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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

Rada města Přelouče
55. schůze rady města se konala
27. prosince 2004.
Radní se zabývali společnou žádostí
obyvatel žijících v ulici B. Němcové o pomoc při řešení problému parkování osobních aut. Velké množství aut totiž parkovalo na parkovišti, které je dnes součástí
staveniště bytových domů a tím došlo ke
zhoršení celé situace. Nejkritičtější doba
byla v průběhu výstavby ulice K.H.Máchy a parkování aut v ulici B.Němcové
pod zvýšeným dohledem Městské policie.
Žádostí obyvatel se zabývala i bezpečnostní a dopravní komise a doporučila
zjednosměrnit komunikaci a tím vytvořit
prostor pro stání vozidel. Radní rozhodli
nechat zpracovat projektovou dokumentaci na vytvoření parkovací plochy, která by vznikla likvidací části chodníku po
pravé straně komunikace tedy ve směru
jednosměrného provozu.
Dále se radní zabývali návrhem na
ukončení činnosti zásahových jednotek
Sboru dobrovolných hasičů v místních
částech. Důvodem pro zrušení těchto zásahových jednotek jsou potíže s technikou, tyto jednotky mají zastaralé vybavení a nízkou akceschopnost. Nelze

pominout, že členská základna stárne
a hasiči ze zásahových skupin musí splňovat určité fyzické předpoklady a každoročně absolvovat také lékařské prohlídky. Na základě těchto informací radní
uložili vedoucímu odboru vnitřních věcí
připravit podklady pro zrušení zásahových jednotek Sboru dobrovolných hasičů Lohenice, Mělice, Klenovka a Tupesy
v termínu do 31. 3. 2005.
Rada se dále zabývala zřízením sběrného místa velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který byl doposud provozován 2x ročně hromadnými svozy
odpadu (blíže článek: Sběrna - svoz odpadu bez poplatku).
Letošní první jednání rady města
se konalo 17. ledna.
Radní vzali na vědomí vyjádření architekta Mudruňky, arch. M. Košaře a vedoucího stavebního odboru k návrhu
změnit předložený koncept nového územního plánu města Přelouče. Všechna vyjádření jsou pro zachování současného
ÚPSÚ Přelouč. Tento materiál se podrobně projednával na lednovém zasedání
zastupitelstva města.
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Radní dále projednali a schválili výsledky výběrového řízení na zpracování
lesních hospodářských osnov Přelouč sever a uzavření smlouvy o dílo na jejich
vyhotovení s firmou Lesprojekt Východní Čechy, s.r.o. Stejně tak odsouhlasili rozpočtová opatření IV.A (schválení dotací)
rozpočtu města roku 2004. Na jaře už
bude mít náš „sportovní areál“ svého
správce. Obsah jeho pracovní náplně dle
návrhu pro funkci provozář - správce
sportoviše radní schválili. Věří, že se tak
předejde ničení vybavení sportoviše, do
kterého město vložilo nemalé finanční
prostředky. Při zavedení pravidel a určitého řádu se očekává ještě větší využití
širokou veřejností, pro kterou byla sportoviště určena. Ve zmíněném areálu je fotbalové, hokejbalové a rugbyové hřiště,
tenisové kurty a skateboardová dráha.
Pardubickou ulici bude od nově vystavěných bytových jednotek dělit protihluková stěna. Radní zvažovali záměnu betonového materiálu, který je
v projektu navržen, za prosklené panely. Vysoké pořizovací náklady však byly hlavním důvodem, proč změnu neodsouhlasili.
V závěru jednání ještě stanovili cenu za doprodej stolních kalendářů města na částku 45,- Kč/ks. Při odběru nad
50 ks to bude 40,- Kč/ks.

Zastupitelstvo města Přelouče
Dne 27. ledna se zastupitelé sešli na svém XVIII. zasedání.
Zastupitelé se znovu zabývali návrhem změny konceptu
nového územního plánu v lokalitě pod nadjezdem, ohraničenou
Sportovní ulicí. Tento materiál byl nyní doplněn o vyjádření
architektů a také vedoucího stavebního úřadu. Prostřednictvím Roštu a webových stránek také spoluobčané mohli k této problematice vyjadřovat své názory. Pro záměr společnosti
KASI se vyslovilo 30 občanů, pro změnu nového územního plánu 41 občanů. V diskusi k tomuto bodu vystoupil také ředitel firmy KASI, který navrhl jako další možnost směnu části
svých pozemků v této lokalitě, které ke své činnosti odkoupil,
za pozemky města v průmyslové zóně. Protože zastupitelé
chtějí podporovat podnikatelskou činnost v našem městě, odhlasovali odložit rozhodnutí o změně konceptu návrhu územního plánu a vyzvali ředitele KASI, aby jednal s ing. Mudruňkou (architektem územního plánu), o vhodné lokalitě pro jeho
činnost.
Dále zastupitelé schválili výplatu odměn členům výboru
kontrolního, finančního a majetkového a osadních výborů Lohenice a Klenovka za práci v roce 2004.
Stanovili také měsíční odměny neuvolněným členům rady,
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zastupitelstva a předsedům komisí nebo výborů.
V současné době jsou na
Lohenicko-mělických písnících
povoleny plavební dráhy Stehno marine klub a SK Nemošice. Požadavkem na zřízení
třetí plavební dráhy (za poloostrovem) pro Klub vodního
lyžování Přelouč se zabývala
rada města a vyjádřila svůj
nesouhlas. Prvořadým zájmem
města je uchovat vodní plochu písníků jako koupaliště ve
volné přírodě, na což vynakládá nemalé finanční prostředky. Radní vyjádřili názor, že
plavební dráha SK Nemošice není plně využita a že nejlepším
řešením by byla dohoda všech tří klubů na provozování své
činnosti ve stávajících dvou drahách. Nesouhlas se zřízením
další plavební dráhy na písnících Lohenice - Mělice vyjádřili
také zastupitelé.
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Stalo se
" 10. 1. jednal místostarosta a tajemník MěÚ se zástupci
FK Přelouč o pracovní náplni správce sportovního areálu
" 11. 1. se zúčastnil tajemník schůzky odborné poroty pro udělování cen dabingu v Praze
" 11. 1. se zúčastnili zástupci města prohlídky firmy KASI s.r.o.
" 12. 1. starostka společně s místostarostou navštívili paní
Annu Kotasovou u příležitosti jejích 103. narozenin
" 13. 1. jednal místostarosta společně s velitelem MP se zástupci firmy GROSS s.r.o. nad bezpečností světelných křižovatek a dodržování pravidel silničního provozu
" 14. 1. starostka s místostarostou se zúčastnili mezinárodního veletrhu REGIONTOUR 2005
" 18. 1. jednala starostka a vedoucí stavebního úřadu MěÚ se
zástupcem České spořitelny a stavební firmy o vytipování
lokalit ve městě, vhodných pro výstavbu bytových domů dodavatelským způsobem v návaznosti na připravovanou investici f. Kiekert Přelouč
" 18. 1. se sešla na pracovním setkání starostka a ředitel Elektrárny Chvaletice, ředitel informoval o výrobním programu
Elektrárny ve výhledu do roku 2016, diskutovány byly i oblasti možné vzájemné spolupráce i sponzorská podpora Elektrárny vybraných akcí, pořádaných městem
" 19. 1. zasedal místostarosta a tajemník MěÚ v komisi pro
vyhodnocení nejvhodnější nabídky na vypracování plánu odpadového hospodářství města Přelouče ve složení: ing. Klápová, Myška, Patour, MVDr. Jadrníček
" 21. 1. starostka zastupovala město na společném setkání
představitelů kraje, města Pardubic a orgánů společnosti
Přístavu Pardubice, které se uskutečnilo na výletní lodi v Pardubicích při příležitosti 10. výročí založení společnosti. Na
pracovním programu bylo především řešení hlavních úkolů
- splavnění Labe do Pardubic a příprava výstavby dopravně
- logistického centra v Pardubicích.
" 25. 1. se starostka na pozvání ministra vnitra p. Mgr. Bublana zúčastnila společného setkání starostů a primátorů měst
- obcí vykonávajících rozšířenou působnost v oblasti státní
správy, přítomní byli seznámeni s návrhem některých zákonů připravovaných Ministerstvem vnitra ČR, byly diskutovány problémy financování státní správy, setkání bylo zakončeno pozváním ministra na společný oběd
" 25. 1. se konalo poslední rozloučení s čestným občanem města Přelouče ing. Vladimírem Hrubešem ve Strašnickém krematoriu, kterého se za město zúčastnil místostarosta města
" 26. 1. se starostka, vedoucí majetkového a stavebního odboru MěÚ zúčastnili prohlídky areálu objektu VOP Přelouč, zástupce nového majitele f. Excalibur army s.r.o. Praha, který
zástupce města seznámil se záměry využití objektu, řešeny
byly i problémy, vyplývající z dosud platných smluv s městem.
" 28. 1. jednala starostka se zástupcem HZS Pardubického
kraje o přípravě stavby nové společné hasičské stanice
v Přelouči.
" 28. 1. se starostka setkala se zástupcem ČSOB, který přišel představit nabídku produktů banky pro města a obce
- v současné době se připravují podklady pro zadání projektu na přestavbu ubytovny čp.1414 v Libušině ulici na
dům s chráněnými byty. Po zpracování potřebných doku-
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mentů se podá žádost o dotaci na „Podporu výstavby podporovaných bytů“
- bylo vypsáno výběrové řízení na restaurování dekorativní
výzdoby sálů a předsálí Občanské záložny

