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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

Rada města Přelouče
72. schůze se konala 5. září
V Přelouči a místních částech zajiš>uje správu, údržbu a obnovu systému
veřejného osvětlení příspěvková organizace Technické služby. Firma Citelum a.s.
předložila nabídku v oblasti přenesené
správy veřejného osvětlení radním města, kteří návrh posoudili a z důvodu nevýhodnosti pro město ho zamítli.
Radní schválili uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Přelouč a obcí Vápno u Přelouče o sociálně právní
ochraně dětí.
Z důvodu nedostatku finančních prostředků na nenárokové složky platu radní jednomyslně rozhodli o novém platovém výměru pro ředitele ZŠ Smetanova
Mgr. Františka Jelínka.
Radní dále projednávali nabídku firmy Inoteska - ct, Česká Třebová na spolupráci při evidenci dopravních přestupků.
Dle informací velitele Městské policie Přelouč je nabídka finančně vysoká a nabízené služby vykonávají přeloučští strážníci s využitím zakoupeného digitálního
radaru. Z tohoto důvodu radní nabídku
zamítli.

73. schůze rady města se konala
19. září.
Radní vzali na vědomí:
" zprávu z místní samosprávy Mělice, zá-

pis ze schůze osadního výboru Klenovka, sportovní komise a zápis sociálně
zdravotní komise.
V druhé polovině listopadu by měli
sídlit městští policisté v budově na Masarykově náměstí. Radní se podrobně
seznámili s přípravnými pracemi, souvisejícími se změnou jejich působiště.
V této budově bude nainstalován nový
kamerový dohlížecí systém, který díky
zvýšenému počtu kamer slibuje zajištění větší bezpečnosti občanům. Prostory
pro odtahy vozidel prozatím ale zůstávají i nadále ve firmě SVOS Přelouč.
Od listopadu by se měla opět otevřít restaurace v přízemí Občanské záložny. Radní schválili předloženou smlouvu o nájmu, uzavřenou mezi městem
Přelouč a firmou Starbuck. Ideová koncepce firmy je velmi lákavá. Součástí
restaurace by měla být vinotéka, obsahující přes 70 druhů nejlepších francouzských vín za bezkonkurenční ceny.
Pronajímatelé také připravují projekt rozsáhlé výstavní síně s kvalitou odpovídající pražským galeriím, kde už mají své
zkušenosti. Díky doprovodným hudebním
akcím si slibují zájem příznivců alternativních směrů. Je pravda, že Občanská
záložna už dlouhá léta čeká na obnovení svého kulturního a společenského významu, ale jak širokou veřejnost osloví
realizovaný projekt, ukáže teprve čas.

Stalo se
# 1. září se starostka zúčastnila zahájení nového školního roku
na ZŠ Masarykovo náměstí, místostarosta na ZŠ Smetanova
# 1. září se starostka zúčastnila jednání Finančního výboru
Zastupitelstva Pardubického kraje
# 6. září jednala starostka, tajemník MěÚ a vedoucí finančního odboru MěÚ s ředitelem Domova důchodců Přelouč
a pracovnicemi pečovatelské služby o konkrétních podmínkách a způsobu zajištění pečovatelské služby pro občany
města. Pečovatelská služba přechází od 1. 1. 2006 z Pardubického kraje na město Přelouč
# 7. září se starostka zúčastnila natáčení v regionální televizi
PULS Hradec Král. - téma současné investiční akce ve městě
# 7. září zastupovala starostka město na jednání zástupců
mikroregionu Podhůří Železných hor, hlavním bodem jednání byla příprava projektů a žádostí o dotace mikroregionu na rok 2006
# 9. září se starostka, ved. majetkového odboru MěÚ a zástupci f. Green therm Plzeň zúčastnili pracovního jednání
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Od 1. ledna příštího roku příspěvková organizace Pardubického kraje - Domov důchodců - ukončí poskytování pečovatelské služby pro naše město. Převod
těchto služeb je součástí opatření, vedoucích ke vzniku jednotného systému
poskytování sociálních služeb na celém
území kraje. Radní se proto zabývali variantními možnostmi, jak zmíněné služby zajistit. Nejschůdnější variantou je
zařazení pečovatelské služby do sociálního odboru Městského úřadu za podmínky bezúplatného převodu movitého
majetku, který je pro tuto práci nezbytný. Pečovatelské služby by měly vykonávat čtyři pracovnice. Rozhodnutí ale
musí učinit zastupitelé města.
Starosta obce Zdechovice zaslal radním města žádost na zajištění služeb
přeloučské městské policie pro jeho obec.
Radní však na základě informací velitele městské policie rozhodli, že strážníci
jsou plně vytíženi a žádost z kapacitních důvodů zamítli.
Rada města se dále zabývala řešením
autobusové dopravy v Přelouči a umístěním autobusových zastávek v centru města. S celostátní změnou jízdních řádů
(polovina prosince 2005) se hlavní zastávka z Masarykova náměstí přesune
na Pernštýnské náměstí. Do této doby
bude zachován současný stav. V rámci
připravovaného zklidnění centra, radní
uložili komisi pro rozvoj města a komisi
bezpečnostní - dopravní projednat a předložit do 15. října 2005 návrh řešení autobusových zastávek.

u řed. Tepelných zdrojů Přelouč RSDr. Roušara v sídle této
firmy. Jednalo se o formě spolupráce při zpracování projektu dodávky tepla pro Přelouč, jehož iniciátorem je Elektrárna Chvaletice
# 15. září se starostka spolu s velitelem Městské policie
Bc. Veselým zúčastnila prověrky zbraní a střeliva na služebně Městské policie Přelouč. Při prověrce nebyly shledány
žádné nedostatky
# 16. září se starostka zúčastnila jednání představenstva
a.s. Přístav Pardubice, nejsledovanějším problémem pro
činnost Přístavu zůstává výstavba Plavebního stupně Přelouč
# 20. září se tajemník MěÚ zúčastnil porady tajemníků obcí
s rozšířenou působností a pověřených obcí Pardubického
kraje v Pardubicích
# 22. září navštívila starostka s místostarostou na pozvání stavební veletrh v Praze For Arch
# 25. září předávala starostka ceny mladým ragbistům při příležitosti konání turnaje ragby v našem městě. Dík za organizaci turnaje patří p. Černému a všem, kteří mladým ragbistům věnují všechen svůj volný čas, je potěšující, že 1. místo
v turnaji získal oddíl Přelouč
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# 26. září jednala starostka a vedoucí majetkového odboru
MěÚ se zástupci investiční firmy, jejímž záměrem je výstavba ubytovacích kapacit v návaznosti na vznik očekávaných
nových pracovních příležitostí v našem městě
# 27. září tajemník MěÚ jednal o projektu benchmarking (metoda vzájemného porovnání) v oblasti rozšířené působnosti obcí 3. typu v Dačicích

# 30. září navštívil naše město hejtman PK p. Ing. Michal Rabas. Po jeho přijetí na MěÚ p. hejtman za doprovodu starostky, místostarosty a tajemníka MěÚ navštívili společně
Základní školu na Masarykově náměstí. Následovala prohlídka firmy SVOS Přelouč, jejíž představitel p. Ing. Černý
seznámil hejtmana s výrobním programem firmy včetně
dalších plánů jejího rozvoje.

Hejtman Pardubického kraje v Přelouči
V rámci cest po městech Pardubického kraje navštívil naše město hejtman Michal Rabas.
Starostka města s ním hovořila o aktuálním stavu přípravy splavnění Labe a o problematice přeloučského středního
odborného učiliště. Hejtmana podrobně seznámila s fakty, na
jejichž základě také zastupitelé Přelouče vyslovili zásadní nesouhlas se zrušením učebních oborů automechanik a klempíř
ve zmíněném učilišti.

Zajímavým zastavením byla návštěva společnosti SVOS, která se zabývá pancéřováním automobilů a která již má ve světě
své jméno. Hejtman vyjádřil potěšení, že firma s tímto ojedinělým výrobním programem je právě v Pardubickém regionu.

Inzerce
Věra Pětioká, ředitelka školy na Masarykově náměstí, provedla hejtmana přístavbou své školy. Prohlédli si prostory tělocvičny, keramické dílny a počítačové učebny. Hejtman vzpomenul na její slavnostní otevření, kterého se před sedmi lety
zúčastnil.
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Za Václavem na Václavské náměstí
Socha sv. Václava zdobila v našem městě v dobách minulých Václavské náměstí. Po několika desítkách let však musela
ustoupit stavebním úpravám a tak byla přemístěna před kostel sv. Jakuba.

V současné době je socha převezena do Dvora Králové, kde
bude restaurována.
Město plánuje koncem roku 2006 v rámci zklidnění centra
umístit sochu zpět na Václavské náměstí.

Práce spojené s restaurováním sochy ze světlého pískovce
budou financovány ze 70 % Svazkem obcí Podhůří Železných
hor, jehož je město Přelouč členem. Svazek získal na akci dotaci z Pardubického kraje.

Sochu sv. Václava před 145 lety vytvořil sochař František
Hergessel z Prahy.

Kruhový objezd uveden do provozu
V pondělí 19. září v 11 h.
byl spuštěn zkušební provoz na kruhovém objezdu.
Několik desítek minut projížděli řidiči kruhovým objezdem nejistě, někteří udělali
neplánovaně nějaké to kolečko navíc, než se na šestiramenné křižovatce zorientovali. V odpoledních hodinách už byl provoz plynulý.
Spěchající chodci marně
čekali, který gentleman jim
umožní přejít na druhou
stranu dříve, ale s frekvencí 12 000 projíždějících aut
denně naším městem se s takovým zdržením prostě musí počítat.
Kompletní křižovatka
bude předána již 25. října,
pokud se uzavře dohoda
o předčasném užívání stavby a objednatel požádá stavební úřad o vydání rozhodnutí. Ke stejnému datu se
plánuje také nainstalování
plastiky roštu a úprava okolí.
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Farní sbor Československé církve evangelické si v letošním roce připomíná 100 let otevření kostela.

Královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka
přijel do našeho města, kde v kostele sv. Jakuba
přednášel na téma „Stáří a kniha“.

Při této příležitosti přednášel v neděli 18. září také Prof. Th. Dr. Milan
Balabán.

Budoucí nájemníci bytových jednotek v Pardubické ulici pomalu odhazují růžové brýle. Tempo, které zpočátku stavební firma
nasadila, slibovalo předání bytů ještě v letošním roce. V letních měsících už tomu bylo jinak, tempo výstavby se výrazně zpomalilo.
Termín dokončení je však smluvně ujednán až na květen 2006. Z pohledu občana to ale vypadá, že firma má nyní jiné priority.

Starostka
města předala pohár
přeloučským ragbistům,
kteří vyhráli
Celostátní
turnaj
mladších
družstev.
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Spousta her a soutěží se konala poslední letní dny v místní části Lhota-Škudly.
Na akcích Loučení s prázdninami, rybářských závodech nebo soutěži O škudelskou
lávku, kde vítěz získal putovní pohár, se vyřádili nejen děti, ale také dospělí.

Velký sál Občanské záložny je zrekonstruován
Více než 100 let je využívána dvorana záloženské budovy s jevištěm ke společenským akcím. Novorenesanční sloh tak dodává slavnostní ráz koncertům, divadelním představením, plesům, loučí se zde také ředitelé škol se svými studenty.
Není bez zajímavosti, že na prknech záloženské divadelní scény začínal svou kariéru František Filipovský nebo Jiřina Petrovická.
V letošním roce se zastupitelé rozhodli tento reprezentativní sál zrestaurovat.
Z městského rozpočtu uvolnili na plánované práce více než milión korun. Od května do začátku září 2005 probíhaly ve velkém sále Občanské záložny restaurátorské práce na dekorativní výzdobě. Kromě štukatérských prací byla provedena
výměna radiátorů, garnýží, přebroušení parket, nátěry oken a dveří a také zlacení lustru. Díky investici 1 300 tis. Kč (z toho 100 tis. získaná dotace z Pardubického kraje) se omladila tvář sálu, který je chloubou této pro město tak významné
budovy.
O lesk detailů se postarala paní Bořková, správce Občanské záložny.

Další labský živočich ?

zahradách. Co bylo příčinou, že vyměnila pohodlí domova za
volnou přírodu, se však zřejmě nedozvíme.

