus sex, zločin versus respekt.
90 minut
30,- Kč
mládeži do 15 let nepřístupný

EROS

11. prosince
neděle
Itálie, Hong Kong, Čína, Francie, Lucembursko, Velká Bri20.00 hod.
tánie,USA-třídílný snímek o lásce a sexualitě od tří režisérů,
s odvážnými erotickými snímky z prostředí tří různých kultur.
O manželském trojúhelníku, o marketingovém řediteli a o prvotřídní prostitutce.
104 minut
60,- Kč
mládeži do 15 let nepřístupný
16. prosince OLIVER TWIST
pátek
Velká Británie, Česká republika, Francie, Itálie-oscarový reži17.30 hod.
sér Roman Polanski a scénárista Ronald Harwood společně
oživují klasický román Charlese Dickense o mladém sirotkovi,
který se přimotá k partě kapsářů. 19. století, Londýn.
130 minut
60,- Kč
mládeži přístupný
17. prosince ZABIJI NIXONA
sobota
Mexiko/USA-mrazivé drama nám poodhaluje temnou stránku
20.00 hod.
amerického snu. Je neobyčejně poutavým a tragickým příběhem muže, který byl v roce 1974 dohnán k naplánování atentátu na 37. prezidenta Spojených států amerických. Film je
natočen podle skutečných událostí.
95 minut
60,- Kč
mládeži do 15 let nepřístupný
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26. prosince
pondělí
16.00 hod.

90 minut

KARLÍK A TOVÁRNA
NA ČOKOLÁDY

VÁNOCE V KINĚ
- FILMY ZA HUBIČKU

Velká Británie/USA-pět dětských štastlivců včetně Karlíka
nalezne Zlatý kupón v jedné z Wonkových čokolád a vyhraje
tak exkurzi do legendární výrobny sladkostí, kterou neměl
nikdo šanci spatřit více jak 15 let.
30,- Kč mluveno česky mládeži přístupný

30. prosince FANTASTICKÁ ČTYŘKA
pátek
Německo/USA-vynálezce, astronaut a vědec Dr. Reed Richards
17.30 hod.
stojí jen krůček od uskutečnění svého celoživotního snu - expedice do středu kosmické bouře. Mise probíhá zdárně až do
okamžiku, kdy Reed zjistí, že se mýlil v odhadu rychlosti bouře...
106 minut
50Kč mluveno česky
mládeži přístupný
1. ledna 2006 OSTROV
neděle
USA-je polovina 21. století a Lincoln Six-Echo je obyvatelem
17.30 hod.
obrovského obytného komplexu. Stejně jako ostatní i on doufá, že bude vybrán mezi těch několik málo štastných na Ostrov.
136 minut
mládeži do 12let nevhodný

Přeloučský ROŠT

Kultura

KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE

Zveme všechny děti od 3 do 90 let

Vás zvou na

na představení divadelního souboru

!

DE FACTO MIMO Jihlava

NOVOROČNÍ KONCERT
DECHOVÉHO ORCHESTRU
VLADIMÍRA KOSINY

MODREJ DRAHOKAMEN
anóbrž

ZELENÁ GIZELA A MRKVAJZNÍCI

Středa 4. ledna od 18.00 hodin
OBČANSKÁ ZÁLOŽNA

Zpívají:

Radka Dušková, Josef Vrbický

které se uskuteční dne 11. 12. 2005
od 15.00 hodin v Městském kině Přelouč
vstupné 20,- Kč

HIPOREHABILITACE
Jsme již ve 14 roce trvání a vše probíhá jak má být. Navázány byly kontakty s profesionálními organizacemi, např. léčebna Košumberk, léčebna Havlíčkův Brod a dalšími, kde koně
pomáhají léčit.
Vše lze provádět díky MěÚ v Přelouči - zastupitelům a zaměstnancům, sponzorům a nespočetné řadě občanů města Přelouče.
S přáním Krásných vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce přeje všem za hipoterapii
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Vánoce
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VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
Pondělí 5. prosince - pátek 9. prosince

Od soboty 17. prosince

Vánoční výstava
v Domě dětí a mládeže

Betlémské světlo

otevřeno: po-pá od 8.00 do 17.00 hodin
Pořádá Dům dětí a mládeže Přelouč

Čtvrtek 8. prosince od 15.30 hodin

Pozvání na vánoční setkání

Stejně jako v předchozích letech přivezou i letos skauti do Přelouče světlo z Betléma. Plamínek betlémského světla zapalují
každý rok rakouští skauti v Betlémě, odkud pak letí do Vídně.
Z Vídně ho pak skauti v lucernách rozvážejí vlaky po celé Evropě.
Do Přelouče dorazí betlémské světlo již 17. 12. vlakem z Pardubic s příjezdem v 12:11. Plamínek si budete moci připálit
a odnést ve vlastní lucerně buy přímo po příjezdu vlaku na
přeloučském nádraží nebo v kostele svatého Jakuba nebo na
Vánočním zpívání.