Město Přelouč informuje
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, pneumatiky (pouze z osobních automobilů), apod.
Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje v původním obalu,
barvy, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (monočlánky, baterie), zářivky, výbojky, elektrotechnický odpad (lednice,
televize, radia), apod.
Tento mobilní svoz se týká místních částí a bude probíhat podle následujícího harmonogramu:
Termín svozu:

sobota 12. 3. 2005

MĚSTO DŮRAZNĚ ŽÁDÁ OBČANY,
ABY ODPAD NEUKLÁDALI NA STANOVIŠTĚ
PŘED TERMÍNEM ODVOZU!
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 14. 3. 2005
VĚTVE JE NUTNÉ NA TENTO TERMÍN PŘIPRAVIT PŘED DŮM!

Přeloučský ROŠT
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Zapla=te včas, a= nemusíte platit víc…
Poplatky ze psů do konce března a do konce června za svoz
komunálního odpadu máte možnost uhradit na MěÚ čp. 25,
1. patro dv.č. 8.
Pokladní
Po, St
Út, Čt
Pá

hodiny
8.00 - 12.00
9.00 - 11.00
9.00 - 11.00

13.00 - 17.00 hodin
12.00 - 13.30 hodin
12.00 - 13.00 hodin

Platit můžete i převodem na účet 190001425561/0100 a nebo poštovní poukázkou, kterou si vyzvednete v pokladně MěÚ,
dveře č. 8.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo ve správním
území města Přelouče, včetně jeho místních částí.

Ohlašovací povinnost
(1) Každý držitel psa staršího 3 měsíců (dále jen „poplatník“) je povinen takového psa neprodleně ohlásit správci poplatku a poplatek zaplatit podle čl. 9 této obecně závazné vyhlášky.
(2) Povinnost oznámit držení psa má i občan, jehož pes je
od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle
této vyhlášky osvobozen, a tuto skutečnost musí v ohlášení
správci poplatku prokázat.
(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 15 dnů od vzniku této skutečnosti.
(4) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen
sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické
osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ.
(5) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny psy v domě chované.
Správce poplatku vydává poplatníkům ohlášených psů evidenční známku pro psy bez ohledu na to, zda pes poplatku
podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Poplatník je povinen

zajistit, aby byl jeho pes známkou trvale označen. Tato známka
je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.
Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci
poplatku neprodleně nahlásit.
Poplatek ze psa činí ročně:
a) za prvního psa v rodinném domku
v obvodu města
120,- Kč
v ostatních domech v obvodu města
1 000,- Kč
v místních částech města
60,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
v rodinném domku v obvodu města
180,- Kč
v ostatních domech v obvodu města
1 500,- Kč
v místních částech města
90,- Kč
c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, v rod. domku i ostatních domech
v obvodu města
120,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož
držitelem je osoba uvedená v písm. c)
180,- Kč
Od poplatků je osvobozen
a) držitel psa, kterým je
- osoba nevidomá, bezmocná, s těžkým zdravotním postižením
- osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
- osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuštěné psy
- osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa např.
zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších
předpisů.
b) držitel psa prokazatelně nabytého z útulku, a to pouze po dobu jednoho roku.
Poplatník je povinen správci poplatku prokázat vždy do 31. 3.
příslušného kalendářního roku, že důvod osvobození trvá. Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

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
2 byty - 2+kk
1 byt - 2+kk
1 byt - 1+1

velikosti 49,51 m2
velikosti 56,31 m2
velikosti 55,14 m2

situované v novém bytovém domě v Pardubické ulici, s termínem dokončení „nejpozději“ duben 2006
(přijímáme žádosti o nájemní byt v souladu s „Pravidly...“ schválenými Radou města Přelouče).
Pravidla, podmínky a informace: Sociální odbor - K. Bocianová - 466 094 161
Příjem žádostí přes podatelnu do 31. 3. 2005
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Narodila se v časech císaře Františka Josefa

#
#

$

%

$
13. ledna oslavila 103. výročí a je
tak zřejmě nejstarší občankou celého Pardubického kraje. Oslavenkyně, paní Anna Kotasová i na svůj
věk netrpí žádnou vážnější nemocí a stále se zajímá
o dění kolem sebe.
Zleva: J. Matulová dcera, oslavenkyně
A. Kotasová a J. Vorlová - vnučka
Před domem oslavenkyni zahrála oblíbená
dechovka V. Kosiny,
popřát přišli také zástupci města

19. ledna oslavila Adélka, Filip a Michal své první narozeniny.
Malé oslavence navštívila také starostka města
s narozeninovým dortem a hračkami

6

%

„Je to trojnásobná radost“,
říkají na adresu svých dětí
Jana a Martin Moravcovi

Přeloučský ROŠT
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Po deseti letech je nás o 794 méně
Přestože jsme konečně po deseti letech zaznamenali nárůst populace v našem městě, je nás oproti roku 1994 o 794
méně. Záporné hodnoty souvisí se všeobecným vývojem počtu obyvatel celé
České republiky. Jedním z negativních
důvodů je skutečnost, že 60 % práce
schopných obyvatel Přelouče dojíždí
za prací.
ROK

POČET OBYVATEL

ROK

(VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

9
9
9
9
9
9
9
9

612
651
585
656
772
762
727
728

POČTY OBYVATEL PODLE ČÁSTÍ OBCE K 31. 12. 2004

POČET OBYVATEL
(VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ)

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

9
9
9
9
8
8
8

638
589
497
054
806
952
975

Část obce
Klenovka
Lhota
Lohenice
Mělice
Přelouč
Škudly
Štěpánov
Tupesy
Celkem

Město Přelouč ve spolupráci s firmou
SOP, a.s., připravuje také rozšíření počtu sběrných míst na separovaný odpad
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Ženy
87
74
102
94
4036
37
62
26
4518

Celkem
173
146
194
190
8018
80
123
51
8975

A ještě trochu statistiky:
Přelouč - 1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
Přistěhovaní . . . . . . . . . . . . 159
Odstěhovaní . . . . . . . . . . . . 141
Narození . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Úmrtí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Sběrna - svoz odpadu
bez poplatku
Od letošního března budete mít možnost v prostoru Výkupny a sběrny ve
Sportovní ulici odložit celoročně a bezplatně odpad objemný, nebezpečný a odpad biologicky rozložitelný, který pochází z domácností a zahrad. Touto službou
bude nahrazen mobilní svoz výše jmenovaných odpadů v Přelouči, který dosud
probíhal pouze dvakrát za rok. Tuto změnu v oblasti nakládání s komunálním odpadem připravuje město ve spolupráci
s firmou SOP, a.s., a s Výkupnou a sběrnou surovin Přelouč ve Sportovní ulici.
Věříme, že ji občané přivítají.
V místních částech Lohenice, Mělice,
Klenovka, Štěpánov, Tupesy, Lhota a Škudly zůstane mobilní svoz zachován tak,
jako byl dosud. Tím se pro ně ovšem
nevylučuje možnost odložit odpad i mimo termín mobilního svozu ve zmíněné Výkupně a sběrně surovin ve Sportovní ulici.
V současné době probíhají jednání,
o jejichž výsledku vás budeme prostřednictvím městského rozhlasu a našeho
měsíčníku včas informovat.