V médiích se čas od času objeví zpráva, že byl u nás ve
volné přírodě spatřen tygr, rys, tarantule nebo exotický had.
V jednom z posledních letních dnů se naší redakci ozvali nezávisle na sobě dva svědci, že spatřili na břehu slepého ramene želvu, podobnou těm, které vídáme pouze v zoologických

Inzerce
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Ohlédnutí za městskými slavnostmi

Průvod dětských filmových postaviček, které vedly mažoretky, odstartoval Přeloučské slavnosti.

Protože se umoudřilo počasí, objevily se na náměstí známé
Pódium ovládli kouzelníci, zpěváci a muzikanti. Hvězdami
tváře osobností dabingového umění, které přijely na slavnostní odpoledního programu byl Václav Upír Krejčí, Julián Záhorovceremoniál.
ský velký ohlas sklidila dívčí skupina APPLES.

Ceny pro mistry dabingu rozdány

Cenu za nejlepší mužský herecký výkon
si odnesl Václav POSTRÁNECKÝ, kterého znají diváci jako moderátora Zlatíček. Ocenění
získal za ztvárnění role Jojo Pytláka (Jacques
Villeret) ve filmu Zločin v ráji.
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Martinu Menšíkovou vynesla na vrchol
role Judy Garlandové (Judy Daviesová) ve filmu Já a mé přízraky (zleva: Hana Maciuchová, Martina Menšíková).

Do síně slávy vstoupili herečtí mistři českých verzí Libuše
ŠVORMOVÁ, Vlastimil BEDRNA
a Otto LACKOVIČ.

Přeloučský ROŠT
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Město Přelouč děkuje sponzorům, bez kterých by se tato kulturní událost nemohla konat.
Sponzoři
AGRA - Bohemia a.s.
Autoservis - Jiří KUBÁT
Česká podnikatelská poj. a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Českomoravská stav. spořitelna
ČEZ a.s.
GENERALI - pob. Přelouč

Hračky - Švec Přelouč
KIEKERT - CS s.r.o.
Čalounictví - Roman Rucki
Klenoty Balcar
Květinka - V. Kliment
Ministerstvo kultury ČR
MITO 2001 s.r.o.
Moravský plynostav a.s.

MPH Medical Plastic, s.r.o.
OBI - Hradec Králové
ONDRA s.r.o. Lipoltice
Pardubický kraj
Pekárna JENTA s.r.o.
PENNY - diskont
Realitní kancelář NEMO
Serum - Werk CZ, s.r.o.

!

SVOS s.r.o.
Tepelné zdroje s.r.o.
VAK Pardubice a.s.
Východočeská plyn. Hr. Kr. a.s.
Mediální partneři
Český rozhlas Praha
Český rozhlas Pardubice
ČT
TV PRIMA

SVOZ ODPADU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI
Jak jsme Vás již informovali, od března 2005 mají občané
možnost v prostoru výkupny a sběrny ve Sportovní ulici bezplatně na základě trvalého pobytu v Přelouči a místních částech
(po předložení občanského průkazu) odložit velkoobjemový
odpad, nebezpečný odpad a kompostovatelný odpad, který
pochází z domácností a zahrad, celoročně v průběhu otevírací doby (tj. úterý až sobota od 8:00 do 12:00, v úterý a ve čtvrtek navíc od 13:00 do 18:00 hod.) s omezením pro pneumatiky a nebezpečný odpad, který je přijímán vždy v prvním týdnu
v měsíci (tedy 40., 44. a 49. týden 2005). V říjnu tedy úterý až
sobota od 4. do 8., v listopadu od 1. do 5., v prosinci od 5. do 10.
Touto službou byl nahrazen mobilní svoz výše jmenovaných odpadů v Přelouči, který probíhal pouze dvakrát za rok. V místních částech Lohenice, Mělice, Klenovka, Štěpánov, Tupesy,
Lhota a Škudly zůstal mobilní svoz zachován. Stejně tak svoz
větví zůstal beze změny. Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v místních částech proběhne v sobotu
5. listopadu 2005 a svoz větví v místních částech v pondělí 7. listopadu 2005. Svoz větví ve městě Přelouč proběhne v pondělí 14. listopadu 2005. Bližší informace Vám
poskytneme na odboru životního prostředí v budově AGRY BOHEMIA nebo na telefonním čísle 466 768 521. Děkujeme občanům za spolupráci.

Mobilní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
místní části města Přelouč
Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje pro
místní části města Přelouč (Klenovka, Štěpánov, Lhota,
Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy) svoz komunálního velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který nelze ukládat
do sběrných nádob (popelnice, kontejnery).
Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, koberce, apod.

Termín svozu:

sobota 5. 11. 2005

Svoz větví místní části města Přelouč
Dále oznamujeme občanům místních částí města Přelouč (Klenovka, Štěpánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy), že Technické služby města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stromů a keřů. Svoz bude
uskutečněn

v pondělí 7. 11. 2005
Větve je nutné na tento termín připravit před dům !

Svoz větví město Přelouč

Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje v původním obalu,
barvy, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (monočlánky, baterie), zářivky, výbojky, elektrotechnický odpad (lednice,
televize, rádia), apod., dále pneumatiky

Oznamujeme občanům města Přelouč, že Technické služby města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stromů a keřů. Svoz bude uskutečněn

Tento mobilní svoz se týká místních částí a bude probíhat podle následujícího harmonogramu:

Větve je nutné na tento termín připravit před dům !
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Trh práce
na Přeloučsku
Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 8. 2005 celkem evidováno
1 135 uchazečů o zaměstnání a celková míra nezaměstnanosti činila v této oblasti 7,79 % (dle původní metodiky), což
oproti červenci znamenalo nárůst o 30 evidovaných (0,16 %).
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti 7,40 %
s celkovým počtem 5 937 evidovaných uchazečů.
K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např. Vápno (24,56 %), Sovolusky (23,88 %), Tetov (23,33), Pravy (16,22 %) apod. Nulovou míru nezaměstnanosti naopak zaznamenali obce Chrtníky a Holotín.
Úřad práce v Pardubicích evidoval k 31. 8. 2005 celkem
788 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo
připadlo v okrese Pardubice v průměru 7,53 uchazeče. Nejvíce volných míst bylo hlášeno v odvětví elektrotechniky (23,4 %),
strojírenství (21,1 %) a stavebnictví (12,3 %). Zaměstnavatelé nejčastěji (v 55 % případů) požadovali při hlášení volných míst
uchazeče se středním odborným vzděláním. Počet volných hlášených míst na Přeloučsku činil ve sledovaném období 229,
což představuje 29,06 % z celkového počtu hlášených volných
míst v okrese Pardubice. Na jedno volné místo připadlo v lokalitě Přeloučska v průměru 4,96 uchazeče.

ÚP v Přelouči informuje
$ od 1. září 2005 byl vedením pobočky pověřen Leoš Malina, DiS.
$ na nástěnce v prostorách ÚP se pravidelně aktualizují inzeráty firem, včetně inzerátů nabízejících práci v zahraničí
$ pokračují pravidelné schůzky určené občanům, firmám i představitelům obcí
$ Škoda Auto KVASINY láká do svých řad mladé zájemce o zaměstnání
$ nábory nových zaměstnanců pro své provozy v okrese Pardubice pořádají firmy RONAL, PANASONIC
$ Krajský úřad Pardubického kraje od 1. září 2005 zahájil mediální kampaň týkající se podpory a zájmu obyvatel PK o celoživotní vzdělávání. Bližší informace na www.sebevzdelavani.cz, nebo na bezplatné tel. lince 466 530 838

Poradenství pro firmy, obce a uchazeče
Odbor trhu práce v Přelouči nabízí své služby:
$ každou středu od 8.00 do 17.00 hod. poradenské dny pro
firmy a obce (poradenství v oblasti příspěvků a dotací, výběru uchazečů, prvního kontaktu s ÚP, informace o veřejně prospěšných pracích, evropském sociálním fondu, rekvalifikacích)
$ každé pondělí od 8.00 do 17.00 hod. poradenské dny pro
uchazeče o zaměstnání (nové možnosti zaměstnání, informace k uplatnění se na trhu práce, aj.)
$ možnost individuálních konzultací a poradenství po předchozí telefonické domluvě i mimo výše uvedené dny

Inzerce
Spokojenost můžeme číst z výrazu pana Dietera Schweizera z Gerlingenu, který s manželkou pomáhá k vytvoření lepšího prostředí dětem v Kladenské školce. Při své návštěvě před
několika lety si manželé měli možnost školku prohlédnout a natolik se jim zalíbila, že se rozhodli přispět finanční částkou na
zakoupení zahradních domečků. „Díky druhému daru pana
Dietera Schweizera jsme zakoupili do tříd zvlhčovače vzduchu
a s pomocí jeho letošního chceme zčásti obnovit nábytek, který je tu už 26 let“, prozradila své plány ředitelka E. Pavlíková.

Zastupitelé města - klub ODS zvou občany k neformální diskusi. Se svými názory, návrhy, kritikou můžete
přijít ve čtvrtek 13. října v 17.00 hodin do zasedací
místnosti v I. patře Městského úřadu.
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Říjnová výročí a významné dny na Přeloučsku
Že vám to zní trochu totalitně? Nemějte obavy. V tomto
novém seriálu bychom vás chtěli informovat o významných
událostech v jednotlivých měsících, které se vztahují k Pře3. října 1909
se konalo na Choltickém hřbitově slavnostní odhalení náhrobního pomníku básníků Bohdanu Jelínkovi
6. října 1920
v Řečanech n.L. byl
odhalen pomník padlých v první
světové válce
7. října 1990
v Přelouči byl založen ORIENT CLUB, od 20. 1. 1993 se
přeregistroval na nezávislou organizaci s působností v ČR
7. října 1995
se konalo na Svatém
poli v Přelouči slavnostní znovuzavěšení a pietní vzpomínka na národní mučedníky
8. října 1885
se narodil v Jilemnici hudební pedagog a skladatel, hornista František Jánský, který získal hudební základy Fr. Kmocha, k němuž
dojížděl od rodičů z Přelouče. Působil v Petrohradě, Vídni, Lvově a Brně
8. října 1933
otevřeno v Cholticích
Muzeum básníka Bohdana Jelínka,
tamního rodáka
8. října 1958
zemřel v Praze přeloučský rodák JUDr. Jaroslav Sluka,
soudce a právní publicista, pracovník
Právnického ústavu min. spravedlnosti, autor četných právnických příruček
9. října 1934
byla v Přelouči otevřena lékařská poradna „Našim dětem“
pro děti ve věku 6-14 let
9. října 1997
vyplula po Labi z Chvaletice do Hamburku říčně námořní
lo} „Pardubice“ o tonáži 1850 t, kterou si objednal německý rejdař
10. října 1908
otevřel první tiskárnu
v Přelouči místní rodák Otakar Ludvík, v níž byly mj.vytištěny Dějiny města Přelouče od Josefa Ledra. Byla zrušena v r. 1951
11. října 1919
zemřel v Přelouči ředitel kůru, městský kapelník a učitel
hudby František Filipovský st., autor
četných hudebních skladeb
12. října 1948
se narodil v Abertamech (Karlovarsko) Karel Šmíd, cestovatel, zakladatel „African Clubu“
v Přelouči
13. října 1923
zemřel v Praze a pochován v Přelouči ing. Jan Vincenc
Diviš, býv. ředitel místního cukrovaru,
v letech 1914-1919 starosta města
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loučsku. Tento historicky hodnotný materiál pro vás časově
velmi náročně sestavuje přeloučský pamětník František Hollmann.