Pravidelně před Vánocemi připravujeme setkání na faře.
Součástí posezení bude přednáška pana Hynka Schustera

BETLÉMY
- SYMBOL ČESKÝCH VÁNOC.
Můžete přinést ochutnat vaše vánoční cukroví,
my budeme mít připravený čaj a medovinu.
Pořádá Charita Přelouč

Pondělí 11. prosince od 15.30 hodin

adventní divadlo „JONÁŠ“
dětí z kostela sv. Jakuba
Čtvrtek 15. prosince od 19 hodin

Sobota 17. prosince od 18 hodin

Vánoční koncert
pěveckých sborů ZUŠ
Místo konání: Občanská záložna
Pořádá ZUŠ Přelouč

Neděle 18. prosince od 16.30 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT
varhanní hudby a chrámového sboru Ad libitum.
Na koncertu zazní vánoční skladby všech století,
vystoupí sólisté Základní umělecké školy Přelouč
Místo konání: kostel sv. Jakuba

VÁNOČNÍ KONCERT
SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU
J.B.FOESTER

Kvintet ReBelcantissimo

OBČANSKÁ ZÁLOŽNA
Uvádí: Renata Klečková
Řídí: Jiří Kupka
Pořádají Kulturní služby města Přelouče

sefardské, hebrejské a jidiš písně
Církev Československá husitská
zve do Sboru Tůmy Přeloučského

Pátek 16. prosince od 18 hodin

23. prosince v 18 hodin před Záložnou

1. adventní koncert
Kmochovy hudby Kolín
večerem provází a zpívá Renée Nachtigallová
šéfdirigent Petr Střiška
SÁL OBČANSKÉ ZÁLOŽNY
vstupenky v ceně 40 Kč k zakoupení na místě
anebo v předprodeji Kulturních služeb města Přelouče
Informace na www.kmochovahudba.cz
Pořádá stavební podnik Přelouč pod záštitou města Přelouče
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Neděle 18. prosince v 17 hodin

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
V programu plném básniček, povídání, folku a koled
vystoupí:
Dechová hudba ZUŠ Přelouč,
Pěvecký sbor Rošmák ZŠ TGM Přelouč,
děti z MŠ Kladenská a ze ZŠ Zdechovice
a hosté Miloš Dvořáček a syn.
K zahřátí možno zakoupit teplé nápoje u stánku p. Alinče
Pořádá: Jiří Drábek av system Přelouč & spol.
(za finanční podpory Města Přelouč a řady sponzorů)

Přeloučský ROŠT

Vánoce
Neděle 25. prosince v 18 hodin

Vánoční koncert
Vlasta Bičík - varhany
Zdena Grossová - zpěv
Církev Československá husitská
zve do Sboru Tůmy Přeloučského

Navštivte Betlém
v kostele sv. Jakuba
24. prosince
25. prosince
26. prosince

15.00 - 17.00 hodin
15.00 - 17.00 hodin
15.00 - 17.00 hodin

Dále před každou mší o Vánocích.

!

25. 12. na Boží hod Vánoční v 9:30 (abychom se po půlnoční mši trochu vyspali) a večerní mše svatá v 18:00 hodin
26. 12. na sv. Štěpána bude mše svatá v 8:00 hodin a večerní v 18:00 hodin.
31. 12. 2005 mše svatá na Silvestra od 16:00 hodin (na
poděkování za uplynulý rok)
1. 1. 2006 mše svatá 9:30 a v 18:00 hodin
„Když totiž všude zavládlo hluboké mlčení a noc v svém běhu
byla v půli cesty, tvé všemohoucí Slovo se náhle sneslo z královského trůnu na nebesích doprostřed země.“
Kniha Moudrosti 18, 14 - 15;
Požehnané Vánoce vám přeje Lubomír Pilka, katolický kněz
farnosti Přelouč

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ
Vás srdečně zve

Pořad bohoslužeb v kostele

do Sboru Tůmy Přeloučského

sv. Jakuba o Adventu a Vánocích
V adventní době budou mše svaté v kostele sv. Jakuba v Přelouči jako obvykle, v neděli v 8:00 a 18:00 hodin. Ve čtvrtek
a v sobotu bude také sloužena mše rorátní od 7:00 hodin ráno
v boční kapli sv. Vavřince (v kostele sv. Jakuba).
O Vánocích budou mše svaté následovně:
24. 12. na Štědrý den ve 24:00 hodin - půlnoční mše svatá

Sobota 24. 12. ve 22 hodin
Štědrovečerní vigilie
Neděle 25. 12. ve 14.30 hodin
Pobožnost na Boží hod vánoční
Neděle 1. 1. 2006 ve 14.30 hodin
Novoroční pobožnost

Inzerce

12 / 2005
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

sídlo:

Masarykovo náměstí 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107

Změny v naší činnosti po Novém roce
Možná jste se již doslechli, že v našem městě dochází k významným změnám v oblasti poskytování sociálních služeb
seniorům a zdravotně postiženým občanům. Rozhodnutím
Krajského úřadu pečovatelskou službu poskytovanou dosud
Domovem důchodců v Přelouči, bude od 1. 1. 2006 zajišmovat
Město Přelouč. Toto rozhodnutí ovlivní i naši činnost.
Od 1. ledna 2006 vzniká nové středisko Caritas - středisko sociálních služeb pro Přeloučsko. Hlavním cílem bude pomoc rodinám, které celodenně pečují o své blízké, nahradit je
v jejich náročné činnosti v případě potřeby. Tyto služby se nazývají odlehčovací, resp. respitní. Druhou oblastí je osobní
asistence lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých. Pečovatelské služby budeme poskytovat pouze malým obcím
na Přeloučsku. V Přelouči to bude pouze rozvoz obědů našim klientům. Doprava seniorů a nemocných lidí zůstává
rovněž aktivizační službou.
Zdenka Kumstýřová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2006
Opět uplynul rok a příprava na Tříkrálovou sbírku 2006 (dále jen TS 06) je v plném proudu. Po loňském, vcelku úspěšném
ročníku nás čeká další těžký úkol. Sama sebe se ptám, zda se
nám podaří překonat ten skvělý minulý rok. Věřím, že ano.
Každá takováto akce je sázkou do loterie a záleží jen na Vás,
zda vyhrajeme či nikoliv.