Muži
86
72
92
96
3982
43
61
25
4457

(plasty, sklo a papír). V současné době
probíhá výběr a vyhodnocování nejvhodnějších lokalit tak, aby byla zkrácena docházková vzdálenost ke sběrným místům
z některých částí našeho města a nedocházelo tak k přeplňování kontejnerů na
stávajících sběrných místech z důvodu
větší hustoty osídlení dané lokality. Podle předběžného návrhu se bude jednat
o tato nová stanoviště:
- v zástavbě rodinných domů směrem
na Mokošín,
- v zástavbě rodinných domů směrem
na Jankovice,
- v zástavbě bytových domů na sídlišti.
Čtvrté stanoviště je dosud v jednání.

Město Přelouč nabízí
v obci Tupesy

Volné byty
Město Přelouč nabízí zájemcům o bytovou výstavbu možnost získání bytu v nové bytové výstavbě v Pardubické ulici.
Jedná se o 3 byty 2+1 o výměře 84,47 m2
za cenu 1 007 500,- Kč. Po dohodě je
možno byty upravit na 3+kk.
Bližší informace získáte osobně na
Městském úřadu Přelouč, odbor správy
majetku a infrastruktury, tel. 466 094 182.

Inzerce

pozemky k odprodeji
na výstavbu rodinných domků.
Jedná se o 3 parcely
o rozloze cca 600 m2.
Minimální cena je 100,- Kč/m2.
Bližší informace:
Správa majetku a infrastruktury,
Ing. Lehárová, tel. 466 094 183.
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Od železnice
k velbloudům
Od anglické průmyslové revoluce udělala civilizace
v technice velký pokrok. I v železniční dopravě. Parní
lokomotivy vystřídaly motorové, motorové pak elektrické a opotřebovanou železnici vysokorychlostní koridor.
V kraji Jana Pernera je to chlouba. Má to však jedno
„ale“. Proč ten nesoulad mezi jízdním řádem železnic
a jízdním řádem autobusových linek, které by u nás měly navazovat na příjezdy vlaků?
Město Přelouč připomínkovalo rozpor
v těchto jízdních řádech u objednatele
železniční a linkové autobusové dopravy, kterým je Pardubický kraj. Pracovníkem tamějšího oddělení dopravy je u odjezdů autobusových linek přislíbena náprava podle požadavků města.
Větším využíváním železničních a autobusových linek by se ulevilo silniční
dopravě i životnímu prostředí, po kterém
tak voláme. Ostatně - jezdit se dá i na velbloudech.

Inzerce

Inzerce

Objekty, které nabízí město Přelouč k odprodeji
1. Bytový dům č.p. 2 se stavební parcelou č. 165/1
o výměře 293 m2 v Přelouči v ulici Pražská.
V přízemí domu se nachází provozovna FOTOGRAFIA, v dalších podlažích 5 bytových jednotek. V současné době jsou
všechny byty i nebytový prostor pronajaty.
Minimální cena za budovu a pozemek je stanovena na
1 339 900,- Kč.
2. Bytový dům č.p. 3 se stavební parcelou č. 164/1
o výměře 279 m2 v Přelouči v ulici Pražská.
V přízemím domu se nachází 2 bytové jednotky. V současné době jsou tyto byty pronajaty.
Minimální cena za budovu a pozemek je stanovena na
511 730,- Kč.
3. Bytový dům č.p. 17 se stavební parcelou č. 141
o výměře 510 m2
a bytový dům č.p. 921 se stavební parcelou č. 900
o výměře 102 m2 v Přelouči v ulici Pražská.
V domu č.p. 17 se nachází 5 bytových a jedna nebytová
jednotka (opravna obuvi), které jsou pronajaty.
V domu č.p. 921 se nachází 2 bytové jednotky, které jsou
pronajaty.
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Minimální cena za budovy a pozemky je stanovena na
2 228 930,- Kč.
4. Budova garáží včetně stavebního pozemku č. 1094/6
a budova bývalé kotelny na stavební pozemku č. 1094/1
(pozemek je vlastnictvím společnosti Tepelné zdroje, s.r.o.)
Minimální cena za obě budovy a pozemek st.p.č. 1094/6
je 750 000,- Kč,
minimální cena za pozemek st.p.č. 1094/1 je 39 050,- Kč.
5. Budova č.p. 57 a pozemky st.p.č. 77 o výměře 575 m2
a p.p.č. 507/3 o výměře 2818 m2, vše v k.ú. Lhota pod
Přeloučí
Jedná se o objekt bývalé mateřské školy ve Lhotě. Minimální cena těchto nemovitostí je stanovena na 2 967 570,- Kč
Bližší informace získáte osobně na
Městském úřadu Přelouč, odbor správy majetku a infrastruktury, kancelář číslo 15, 18, nebo na telef. čísle
466 094 181, 466 094 182.

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

Podpora rozvoje
cestovního ruchu

REGIONTOUR 2005
Brněnské výstaviště přilákalo milovníky cestování a turistiky. Návštěvníci zde mohli zhlédnout nové propagační materiály o turistických zajímavostech 25 měst, obcí a mikroregionu,
mezi nimiž byla také Přelouč.

Protože
Věřme, že společná expozice svým provedením a obsahem
upoutala návštěvníky tak, aby do našeho regionu zavítali. Děkujeme pekárně Jenta za pekařské výrobky, které na výstavu
věnovala.

!

Charakteristika:
Město a jeho okolí disponuje podstatně nižším potenciálem
pro rekreační využití, než jiná města či oblasti v České republice. Přesto nelze tuto oblast z hlediska cestovního ruchu podceňovat (viz výčet valorit v analytické části). Vybavenost infrastrukturou pro rozvoj cestovního ruchu je však nutnou podmínkou
pro přilákání většího počtu návštěvníků a prodloužení délky jejich pobytu. I přes poměrně malé množství valorit chybí dostatečné množství potřebné infrastruktury a služeb pro plnohodnotné zajištění rozvoje cestovního ruchu.
Vzhledem k celkovému charakteru města se jako nejvhodnější jeví zaměření rozvoje cestovního ruchu do měkkých forem turistiky, tj. takových, které svým pojetím využívají místních
zdrojů, nejsou příliš náročné (na rozdíl od masové turistiky) na
dokonalou infrastrukturu a přitom jejich přínos po stránce ekonomické či sociálně kulturní není pro město zanedbatelný.
Je nutné sladit existující nabídku s reálnou poptávkou a také přesvědčit zájemce o již existující poptávce po podobných
službách. Mělo by být v zájmu představitelů města tyto druhy
podnikání podporovat (např. formou určité spolupráce mezi podnikatelem a městem především v oblasti propagace a reklamy
apod.). Rozvoj turistiky a cestovního ruchu může v konečném výsledku vést i k vytvoření a rozvoji nových pracovních příležitostí.
(Zdroj: Strategický plán ekonomického rozvoje města Přelouče)

Inzerce
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Trh práce
na Přeloučsku
Nezaměstnanost na Přeloučsku během posledního měsíce
roku 2004 vzrostla. Úřad práce v Přelouči evidoval k 31. 12.
2004 celkem 1 357 uchazečů o zaměstnání a celková míra
nezaměstnanosti činila v této oblasti 9,69 % (dle původní metodiky). Příčinou zvýšení počtu uchazečů v evidenci bylo mimo jiné ukončení civilní a základní vojenské služby, propouštění zaměstnanců zprostředkovatelských personálních agentur,
ukončení veřejně prospěšných prací, ukončení pracovních poměrů na dobu určitou.
Úřad práce v Pardubicích nabízí 657 volných pracovních míst
a na jedno volné pracovní místo připadá v okrese Pardubice
v průměru 9,2 uchazeče. Nejvíce hlášených volných míst bylo
z odvětví strojírenství (19,1 %), dále z odvětví obchodu a služeb (17 %) a na třetí místo poklesl podíl volných míst pro odvětví elektrotechniky (13,1 %). Z celkového počtu hlášených míst
připadá 75,4 % na Pardubicko, 13,8 % na Přeloučsko a 10,8 %
na Holicko. Pozitivním jevem na trhu práce v okrese Pardubice v měsíci prosinci bylo výrazné navýšení počtu hlášených
volných míst pro osoby se zdravotním postižením (dříve osoby se ZPS) - počet 91 míst byl nejvyšší za celý rok 2004.
Ing. Eva Šopíková
ÚP Pardubice - detaš. prac. Přelouč