Přelouče, zakládající člen městského
muzea.
13. října 1988
zemřel v Praze kladrubský rodák František (Hanek) Pivec,
čsl. reprezentant ve stolním tenisu,
později sportovní novinář a publicista. V mládí patřil k nejaktivnějším sportovcům našeho města (kopaná, tenis,
stolní tenis)
15. října 1941
byla v Přelouči zrušena expozitura pardubického okresního úřadu
15. října 1946
bylo zahájeno vyučování v přeloučské Lidové škole osvětové
16. října 1922
byla zahájena pravidelná autobusová doprava 2x denně
na lince Čáslav-Přelouč a zpět
18. října 1899
se narodil v Přelouči
prof. PhDr. Stanislav Velínský, pedagog,
propagátor moderních pedagogických
směrů u nás. Působil na univerzitách
v USA, později v Oxfordu.
20. října 1880
zemřel ve Valech
u Přelouče Václav Pour, poslanec
zemského sněmu. Právník a mlynář,
přítel K. Havlíčka Borovského, účastník revolučního dění r. 1848
20. října 1914
zemřel v Kyjevě Čeněk (Vikentij Vječeslavovič) Chvojka,
český archeolog, zakladatel a první ředitel muzea v Kyjevě
20. října 1920
vznikla v Přelouči katolická Tělocviční jednota „Orel“
21. října 1935
bylo vojenské cvičiště v Přelouči u Hájku pronajato vojenské správě na letiště
22. října 1928
se narodil v Zámostí
prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc. V mládí
pobýval s rodiči v Přelouči, přednosta infekční kliniky 2. lékařské fakultní nemocnice na Bulovce, hlavní odborník MZd ČR pro infekční choroby

24. října 1879
se narodil v Nových
Dvorech Josef Lédr ml., pedagog, učitel na měš>anské škole v Přelouči,
později okr. Školní inspektor v Pardubicích. Autor učebnic zeměpisu a dějepisu. Syn Jos.Ledra st., autora Dějin
města Přelouče
25. října 1285
se datuje první písemná zmínka o městečku Choltice na
Přeloučsku v listině, kterou král Vladislav II.dává Záviši z Falkenštejna
některá města
26. října 1993
zemřel v Praze přeloučský rodák a čestný občan tohoto
města František Filipovský ml., divadelní, filmový a televizní umělec
26. října 2004
zemřel v Praze prof.
PhDr. DrSc. Zdeněk Matějček, dětský
psycholog, autor a spoluautor řady
odborných knih a psychických deprivací v dětství. Vyrůstal v Kladrubech n/L,
člen Klubu rodáků a přátel města Přelouče v Praze
28. října 1936
jmenovala přeloučská
městská rada čestnými občany města
T. G. Masarykova, Dr. E. Beneše a Františka Udržala
28. října 1946
byla v Přelouči otevřena dřevěná lávka přes Labe na Slavíkovy ostrovy
29. října 1866
se narodil v Bukovce
Bohdan Dobiáš, historik, profesor dějepisu a zeměpisu autor monografie
„Husitské hnutí v severovýchodních
Čechách“
30. října 1932
byla v Přelouči ustavena Národní jednota střelecká
31. října 1896
se narodil v Přelouči
Jindřich Vojtěch Flos, pedagog, od roku 1935 okr. školní inspektor v Táboře a Jablonci nad Nisou
FH

TJ SOKOL Přelouč oddíl stolního tenisu pořádá v přízemí sokolovny
ve dnech 14. - 15. října 2005

BURZU
dětského, sportovního oblečení, obuvi, hraček a knih
příjem věcí:
prodej věcí:
výdej věcí:

pátek 14. října
sobota 15. října
sobota 15. října

15.30 - 19.30 h.
7.30 - 11.30 h.
15.30 - 16.00 h.
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Městská policie informuje
Po třech měsících jsme se dočkali
zobousměrnění provozu na kruhovém
objezdu a konečně tak skončila objíž}ka vedená ulicí Žižkova a Kladenská.
Celkový počet evidovaných přestupků
se dne 19. 9. v 11.00 hodin zastavil na
úctyhodném číslu 437. Blokové pokuty
byly uděleny v celkové výši téměř
150.000,- Kč. Od 19. 9. ale také platí jednosměrný provoz v ulici Pražská !!!
Přesně od výjezdu z kruhového objezdu,
kolem pojiš>ovny Kooperativa, služebny
PČR až k budově Spořitelny. Proto především místní prosíme o maximální pozornost v tomto úseku! Prozatím jsme
řešili převážnou většinu přestupků „domluvou“ a navíc před dopravní značku
B2 (zákaz vjezdu do jednosměrné ulice)
ve směru od Masarykova náměstí byl
přechodně instalován výstražný ukazatel
- POZOR - Změna dopravního značení.
Na Masarykově náměstí také stále
platí dopravní značení Zákaz zastavení
- B 28, a to v levé části jízdního jednosměrného pruhu z důvodu otáčení autobusů. Jedná se však pouze o dočasné
řešení, nebo> zastávky a průjezd autobusů budou kromě těch školních z náměstí přemístěny na vhodnější a bezpečnější místo.
Dále musím připomenout, že 15. září loňského roku jsme vstoupili do tzv.
programu PARTNERSTVÍ, z jehož dotačních titulů se nám podařilo pro město
získat nemalé finanční prostředky. Konkrétně se jedná o 1,3 mil. Kč. A právě
nyní začaly práce na slibovaném novém
kamerovém systému, který se počíná budovat.
První etapa, která bude ukončena ještě v letošním roce, bude obsahovat výměnu stávajících kamer na Masarykově náměstí a na nám. 17. listopadu, dále
zřízení dvou nových kamerových bodů
a to na světelných křižovatkách - ul. Karla Čapka- ul. Pardubická (Merket PENNY+parkoviště, Hotel SPORT+parkoviště, čerpací stanice, Pernštýnské nám.)
a ul. Račanská-ul. Pardubická (ul. Sladkovského, Václ. náměstí, ul. Arnoštova,
Hálkova). Rovněž bude obměněno celé
operační středisko včetně obrazovek, záznamového zařízení atd.
Se všemi těmito změnami je také
spjata změna sídla městské policie, která již nebude na adrese Za Fontánou, ale
na adrese Masarykovo náměstí 47 -

12

objekt bývalé lékárny. O změně budete
pochopitelně ještě informováni, je chystaná na druhou polovinu měsíce listopad. S touto změnou se také vyřeší časté
stížnosti obyvatel na štěkot psů umístěných v kotci, v jehož blízkosti je poměrně hustá obytná zástavba, prostory pro
odtažená vozidla, prostory pro nalezené
věci a kola atd.
V příštím roce potom program partnerství bude pokračovat vybudováním
dalších dvou kamerových bodů a to na
Sokolovském náměstí ( kruhový objezd,

restaurace a parkoviště Fontána, Market
PLUS+parkoviště) a u nového nadjezdu
přes železniční tra> (ul. Sportovní, Nádražní, Hradecká, restaurace V+M a Albína) Zařízení je navíc koncipováno tak,
že je možné ho kdykoli doplnit o další
kamerové body. Napříště zvažujeme a budou pro nás prioritou kamery na „JIŽNÍM MĚSTĚ“ a u garáží v ulici Kladenská.
A nyní již k událostem od 19. srpna
do 20. září 2005.
% 23. 8. v 19.50 hod. hlídka MP vyjížděla k novému nadjezdu na žádost
operačního důstojníka PČR. Zde se
měl mladý muž pohybovat za zábradlím a bylo zde podezření, že se chystá
skočit dolů. Po příjezdu hlídky a vyzvání muž přelezl zpět a jeho kamarád ho odvezl domů. Před odjezdem
sdělil, že má rodinné problémy a že
navštíví lékaře.
% 24. 8. v 7.35 hod. si strážník mimo
službu povšiml jak nákladní automobil urazil železniční závoru. Věc byla
okamžitě nahlášena dopravním policistům z Pardubic.Ti se dostavili na
místo a na základě svědectví byl pachatel vypátrán.

% 26. 8. jsme během nočních a ranních
hodin vyjížděli celkem třikrát na stížnost na rušení nočního klidu. Ve všech
případech se společnost okamžitě ztišila a tak nemusely přijít na řadu
sankce v podobě blokových pokut.
% 27. 8. v 12.10 hod. jsme řešili krádež
zboží v hodnotě asi 700,- Kč v prodejně Plus.
% 27. 8. během ranních hodin opět dvakrát rušení nočního klidu. Protože se
v jednom případě jednalo již o opakovaný delikt, přestupek byl řešen blokově.
% 29. 8. v 10.20 hod. jsme přijali telefonát od obsluhy dolní benzinové čerpací stanice, že jim tam zkolaboval
řidič osobního automobilu. Okamžitě
byla dozorčím MP informována záchranná služba a byl proveden výjezd
na místo, kde do příjezdu záchranné
služby byla postiženému poskytnuta
první pomoc. Nakonec vše dobře dopadlo.
% 29. 8. v 23.20 hod. volala na služebnu
zoufalá žena s žádostí o pomoc, nebo> ji a její dceru surově zbil manžel.
Hlídka okamžitě vyjela na místo, kde
útočníkovi zabránila v dalším napadání, zpacifikovala ho a zadržela. Poté ho předala ho do rukou PČR pro
podezření z několika trestných činů.
Ihned byla také přivolána záchranka
k ošetření obou žen - jejich zranění
si vyžádalo odvoz do nemocnice.
% 30. 8. v 9.40 hod. byli hlídkou přistiženi dva mladíci, kteří se rozhodli město zkrášlit reklamními plakáty jedné
z firem a lepili je kam se dalo. Plakáty museli ztrhat a byla jim udělena
bloková pokuta.
% 4. 9. v 7.20 hod. nám při procházce
parkem TGM nahlásila žena rvačku
tří mužů. Hlídka na místě zklidnila aktéry řádně posilněné alkoholem a jelikož nedošlo ke zranění odebral se
každý z nich ke svému domovu.
% 4. 9. v 21.50 hod. bylo na služebnu
MP nahlášeno, že neznámý výtržník
rozbil skleněnou výplň u restaurace
„Záložna“. Hlídka okamžitě vyjela na
místo a po delší honičce zadržela muže, který odpovídal popisu. Ten ještě
před zadržením stačil ukopnout odpadkový koš a snažil se napadnout
i strážníky. Skončil v poutech na záchytce a jeho jednání po zaplacení
způsobené škody ještě ohodnotí přestupková komise.
% 7. 9. v 13.30 hod. nalezl zaměstnanec
technických služeb na staveništi v ul.

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace
Sportovní v papírové krabici dvě štěňata ve zbídačeném stavu. Musela být
převezena k veterináři, který konstatoval, že nejlepší pro ně bude utracení. Štěňata musela v krabici bez vody a potravy trpět několik dní, byla
podvyživená, nemocná a plná blech.
Každý z vás asi te} řekne, že by to
samé udělal majiteli pejsků, ale bohužel v těchto případech se velice
těžko hledá pachatel.
% 10. 9. v 10.15 hod. hlídka řešila jednání muže, který opilý nechtěl opustit budovu jedné z přeloučských firem,
ačkoliv tam neměl co dělat. Byl vykázán ven, ale asi po půl hodině však
opět vlezl tentokrát do administrační
budovy benzinové stanice. Tentokrát
již byl hlídkou „řádně poučen“ a nabral směr k domovu.
% 12. 9. v 23.45 hod. jsme řešili neshody v jedné rodině v ul. Veverkova, kam
jezdíme asi tak třikrát do měsíce. Tentokrát jeden z bydlících dosáhl svým
jednáním toho,že skončil na záchytce v Pardubicích, kde si zaplatí nocleh zhruba za 2000,- Kč
% 14. 9. v 15.10 hod. si hlídka povšimla muže, který, ač má zákaz řízení mo-

torových vozidel, vesele se projížděl
v autě po městě. Byl zastaven a předán
hlídce PČR. Po eskortování na služebnu policie mu poté bylo sděleno podezření ze spáchání trestného činu.
% 20. 9. v 13.00 hod. oznámila na služebnu žena, že viděla nákladní auto
jak vysypalo odpad na okraj lesa za
obcí Břehy směrem na Semín. Hlídka
vyjela na místo k zajištění stop a důkazů a cestou narazila na osobní vůz
Lada, který kličkoval po vozovce a chvílemi jel zcela v protisměru. Okamžitě
zastavila vozidlo a po zastavení mu-

!

sela doslova vytáhnout z vozu naprosto opilého Ukrajince. Ten byl převezen
na oddělení PČR k dalšímu šetření
a bylo tak zabráněno jeho další nebezpečné jízdě po obci.
Toto je přehled zajímavějších událostí z naší práce za uvedené období.
Ještě připomínám naše telefonní čísla: 466 959 660, tísňová linka 156,
mobilní telefon: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz
Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč

UPŘESNĚNÍ
V minulém čísle Roštu byl otištěn článek k článku „100. výročí Chrámu Páně
Sboru Českobratrské církve evangelické v Přelouči“.
V článku je uvedeno, že přeloučský národní výbor převzal do své správy sborový dům včetně hřbitova a že hřbitov dosud nebyl navrácen.
Rádi bychom vysvětlili současný stav: hřbitov nebyl nikdy „vyvlastněn“, byl pouze
spravován národním výborem. V současné době je uzavřena smlouva o pronájmu
mezi Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Přelouči a Městem Přelouč.
Staršovstvo FS ČCE v Přelouči

Inzerce

10 / 2005
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Co nového na ZŠ Masarykovo náměstí?
Školní rok začal 1. září pro 417 žáků naší školy obvyklým způsobem: žáci po příchodu zaujali dle svého mínění
co nejvýhodnější místa a vyčkali příchodu třídních učitelů a učitelek. Po úvodních slovech je prostřednictvím školního
rozhlasu přivítala ředitelka školy a pozdravila s přáním úspěšného roku ve
školních lavicích starostka města p. Irena Burešová.
Po tomto oficiálním zahájení začala
běžná školní práce: napsání rozvrhů, kontrola seznamů.Samozřejmě zbyl čas na
popovídání si o právě uběhlých prázdninách.
První den školy byl sice krátký, ale
pro mnohé žáky určitě výjimečný. To platí zejména pro 45 žáků - prvňáčků, kteří v tento den zahájili svoji celoživotní
cestu za vzděláním. Věřím, že se jim
chození do školy bude líbit jako v ten
první den. Spokojenost dětí viděli nejen
jejich rodiče, ale i p. učitelky Ilona Richterová a Václava Šorfová, vedení ško-

ly i p. starostka, která žáky 1. tříd osobně
pozdravila a přivítala.
Do pedagogického kolektivu jsme přivítali nové kolegy: s aprobací AJ + IVT (výpočetní technika) přišla Mgr. Petra Cho-

těborská a dále Mgr. Vlastimil Ostatek,
který učí na 2. stupni především Tv. Věřím, že na naší škole budou spokojeni
se žáky, vybavením školy a kolektivem
spolupracovníků včetně vedení a že najdou při své práci i společnou řeč s rodiči.