Proč přispět?
Každého z Vás jistě napadne otázka: „Proč bych měl někomu dávat peníze, z kterých já nic nemám?! Vždyp já od nikoho
taky nic nedostanu a ve svém okolí nemám nikoho, ke komu
by se prostředky z konta sbírky dostaly!“ Opak je pravdou...
Představme si: sedíme si relativně bez starostí, spokojeně
usazeni v křesle a zrovna nám vrtá hlavou výše zmiňovaná
otázka. Dojdeme k závěru, že nám taky nikdo nic zadarmo nedá a že sami máme málo. Radši si zajdu do kina nebo koupím něco na mlsání. V tom zazvoní telefon a kamarád nás zve
do kavárny. No proč ne?! Přemýšlejíce nad tím, co si dáme, vyjdeme z domu. Jenže po pár metrech, ve vteřince nepozornosti, nás srazí auto. Co tey?! Skončíme-li na kolečkovém křesle
nebo připoutáni na lůžko - kdo nám pomůže?! Kde vezmu
prostředky na to, abych se dokázal o sebe postarat? A půjde to
vůbec?! I přes veškerou snahu našich blízkých, bym by chtěli
s Vámi být 24 hodin denně, 7 dní v týdnu - nejde to. I oni se
musí postarat o sebe. Během chvilky každý změní své uvažování. Nikdo z nás neví, co se může v příštích vteřinách stát
právě nám. A nemusí to být jen nepředvídatelné události - am
se nám to líbí či ne, jednou zestárneme a budeme rovněž odkázáni na pomoc druhých. A právě v těchto situacích se dostává ke slovu charita. Kéž bych před dvěmi hodinami dala
onu padesátikorunu těm třem králům, co zazvonili u mých dveří … kdyby, kdyby … Všichni to známe. Nikdy nevíme, kdy charitativní organizace budeme potřebovat sami.
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Tím samozřejmě nechci říct, že si máme své radosti odepírat a „cpát“ vše, co vyděláme na různá konta. Čas od času
ale prospěje, když si to jedno kafíčko s kamarádem upřeme ve
prospěch jiných. Někdo se pak může díky Vaší pomoci postavit na nohy, podstoupit operaci, díky které bude slyšet. Dostane pejska, který mu pomůže nahradit, alespoň částečně, v jeho slepotě oči.
Můj dědeček vždy říkával: „Chovej se tak, aby se druzí
měli lépe než Ty.“ Možná je to utopie, ale v dnešním světě
nám nezbývá nic jiného než naděje a doufat, že si nás někdo
všimne. Vždy se tím řídil. Každý věděl, že když bude potřebovat, může za ním přijít a on mu podá pomocnou ruku. Ale
bohužel ani k tak báječnému člověku, nebyl osud milosrdný
a po dlouhém a těžkém boji s leukémií nás začátkem letošního roku opustil. Ani jemu se nevyhnulo něco, s čím se snažil
svému okolí pomoci. Jeho myšlenky ale žijí i nadále v mém
srdci a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí se jimi snažím řídit. Vždy mi byl obrovskou oporou a tey už to musím
zvládnout sama. A pevně věřím, že se mi to i s Vaší pomocí
podaří. Všichni se musíme poučit z chyb, které jsme v životě
udělali a čerpat ze zkušeností, kterých jsme doposud nabyli.
Doufám tedy, že i Vy se zapojíte do programů charitativních
organizací - am už finančně nebo vlastní iniciativou.

Program sbírky
Program sbírky zůstává zatím veřejnosti utajen, avšak mohu již dopředu slíbit, že se máte na co těšit.

Tříkrálová sbírka 2006
A tey už k samotné sbírce 2006. TS 06 bude probíhat v prvních 14 lednových dnech. Doufám, že nezůstanete lhostejní
k potřebným a zapojíte se do sbírky, alespoň tak jako loni. Byli jste opravdu báječní, za což Vám všem, kteří jste nepřehlíželi problematiku lidí, potřebujících naši pomoc, veliké díky.
DĚKUJEME! I TENTOKRÁT SE BUDEME TEŠIT
NA SPOLUPRÁCI S VÁMI!
za Charitu Přelouč, Jana Krejčíková, koordinátorka sbírky

JAKUB KLUB
Po Novém roce zahájí činnost až v pondělí 9. ledna 2006
z důvodu organizování Tříkrálové sbírky.

HLEDÁME NOVÉ DOBROVOLNÍKY ! ! !
Hledáme lidi dobré vůle ochotné pomáhat druhým.
Můžete nám pomoci v péči o seniory i děti. NABÍDKA
PLATÍ STÁLE !
Veškeré informace Vám rádi poskytneme na tel. čísle 731 402 374.