Inzerce

Nad vašimi dotazy
1) Rád bych reagoval na tabulku „výdaje rozpočtu města na
rok 2005 správa majetku, investice“ uveřejněnou v lednovém Roštu. Chtěl bych vědět, kdy bude pravena vozovka
v ulici Jarošova? Opravy po zavádění telefonů a plynu byly
provedeny velmi nekvalitně a říkalo se, že generální oprava bude provedena až po ukončení stavby, čističky odpadních vod a železničního koridoru. Poslední jmenovaná akce
zasáhla hrubým způsobem do života obyvatel ulice (neustálý prach a špína, zastříkané fasády domů a výtluky ve vozovce, díry v okolí uzávěru vody, některé propadliny jsou
takového charakteru, že mohou ohrozit rozvod plynu ve vozovce, atd).
MJ
Vámi uváděnými investičními akcemi ve městě došlo k hrubému poškození Vratislavského náměstí a ulic Jarošova a Labská a město si je vědomo jejich havarijního technického stavu.
Na rekonstrukci ulice Labské a Vratislavského náměstí je
již kompletně zpracovaná projektová dokumentace a v současné době probíhá s dodavatelem stavby železničního koridoru jednání o poměru jejich účasti na financování zmíněných rekonstrukcí.
Pokud se týká ulice Jarošova, není dosud projektová dokumentace rekonstrukce zpracována. Po dohodě s majetkovým
odborem bude do 1. rozpočtového opatření rozpočtu města roku 2005 navržena částka na zpracování příslušné projektové
dokumentace (odhad cca 250 tis. Kč), ze které vyplyne i finanční náročnost stavby ( hrubý odhad 4,5-5 mil. Kč).
„Je pouze v kompetenci zastupitelstva města, zda a kdy
upřednostní zařazení této akce do rozpočtu města na úkor jiných plánovaných akcí. Jak je známo, požadavky a potřeby města daleko převyšují jeho možnosti. Hrubý odhad na zahájení
rekonstrukce ulice Jarošova v tom nejoptimálnějším případě je
druhá polovina roku 2006. Jsem si vědoma toho, že tato odpovět v žádném případě neuspokojí Vás, ani obyvatele ulice Jarošova, ale realizace celé akce se bude odvíjet od finančních
možností města“, řekla starostka města.
2) Je pravda, že TV Prima měla zájem v našem městě natočit
pořad Nikdo není dokonalý. Bude se u nás pořad točit a kdy?
EV
Jednání o natáčení pořadu Nikdo není dokonalý v našem
městě proběhlo v listopadu loňského roku. TV Prima ovšem
sama od tohoto záměru upustila. Důvodem, proč se tento pořad v Přelouči nebude natáčet je malá kapacita sálu Občanské záložny a velikost jeviště na potřebné rekvizity.

Zastupitelé města Přelouče za ODS
zvou občany k neformální diskusi
nad problémy města,
která se uskuteční 16. února
v 17.00 hodin v zasedací místnosti
Městského úřadu.
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Městská policie informuje
V minulém příspěvku jsem Vám slíbil, že od počátku roku 2005 bude v každém vydání roštu příloha, která bude obsahovat rady, jak může každý z občanů
sám předcházet nejen trestné činnosti,
ale i jak eliminovat veškerá protispolečenská jednání.
Na příspěvek - Jak neusnadňovat kapsářům práci, následuje dnešní příloha
- Rady pro seniory. Ty obsahují cenné
informace o tom, jak se chovat bezpečně doma, jak zvýšit své bezpečí
a ochránit svůj majetek a několik
k rad k bezpečí na ulici. V březnovém
vydání to potom budou rady, jak si chránit své peníze a ve vydání dubnovém rady spojené s držením platební karty.
Od 8. února se dále opět v rámci programu prevence kriminality začíná rozbíhat kurz - Sebeobrana pro ženy a dívky bez věkového omezení. Začátek je
plánován na 17.00 hodin v sále sokolovny - 3. patro. Kurz je pochopitelně
zdarma a obsahuje nejen praktickou

sebeobranu, ale i teoretickou průpravu
a právní minimum (použití zbraně, nutná obrana, krajní nouze atd.)

V příštím vydání Vás seznámím s výsledky a celoroční statistikou městské policie za uplynulý rok 2004. Jen okrajově
uvádím, že některé údaje, např. co se
týká zjištěných a objasněných přestupků, jsou větší, rovněž tak se nám podaři-

lo přispět do rozpočtu města daleko větší
finanční částkou než v roce předcházejícím. Další nemalou měrou již také „přispívá“ radar. Zde mohu prozradit následující údaje:
ROK
Počet přestupků
předaných
správnímu orgánu
Celkový počet
zadokumentovaných
snímků

2004

2005

284

100

980

220

Vzhledem k časové prodlevě zpracování zjištěných přestupků ještě nemám
přesnou statistiku v jaké výši byly uděleny blokové pokuty správním orgánem
za přestupky zjištěné v roce 2004, ale za
měsíc listopad 2004 bylo uděleno za
překročení nejvyšší dovolené rychlosti
pokut ve výši 30.000,- Kč !!! (a to musíme brát v potaz viditelnost a počasí typické pro tento měsíc). Společně s PČR
proběhly zatím pouze dvě společné dopravní akce, ale její výsledky jsou opět
děsivé, za přibližně 6 hodin měření bylo uděleno pokut ve výši 10.000,- Kč.

Inzerce
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Jak jsem uvedl, všechny tyto údaje budou přesně zapracovány do statistického
přehledu a budou dále obsahovat statistiku z komisí - přestupkové a správních agend, o tom ale až příště.

stěžovali na hluk z petard, které po
okolí metali nezletilci. Petardy jim
byly odebrány, bylo jim domluveno
a vietnamský obchodník, který jim pyrotechniku nezákonně prodal, obdržel
pokutu

Nyní k přehledu několika zajímavých
situací od 25. 12. 2004 do 22. 1. 2005:

& 28. 12. 2004 v 21.50 hod. jsme byli přivoláni hostem do jedné z restaurací
v Přelouči, kde měl být tento host fyzicky napaden a okraden. Hlídka na
místě zajistila místo činu i podezřelé
a celou věc si převzala služba kriminální policie

& 25. 12. 2004 v 23.30 hod. si hlídka
MP při kontrole města povšimla podezřelého chování řidiče jednoho automobilu, který zjevně neudržel řízení v přímém směru a před hlídkou se
snažil ujet. Byl zadržen a předán PČR
se zjištěním, že před jízdou požil alkoholické nápoje
& 27. 12. 2004 v 9.00 hod. se na Městskou policii obrátily zaměstnankyně
jedné z prodejen, že uvnitř je obtěžuje opilec a taktéž i zákazníky. Po příjezdu byl hlídkou vyveden, dobrovolně si zavolal taxi a odjel k domovu
& 28. 12. 2004 v 15.20 hod. jsme vyjížděli do obce Škudly, kde si občané

!

hlídkou MP odchycen a převezen do
kotce na služebnu
& 1. 1. 2005 v 0.15 hod. jsme byli přivoláni před diskotéku Maddox, kde ležel
na chodníku opilý mladík. Byli k němu
přivoláni rodiče, kteří si ho převzali
a bylo jim důrazně domluveno, že v případě opakování bude případ předán
na sociální odbor Městského úřadu
k dořešení a mladík odvezen na protialkoholickou záchytnou stanici.