Čeká nás řada úkolů, z nichž se některé opakují a některé jsou úplně nové.
Začneme se připravovat na vytváření školního vzdělávacího programu, novinkou
je zavádění ustanovení školského zákona v oblasti školských rad, vznikl nový
školní řád, postupně se budou užívat nové tiskopisy apod. Jsem přesvědčena,
že se všech úkolů zhostíme úspěšně,
i když nám mnohdy především naše vlastní ministerstvo práci nijak neulehčuje.
Vstoupili jsme do školy pod heslem:
do staré školy po novém chodníku!
Chtěla bych jménem všech, kteří jsme po
tom starém tolik let přicházeli do práce
a za vzděláním, poděkovat těm, co se
o vybudování této komunikace zasloužili. Vážení pracovníci Městského úřadu v Přelouči, chodí se nám nyní mnohem lépe.
Přeji všem našim žákům a pracovníkům úspěšný školní rok!
Mgr. Věra Pětioká
řed. školy

Inzerce
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Základní škola
Smetanova ul.

Stejně jako 11 předcházejících let i letos - už podvanácté - se mohli díky pochopení Národního hřebčína Kladruby
nad Labem děvčátka a chlapci svézt v kočáře taženém kladrubskými bělouši. Jaké to bylo? O tom něco poví i následující fotografie.

POPRVÉ VE ŠKOLE
I letošní školní rok začal pro 54 prvňáčků tradičně. Nejprve
je poprvé ve školních lavicích přivítaly paní učitelky Mgr. Zuzana Jánská a Mgr. Vlasta Tužilová. Pozdravit je přišel i místostarosta p. Jaroslav Pa}our a vedení školy - ředitel Mrg. Jelínek a statutární zástupkyně Mrg. Brudná.

Nakonec se prvňáčci svezli i kočárem
Přivítat prvňáčky přišlo i vedení školy s místostarostou Přelouče

ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 ZAČÍNÁ…
ZŠ Smetanova má v novém školním roce celkem 512 žáků, 245 na prvním stupni a 267 žáků na druhém stupni. Žáky
bude vyučovat 32 pedagogů, posilou sboru bude Helena Fišerová (aprobace AJ-M). Na škole pracuje 9 provozních zaměstnanců, u integrovaného žáka je jeden osobní asistent. Všem
žákům i zaměstnancům přejeme úspěšný školní rok!

PLAVECKÝ VÝCVIK
absolvují opět letos v průběhu září do listopadu žáci třetí třídy. První křest vodou už mají za sebou, na závěr je určitě čekají plavecké úspěchy.
1. den ve škole byl ještě pod dohledem rodičů

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Shakespearovo „Romeo a Julie“ zhlédli 16. září ve vynikajícím podání herců VČD Pardubice žáci 7.A a 8.C. Hrálo se
na nádvoří pardubického zámku a i přes ne zrovna ideální
počasí se žákům představení velmi líbilo.

ADOPCE NA DÁLKU

... a všichni dávají pozor

10 / 2005

Již několik let finančně podporujeme v rámci této akce dvě
indické dívky, aby mohly absolvovat školní docházku. V květnu jsme vybrali celkem 11 520 Kč (školní rok v Indii začíná
v červnu) a prostřednictvím Charity jsme celou částku poslali do Indie našim adoptivním dětem. Z Indie přišla zpráva, že
Shruthi po absolvování základní-čtyřleté časti vzdělaní už nebude ve školní docházce pokračovat. Proto jsme peníze původně určené Shruthi převedli na novou dívku, Eliz Benitu
Serrao (nar. 1997), která pochází z 8 členné rodiny a naši pomoc k umožnění školní docházky potřebuje.
VJ
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Září
na gymnáziu
$ 332 studentů nastoupilo do nového školního roku 2005/2006 Gymnázia Přelouč. Mezi nimi ve třídě 2.A se nejen českému jazyku bude učit
SIU CHUN z Hongkongu, který prostřednictvím agentury AFS absolvuje druhý ročník naší školy.
$ Krátkou bilancí se vrátíme k absolventům loňského školního roku. Téměř 97 % z nich brzy zasedne do vysokoškolských poslucháren, či výjimečně do učeben VOŠ (5x). Mimo jiné budou naši studenti pokračovat na fakultě lékařské (1x), jaderné (1x), právnické (5x), přírodovědné
(4x), stavební (3x), veterinářské (1x), ekonomické (12x), žurnalistiky
(1x) v Praze, Brně, Pardubicích atd. Všem jim přejeme mnoho úspěchů a bezproblémový zimní semestr i celé studium.
$ Do prvních ročníků nastoupilo celkem 62 žáků a studentů. Po letních
prázdninách budou podmínky pro studium na naší škole opět o poznání lepší. Zásadním způsobem proběhla rekonstrukce šaten, kde
240 studentů vyššího gymnázia opustí klasické „klece“ a budou jim
k dispozici osobní skříňky. Další překvapení čeká na studenty ve druhém patře, zde prošla úplnou proměnou odborná audiovizuální učebna. Nový nábytek a multimediální výbava umožní uplatnit ve výuce
nejmodernější trendy včetně využití internetu a dataprojekce.

Dům dětí a mládeže v Přelouči
zve kluky o holky na

DRAKIÁDU
v sobotu 23. října 2005
sraz u polikliniky ve 14.00 hodin
soutěžit můžou draci vlastnoručně vyrobení
i draci kupovaní
pro všechny zúčastněné jsou připraveny
malé odměny

STARTOVNÉ 20,- Kč

Inzerce
Multimediální učebna
$ Druhý týden měsíce září je pro
studenty předposledních ročníků pravidelně věnován sportovnímu kurzu. V letošním roce 46 žáků septimy a 3.A vyrazilo do letoviska Sveti Filip
a Jakov v Chorvatsku. S koly,
čluny a dalším náčiním plnili
sportovní program v příjemných podmínkách pozdního léta na Jadranu.
$ Více informací, foto a výsledky na www.gymnaziumprelouc.cz
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POČÍTAČOVÁ
GRAMOTNOST
- základy práce s počítačem
11. 10. 2005

JAK NA POČÍTAČ
" ovládání počítače pomocí myši
a klávesnice
" základní počítačové pojmy
" spouštění programů
18. 10. 2005

TEXTY V PC
" napsání a úpravy textu
" tisk vytvořeného dokumentu
" základy textového editoru
MS Word
25. 10. 2005

INTERNET A E-MAIL
" práce s internetem
" založení vlastní e-mailové
schránky
" používání elektronické pošty
1. 11. 2005

SÁM SOBĚ ÚŘEDNÍKEM
" zákony na portálu veřejné
správy
" orientace ve struktuře úřadů
" elektronický podpis a jeho využití
" elektronická podání

Přihlášky si můžete vyzvednout
v DDM každý den
od 8.00 do 17.00 hodin.
Informace na tel. čísle:
466 672 003
Doufáme, že si vyberete
z naší nabídky.
Těší se na Vás pracovníci
Domu dětí a mládeže v Přelouči

10 / 2005
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NAD VAŠIMI DOTAZY
Moje vnučka je školačkou v první
třídě ZŠ Smetanova. Je ve škole spokojená a já jsem pochopitelně ráda. Minulý týden ale přišla s pláčem, že jí maminka zakázala chodit na zpívání. Dcera
mi pak vysvětlila, že ve škole proběhlo
cosi jako nábor na zpívání, ovšem že to
není ani aktivita DDM a nebo ZUŠ, ale
nějaké církve. Nadšené děti poté zřejmě
mají informovat rodiče. Zdá se mi ten
postup špatný a nechce se mi věřit, že
by učitelé přistoupili na takovéto ovlivňování dětí. Je skutečně pravda, že v době výuky a se souhlasem ředitele a učitelů probíhají na školách nábory dětí
do zájmových kroužků?
Součástí výchovně vzdělávacího procesu každé školy je také podpora zájmových aktivit žáků. Rozmanité zájmové
činnosti dětí mimo povinné vyučování
jsou tou nejlepší prevencí sociálně patologických jevů (užívání legálních i nelegálních drog, šikana, rasismus atp.)

V každé z přítomných tříd během několika málo minut seznámil děti s obsahem výuky. Jak jsem si u něho ověřil,
někde dodal, že si při tom i zazpívají.
V žádném případě nešlo o nějakou formu ovlivňování. Může se ale stát, že
mladší děti někdy nabídku přesně nepochopí a dojde k nedorozumění.
Ještě dodávám, že Zákon číslo
561/2004 Sb. (Školský zákon) stanovuje v § 15 možnost výuky náboženství
jako nepovinného předmětu. Nabídka se
pak logicky realizuje (jako u jiných nepovinných předmětů) ve škole.
Jsme rádi, že Vaše vnučka je v naší
škole spokojená a doufám, že to tak zůstane i nadále. Abyste na odpově} nemusela čekat až do vydání dalšího čísla
Roštu, v případě jakýchkoliv nejasností
kdykoliv poskytneme potřebné informace a> telefonicky, nebo při osobní návštěvě školy, tak jak jsem to nabídl rodičům
prvňáčku první školní den.
Mgr. František Jelínek
ředitel ZŠ Smetanova ul.

Redakce Roštu obdržela dvě reakce
na odpově` paní starostky v minulém
čísle měsíčníku.