Přeloučský ROŠT
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE:

Čechová Cecílie
Veverkova

80 let

Hamplová Kateřina
Za Fontánou

Pokorný Josef
Karla Čapka

80 let

Honzů Veronika
Lohenice

Pomahačová Vlasta
Jarošova

85 let

Volejníková Kateřina
nám. 17. listopadu

Jakubíková Vlasta
Libušina

87 let

Chyba František
Lohenice

87 let

Kašparová Marie
Pardubická

89 let

Zachařová Ludmila
Střelova

89 let

Svobodová Františka
Libušina

92 let

JUBILANTI:
Pokorný Jaroslav
Smetanova

75 let

Holoch Jaroslav
SBS

75 let

Sykáček Stanislav
Sluneční

75 let

Staňková Vlasta
SBS

75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA:

Turynová Eliška
ČSA

75 let

Černý Ladislav a Hana

Vančurová Vlasta
Smetanova

75 let

ZLATÁ SVATBA:

Vondráčková Aloisie
Obránců míru

75 let

Machač Oldřich a Helena
Vašátko Jan a Drahomíra

PODĚKOVÁNÍ
Stížnosti ihned, pochvala málokdy.
Ovšem nebývá to vždy pravidlem. Když
někomu stojíte za to úsilí, aby své poděkování vyjádřil, je to mnohdy víc, než
třeba finanční odměna.
Jsme rádi, že máme možnost v našem
měsíčníku taková poděkování uveřejnit.
Vážený veliteli!
Považuji za slušné, abych Vám, Vašemu příslušníkovi a ostatním sloužícím
v uvedený den poděkovala za nevšední
ochotnou pomoc při hledání manžela,
Josefa Pospíšila, nar. 1931, který se ztratil v Přelouči. Bylo to o to horší, že je částečně sklerotik a že naše trvalé bydliště
je v Pardubicích.
Jak jsem zjistila, má Vaše policie velice dobré jméno ve městě i v okolí. V současné době jsme se nacházeli a nacházíme v osadě „Březiňák“ u Klenovky.
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Všichni osadníci jsme nesmírně rádi, že v chatové oblasti několikrát objíždí a osadu kontroluje Vaše policie. Rádi
Vás vidíme a velice si toho vážíme. Již
několikrát Vás zavolali, abyste zde zasáhli proti výrostkům, kteří zde dělali nepřístojnosti. Byli jste vždy rychlí, vždy přijeli a vyhověli. Za Vaši poctivou práci
Vám srdečně děkujeme a je nás více,
včetně sousedů. Já Vás prosím o poděkování strážníkovi, který mi pomohl najít manžela. V tom rozčilení a šoku jsem
se ani nestačila zeptat na jeho jméno.
Vyřiyte mu prosím srdečný dík za jeho
velkou ochotu.
Srdečné díky všem a s úctou manželé Pospíšilovi.
Květa Pospíšilová

Studentská

Karla Čapka
Obránců Míru

vání opravy propadlin ve vozovce před
mým domem.
Ing. Miloslav Jirout, Jarošova

Rád bych touto cestou poděkoval
všem, kteří pomohli zajistit akce Junáka
Přelouč v právě končícím roce. Jmenovitě bych rád poděkoval alespoň těm, kteří
nám pomáhají dlouhodobě. Je to především Informační centrum INFAK, Pekárna
Jenta, Pivovar Pardubice a autobusová
doprava AP Tour. Za všechny přeloučské
skauty děkuji všem těmto společnostem,
protože pomáhají, i když nemusí.
Ing. Pavel Matouš,
vedoucí střediska Junáka

Chci touto cestou poděkovat starostce města Přelouče, paní I. Burešové, vedoucímu správy majetku a infrastruktury
panu P. Myškovi a panu J. Kocourkovi, vedoucímu Vodovodů a kanalizací Pardubice a.s., středisko Přelouč, za zorganizo-
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
psychologie
KAST, Verena
Otcové-dcery, matky-synové. Práce s rodičovskými komplexy jako cesta k vlastní identitě.
Praha: Portál, 2004.
vojenství
SUVOROV, Viktor
Stín vítězství.
Praha: Naše vojsko, 2005.
SHAW, Antony
Druhá světová válka den po dni.
Praha: Naše vojsko, 2004.
vlastivěda
MALINA, Jakub
Staroměstský orloj. Průvodce historií
a esoterním konceptem orloje.
Praha: Eminent, 2005.
cestopisy
TOLČINSKÝ, Alexander
Příliš brzy na snídani. Irák - pohled zblízka.
Praha: Dokořán, 2004.
BUDINSKÝ, Libor
Srí Lanka: Nejkrásnější ostrov světa.
Praha: Mladá fronta, 2005.
životopisy
JANDOUREK, Jan
Když papež odchází.
Brno: Petrov, 2005.
MAC CALMAN, Iain
Poslední alchymista. Hrabě Cagliostro,
mistr magie ve věku rozumu.
Praha: Vyšehrad, 2005.
KRÁSNÁ LITERATURA
ADAMCOVÁ, Marie
Klamošské vzpomínky.
Praha: Rodiče, 2005.
FAULKNER, William
Prapory v prachu.
Praha: Mladá fronta, 2004.
WALTARI, Mika
Cizinec přichází.
Praha: Knižní klub, 2005.
PRO MLÁDEŽ
WEBER, Kenneth
Kriminální případy s otevřeným koncem.
40 případů k řešení pro mládež od 13 let
a dospělé.
Praha: Portál, 2005.
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WEISSERT, Frank
Rybaření pro kluky a holky.
Líbeznice: Víkend, 2003.
ŽIVEL
Živel voda. Voda v kulturně-společenských
souvislostech, voda v přírodě, voda ve
službách člověka, voda a životní prostředí člověka.
Praha: Koniklec, 2005.

PODĚKOVÁNÍ
dětem z 1. stupně ZŠ Smetanova ul., které vytvořily nádherné obrázky s náměty
televizních Večerníčků. Letos totiž uplynulo 40 let, kdy se děti mohly podívat
poprvé na dnes již klasickou postavičku.
Děkujeme všem pí učitelkám, které
pomáhaly dětem při jejich práci.