& 29. 12. 2004 v 9.45 hod. jsme opět
urovnávali rodinné neshody v jednom z bytů. Jelikož jsou tyto výstřelky
u nich na denním pořádku, po našem
příjezdu se rychle uklidnili a k dořešení budou voláni k přestupkové
komisi

& 5. 1. 2005 v 5.40 hod. byl na služebně
MP přijat telefonát, že u nadjezdu leží sražená žena. Po příjezdu na místo a přivolání záchranky se zjistilo, že
žena je pouze opilá, proto lékař rozhodl o umístění na záchytku, kam byla převezena a celá záležitost bude
mít dohru u přestupkové komise za
veřejné pohoršení

& 31. 12. 2004 v 18.50 hod. jsme byli
přivoláni k dopravní nehodě mezi Přeloučí a obcí Valy, kterou způsobil volně pobíhající pes. Nikomu se naštěstí nic nestalo a nešeastný hafan byl

& 7. 1. 2005 - tento den se obdivuhodně dařilo detektivům jednoho z marketů, jelikož během dne přistihli při
krádeži tři pachatele, poslední z nich si
doslova nacpal do batohu celé balení

(

MĚSTSKÁ POLICIE RADÍ SENIORŮM
(Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR)
Jak se chovat bezpečně doma
' Nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Do bytu vpusete 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.
' Butte 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. Požá-
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dejte 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.
Nebutte důvěřiví ani k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě levné zboží.
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
' Pořitte 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, pořitte 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.
!
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instantní kávy v hodnotě 2000,- Kč !!!
Všichni byli zadrženi a dále budou dořešeni.
& 8. 1. 2005 v 20.40 hod. jsme vyjížděli do ul. Obránců míru, kde hořel plechový kontejner na odpadky. Protože
hašení našimi prostředky by nebylo
účinné, na pomoc nám přispěchali
hasiči, kteří oheň uhasili.
& 9. 1. 2005 v 8.00 hod. žádost z baru
Montána o vykázání dvou mladíků se
psy. Tito po příjezdu hlídky místnost
dobrovolně opustili a tak byla celá záležitost vyřešena domluvou
& 15. 1. 2005 v 11.30 hod. výjezd do pivnice v ul. ČSA, kde se mladík nechal večer uzavřít na WC a po znovuotevření
pivnice chtěl odejít s dvěma kartony cigaret. Byl předán PČR, kde se dalším
šetřením zjistilo, že má na svědomí
z minulé noci okradení starší ženy.
& 19. 1. 2005 v 19.00 hod. opět telefonát z baru Montána, že je zde agre-

sivní host, který hrubě napadá hosty a personál. Mladý muž na výzvu
strážníků o opuštění baru nereagoval,
a proto musel být za použití hmatů
a chvatů vyveden. Jeho chování ohodnotí přestupková komise.
& 21. 1. 2005 v 09.00 hodin byl kontrolován areál hokejbalového hřiště.
Zde byli zjištěni dva mladíci, kteří do
objektu sportoviště přes zákaz vnikli.
Než stihli cokoli udělat, byli vykázáni a přestupek s nimi bude dále dořešen.
K poslední události sděluji, že areál
sportovišb - hokejbal a skateboard je
v současné době oplocen a v případě,
že není otevřena hlavní brána, je do něho vstup ZAKÁZÁN !!! Je to reakce na jeho neustálé poškozování. Od 1. 3. se také konečně dočkáme nového správce
celého sportovního areálu, který bude zaměstnancem města a veškeré dění zde
bude monitorovat.
Upozorňuji, že v případě zjištění narušení objektu nebo dokonce jakéhokoli

jednání, které by mělo znaky VANDALISMU, bude hlídka postupovat nekompromisně a uložené pokuty (pokud rovnou
nepůjde o podezření ze spáchání trestného činu) budou v maximální možné
míře tak jak nám, nebo přestupkové komisi zákon umožňuje.
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

(
' 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. Butte 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.

Bezpečí na ulici
' Doklady, peníze, klíče a cennosti nikdy nenechávejte bez
dohledu. Noste je v příruční uzavřené tašce nebo kabelce.
Neodkládejte je s oděvem v šatně, u lékaře, v restauraci,
na úřadech atd.
' Věnujte velkou pozornost své tašce či kabelce, zvláště v hromadných dopravních prostředcích, nákupních centrech a všude tam, kde je větší počet lidí.
' Peněženku ani doklady nenechávejte navrchu nákupní tašky nebo kabelky.
' Nechotte blízko okraje vozovky s taškou přes rameno směrem do silnice, protože by vám ji někdo mohl vytrhnout
a odcizit.
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' Vyhýbejte se neosvětleným místům a odlehlým uličkám s minimálním výskytem dalších lidí.
' Nepřijímejte nabízený doprovod nebo odvoz od lidí, které
neznáte.
' Máte-li dojem, že vás někdo sleduje, přejděte na druhou
stranu, zpomalte nebo zrychlete a přesvědčte se, zda je neznámý stále za vámi. Je-li to pravda, vyhledejte místo, kde
je více lidí nebo nejbližší obchod či obydlí.
' V tašce můžete nosit pro své bezpečí nějaký spray (deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn), který můžete v případě
ohrožení také použít.
' Nechotte v těsné blízkosti vchodů do domů a rohů, kde
může čekat někdo neznámý.
' Při vstupu do domu butte pozorní a nevpouštějte dovnitř nikoho neznámého. Ani do výtahu nevstupujte s neznámou
osobou a raději si počkejte na prázdný výtah.
' Snažte se vyhnout čekání na liduprázdných zastávkách, zejména po setmění.
' V prázdném autobuse si sedněte poblíž řidiče, cestujete-li
metrem nebo tramvají, nastupujte do vagónu nejblíže k řidiči. Ve vlaku hledejte místo v blízkosti dalších cestujících,
a pokud je to možné, sedněte si blízko dveří. V případě nouze jste nejblíže únikové cestě. Žena by si neměla sedat do
kupé, kde je společnost mužů, kteří se patrně znají.
' Pokud se domníváte, že vás někdo sleduje, nevystupujte sami na liduprázdné zastávce. Raději pokračujte v jízdě a vyhledejte pomoc od řidiče či dalších cestujících.
' Nesnažte se na ulici pomoci komukoli tím, že se ho zastanete před útočníkem. Raději zavolejte přímo na linku tísňového volání 156, 158.
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Aktuální informace ze ZŠ Masarykovo náměstí
Basketbal - dívky
Dne 14. 1. 2005 pořádala naše škola okrskové kolo v basketbalu dívek. Tohoto klání se však bohužel zúčastnily pouze
obě místní školy, pořádající ZŠ Masarykovo náměstí a ZŠ Smetanova ulice. Po dobrém výkonu nakonec zvítězily naše dívky
100:10. Oba týmy postoupily do kola okresního, které se bude
konat v Pardubicích. Přejeme hodně úspěchů.
Reprezentovaly: N. a K. Žákovy, M. Fílová, N. Švejdová, M. Rambousková, E. Richterová a J. Šoltová

Zimní atletická liga škol
Čtyři dopoledne strávili reprezentanti naší školy v Pardubicích, kde jsme se již tradičně zúčastnili letos VIII. ročníku Zimní atletické ligy škol. Atletická hala a běžecký tunel AC Pardubice byly svědky urputných bojů o co nejlepší umístění. V prvním
kole se závodilo v disciplínách: běh na 60m, skok daleký, hod
plným míčem obouruč vpřed a štafeta 4x150m.
Z celkového počtu 8 zúčastněných škol jsme průběžně na
pěkném 4. místě.
Našich nejlepších výsledků dosáhli:
1. místo - O. Rozsévač v hodu míčem a štafeta M. Vančurová,
B. Malá, P. Bednářová, K. Malá
2. místo - P. Bednářová v hodu míčem
3. místo - K. Malá ve skoku dalekém, P. Brudný v hodu míčem
a štafeta D. Pospíšilová, N. Kubínová, L. Novotná a N. Švejdová
Do druhého kola, které proběhne v březnu, přejeme hodně úspěchů.
Martin Bulušek, Bc.