Obrátí-li se na nás oficiální registrovaná organizace se žádostí o zprostředkování či umožnění propagace či náboru jí nabízených zájmových aktivit mezi
žáky, škola to z výše uvedených důvodů
umožní. Předem se dohodneme na způsobu a časové dotaci. Tak to praktikujeme s Domem dětí a mládeže, Základní
uměleckou školou, Junáky, sportovními
oddíly a dalšími.
16. září navštívil z tohoto důvodu naši školu pan farář církve římskokatolické Pilka.
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A) Vážená paní starostko,
Mrzí mě, že jsem Vás svými dotazy
vyprovokoval až k osobním narážkám.
Jistě víte, že se o problematiku školství
zajímám již mnoho let a informací, jak
obecných, tak těch, které se týkají ZŠ
Smetanova ul., mám opravdu dostatek.
Jednání rady města v rozporu se zákonem vyplývá z logiky soudního rozhodnutí, které dalo plně a ve všem zapravdu žalobě pana ředitele Jelínka. A> Vaše pohnutky k jednání byly jakékoliv, byl
bych rád, kdybyste toto vzala na vědomí
a svůj vliv použila k zajištění klidu pro
práci ve škole, která vždy patřila, jak díky svým zaměstnancům, tak díky jejímu
vedení, ke školám dobrým, na jejichž
aktivitách se zviditelňovalo i město Přelouč. Na to, že jednání městské rady nebylo vždy uvážlivé, jsem se snažil zde již
upozornit příspěvkem, jehož podstatná
část byla podrobena cenzuře.
Manželka, až dosáhne důchodového
věku, nebude mít problémy s odchodem
ze zaměstnání v souladu s potřebami
školy. Předpokládám však, že víte, že to

neřeší problém nadbytku učitelů na prvním stupni. V této souvislosti si Vás dovoluji ještě upozornit na znění zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti,
který zakazuje v pracovněprávních vztazích kromě jiného i diskriminaci z důvodu věku. To v tomto případě znamená, že nelze propustit ze zaměstnání
pracovníka pouze z důvodu dosažení důchodového věku. Za diskriminaci a tím
porušení tohoto zákona se považuje
i „jednání zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání nátlaku směřujícího k diskriminaci“.
Trochu mě zaráží Vaše zmínka
o obrovské „nikoliv osobní“ odpovědnosti členů městské rady. Myslím, že i Vy
máte z minulosti negativní zkušenosti
s takzvanou kolektivní odpovědnosti
a hlavně s tím, co se vše za ni dá skrýt.
Měli bychom vyžadovat, aby i členové
kolektivního orgánu, kterým městská rada je, dokázali za svá rozhodnutí nést
přímou osobní odpovědnost.
Ing. Wilfried Brudný,
více na http://sweb.cz/Brudnýw

B) Nechci polemizovat s názory paní starostky, které prezentuje v zářijovém Roštu č. 9 v rubrice „Nad vašimi dotazy“. Chci
pouze některá tvrzení upřesnit a uvést na
pravou míru.
1. Svým postupem při řešení personálních problémů jsem neporušil žádné
právní povinnosti. To potvrzuje citace rozhodnutí soudu uveřejněná ve
zmíněném čísle Roštu.
2. Z důvodu úbytku žáků (jedné třídy)
a zrušení pracovní pozice „zástupce
ředitele pro I. stupeň“ bylo nutno propustit dva pracovníky, nikoliv jednoho, jak je uvedeno v článku. Tento
stav dnes na škole existuje a je optimální.
3. Při propouštění je propuštěný pracovník určitý čas odkázán na Úřad práce. To je logické, od toho tato instituce existuje. V případě kvalifikované
pracovnice tato situace vůbec nastat
nemusela, protože v místě jejího trvalého bydliště byla na základní škole dvě volná místa na I. stupni. Další
možnosti pracovního uplatnění jsem
zajiš>oval na některých okolních školách. Propouštěná kolegyně tyto možnosti nevyužila.
4. Tvrzení o důchodovém věku dalších
dvou pracovnic je nepřesné. Jedna ze
dvou zmiňovaných by mohla být „zabezpečena starobním důchodem“ nej-
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Anketa
dříve koncem ledna příštího roku. Ale
především nelze přeřadit učitelku
I. stupně na II. stupeň s pověřením
vyučovat ve vyšších ročnících český
jazyk a matematiku.
5. Se žádostí o prověření výpovědi z pracovního poměru se zástupci rodičů
obrátili nejenom na radu města, ale
také na Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. Z odpovědi minister-

ANKETA
Co BYCH ve svém životě škrtl,
kdyby to bylo možné...
- To ale honíte BYCHA dost pozdě.
- I když - všichni jsme už nejednou zjistili, že NIC SE NEJÍ TAK HORKÉ, JAK SE
UVAŘÍ.
- VŠAK NEŽ SE OŽENÍŠ, TO TĚ VŠECHNO PŘEJDE, říká maminka Karafiátovu
Broučkovi.
- Kolikrát by člověk od všeho nejraději
utekl, ale nakonec ČAS JE NEJLEPŠÍ
LÉKAŘ.
- CO TĚ NEZABIJE, TO TĚ POSÍLÍ a
ŽÁDNÁ ZKUŠENOST NENÍ TAK DRAHÁ, ABY NESTÁLA ZA TO...
Až se vám zas nějaká křivda nebo
trapas, neřkuli nějaké trápení přihodí,
NEPLAČTE NAD ROZLITÝM MLÉKEM
a hlavně NEVYLÉVEJTE VANIČKU I S DÍTĚTEM...
Mám tady pro vás poučení od neznámého autora.
Sklíčenost, starosti a nespokojenost
se životem mají často svou příčinu v nevděčnosti. Nevděční lidé si totiž stále na
něco činí nárok, ale za nic nejsou vděční. Vděčnost naproti tomu je stálým zdrojem radosti.

Asi šedesátiletý muž
Mám být upřímný? (měl krásné hnědé oči s milými vějířky vrásek v úsměvu) Tenkrát bych to všechno byl nejraději škrtl. Bylo mi dvacet a byl jsem krásně
zamilovaný. Jezdila vždycky na prázdniny, taková křehká dívenka. Nepřiblížil
jsem se k ní než na metr. Dotknout se
její ruky - to byla závra>...
Bylo léto, chodilo se tancovat po
okolních vesnicích. Tam ji maminka nepouštěla. Vyráželi jsme s bandou kluků.

10 / 2005
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stva cituji: „Ředitel školy, jako právnické osoby… disponuje právy a plní
povinnosti vedoucího organizace…
odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání… Z uvedeného vyplývá, že MŠMT nemůže zasahovat do kompetencí ředitele školy
v personální oblasti. Přesto jsme si
ověřili, že ředitel školy Mgr. F. Jelínek s rodiči o této záležitosti jednal

a důvody, které vedly k výpovědi z pracovního poměru, přítomným rodičům
sdělil.“ Konec citace. K tomu dodávám,
že Česká školní inspekce nikdy na naší škole pochybení v oblasti odborné
a pedagogické úrovně vzdělávání ani
v oblasti personální nekonstatovala.
Tolik na vysvětlenou.
Mgr. František Jelínek
ředitel ZŠ Smetanova ul.

Co vám mám povídat. Alkohol je špatný rádce...
Dál jsem si užíval romantické lásky,
dlouhých roztoužených pohledů - a pak
přišla rána z čistého nebe. Prázdniny
končily a pro mě si přišli... musíš se ženit (noc z té tancovačky nezůstala bez
následků).
Tenkrát bych to byl nejraději škrtl dnes máme tři děti, pět vnoučat, a já bych
neměnil...

vání vysoké školy. Asi bych si to dnes
s nimi uměla daleko líp užít. Místo běhání po diskotékách - teda, co to melu
- samozřejmě po knihovnách a studovnách - jsem se starala o domácnost a dvě
dětičky a při tom se učila...

Čtyřicetiletá žena
Někdy by člověk rád něco změnil. A>
už na svém chování nebo na chování
těch druhých. Co mě te} napadá. Třeba
škrtnout něčí utrpení, já nevím, jestli
bych něco měnila, já jsem se svým životem spokojená.

Manželé K.
Lidi, které člověk považoval za slušné, či dokonce kamarády, a oni vás svým
jednáním podrazili. A samozřejmě úmrtí v rodině.

Sedmadvacetiletý muž
Škrtl bych základku.
Dvaapadesátiletá paní
Den, kdy jsem nedopatřením, ale
s obrovskou chutí snědla své šéfové dva
zákusky, po kterých se začala pídit. Protože podezření padalo na mého spořivého kolegu, nechtěla jsem ho v tom
nechat, kápla jsem božskou a druhý den
jsem zakoupila dva náhradní kousky.
Ještě lepší.
Šestapadesátiletá paní
Trapasů člověk zažije hodně, myslím
těch, na kterých se podílí. Naštěstí jich
celou řadu zapomene, ale bohužel ne
právě ty, které by si pamatovat nechtěl.
Určitě bych vymazal rozhovor z roku
1989, v němž jsem horlivě až tvrdě přesvědčovala svoji maminku o nutnosti
a výhodách sametové revoluce. Tehdy
moji euforii přibrzdila slovy: „Jen se moc
neradujte, já už jsem nějakou revoluci
zažila.“ Dnes chápu, co měla na mysli.

Mladší střední věk, paní M.
Snad ani nic, nějaké starosti jsou asi
normální. Zkrátka: jednou jsi dole, jednou nahoře…

Šestapadesátiletý muž
Sirku.
Šedesátiletý pan P - soukromý obchodník
Daně.
Pětadvacetiletá - slečna M
Pubertu.
Pětatřicetiletá paní A
„Mám takové okamžiky ve svém životě, které si těžko přiznávám sama sobě, nechci je rozhodně zveřejňovat“.
Pětašedesátiletý pan P
+ další dva sousedé
Tu poslední víkendovou „technopárty“, co mi nedala spát.
Paní M - střední věk
Rok, kdy mi bylo 15. Místo tanečních a studia jsem ho celý strávila v nemocnici.
Veselý pán středního věku
Svou „bejvalou“.

Žena kolem padesáti
Přála bych si mít děti až po dostudo-
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Česká republika v číslech
V České republice umírá stále nejvíce lidí na nemoci oběhové soustavy. V roce 2003 je v porovnání s předchozími lety pozitivní mírný pokles u mužů i žen. Naopak mírný vzestup
oproti předchozím letům je v úmrtnosti na nemoci dýchací

soustavy. Podíly úmrtnosti v případě ostatních nemocí se od
předchozích let u mužů ani u žen příliš neliší.
Uvedený graf uvádí strukturu zemřelých podle příčin
smrti.
Zdroj: Krajská hygienická stanice PK 2005.

Inzerce
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

sídlo:

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

Projekt Zdravé stárnutí pokračuje
Výlet k Perníkové chaloupce
Na začátku září jsme se byli podívat v Rábech u Pardubic
a také na Kunětické hoře. Výletu se zúčastnilo 18 seniorů a prožili jsme krásné odpoledne. V Perníkové chaloupce provází pomocník ježibaby a jeho herecký výkon byl excelentní. Vřele
doporučuji!

K: To je blbost, žádný život po porodu přece neexistuje. Jak
by měl vlastně vypadat?
S: Ani já to nevím přesně. Ale určitě tam bude mnohem víc
světla než tady. A možná, že dokonce budeme běhat a jíst
ústy.
K: To je přece úplný nesmysl. Běhat, to přece nejde. A jíst ústy,
to je úplně směšná představa. Máme přece pupeční šňůru,
která nás živí A mimo to je nemožné, aby existoval život
po porodu, protože pupeční šňůra je krátká už te`.
S: Určitě je to možné. Jen bude všechno kolem trochu jinak,
než jak jsme tady zvyklí.
K: Vždyl se ještě nikdy nikdo zpoza porodu nevrátil. Porodem
prostě život končí. A vůbec, život je jedno velké trápení
v temnu.
S: Připouštím, že přesně nevím, jak bude život po porodu vypadat. Ale v každém případě pak uvidíme maminku a ona
se o nás postará.
K: Máma? Ty věříš na mámu? A kde má jako být?
S: Vždyl je tu všude kolem nás. Jsme a žijeme v ní, jejím prostřednictvím. Bez ní vůbec nemůžeme existovat.
K: To je pěkná hloupost! Z nějaké mámy jsem neviděl ještě
ani kousíček, takže je jasné, že nemůže existovat.
S: Někdy, když jsme úplně zticha, můžeš zaslechnout, jak zpívá. Nebo cítit, jak hladí náš svět. Pevně věřím tomu, že náš
skutečný život začne až potom...
Přijvte si poslechnout paní Marií Svatošovou ve čtvrtek
3. listopadu 2005 od 15.30 do kostela sv. Jakuba.

Poslední přednáška v listopadu
Začátkem listopadu přijede do Přelouče paní Marie Svatošová. Nevím, jestli jste se již setkali s tímto jménem. Je to
velice příjemná paní, která jako první začala v Česku prosazovat myšlenku hospice. To je druh zařízení, kde jde o doprovázení smrtelně nemocných lidí i jejich rodin. Je to náročná
činnost, ale také hodně potřebná. Pacienti hospiců vědí, že
nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, za všech okolností bude respektována jejich lidská důstojnost a v posledních chvílích nezůstanou osamoceni.
Paní Svatošová spolu s panem Wajsarem vybudovali pod
záštitou Diecézní charity Hradec Králové první český hospic
v Červeném Kostelci. Od té doby vzniklo dalších 7 hospiců a budují se další.
Paní Svatošová napsala i dvě knížky: O naději a Náhody
a náhodičky.
Z jedné z nich cituji:
Začíná nový den, dvě dvojčátka v maminčině bříšku si dávají kávičku a začínají jednu ze svých ranních dětských diskusí. Vystupují Samuel (S) a Kristýnka (K). Zatímco Kristýnka je
racionalista typu Václava Klause, Samuel se inspiroval příkladem Václava Malého.
K: Věříš vlastně v život po porodu?
S: Ano, samozřejmě, je přece zcela zjevné, že po porodu existuje. Můj život tady je tu jenom proto, abych rostl a abych
se připravil na život po porodu, abych byl dost silný na to,
co mě čeká.
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Srdečně Vás zveme!