VÝZVA
pro všechny, kteří chtějí ukázat, co umějí
- své výrobky pletené, vyšívané, paličkované, háčkované, keramické, drátované
a jiné, je mohou přinést během prosince do knihovny. Od 9. 1. 2006 do 3. 2.
2006 budou k vidění na výstavě v prostorách knihovny. Děkujeme všem, které
naše výzva osloví a těšíme se na spolupráci.
Vždy v Po, St 8-12, 13-18 a v Út, Čt 12-16.
PŮJČOVNÍ DOBA o vánočních svátcích
St 28. 12. 2005 8-12 13-18
Po 2. 1. 2006 8-12 13-18
Hezké prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2006
přejí všem čtenářům
pracovnice Městské knihovny.

Pojezte lyžovat
- skauti pořádají pro veřejnost další sérii výjezdů na hory
Také v letošním roce připravují přeloučští skauti
pro všechny občany města výjezdy na hory. Výjezdy
jsou plánovány od ledna do března a celkem bychom
měli vyjet pětkrát (podaří-li se zajistit prostředky).
Předpokládaná cena bude pro děti do 15 let, starobní a invalidní důchodce 120 Kč a pro dospělé 140 Kč
za jeden výjezd.
Střídat budeme lyžařská střediska v Krkonoších
a Orlických horách.
Předpokládané termíny jsou vždy v sobotu konkrétně 7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2. a 4. 3. Odjezd bude od Penny Marketu vždy v 7:00
a návrat kolem 18:00. Po dohodě lze zastavit také na vlakovém nádraží. První výjezd
bude v sobotu 7. 1. 2006 do JánskýchLázní. Hlásit se můžete v informačním centru
INFAK do úterý 3. 1. Přihlášení a zaplacení předem je nutné. Všichni jste zváni.
Podrobnosti o dalších výjezdech zveřejníme v příštím Roštu
a na www.junakprelouc.cz.
Pavel Matouš
Také si, milé dámy, myslíte, že by vám prospělo protáhnout si zas jednou ztuhlé svaly?
Máte jen obavu, že už jste dlouho necvičily a že byste
nestačily tempu? Tak právě pro vás je určena speciální hodina protahovacích a relaxačních cviků při hudbě v mírném rytmu. Cvičení vede MUDr. Z. Kracíková každé úterý
od 17.00 do 17.50.
V úterý a ve čtvrtek od 18, od 19 a od 20 hodin probíhají i nadále oblíbená kondiční cvičení, která se nyní platí
jednotlivě každou hodinu, může si tedy přijít kdokoli zacvičit.
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Přelouč na Slovensku určitě nezapomenou
Dne 15. 10. 2005 se ve městě Vrbové na údolní nádrži Čereňec na Slovensku konaly největší veřejné závody v lovu
ryb udicí přívlačí. Za MO ČRS Přelouč jelo na tuto akci 14 závodníků. Po pěkném přivítání ze strany pořadatelů jsme se mohli
připravit na další den, kdy se konal závod. Počasí přálo a ryba, s tou si musel poradit každý jak uměl. Po čtyřech kolech na

45 minut jsme odhadovali umístění do první desítky. Jaké však
bylo překvapení při vyhlašování výsledků. Z úst ředitele závodu
plynula slova: ,,prvé mesto obsadil pretekár Josef Koláčný Přelouč“ neskutečné ovace a první cena - zájezd na Rio Ebro do
Španělska za 19. 000,- Sk to byl šok. Poté následovalo ,,druhé
mesto obsadil pretekár Jaroslav Tomášek Přelouč“ opět ovace a velká radost. Co se nestalo. Při vyhlašování třetího místa

slyšíme ,,tretie mesto obsadil pretekár Ladislav Hlína Přelouč“
tak to byl ,,nářez“. Nekončící ovace a radost u přeloučských
závodníků nebrala konce. Ceny předal primátor města a ředitel závodu spolu se sponzory. Ze 140 závodníků jsme obsadili první tři místa, tak na to asi na Slovensku dlouho nezapomenou. Vše bylo dokumentováno Slovenskou televizí STV-2
a tiskem. Nakonec musím uznat, že upřímné gratulace a uznání
od slovenských
závodníků potěšilo a vůbec
nám nepřišlo,
že jsme v cizině. Vždym nedávno jsme byli
jedna republika
a tey v rámci
EU jsme zase
spolu. Při závodě se lovil ponejvíce pstruh
duhový a štika. Největší ryba závodu štika 65 cm. Nástrahy
twistr (modrá, bílá), rotačka (zlatá) a wobler (Hornet). Pořadatelskou službu zvládli místní na jedničku a za rok se těšíme na
jejich ,,vyprážané kapry“. Ještě musím uznat, že mám z našich závodníků upřímnou radost, jaké jméno dělají Přelouči
a naší místní organizaci ČRS.
Petrův zdar
Václav Nekvapil
nekvapil@seznam.cz, tel. 608 028 040