Pomoc Asii
Na účet Dětského fondu OSN (UNICEF) v ČR byly zaslány peníze, které věnovali žáci na pomoc postiženým oblastem v jihovýchodní Asii.
S nápadem uspořádat sbírku přišly dívky 6. třídy - Petra Nováková, Tereza Čermáková, Michaela Balánová, Klára Milaberská a Markéta Farkašová. Setkaly se u ostatních s velkou
ochotou a spontánností přispět, a tak pomoci těm, kteří přírodní katastrofu přežili a pomoc nutně potřebují.
Mgr. J. Müllerová

Soutěžíme
Společně s dávnými Vikingy, Markem Polem, Kryštofem
Kolumbem a dalšími mořeplavci a objeviteli jsme procestovali svět křížem krážem. Objevili jsme nové civilizace, navštívili indiánské říše Mayů a Inků, poznali nové plodiny, koření, látky...
Jak? Prostřednictvím dalšího kola Dějepisné olympiády vyhlášené MŠMT. Školního kola se zúčastnilo 19 žáků 8. a 9. tříd.
Úspěšně si vedli - podobně jako v loňském roce - David Štefanský, Jiří Linhart a Jana Šoltová.
Ti budou naši školu reprezentovat v okresním kole Dějepisné olympiády.
Žáci 9. ročníku si zasoutěžili ještě jednou, tentokrát v rámci projektu Právo na každý den. Soutěž je pojmenovaná podle
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projektu, který vznikl v USA už v roce 1972 a v současné době
se jí účastní 35 zemí světa.
Deváeáci si ve čtyřčlenných družstvech prověřili své právní
vědomí, znalosti v oblasti trestního práva, společenských věd
atd. Nejúspěšnější tým postupuje do městského kola, které
proběhne v únoru 2005 pod patronací MP a Městského úřadu
v Přelouči.
Mgr. L. Podlasová

Olympiáda
14. 12. proběhlo na ZŠ Masarykovo nám. školní kolo Olympiády v českém jazyce.
Soutěže se zúčastnilo 25 žáků 8. a 9. ročníků. Pro deváeáky byla Olympiáda rozcvičkou před přijímacími zkouškami
a osmáci si vyzkoušeli, jak taková jazyková soutěž vypadá.
Do okresního kola, které se uskuteční v březnu, postupují dvě žákyně z 9.B, Petra Bednářová a Jana Šoltová.
PhDr. M. Marková

Je to za námi
Stalo se již tradicí, že první pátek po 15. lednu je dnem, kdy
se u nás koná zápis do prvního ročníku. Letos tento den připadl
na 21. ledna. Ve 14.00 hod. se otevřely dveře a vše začalo.
Na děti přicházející v doprovodu svých rodičů, prarodičů
i sourozenců čekaly ve vyzdobených třídách paní učitelky se
svými zvědavými otázkami. Děti předvedly básničku, písničku,
jak umí počítat, zda poznají barvy či geometrické tvary. Za své
snažení a výdrž si odnesly diplom a drobné dárečky.
Než se však adepti na židličku v 1. třídě dostali na řadu,
mohli si ještě pohrát se stavebnicí, nakreslit obrázek, sledovat
pohádku nebo si zahrát na počítači.
Každé „zkoušení“ vyžaduje určitý čas. Proto bychom chtěli
poděkovat rodičům, kteří nelitovali času stráveného čekáním,
a zároveň jim děkujeme i za důvěru, jež nám projevili. Bylo zapsáno přes 50 dětí. Je to nekrásnější ocenění naší práce.
Všichni zájemci
z řad návštěvníků si
mohli také prohlédnout budovu 1. stupně. Průvodcovskou
službu vzorně zajišeovala děvčata z 9. třídy.
Vlastnímu zápisu
předcházelo téměř
půl roku namáhavé práce. Již od října
k nám na pozvání
přicházeli malí předškoláci na různé akce (práce v keramické
dílně, sportovní soutěž, vystoupení školního pěveckého sboru Rošeák). Toto vše je
třeba naplánovat, připravit a zorganizovat. Celá akce se tedy
neobejde bez nasazení velkého počtu pedagogů. Všem těm,
kteří se nějakým způsobem zapojili do příprav, patří dík.
Mgr. Květoslava Pokorná
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Základní škola
Smetanova ul.
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dostatek legrace, jak můžete vidět na
fotografiích.

ZÁPIS
V pátek 21. 1. proběhl na ZŠ Smetanova už tradičně pohádkový zápis, tentokrát s krtečkem. Do 1. tříd nastoupí
55 prvňáčků, kteří mohou v jarních měsících absolvovat Krtečkovu počítačovou
školu.

Nejúspěšnější slalomářky
Za dohledu myšky poznáváme barvy

Víla Lněnka vítá prvňáčky a posílá je
na pohádkovou cestu
Nejúspěšnější slalomáři
Po úspěšném splnění úkolů
následoval opravdový zápis do 1. třídy

Pedagogická diagnostika
probíhala formou hry

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Lyžařský výcvik absolvovalo 36 žáků
7. tříd pod vedením 4 učitelek v Jizerských horách - středisko Severák, penzion
Pod vlekem. Všem dětem se na kvalitním sněhu podařilo úspěšně zvládnout
nejen základy lyžování, ale absolvovat
i závěrečný závod ve slalomu i užít si

Už poznáš trojúhelník, čtverec
nebo kruh?

Ještě než si nazujeme lyže
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Karneval na závěr. ...že jim to sluší?

DĚTI NEJSOU LHOSTEJNÉ
Když žáci po vánočních prázdninách
přišli do školy, hlavním tématem hovoru se stala katastrofa v Asii a snaha pomoci lidem postiženým tsunami. Proto
jsme ve škole vyhlásili finanční sbírku.
Mnohé děti do sbírky přispěly ze
svého kapesného, jiným peníze poskytli
rodiče. Do finanční sbírky přispěli i učitelé. Vybrali jsme celkem 23 917,- Kč,
které jsme poslali na konto společnosti „Člověk v tísni“.
VJ
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Leden
na gymnáziu
) V úvodním bodu se ještě vracíme k předvánočním akcím,
které proběhly na naší škole. Velmi zajímavou konfrontací
byl šachový turnaj, kde se v rovném boji utkali zástupci
všech ročníků. Výsledek byl překvapivý, na prvním místě se
umístil Jakub Horčička ze sexty následován chlapci z primy Milanem Jelínkem a Michalem Jirkou. Ve stejnou dobu
probíhal v tělocvičnách sportovní turnaj pro nižší gymnázium. Zvítězila družstva kvarty dívky a kvarty chlapci.

Informace
ze Zvláštní školy
Kam půjdu dál?
Tuto otázku jsem začala řešit až na začátku tohoto školního roku a zprvu jsem neměla vůbec žádné představy o svém
budoucím povolání.
Nyní už je nejvyšší čas a musím se rozhodnout. Já a mí
spolužáci jsme obdrželi přihlášky, kam musíme zapsat jeden
zvolený učební obor zedník, kuchařka, opravář, zahradnice,
aranžérka.
Jaké to na nové škole v Chroustovicích v Hradci Králové,
v Čáslavi bude? To samozřejmě ještě nevíme. Poprvé se podrobněji seznámíme se školou v dubnu při přijímacích řízeních.
Ale na jedné věci jsme se dohodli. Hlavním naším cílem do
budoucna je zdárně školu daného oboru dokončit a získat
výuční list.
Pavla Kozáková - žákyně 9. roč. ZvŠ

Sbírka
Také naše malá škola se zúčastnila sbírky na pomoc lidem
postiženým přírodní katastrofou v Asii.
Podařilo se nám nashromáždit 1 500,-Kč, které jsme zaslali na konto adace ADRA.
Mgr. Lenka Linhartová