HLEDÁME
Přijmeme novou pracovnici-pečovatelku na plný úvazek
na dobu určitou. Požadujeme řidičské zkušenosti a ovládání
práce na počítači. Pokud máte zájem, přij}te v pondělí 17. října 2005 v době od 14.30 do 16.30 do kanceláře na
Masarykově nám. 48, nebo nám doručte svůj životopis s kontaktem a ozveme se.

Němčina pro seniory začíná
Budeme se opět pravidelně scházet každé pondělí od
13.30 do 14.30 v Jakub klubu.

Novinky v Jakub klubu
S novým školním rokem jsme rozšířili nabídku programů
pro návštěvníky klubu. V úterý jednou za dva týdny je to indiánská tématika pod vedením pana Hynka Schustra.
Do klubu jsme umístili nový počítač, který přes prázdniny
sloužil seniorům. Počítač byl zakoupen z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky. Děti se budou na počítači vzdělávat prostřednictvím různých naučných programů pod vedením Radka Housy.
Zdenka Kumstýřová
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Pohledy do historie Přelouče

Dům čp. 45 vystavěný nákladem města Přelouče
Budova v pseudorenesančním stylu vznikla během dvou let - dostavěna byla roku 1882. Předčila svou
velikostí vše ve svém okolí, svými 42 metry na vrcholku hodinové věže převýšila i kostel sv. Jakuba Architektonicky je vytvořena velmi efektně. Fasáda v každém patře ve svých detailech působí jiným způsobem.
Zlacené nápisy - chlapecká škola(uprostřed), dívčí škola (vpravo), radnice (vlevo) - v portálech upřesňovaly
poslední stavby.
Západní průčelí radničního křídla orientované do
prostoru je vizitkou díla. Na vikýři před valbou střechy
se uplatnil městský znak. Níže, v středově situované
sice pozvedá alegorická socha Spravedlnosti pozlacené váhy a pod ní je deska, která nese sdělení: VY-
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STAVĚNO NÁKLADEM MĚSTA PŘELOUČE 1880 - 82.
V rovině nad sochou jsou provedeny výplně s nápisy:
svornost, rovnost, volnost, hlásající zásady, jimiž se
mělo úřadování na radnici vyznačovat. Nad prostředním portálem nové budovy jsou sochy představující
Jana Amose Komenského a Tomáše Štítného, zhotovené kameníkem Václavem Schejbalem z Poděbrad.
V souladu s myšlením těchto osobností měli být žáci
v nové škole vzděláváni.
Hodiny pocházejí z pražských Vršovic. Do věže je
umístil Antonín Kašpar. Stavbu provedl pražský stavitel Josef Vondráček dle nákresů architekta Václava
Koury z Prahy.
Marcela Danihelková

Přeloučský ROŠT
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Kulturní služby města Přelouče
ŘÍJEN 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

POZOR!
Film za hubičku!
STAR WARS: EPIZODA III - POMSTA SITHŮ
Film za hubičku!

7. října
pátek
17.30 hod.

140 minut
8. října
sobota
17.30 hod.

110 minut
9. října
neděle
17.30 hod.

81 minut
14. října
pátek
17.30 hod.

99 minut
15. října
sobota
17.30 hod.

136 minut
16. října
neděle
17.30 hod.

102 minut
21. října
pátek
20.00 hod.

101 minut
22. října
sobota
17.30 hod.

101 minut
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USA-válka! Republika se hroutí pod útoky vůdce separatistů
hraběte Dooku. Na obou stranách jsou hrdinové. Před zlem
však není úniku. Krutému generálu Grievousovi se podařilo
proniknout do hlavního města Republiky a unést kancléře
Palpatina.
30,- Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII
Velká Británie/USA- pozemšWan Arthur prožívá další z řady
špatných dnů. Jeho dům má být zbourán, z jeho nejlepšího
přítele se právě vyklubal mimozemšWan a - jako by to nestačilo
- celá Země bude brzy zničena kvůli stavbě hyperprostorového dopravního obchvatu.
65,- Kč
mládeži přístupný

PŘÍBĚH MODRÉ PLANETY
Francie/Itálie-kombinace humoru s vážností, nevinnosti s moudrostí. Africký průvodce filmem používá výpravného jazyka
mýtů a bájí, aby nám představil zrození vesmíru a hvězd, výbušné začátky naší planety a vznik života na Zemi.
60,- Kč mluveno česky mládeži přístupný

KUNG-FU MELA
USA-píší se 40. léta 20. století a předrevoluční Čínu ovládá
chaos. Uprostřed tohoto zmatku se odehrává příběh zlodějíčka Singa, který se zoufale snaží stát členem rafinovaného
a nemilosrdného gangu Sekerníků, pod jehož zločinnou nadvládou se ocitla celá Šanghaj.
65,- Kč
mládeži přístupný

OSTROV
Island-Lincoln Six-Echo je obyvatelem obrovského obytného
komplexu. Stejně jako všichni ostatní, kteří se v tomto ostře
střeženém prostředí pohybují, i on doufá, že se mu dostane
možnosti jet na „Ostrov“ - místo, o němž se tvrdí, že je to poslední neznečištěné prostředí na celé Zemi.
50,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA
USA-naivní a dobrosrdečná čarodějka Isabel z kalifornského
San Fernando Valley je pevně odhodlána od základu změnit
svůj život - chce se vzdát svých nadpřirozených schopností a žít
jako každý obyčejný smrtelník. Hrají: N. Kidman, J. Turner, ad.
65,- Kč
mládeži přístupný

HLAS SMRTI
Kanada, Velká Británie, USA- život úspěšného architekta
tragicky změní smrt jeho ženy. Když od ní přijme podivný
vzkaz „ze záhrobí“, otevře tak dveře do jiného světa. Mrtví
se ho pokusí zmocnit... Hrají: M. Keaton, Ch.West, ad.
50,- Kč
mládeži do 15 let nepřístupný

MŮJ AUŤÁK BROUK
USA- Maggie Peyton, jejíž rodina se už po tři generace věnuje
automobilovým závodům, má závodění v krvi. Díky svému
otci Rayovi, který se ji snaží přehnaně chránit před veškerým
nebezpečím, jsou však všechny její snahy o kariéru špičkové
závodnice odsouzeny k nezdaru.
65,- Kč mluveno česky mládeži přístupný

23. října
neděle
17.30 hod.

95 minut
28. října
pátek
17.30 hod.

89 minut
29. října
sobota
20.00 hod

105 minut
30. října
neděle
20.00 hod

105 minut

KAFE A CIGÁRA
USA-v osmdesátých letech natočil J.Jarmusch tři krátké hříčky
s přáteli u šálku kávy s cigaretou. Nyní je pospojoval do jednoho celku a dotočil ještě další epizody. Protagonisté jedenácti krátkých povídek se scházejí u stolků v různých kavárnách,
barech a putykách.
60,- Kč
mládeži přístupný

MADAGASKAR
USA-hlavními hrdiny příběhu jsou čtyři rozmazlená zvířátka
z newyorské ZOO, která by mohla do konce svých životů dostávat svůj denní příděl obdivu a krmení, kdyby zebru Martyho nezasáhla krize středního věku a on se za pomoci šikovných
tučňáků nerozhodl ilegálně opustit ZOO.
50,- Kč mluveno česky mládeži přístupný

EROS
Itálie, Hong Kong, Čína, Francie, Lucembursko, Velká Británie, USA-třídílný snímek o lásce a sexualitě od tří režisérů,
z prostředí tří různých kultur. O manželském trojúhelníku,
o marketingovém řediteli a o prvotřídní prostitutce.
60,- Kč
mládeži do 15 let nepřístupný

TEMNÉ VODY
USA- thriller. Jsou tajemství, která mají zůstat nevyřešena.
Z prázdného bytu ve vyšším patře jsou slyšet tajemné zvuky
a stropem v ložnici stále prosakuje tmavá voda. Dahliu pronásledují divoké představy, díky nimž přestává být schopna
odlišit realitu od fantazie.
65,- Kč
mládeži do 15 let nepřístupný

4. listopadu HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA
pátek
Německo, Španělsko, Velká Británie-pohádková říše Gaja je
17.30 hod.
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
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
mluveno česky
mládeži přístupný
6. listopadu YESMENI
neděle
USA- vydávali se za zástupce WTO, přednášeli před nejmoc17.30 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
mládeži přístupný
11. listopadu GÓÓÓL!
pátek
USA-Stejně jako každé jiné dítě má i Santiago Munez svůj
17.30 hod.
velký sen. Dostane ojedinělou příležitost si jej splnit
114 minut
mládeži přístupný
12. listopadu KLÍČ - USA-horor.
20.00 hod.
104 minut

mládeži do 15 let nepřístupný
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
dějiny
SUVOROV, Viktor
Stín vítězství.
Praha: Naše vojsko, 2005.
MAREK, Jindřich
Barikáda z kaštanů: Pražské povstání
v květnu 1945 a jeho skuteční hrdinové.
Cheb: Svět křídel, 2005.
MAREK, Jindřich
Pod císařskou šibenicí: čeští vojáci
na křižovatkách roku 1918.
Cheb: Svět křídel, 2005.
zahradní architektura
Číhal, Pavel
Japonské zahrady: 80 nejkrásnějších
japonských zahrad.
Gingko, 2005.
vlastivěda, cestopisy
HAVRDA, Lubomír
Vyprávění pramenů, aneb, o Klamoši
a starých klamošských rodech.
Pardubice: Lubomír Havrda, 2005.
MUDROVÁ, Ivana
Kam značky nevedou a další zajímavá
místa 2. díl.
Praha: Lidové noviny, 2005.

TOLČINSKÝ, Alexander
Příliš brzy na snídani:
Irák - pohled zblízka.
Praha: Dokořán, 2004.
KRÁSNÁ LITERATURA
BALABÁN, Jan
Možná že odcházíme.
Brno: Host, 2004.
NOVÁK, Jan
Zatím dobrý: Mašínovi a největší příběh
studené války.
Brno: Petrov, 2004.
GALLO, Max
Caesar imperátor.
Praha: BB art, 2005.
MESSADIÉ, Gérald
Případ Máří Magdaleny.
Praha: Garamond, 2005.

Pozvánka na výstavu
10. října v 17.30 bude v prostorách
čítárny Městské knihovny zahájena výstava obrazů paní Marcely Danihelkové s názvem „Architektura Kolína“.
Potrvá do 10.listopadu. Srdečně zveme
všechny zájemce.

Znáte své město?

Týden knihoven
3. 10. - 7. 10. 2005
Již tradičně první týden v říjnu chystá naše knihovna pro své čtenáře zajímavé akce. Děti se mohou v úterý a ve
čtvrtek těšit opět na svoji oblíbenou
provázkiádu, tentokrát je čeká luštění
záhadných šifer a kódů. Pro všechny
děti a dospělé, kteří mají dětské srdce,
máme dárek - zveme vás v úterý 4. října ve 14.30 hodin do Městského kina
na film „Pan Tau a cesta kolem světa“.
(Vstupné zdarma).
Noví čtenáři se v tomto týdnu mohou
zaregistrovat zdarma a všem, kteří vrátí knihy po stanoveném termínu, budou
odpuštěny sankční poplatky.
V prostorách knihovny můžete celý
týden obdivovat ruční práce našich čtenářek, které se nechaly inspirovat našimi knihami.
Hodně podzimního sluníčka a hodně
času na návštěvu Městské knihovny Vám
přejí pracovnice Městské knihovny.
J.K.

Poznáte, v kterých
místech města
se nachází?

Místa, která jsme uvedli v minulém čísle, určila správně
Ladislava Macková, Mánesova, Přelouč a získává tak knihu
Dějiny města Přelouče.
Správné odpovědi z minulého čísla:

"

1) Reliéf - ozdoba na bývalé samoobsluze v Pražské ulici
2) Ornament na pomníku Jana Dítěte
v městském parku
3) Freska na vile v Pardubické ulici

!
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Kultura

MĚSTO CHVALETICE - ODBOR KULTURY
DŮM KULTURY CHVALETICE
Vás zve

Pátek 7. 10. - 21.00 hodin
TANEČNÍ SÁL DK CHVALETICE
Koncert s jedním z nejlepších zvukových a světelných
mágů u nás. Ke všemu se zde potkají dvě hudební
formace, které jsou spolu svázány svými začátky
a hudebním cítěním.
Členové Polymetalu a Liguére! opět na jednom pódiu!