FbC Maddox dále na vítězné vlně
Během posledního měsíce pokračovala soutěž florbalistů
dalšími šesti zápasy, kdy na pořadu bylo 3. - 5. kolo. Tým si odnesl ze všech zápasů plný počet bodů a vévodí s přehledem
tabulce.
23. 10. Chlumec n/C
5. FbC Maddox Přelouč-FbK Česká Třebová 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)
Branky: Polívka 2, Vančura, Pšenička, Lelek, Bulíček
6. FbC Maddox Přelouč-FbK Kostelec n/O 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Branky: Vančura, Polívka, Bulíček
6. 11. Vysoké Mýto
7. FbC Maddox Přelouč-FBC Sokol Ústí n/O 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Branky: Sedláček, Jadrníček, Polívka
8. FbC Maddox Přelouč-Orel Rtyně v Podkrkonoší 4:2
Branky: Pokorný 2, Polívka, Škuta
(2:1, 2:1, 0:0)
20. 11. Rokytnice v Orlických horách
9. FbC Maddox Přelouč-Sokol Fighter Pardubice 9:1
Branky: Bulíček 2, Král, Kurka, Novák,
(2:0, 2:1, 5:0)
Pokorný, Polívka, Jadrníček, Ledecký
10. FbC Maddox Přelouč-FTC Vysoké Mýto 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Branky: Vančura, Novák
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Statistiky - kanadské bodování:
Pokorný 14 (7+7); Polívka 12 (7+5); Bulíček 11 (7+4); Vančura 9 (5+4); Ledecký 8 (4+4); Novák 7 (4+3); Jadrníček 7 (3+4);
Kurka 5 (3+2); Lelek 5 (1+4); Sedláček 2 (2+0); Pšenička 2 (1+1);
Král 2 (1+1); Škuta 1 (1+0)
Statistiky - brankáři:
Výborný 9 záp. 18g =2,00; Jarolím 1 záp 1g =1,00
Tabulka soutěže po 5. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FbC Maddox Přelouč
10
TJ Sokol Nová Paka-Falcons
10
FTC Vysoké Mýto
10
Orel Rtyně v Podkrkonoší
8
FbK Kostelec n/O
8
FBC Sokol Ústí nad Orlicí
8
FbK Gymnázium Česká Třebová 8
FBC REAST TJ Jablonné n/O
8
Fighter Sokol Pardubice
10

8
6
6
4
4
3
3
2
0
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více na www. fbcprelouc.cz
(Petr Sedláček)
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Basketbalová sezona již v plném proudu…
Do 59. sezony přeloučského basketu bylo přihlášeno
6 družstev:
Naši nejmladší minižáci pod vedením J.Daška a R.Konvaliny sbírají body v oblastním přeboru. Zatím získávají cenné
zkušenosti... a po 8 odehraných zápasech jsou bez vytouženého vítězství. Jejich soupeři byli: SŠB Pardubice „A“ (6:49, 24:39),
BK Pardubice (10:78, 6:85), Havlíčkův Brod (5:70, 9:68) a Studánka Pardubice (26:46, 30:53).
Oblastní přebor reprezentují i mladší žáci „B“ s trenérem
J.Mačkem. Poprvé ve starší kategorii předvedli vyrovnané zápasy s TJ Trutnov (42:44, 40:42) a Sokolem Jilemnice (48:52,
53:57).
Velkou radost nám udělali mladší žáci „A“, kteří pod taktovkou L.Pacáka, M.Buluška a M.Půlpána vybojovali v září postup do celostátní ligy!!! Úvodní vítězné zápasy s BK Jihlava
(68:50) a BBK IVES Brno (80:69) slibují do budoucna parádní
podívanou.
Nejvíce si zatím domácí palubovky užívaly ženy (trenér
Z.Duda) a vedly si opět výborně. Vyhrály v oblastním přeboru
s SŠB Pardubice „B“ (88:68), BSK TJ Jičín (83:55), SPŠ Náchod
(90:44), TJ Jiskra Havlíčkův Brod (86:83), SK Týniště n.Orlicí (82:60),
TJ Jiskra Ústí n.Orlicí (62:40) a prohrály pouze s TJ Pardubičky

(59:65), Sokolem Hradec Králové (91:64) a BK LOKO Trutnov
(61:89).
O nejlepší umístění v oblastní soutěži bojují muži „B“ —
většina loňských dorostenců — pod vedením P.Tužila st. i ml.
a V.Priessnitze. Přechod z mládežnické kategorie do mužské
soutěže bývá problematický, ale naši muži ho zvládli na výbornou. Porazili Gymnázium Žamberk (82:75), SK Botas Skuteč (87:60) i TJ Jiskru Ústí n.Orlicí (90:68), podlehli jen v Havlíčkově Brodě (52:77) a Heřmanově Městci (66:75).
Muži „A“ jsou nováčci ve Východočeské lize, ale vůbec tak
nepůsobí! Trenéři J.Priessnitz a L.Král jsou jistě s jejich výkony
spokojeni. Zatím sehráli vítězné zápasy s BVK Holice (73:46),
BSK TJ Jičín „B“ (95:87) a Teslou Pardubice „B“ (86:75), prohráli se Sokolem Hradec Králové (65:96) a velmi těsně s Českou
Třebovou (81:85), Spartakem Choceň (75:82), Hořicemi „A“ (87:93),
Vysokým Mýtem (63:80) i Chrudimí (73:75).
Škoda jen, že tak výborný basket nemůžeme sledovat
v nové přeloučské hale a musíme odjíždět k domácím zápasům do haly ve Chvaleticích! Nebude dlouho trvat a rozměry hřiště v Sokolovně budou nevyhovující i pro vyšší soutěže mládežnických kategorií! Dočkáme se výstavby???
Uvedené výsledky do 18. 11.