) Jako opožděný dárek pro naše studenty pak lze chápat nově vybavenou učebnu informatiky. Využitím dotace OŠMS
Pardubického kraje bylo instalováno 15 nových počítačových
stanic, dataprojektor a nové HW i SW vybavení školní sítě.
Parametry připojení k internetu mimo jiné umožní realizaci
studovny s neomezeným přístupem pro studenty tak, jak je
požadováno ICT standardem škol vydaným MŠMT ČR.
) Na závěr malá poznámka ke kampani, která se rozpoutala
v rámci nového školského zákona a přijímacích zkoušek (PZ)
do prvních ročníků středních škol. Rozdíl vznikající tím, že
ředitel školy s dostatečným počtem uchazečů o studium
nemusí otevřít druhé kolo PZ proti letům předcházejícím,
kdy musel, je zanedbatelný. Druhé kolo s jediným ponechaným místem bylo pouze kolotočem telefonátů, přesunů přihlášek a velkého strachu z neoficiálního kola třetího, s velmi malou pravděpodobností úspěchu. Jiná je však situace
pro soukromé školy. I ony budou muset dodržet jednotný
termín PZ všech škol, a tak jejich potenciální uchazeči nebudou moci podávat přihlášku na více míst. Případný neúspěch je pošle do druhého kola škol, které zůstaly neobsazeny. Obavy z této skutečnosti pak zmiňovaným školám asi
sníží počet uchazečů a zkomplikují celé přijímací řízení, než
tomu bylo dosud. Petice a stížnosti rodičů jsou ozvěnami
nářků těchto „zrovnoprávněných“ škol.
) Více informací, foto a výsledky na www.gymnaziumprelouc.cz
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Základní umělecká škola
Přelouč
Soutěž v oboru klavír, housle a akordeon
Již na začátku měsíce února začnou probíhat na naší škole první kola soutěže ZUŠ vypsané pro celou ČR. Každoročně
se jí účastní i žáci naší školy, dle vypsaných soutěžních oborů. I když našim hlavním cílem a smyslem práce je vzdělávat
děti v různých uměleckých disciplinách, učit je lásce k umění
a pěstovat v nich trvalý vztah ke zvolenému oboru, vstupujeme společně s nimi i do soutěží a festivalů, kde mají možnost
porovnat své schopnosti se svými vrstevníky. Nebude tomu tedy jinak ani letos. Všem našim soutěžícím budeme „držet palce“ a věřit, že žádný výsledek soutěže nemůže negativně ovlivnit jejich radost z muzicírování.

Přijímací zkoušky na vyšší typ škol
V závěru měsíce ledna proběhly talentové přijímací zkoušky na konzervatoře a Akademie múzických umění. Z naší školy se k těmto zkouškám přihlásili dva žáci ke studiu na:
konzervatoři v Pardubicích - obor klavír - žákyně Bohdana
Nováková byla navržena k přijetí
DAMU v Praze - žák Jan Bureš postoupil do užšího výběru,
další kola budou následovat.

z pěveckého sboru Puntík a Rošeák. Své vystoupení přidá jistě i Claritet.
Přejeme hodně úspěchů a spoustu podobných nápadů ke
spolupráci.
Jana Bednářová
ředitelka školy

Premiéra pohádky O Vendulce a Vitouškovi
V lednu 2005 se uskutečnila premiéra pohádky O Vendulce a Vitouškovi v nastudování divadelního souboru Z-Ušáci.
V souboru pracují všichni žáci literárně dramatického oboru
ZUŠ Přelouč pod vedením pana Mgr. Rumpíka.
Přípravě na realizaci představení věnovali spousty vlastního volného času a do příprav na tvorbě kostýmů zapojily děti
i své maminky. Práce na dekoracích probíhaly v Záložně za velké podpory paní Bořkové. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří projevili tolik dobré vůle a vstřícnosti nadšení
dětí a zapojili se do těchto příprav.

Kvintet - Claritet
V říjnu loňského roku vznikl pěvecký soubor Claritet jako
kvintet nejzkušenějších zpěvaček, absolventek pěveckého sboru Korálek, pod vedením pana učitele Čapka. Své první vystoupení, které mělo skvělé ohlasy, měl Claritet 27. 12. 2004
v kostele v Řečanech nad Labem. V repertoáru souboru jsou
skladby nejrůznějších slohů a stylů a my věříme, že práce tohoto souboru přinese do budoucna mnoho zajímavého a krásného pro kulturu našeho města.

Inzerce

Pozvání pěveckého sboru Vodopád pro Korálek
Počet členů v Korálku se nám poněkud zúžil. Přesto pod
vedením paní Mgr. Pokorné a pana učitele Čapka dokázaly
děti připravit nádherný vánoční koncert. Snad se nám do budoucna podaří získat opět dost příznivců, kteří by rádi v Korálku pracovali.
V dubnu tohoto roku mají zpěváci Korálku možnost navštívit pěvecký soubor Vodopád v Bánské Bystrici. K účasti na
této návštěvě pozvaly děti Korálku i své šikovné kamarády
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Přeloučské školství
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Mateřská škola Přelouč, ulice Za Fontánou
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2004-2005
od února do 30. dubna
Náš cíl: děláme vše pro to, aby naše děti byly v duševní
i těesné pohodě, domů odcházely spokojené
plné nových zážitků a poznatků
Co nabízíme:
1. Klidné rodinné prostředí
2. Vzdělávání dětí podle Rámcového programu se
zaměřením na tradice a čtyři roční období
3. Individuální přístup ke každému dítěti
4. Kroužek hudebně - pohybové výchovy
5. Půldenní vycházky do přírody s baOůžky
6. Úzkou spolupráci se Základní školou
7. 1x ročně celodenní výlet
8. Preventivní zubní prohlídky
9. Hru na zobcovou flétnu
10. Seznamování se základy anglického jazyka
11. Masopustní karneval
12. Předplavecký výcvik v bazénu v Chrudimi
13. Vítání jara
14. Den dětí
15. Návštěvy divadelních a filmových představení
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Zveme rodiče a děti na
prohlídku mateřské školy. Podrobné informace
podáme denně od 7.00
do 16.00 hod. v mateřské škole nebo na tel.: 466 672 019.
- rodiče obdrží přihlášku, kterou vrátí vyplněnou do dvou
týdnů do mateřské školy
- na nevrácené přihlášky nebude brán zřetel
- ředitelka mateřské školy vyrozumí rodiče o přijetí dítěte
do MŠ do konce měsíce května
- pokud přesáhne množství vrácených přihlášek počet míst
v MŠ rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy ředitelka školy
- v případě, že přijaté dítě v termínu uvedeném na přihlášce z jakéhokoliv důvodu do mateřské školy nenastoupí,
rodiče to neprodleně nahlásí ředitelce mateřské školy
- po měsíční neomluvené nepřítomnosti bude dítě z mateřské školy vyloučeno
- k zápisu se dostaví i rodiče, kteří chtějí své děti přihlásit
do MŠ v průběhu školního roku
Ladislava Bukovská - ředitelka MŠ

Přeloučský ROŠT

Přeloučské školství

Dům dětí a mládeže v Přelouči, Veverkova 752,

Dům dětí a mládeže

telefon 466 672 003

v Přelouči

pořádá letní tábory

Veverkova 752, telefon 466 672 003

Krkonoše - Bratrouchov

Jarní prázdniny

TERMÍN: 11. 7. - 20. 7. 2005
Cena letního tábora je 2 800,- Kč - v ceně je zahrnuta
doprava, strava, ubytování, pojištění, vstupy.
Pozor! Kapacita tábora je omezena, proto neodkládejte
přihlášení svého dítěte.

Příměstský tábor
TERMÍN: 18. 7. - 22. 7. 2005
Sraz účastníků Příměstského tábora bude vždy v 9.00 hodin ráno v DDM. Děti budou podnikat každý den výlety do
okolí Přelouče, budou se chodit koupat, hrát hry, v případě
špatného počasí bude připraven náhradní program v domě dětí. Návrat a odchod domů z denního programu bude
v 16.00 hodin.

Cena tábora: 400,- Kč

INDIÁN - Zruč nad Sázavou
TERMÍNY:

I. běh: 4. 7. - 14. 7. 2005
II. běh: 14. 7. - 24. 7. 2005

Každý běh je připravován pro děti ve věku 7-15 let
v počtu asi 40 účastníků.

Cena tábora: 2 700,- Kč
Přihlášky obdržíte od 1. 2. 2005 v DDM Přelouč každý
den od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme poštou.