Liguére!
POLYMETAL
Komat

!

Město Přelouč, Český svaz bojovníků za svobodu,
TJ Sokol Přelouč, Junák Přelouč
a Klub Dr. M. Horákové
za účasti pěveckého sboru J. B. Foerster
Vzpomenou ve čtvrtek 27. října 2005
v 17.00 hodin

87 výročí vzniku
samostatného
československého státu
položením kytic k památníku T. G. Masaryka
- prezidenta osvoboditele na Masarykově náměstí.
Zveme občany k účasti na této slavnosti

Vstupné 99,- Kč

Sobota 22. 10. - 20.00 hodin

VINOBRANÍ

TRADIČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA
Drábové, šatlava, stáčené víno a dobrá nálada.
Hraje skupina ECHO 91 Kolín.
Vstupné 100,- Kč

Úterý 25. 10. - 19.00 hodin
DIVADELNÍ SPOLEČNOST JOSEFA DVOŘÁKA

HADRIÁN z ŘÍMSŮ
Místo děje: hrad Čelakov a okolí rok 1329-2005
Nejúspěšnější divadelní hra Klimenta Klicpery
v podání Společnosti Josefa Dvořáka,
která si hru upravila k obrazu svému…
DIVADELNÍ SÁL DK CHVALETICE
Vstupné 150,- Kč

Připravujeme:
Pátek 25. 11. - 19.00 hodin

František NEDVĚD
DIVADEINÍ SÁL DK CHVALETICE
František Nedvěd si pro své příznivce připravil dvouhodinový koncert - Čtvrtou sadu - v duchu moderní
country, s výraznými prvky trampské hudby, které si
František zachoval z dob, kdy zpíval
se svým bratrem Janem.

Inzerce

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
DŮM KULTURY CHVALETICE:
466 988 217, 466 988 211, mobil: 724 182 116,
nebo přes e-mail: dk@chvaletice.cz
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Společenská kronika

!

PŘELOUČÁCI
NARODILI SE:
Tomáš Vápeník
Škudly
Kateřina Volejníková
nám. 17. listopadu

Sajdl Karel
Jahnova

85 let

Sobotková Eliška
Bratrouchovská

94 let

STŘÍBRNÁ SVATBA:

Silvie Bořková
Kladenská

Beneda Jiří a Hana
Čuchal Jiří a Dana

Maxmilián Čapek
Smetanova 93

Gagarinova
Škudly

ZLATÁ SVATBA:

JUBILANTI:
Moravská Květuše
Jiráskova

75 let

Holeček Josef
Lohenice

80 let

Chybová Drahoslava
Lohenice

80 let

Novotná Blanka
Hradecká

80 let

Matoušek Josef
V Zahrádkách

80 let

Kvochová Marie
Přemyslova

85 let

Řehounková Marie
Tůmy Přeloučského

85 let

Pavourová Vladimíra
Václavské nám.

85 let

Bidmon František a Zdeňka
Hubáček Jiří a Libuše

Žižkova ulice
K. Čapka

SŇATKY:
3. 9.
10. 9.
23. 9.

Roman Šanda
Lukáš Kuchyňka
Jaroslav Pecka
Aleš Král

+
+
+
+

Petra Stýblová
Jana Chocholáčová
Irena Deverová
Martina Nagyová

Diamantovou svatbu oslavili 29. září manželé František
a Drahoslava Chybovi z Lohenic. Před šedesáti lety v kostele
v Lánech na Důlku spojili své životy v jeden společný a ruku
v ruce vykročili do časů dobrých i zlých.
Do dalších let přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Rodina.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNIMAMI v Domově důchodců Přelouč
V sobotu 27. 8. se zahrada v našem DD opět stala hřištěm
pro děti z Přelouče a okolí.
Přišly soutěžit v různých disciplínách o ceny i zhlédnout
šermířskou pohádku „Kocour v botách“ v podání skupiny historického šermu „Rabidus“. Podle reakcí dětí soudíme, že se
jim sobotní odpoledne líbilo, rodiče si jistě rádi poseděli u altánu při pivečku a párku. My jako pořadatelé jsme byli spokojeni s tím, že se nám podařilo oživit naši krásnou zahradu dětským
hemžením a ukázat příbuzným našich klientů i širší veřejnosti, že domov důchodců není a nechce být izolován od veškerého společenského dění. Naopak - pokládáme za velice přínosné
pro naše klienty, stane-li se park Domova důchodců Přelouč
místem procházek i pro maminky s dětmi. Konec konců - v této části Přelouče podobná zóna klidu chybí.
Je ovšem nutné připomenout, že bez laskavosti sponzorů,
kteří poskytli veškeré věcné ceny pro soutěžící děti, by se akce,
podobná té sobotní, nemohla uskutečnit. Dík proto patří následujícím firmám a sdružením: ČEZ - elektrárna Chvaletice, cu-
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krárna DUO, pekárna JENTA, ovoce a zelenina DOKONAL, čalounictví KLÁT, galanterie V KOPEČKU, stavební firma SIB s r.o.
Choceň, dětská zájmová skupina BRONTOSAUŘI Čermná nad
Orlicí.
Zaměstnanci DD Přelouč

Přeloučský ROŠT

Žili mezi námi...

!

Za Ing. arch. Lubomírem Drimlem...
Ta nečekaná
zpráva v závěru
minulého měsíce
o úmrtí Ing.arch.
Lubomíra Drimla
bolestně zasáhla
nejen místní seniory, ale též četné naše spoluobčany. Stalo se tak pouhé tři měsíce po
jeho významné životním jubileu 70ti let.
Luboš byl prvorozeným synem přeloučského regenschoriho a učitele hudby pana Josefa Drimla, po kterém zdědil
i nadání na hudbu. Vždy> již ve školních
letech dokázal zvítězit spolu s mladším
bratrem Pepíkem v krajském kole soutěže tvořivosti mládeže v Pardubicích ve
hře na klavír se skladbou pro čtyři ruce.
Po ukončení průmyslové školy stavební v roce 1954 zahájil studium na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze.
Ještě v době svých studií se stal autorem poválečného územního plánu našeho města (školní práce na ČVUT), a to
za vedení doc.ing.Krásného, významného urbanisty na ČVUT v Praze.
Po promoci nastoupil v r. 1960 do
Pardubického Stavoprojektu, kde v ateliéru známého urbanisty Ing. arch. Miloše Návesníka, což byl uznávaný „Pan“
architekt, získal nemalé vědomosti a zkušenosti, ze kterých později bohatě čerpal.
Po 31 letech působení ve Stavoprojektu
se stal v r. 1991 samostatným podnikatelem - majitelem projektové kanceláře
MODULOR v Pardubicích. Z jeho rukopisu byly realizovány projekty řady významných staveb nejen v Pardubickém
kraji, ale i v řadě českých a moravských
měst (Havlíčkův Brod, Chotěboř, Turnov, Jičín, Uherské Hradiště, Prostějov,
Znojmo aj.)
V posledních letech se činnost jeho
ateliéru orientovala i na projekty rodinných domků pro obce se státní podporou a stavby pro charitu a hospice.
Luboš Driml měl k našemu městu
vztah celoživotní, který odpovídal vztahu
věrného rodáka. To potvrdil např. v roce
1995 u příležitosti jedné vernisáže v Pardubicích jeho přítel - akad. arch. Miroslav Řepa, který byl průvodcem výstavy
barevných fotografií u příležitosti 30ti leté architektonické tvorby L.D., který uvedl
exponáty z Přelouče jako „Drimlova Pře-
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louč“. Vernisáž byla též součástí oslav
jeho „šedesátin“.
Odchod dobrého člověka je nejen
pro rodinu, ale i pro všechny přátele
bolestnou ztrátou. To potvrdila i mimořádná účast při posledním rozloučení

dne 5. září v obřadní síni pardubického
krematoria.
My, přeloučtí přátelé, chceme zesnulému tlumočit do nebeských výšin jen
upřímný vzkaz: „Luboši, měli jsme Tě
rádi“.
F.H.

Inzerce

29

Sport

!

Začíná se v přeloučském fotbale blýskat na lepší časy?
Nelze začít jinak než návratem k uplynulé sezóně, a to stručným zhodnocením výsledků podle jednotlivých věkových kategorií a splnění stanovených cílů. Začněme proto nejdřív mládeží, která nám dělá popravdě největší radost. Náš klub se věnuje
výchově mladých fotbalistů už od nejútlejšího věku, proto také
máme vytvořeno družstvo elévů, kde se mladí adepti učí prvním fotbalovým krůčkům a tvoří tzv. mladší přípravku, která
je spolu se starší přípravkou zařazena do krajského přeboru.
A zde již naše mužstva dosáhla v uplynulé sezóně velmi pěkných umístění. Mladší přípravka vedená trenéry Pavlem Václavkem a Ladislavem Navrátilem obsadila v konečném pořadí desáté místo, a tak jim unikla účast ve finálovém turnaji. Hráči
starší přípravky dosahovali v průběhu soutěže velmi dobrých
výsledků a již v předstihu si zajistili finálovou účast mezi osmi
nejlepšími mužstvy. Ani zde se svěřenci Václava Slavíka a Karla Chaloupského nezalekli soupeřů zvučných jmen a po velmi
dobrých výkonech odešli poraženi v utkání o 5. - 6. místo až
po penaltovém rozstřelu. Již nyní v těchto výběrech není nouze o výrazné talenty jako byli v mladších Linhart s Pokorným
a ve starších Vl. Malý a Václav Vančura.
V kategorii mladších a starších žáků se rovněž začíná projevovat systematická práce s vlastními odchovanci doplněnými talenty z okolních obcí. Po celou sezónu hráli žáci o postup
do krajského přeboru a nebýt zranění klíčových hráčů v závěrečných kolech, kdy se tak zvaně lámal chleba, mohli jsme se
z postupu radovat my na úkor MKF Pardubice. I tak jsou druhá místa obou žákovských celků dobrou vizitkou práce trenérů Zackla, Machačného, Hanuše, Hajna a dalších, kteří se podílejí na jejich přípravě. Do krajských výběrů byli nominováni
hráči Minařík, Hanuš, Janecký, Šourek a spolu s dalšími jsou
příslibem pro další léta. Někteří jsou již na hostování v pardubických klubech a uplatňují se ve vyšších soutěžích.
Rovněž v dorostenecké kategorii jsme byli stále ve hře
o přední místa v tabulce, zvláště A dorost si po celou sezónu
udržoval naději na postup do kraje. Bylo to i z toho důvodu, že
suverénně vedoucí Řečany n. Labem nemohly postoupit, protože nemají mladší dorost, což je podmínkou pro účast v krajském přeboru. Nakonec náš dorost skončil na třetím místě za
postupujícími Pardubičkami, které se spojily s dorostem SKP Pardubice a vyhověly tak regulím krajských soutěží. Přesto je, i přes
odchod několika hráčů do kategorie dospělých, mezi dorostenci dobrá perspektiva do příští sezóny a tak by boj o čelo tabulky krajské A třídy nemusel být jen zbožným přáním. B dorost
hrál okresní přebor a umístil se ve středu tabulky, když ztratil
zbytečné body kontumací s posledními Opatovicemi, kam se
po organizačních zmatcích nedostavil. Je však dobrou zálohou
a odrazovým můstkem pro první dorost, protože zde hrají většinou proti věkově starším chlapcům, a tak získávají potřebnou
odolnost a fotbalovou chytrost. Ve starším dorostu se výrazně
prosazovali Havlas, Pištora, Šrek a Doležílek, kteří v současné
době získávají ostruhy mezi dospělými. Za dobrými výsledky
a solidním vystupováním stojí práce trenérů Jandery a Novotného, kterým nezištně asistoval pilný Ondra Marfoldy.
Výkladní skříní každého oddílu je však kategorie dospělých.
Podle jejich úspěchů či propadů se hodnotí práce výboru, úspěšně či naopak se jedná se sponzory o finančním zajištění klubu a samozřejmě se o výsledky dospělých zajímá širší fotbalová veřejnost. Proto je snaha dosáhnout v této oblasti lepších
výsledků, než tomu bylo v uplynulých letech. A mužstvo po pod-
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zimní části soutěže mělo určité ambice na postup do I. B třídy,
ale po nevydařeném vstupu do jarní sezóny, remiza s mužstvem
Řečan a následná porážka opět na domácím trávníku s Pardubičkami, postupové naděje pohřbily.
Jaro se vůbec nepovedlo, a tak stojí před námi nový pokus
o obrodu fotbalu v této věkové kategorii.
Pomoci by měl nakonec i postup „béčka“ do III. třídy, a tak vytvořit správný záložní tým A mužstvu. Změny nastaly i ve vedení mužstev dospělých. Na trenérskou lavičku „Áčka“ usedl Jiří
Zackl, B tým převzal Jiří Novotný s Lá}ou Eisnerem a nezbývá
než věřit, že spolu s dobrým přístupem hráčů se situace zlepší.
Závěrem ještě pár slov k podmínkám, které mají naši sportovci pro svoji činnost. Myslím si, a je to názor celého výboru
oddílu, že vytvořené podmínky v současné době umožňují dostatečný prostor pro zdravý fotbalový růst mládeže, a především
pro správné využití volného času. U všech mužstev pracují trenéři s odbornou kvalifikací a obětaví vedoucí, materiálně je klub
zabezpečen na dostatečné úrovni. Byla dokončena druhá travnatá plocha, která již absolvovala zatěžkávací zkoušku při žákovském turnaji a bude jistě přínosem pro přípravu a odlehčením zátěže hlavní prací plochy. Z tohoto výčtu je zřejmé, že přeloučský
fotbal nespí, jen ta pomyslná výkladní skříň, pod kterou si každý
z nás představuje soutěž hranou A mužstvem dospělých, není
umístěna na těch patrech, kde jsme ji byli zvyklí vidět a kam podle mínění nás všech asi patří. V nové sezóně, která je už v této
době v plném proudu, Vás všechny čtenáře přeloučského Roštu
a příznivce fotbalu, rádi uvítáme na zápasech našich mužstev.
Josef Vančura, sekretář FK Přelouč