Dana Rambousková

VÝSLEDKY HC JESTŘÁBI PŘELOUČ (HOKEJBAL)
A - TÝM (1. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA)

STARŠÍ DOROST (NÁRODNÍ LIGA - sk. VÝCHOD)

28. 10. LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ - JESTŘÁBI 2 : 5
Branky: Čapek 2x, Šmíd, Komůrka, Štefanský
(0:0, 0:3, 2:2)

30. 10. AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁL. - JESTŘÁBI 2 : 4
Branky: Malý 2x, Štefanský, Kubát
(0:1, 1:0, 1:3)

6. 11. NIOSPORT VLAŠIM - JESTŘÁBI 5 : 4 na sam. náj.
Branky: Horák 2x, Čapek, Slanina
(2:0, 1:1, 1:3 - 1:0)

5. 11. HBC SVITAVY - JESTŘÁBI 1 : 6
(0:2, 0:3, 1:1)
Branky: Malý 2x, Škuta, M. Kryštof, Štefanský, Mucha

12. 11. JESTŘÁBI - KERT PARK PRAHA 3 : 2 na sam. náj.
Branky: Komůrka, Stoklasa, Slanina
(0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)

12. 11. JESTŘÁBI - HBC SVITAVY 2 : 0
Branky: Kubát, Škuta

13. 11. JESTŘÁBI - SNACK DOBŘANY 2 : 1 na sam. náj.
Branky: Tesák 2x
(1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)

12. 11. JESTŘÁBI - AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁL 4 : 5
Branky: Štefanslý 2x, M. Kryštof, Mucha
(2:0, 0:2, 2:3)

20. 11. JESTŘÁBI - NIOSPORT VLAŠIM 0 : 3 (0:0, 0:1, 0:2)

Dorostenci přezimují na 3. příčce z tříčlenné skupiny. Na druhé místo jim chybí 3 body a na místo první 6 bodů.

B - TÝM (2. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA)
29. 10. JESTŘÁBI B - HBC SVITAVY 3 : 1
Branky: Kantor, Mašek, Minařík

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

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

STARŠÍ ŽÁCI (MČR - DIVIZE VÝCHOD)
23. 10. SOKOL NÁCHOD - JESTŘÁBI 8 : 0 a 15:2

29. 10. JESTŘÁBI B - KOMETA POLIČKA 3 : 1 (0:0, 2:1, 1:0)
Branky: Krejčí, Filip, Málek

30. 10. LOKO ČESKÁ TŘEBOVÁ - JESTŘÁBI 7 : 1 a 12:1

5. 11. JESTŘÁBI B - LOKO ČESKÁ TŘEBOVÁ B 11 : 1
Branky: Krejčí 2x, Horák 2x, Filip 2x, Škuta,
(3:0, 2:0, 6:1)
Riedel, Minařík, Spáčil, Čížek

13. 11. JESTŘÁBI - KOMETA POLIČKA 4 : 8 a 4 : 12

B- tým je po podzimní části na 4. místě s jedenáctičlené tabulky.
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5. 11. JESTŘÁBI - HBC SVITAVY 0 : 6 a 1 : 9

20. 11. JESTŘÁBI - ALFA PARDUBICE 0 : 11 a 0 : 11
Fáda Novotný

Přeloučský ROŠT

Sport

!

Přelouč kojila reprezentanty
Seniorská reprezentace České republiky postoupila na MS v Německu poprvé v historii samostatné ČR.
Postup si svěřenci Karla Brücknera
vybojovali v barážových utkáních s Norskem.
V prvém utkání v Oslu a v odvetě
v Praze nastoupilo v základní jedenáctce 9 hráčů, kteří hráli na turnaji v Přelouči.
Na rozhodující barážové zápasy bylo trenérem Brücknerem nominováno celkem 23 hráčů, z toho 16 hráčů vyběhlo
na přeloučský trávník, aby zde reprezentovali své žákovské kluby na nejstarším
mládežnickém fotbalovém turnaji v České republice.
Petr Čech (Vikt. Plzeň - 1996), Jaromír Blažek (Slavia - 1987), Antonín Kinský (ČR, Bohemians - 1988, 1989), Zdeněk Grygera (Svit Zlín - 1994), Marek
Jankulovski (B. Ostrava - 1991), Tomáš
Ujfaluši (Sigma Olomouc - 1992), David
Jarolím (Slavia - 1993), Pavel Nedvěd
(Škoda Plzeň - 1987, Karel Poborský (ČR,
Č. Budějovice - 1985, 1986), Jaroslav Plašil (SK H. Králové - 1995, 1996), Tomáš
Rosický (Sparta - 1994), Vladimír Šmicer (Kovo Děčín - 1986), Milan Baroš
(B. Ostrava - 1995, 1996), Marek Heinz
(Sigma Olomouc - 1992), Tomáš Jun (Sparta - 1997), Jiří Štajner (Slavia - 1990). V závorce je uveden klub, za který hrál reprezentant v žákovské kategorii a v kterém
roce startoval v Přelouči.
Požádali jsme velkého příznivce přeloučského žákovského turnaje, sportovního novináře Jaroslava Šálka, aby při
příležitosti srazu reprezentantů, popřípadě jiných příležitostech „vyzpovídal“ některé z nich.
A zde je jeho výsledek.