Inzerce
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Postup FbC Maddox Přelouč v poháru ČFbU
Ve dnech 27. a 28. srpna se FbC Maddox Přelouč zúčastnil v Litvínově prvního kola poháru ČFbU (obdoby fotbalového poháru ČMFS). Na turnaj jsme neodjížděli s přehnanými
ambicemi jednak kvůli tomu, že jsme s touto akcí dosud neměli žádné zkušenosti, a také proto, že jsme měli pouhé dva
hráče na střídání, což byla zřetelná nevýhoda proti celkům s nabytými střídačkami. Hrací systém turnaje byl každý s každým
a jelikož se jednalo o velké množství zápasů, byl rozdělen do
dvou dnů tak, aby si každý odehrál v sobotu i v neděli dvě utkání. Za soupeře nám byly: FbC Lynx, Sokol Žižkov, Prosex Bejx
(všichni z Prahy) a pořádající Bivoj Litvínov.
Do prvního zápasu jsme vstoupili dost nervózně, čehož Lynx
dokázali využít a potrestali nás za to dvěma góly. Postupně
jsme však přebrali iniciativu a vytvářeli si více šancí než soupeř. Naše snaha byla odměněna třemi brankami v soupeřově síti, dovršili jsme tak pěkný obrat z 0:2 na 3:2.
Dalším protivníkem bylo družstvo ze Žižkova. První třetinu
jsme nezačali špatně, ale nedůrazem v naší obraně jsme dali
soupeři šanci dvakrát skórovat, a tak na ukazateli skóre svítilo nepříjemných 2:1 pro pražské borce. Poté se však blýskl
náš nejlepší střelec na turnaji Lá}a Ledecký, který dvěma góly
dovršil svůj hattrick a výsledek 3:2 si už přeloučský Maddox
v klidu pohlídal až do konce.
Neděli jsme odstartovali zápasem proti Prosexu. Vypracovali jsme si náskok 2:0 a potom dokonce 5:2, ale soupeř pokaždé dokázal srovnat, takže jsme se nakonec rozešli smírně 5:5.
Jako poslední nás čekal druholigový Litvínov. Zápas začal
dokonce i pro nás překvapivě - gólem do sítě soupeře. Domácí měli sice herně navrch, ale do vyložených gólových situací
se nedostávali. Jednobrankový náskok jsme drželi do poloviny
poslední třetiny, když se Litvínovu přeci jenom podařilo vyrovnat a poté ještě jednou brankou otočit skóre, přesto výsledek
1:2 s takto silným mužstvem je pro nás výrazný úspěch.
V naší skupině jsme se nakonec umístili na 2. místě, což
nám zajistilo postup do dalšího kola poháru. Turnaj jsme odehráli v této sestavě: Dan Výborný - Petr Sedláček, Ladislav Ledecký, Pavel Kurka - Přemysl Bulíček, David Polívka, Aleš Pokorný, Roman Lelek
(Pavel Kurka)
1. kolo Poháru ČFbU
FBC Lynx
SK Bivoj Litvínov
FbC Maddox Přelouč
FbC Prosex Bejx
Sokol Žižkov I.
SK Bivoj Litvínov
FbC Prosex Bejx
FBC Lynx
FbC Maddox Přelouč
Sokol Žižkov I.
Tabulka skupiny B
SK Bivoj Litvínov
FbC Maddox Přelouč
FbC Prosex Bejx
Sokol Žižkov I.
FBC Lynx
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- skupina B
FbC Prosex Bejx
Sokol Žižkov I.
FBC Lynx
SK Bivoj Litvínov
FbC Maddox Přelouč
FBC Lynx
FbC Maddox Přelouč
Sokol Žižkov I.
SK Bivoj Litvínov
FbC Prosex Bejx

4
4
4
4
4

4
2
2
1
0

0
1
1
0
0

0
1
1
3
4

22: 3
12:11
16:15
8:17
11:23

3:6
5:0
3:2
0:7
2:3
8:2
5:5
4:6
1:2
0:5

2. kolo poháru konečnou pro FbC Maddox
Druhé kolo poháru ČFbU proběhlo 10. a 11. září, přičemž
pořádání turnaje bylo svěřeno právě našemu oddílu. Po delším
hledání se nám podařilo zajistit halu ve Dvoře Králové nad Labem (nejblíže(!) vyhovující hala, která nebyla obsazená v době konání turnaje). Systém zápasů byl naprosto stejný jako
v 1. kole poháru s tím rozdílem, že postupovali pouze dva nejlepší celky. Postupně jsme narazili na družstva hrající i o několik soutěží výše, takže jakýkoli bodový zisk by byl pro nás
překvapením a velkým úspěchem.
V prvním utkání jsme se střetli s FB Hurrican Karlovy Vary
(3. liga). Soupeř začal aktivněji a vstřelil nám dvě branky, přesto se šlo nakonec do třetí třetiny za nerozhodného stavu 3:3.
V posledním dějství jsme bohužel inkasovali dvě branky, a tak
zápas skončil vítězstvím Varů 5:3.
Proti čtvrtligovým Zdicím jsme pomýšleli na nejlepší výsledek na turnaji, čáru přes rozpočet nám však udělala dvě
zranění z úvodního zápasu. S jediným hráčem na střídání a po
náročném zápasu s Vary nás FBC Zdice jasně přehrály 9:2.
Do nedělních zápasů se dvěma nejlepšími zúčastněnými
týmy jsme vstupovali s myšlenkami především na obranu a opět
jediným borcem na střídačce. Není tedy divu, že nás nejprve
SKP Litolica Nymburk (2. liga) porazila 4:2 a poté FBC Potápěči Stochov (3. liga) 6:1.
Za FbC Maddox Přelouč nastoupili: Dan Výborný, Jiří Kalousek-Petr Sedláček, Ladislav Ledecký, Michal Král-Roman Lelek, Václav Vančura, Pavel Kurka, Roman Škuta, David Polívka
(Pavel Kurka)
2. kolo Poháru ČFbU - skupina R
FbC Maddox Přelouč FB Hurrican Karl. Vary
SKP Litolica
FBC Potápěči Stochov
FBC Zdice
FbC Maddox Přelouč
FB Hurrican Karl. Vary SKP Litolica
FBC Potápěči Stochov FBC Zdice
SKP Litolica
FbC Maddox Přelouč
FB Hurrican Karl. Vary FBC Zdice
FbC Maddox Přelouč FBC Potápěči Stochov
FBC Zdice
SKP Litolica
FBC Potápěči Stochov FB Hurrican Karl. Vary
Tabulka skupiny R
FBC Potápěči Stochov
SKP Litolica
FBC Zdice
FB Hurrican Karl. Vary
FbC Maddox Přelouč

4
4
4
4
4

3
3
2
2
0

0
0
0
0
0

1
1
2
2
4

17:11
16:10
22:18
14:14
8:24

3:5
1:4
9:2
2:3
6:4
4:2
2:7
1:6
2:8
1:5

6
6
6
6
4
4
4
0
0 -16

www.fbc.prelouc.com

8 19
5
1
5
1
2 -9
0 -12
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Sport

Dosavadní výsledky hokejbalového clubu Jestřábi Přelouč
A - tým (I. česká národní liga)
11. 9.
Jestřábi - JANEV Tábor
7 : 1 (1:0, 3:0, 3:1)
Sestava: D. Krejčík - M. Šmíd, L. Tesák, Z. Čapek, P. Adamů,
M. Štajner - M. Slanina, M. Jurkas, L. Komůrka - J.,
P. Svoboda, T. Minařík - J. Marvan, J. Hubáček, J. Kadera
Branky: Svoboda 2x, Marvan 2x, Kadera, Komůrka, Hubáček
17. 9.
KERT Park Praha - Jestřábi 7 : 2 (2:0, 4:1, 1:1)
Sestava: D. Krejčík - M. Šmíd, L. Tesák, Z. Čapek, M. Štajner M. Slanina, M. Jurkas, L. Komůrka - J. Kadera, T. Minařík,
J. Marvan - D. Štefanský, P. Svoboda, R. Stoklasa
Branky: Šmíd, Jurkas
18. 9.
Snack Dobřany - Jestřábi
8 : 5 (3:2, 3:0, 2:3)
Sestava: R. Ježek - M. Šmíd, T. Hájek, Z. Čapek, L. Tesák - M. Slanina, M. Jurkas, L. Komůrka - J. Příhoda, P. Svoboda,

Basketbal

T. Minařík - D. Štefanský, R. Stoklasa, J. Kadera
Branky: Kadera 2x, Slanina, Minařík, Jurkas

B - tým (II. čeká národní liga - východ)
Lokomotiva Česká Třebová B - Jestřábi B 0 : 8
(0:4, 0:2, 0:2)
Branky: Čížek 3x, Filip 3x, Krejčí 2x
17. 9.

Starší dorost (národní liga - východ)
Autosklo H.A.K. Hradec Králové - Jestřábi 2 : 8
(1:2, 1:3, 0:3)
Branky: M. Kryštof 4x, Mucha, Malý, Valko, Kubát
10. 9.

18. 9.

Svitavy - Jestřábi

Liga v Přelouči

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

Mladší žáci
Historického úspěchu o posledním zářijovém víkendu dosáhli
mladší žáci Sokola Přelouč.
Po třech vítězných sezónách
ve smíšené oblastní soutěži zamířili do elitní šestnáctky nejlepších družstev České republiky. Vítězství v Ostravské ČAS
aréně nad Slovanem Jindřichův Hradec a BK NH Ostrava
jim zajistilo postup do nejvyšší ligové soutěže v této kategorii hned na první pokus, když
vyhráli kvalifikační skupinu G.
TJ Slovan Jindřichův Hradec
- Sokol Přelouč 44 : 61 (16 : 44)
Střelci:
Šandera 11(6/3),
Machek 9(1/1), Dvořák 7(2/1),
Pospíšil 6(2/0), Kmošek 6(4/2),
Dlask 5(2/1), Šimon 4, Bulušek 3, Bělka 2, Dašek 2(2/0),
Pacák V. 2(2/0), Suchánek 2,
Heřman 2, Machač.
Sokol Přelouč - BK NH Ostrava 50 : 41 (26 : 30)
Střelci:
Pacák L. 20(6/2),
Pacák V. 8(2/1), Šandera 7(7/5),
Dašek 5(2/1), Dlask 4, Suchánek 2, Heřman 2, Bulušek
1(2/1).
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