Na penaltu jsem už nešel…
TOMÁŠ ROSICKÝ, hráč Borussie Dortmund, hrál v Přelouči na 38. ročníku
v roce 1994 za Spartu. Probojovali se
do finále proti Bohemians, po remize
1 : 1 přišly na pořad penalty. Sparta vyhrála 4 : 3.
„Od chvíle, kdy jsem neproměnil penaltu proti Finsku, se mně každý na pecky ptá. Došlo na ně i tehdy v Přelouči, byl
jsem ale pátý, a už jsem na řadu nepřišel, Bohemians poslední neproměnili. Mimochodem jsem celou atmosféru a pro-
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středí v Přelouči znal už předem, protože tam přede mnou hrál můj brácha
Jirka. Je to neopakovatelné. Považuji tento turnaj za nejslavnější u nás, a jsem
přesvědčen, že tu mnoho kluků začalo
svou budoucí kariéru.“

Stříbro pro „zrádce“…
KAREL POBORSKÝ, hráč SK Dynamo
České Budějovice, si zahrál v Přelouči
dvakrát. První start na 29. ročníku za ČR
13 v roce 1985 se mu vyvedl, získal svou
první medaili v životě, za rok se mu 30. jubilejní ročník naopak s Českými Budějovicemi příliš nezdařil.
„Jako žák Českých Budějovic jsem byl
nominován do výběru České republiky 13,
a co čert nechtěl, probojovali jsme se do
finále právě proti mým Budějkám! Vzpomínám, jak si mě kluci dobírali a nejednou se ozvalo, zda to poctivě zvládnu. Ale spíše z legrace. Nakonec jsme
prohráli 0 : 2 a mám tedy doma jen stříbrnou medaili. Byl to můj první velký
turnaj v životě, a upřímně prohlašuji, že
jsem pak zažil několik dalších, včetně třeba mistrovství republiky, ale přeloučské
atmosféře a organizaci se nikde nevyrovnali. Za rok jsem hrál za Budějovice
jen o jedenácté místo a prohráli jsem
s Hradcem Králové 0 : 1.“

Chytil jsem jednu pecku
PETR ČECH, brankář anglické FC Chelsea, se zúčastnil jubilejního 40. ročníku
v roce 1996 v brance Viktorie Plzeň.
„Neprobojovali jsme se tehdy mezi
poslední, hráli jsme o 11.místo s Mladou
Boleslaví. Skončilo to 0 : 0, na penalty
jsme vyhráli 4 : 3, jednu jsem chytil. Je
to turnaj rovnající se mistrovství republiky, jezdí se tam podívat celá plejáda trenérů, kteří sledují jednotlivé hráče, a věřím, že nejeden se dík Přelouči octl brzy
v hledáčku a učinil první kroky své budoucí kariéry. Všichni kluci o tom vědí
a snaží se něčím přesvědčit. Teprve později jsem se dozvěděl, že tam ve stejném
roce hrál i Milan Baroš za Baník Ostrava, ale tehdy jsme se ještě neznali a určitě netušili, že se jednou sejdeme v národním mužstvu. Přeji Přelouči dalších
padesát let!“

Gólem jsem přispěl na bronz
MILAN BAROŠ, hráč anglické Aston
Villy, se podíval do Přelouče dvakrát jako
hráč Baníku Ostrava. První start v 39. ročníku v roce 1995 mu vynesl bronz. Za
rok jen páté místo.
„V boji o bronz jsme hráli s Tatranem Prešov, těžké utkání, vyhráli jsme
2 : 0 a já dal druhý gól. Za rok jsme porazili Piešmany 4 : 0, zase jsem se jednou
trefil. To tam hrál také Petr Čech, ale neznali jsme se. Tenhle turnaj musí pokračovat dalších padesát let, pro každého
účastníka je to ve čtrnácti letech první
šance se ukázat, zápasy sleduje plno trenérů, nejen mládežnických. Možná, že si
někdo všiml i mně (směje se).“

Odstartoval jsem do světa
PAVEL NEDVĚD, hráč Juventusu, je
dodnes nejslavnější účastník přeloučské
historie: V roce 2003 získal Zlatý míč pro
nejlepšího fotbalistu Evropy. Zúčastnil se
31. ročníku v roce 1987 v dresu Škody
Plzeň a neodjel s prázdnou.
„Už tehdy jsem byl v péči mého trenéra a vlastně druhého táty pana Žaloudka, který také do Přelouče zajel. Hráli jsme o třetí místo s Teplicemi, vyhráli
2 : 1, takže mám ve sbírce trofejí i bronzovou medaili. První v životě. Přelouč nemá u nás dodnes konkurenci, v atmosféře, organizaci, obětavosti funkcionářů.
Už padesát let? To je k nevíře…“

To bude asi sláva!
JIŘÍ ŠTAJNER, hráč německého Hannoveru, nastoupil ve 34. ročníku v roce
1990 za žáky Slavie.
„Už nevím, kolikátí jsme skončili, ale
byl to výbuch, někde na konci, zklamání. Ale vzpomínám rád, legrace ve škole,
kde jsme bydleli, kamarádství s kluky
z dalších klubů. Na to padesáté výročí
bych se rád podíval, to bude určitě sláva.“
Pozn.: Slavia Praha v roce 1990 hrála
o konečné umístění na 11-12 místě a prohrála s výběrem ČR „13“ v poměru 0 : 3.
J. Šálek a F. Křivka

31

!

Inzerce

Inzerce

Přeloučský Rošt - měsíčník, č. reg. PA/12-R78, číslo 12 - 2. prosince 2005, Vydává: Město Přelouč, Masarykovo nám. 25, 533 01 Přelouč,
IČO 00274101. Šéfredaktorka Jiřina Dlasková, ilustrace Jitka Myšičková, vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1350,
sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Masarykovo nám. 25, 533 01 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz,
podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992.
Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora.