!

v Domě dětí a mládeže v Přelouči
Zábavné dopoledne - 7. 3. 2005
Program:
Sraz:
v 9.00 hodin v DDM
Náplň:
- Výtvarná činnost
- Počítačové hry
- VELKÁ SOUTĚŽ
Konec:
ve 14.00 hodin
Zápisné: 50,- Kč
S sebou: svačinu, pití, přezůvky

Zábavné dopoledne - 8. 3. 2005
Program:
Sraz:
v 9.00 hodin v DDM
Náplň:
- Výtvarná činnost
- Počítačové hry
- Hry a soutěže
Konec:
ve 14.00 hodin
Zápisné: 50,- Kč
S sebou: svačinu, pití, přezůvky

Plavání jen pro plavce - 9. 3. 2005
Program:
Sraz:
Odjezd:
Příjezd:
S sebou:
Zápisné:

v 8.45 hod. na nádraží ČSD v Přelouči
v 9.11 hod. z Přelouče do Pardubic
14.15 na nádraží ČSD v Přelouči (14.01 z Pardubic)
svačinu, pití, plavky, ručník, mýdlo, hřeben, teplé
oblečení, kapesné dle uvážení rodičů
80,- Kč - doprava, vstup do bazénu (20,- Kč záloha
na šatnu bude dětem vrácena)

Dům dětí a mládeže Heřmanův Městec
5. května 791, 538 03 Heřmanův Městec, tel.: 469 695 632
pořádá

Střední odborné učiliště technické

ZIMNÍ POBYT V KRKONOŠÍCH

v Přelouči

HORSKÝ PENZION LIBERTA
V OBCI DOLNÍ ALBEŘICE

Vás srdečně zve na

TERMÍN: 6. 3. - 12. 3. 2005
CENA: 2 250,- Kč pro děti
2 670,- Kč pro dospělé
UBYTOVÁNÍ: pokoje se společným sociálním zařízením
STRAVOVÁNÍ: plná penze (snídaně, oběd, večeře)
LYŽOVÁNÍ: sjezdovky v Albeřicích - zajištěn každodenní
odvoz lyží, ski areál Prkenný důl v Žacléři - zajištěna doprava zdarma, do okolních
lyžařských středisek jezdi skibusy zdarma
BLIŽŠÍ INFORMACE PŘÍMO V DDM
NEBO NA TELEFONU 469 695 632
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MATURITNÍ PLES
Který se koná v pátek 25. února 2005
v Občanské záložně v Přelouči.
Začátek: 20.00 hod.
Hudba: Privilegium
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Skauting
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Sportovní oddíl zahajuje
v únoru svou činnost!

Skaut z Přelouče
léčí děti na Srí Lance

Skauti připravili pro Přelouč novou nabídku, která tu
zatím chyběla. Je jí sportovní skautský oddíl, který se zaměří například na lyžování, týmové sporty, outdoorové aktivity a další činnost. V únoru bude oddíl nabírat nové členy.

Na Jihu Srí Lanky v Gale od 17. ledna pracuje dvacetičlenný lékařský tým humanitární organizace Hand for Help.
Součástí týmu je i Mudr. Jiří Jadrný přezdívaný Pedro, který je dlouholetým členem Junáka a v posledních několika
letech působí ve skautském středisku v Přelouči.

Již v prosincovém Roštu jsme vás informovali o plánech na
založení sportovně-lyžařského oddílu v Přelouči. Příprava nového oddílu je u konce a vyvrcholí náborem 1. února. Na náboru
bude s ohledem na časové možnosti vedoucích i dětí dohodnut termín schůzek a také se dozvíte všechny důležité informace o budoucí činnosti oddílu. Přijít mohou děti s rodiči nebo
starší děti samotné.
Připomínáme, že vedle sportovní činnosti, která bude hlavní náplní se budou zabývat také jinými než jen sportovními
aktivitami, které povedou k jejich všestrannému rozvoji.
Přijímáme kluky i holky od třetí do šesté třídy.
Případné další informace dostanete na telefonním čísle
Kláry Klapkové (737 430 306). Již v sobotu 5. 2. mohou první zájemci o členství v oddílu vyjet za zvýhodněnou cenu
poprvé na hory. V březnu je pak připraven zimní tábor.
Pokud termín náboru již nestihnete nebo Vám z nějakého důvodu nevyhovuje, můžete se zúčastnit náhradní schůzky v pátek 4. února, rovněž od 16 hodin.
Junák se omlouvá za změnu termínu náboru. Změna termínu byla provedena z důvodu nepřítomnosti vedoucí budoucího sportovního oddílu. Vedoucí oddílu se v USA připravovala na mistrovství ČR v parašutismu.

Zima nekončí - lyžování pokračuje
Již druhý rok připravuje Junák Přelouč jednodenní autobusové výjezdy na hory. V letošním jsme si vytkli cíl uspořádat
celkem šest výjezdů. Ze tří původně plánovaných úspěšně proběhly zatím dva výjezdy.
První únorový termín byl bohužel pro malou účast zrušen
a poslední večer se nám začali hlásit zájemci. Apelujeme tedy na všechny, kteří chtějí jet na hory, aby se hlásili NEJMÉNĚ
tři dny předem. Pokud totiž nemáme dost zájemců, musíme nejpozději během čtvrtka zájezd zrušit.
Další výjezdy se opět uskuteční vždy po čtrnácti dnech.
Chtěli bychom postupně navštívit následující místa:
* sobota 5. 2. 2005 - Čenkovice
* sobota 19. 2. 2005 - Mladé Buky a Janské Lázně (možnost
výběru)
* sobota 5. 3. 2005 - Špindlerův Mlýn.
O výjezdech se lze informovat i na www.junakprelouc.cz.
Cena je na všechny termíny jednotná 100 Kč pro děti a 120 Kč
pro rodiče. Přihlásit se můžete přes Internet, nebo nejlépe v informačním centru INFAK Přelouč (naproti Penny Marketu).
Příjemné sportování přeje.
Ing. Pavel Matouš
Vedoucí střediska Junáka v Přelouči
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Mise v Gale
V Gale vlna smetla porodnici s dětskou nemocnicí, ve které se za rok narodí přes 15 tisíc novorozenců, což je více než
ve všech Pražských porodnicích dohromady. Nyní musí ženy
rodit na chodbách nemocnice pro dospělé. Lůžka zaplnila
chodby, kantýny i sklady. Z Česka se přiveze třicet tun materiálu a nedaleko nemocnice pro dospělé se na zelené louce
postaví zcela nová polní nemocnice.
Lékaři začali pracovat s kolegy ze Srí Lanky a dozvěděli se,
že hlavní důraz by měl být kladen na gynekologicko-porodnickou část.
Oblast v Gale má kolem 1,5 miliónu obyvatel a do příjezdu Čechů nebyla v celé lokalitě žádná jiná dětská nemocnice.
Srílanské úřady, dle vyjádření koordinátorky projektu Hany
Sklenářové vyjadřují uznání a tvrdí, že Česká pomoc je první,
největší a velmi komplexní medicinský projek

Jedu tam pomáhat dětem
Není mnoho lidí, kteří by byli ochotni vydat se do postižené oblasti do nepohodlí, zříci se nároku na odměnu a jet pomáhat tam, kde je to potřeba. Pedro to však vidí jako skoro
samozřejmou věc.
Jak dlouho ses rozhodoval před odjezdem do postižené
oblasti?
Vedoucí v oddíle nás od dětství vedli k tomu, že člověk nemá být na světě jen pro sebe. Jako starší jsme v roverském
oddíle pořádali různé akce pro druhé, kde každý dělal to, co
uměl a fungovalo to. Když tet byla možnost odjet s Hand for
Help na Srí Lanku, řekl jsem si, že jako anesteziolog a skaut
mám dobré předpoklady být tam „k něčemu“ a dlouho jsem neváhal. Navíc to bude samozřejmě velká profesní zkušenost.
Co říkali tví blízcí, když se dozvěděli, že odjíždíš?
Vzhledem k tomu, že jsem bez rodičů a nyní i čerstvě nezadaný, tak k tomu nikdo moc mít námitky nemohl. Jen pes si
stěžuje, že bude beze mě. Jako soukromou iniciativu chci s sebou vzít pytel krmení tamním psům, tak z toho snad nebudu
mít tak špatné svědomí.
Jaké budou tvé konkrétní úkoly v polní nemocnici.
Léčit děti. Pracovat budu hlavně jako anesteziolog. Na porodnickou práci tam budou jiní.
Se skauty jsi absolvoval řadu akcí od dětských výletů po
velké expedice. Využiješ nějak nabyté zkušenosti?
Velmi, schopnost se rozhodovat, nenechat se překvapit
nenadálou událostí, být připraven a reagovat na zátěž klidně
a účelně, nevzdávat se, to všechno se dá zčásti nacvičit počínaje dětskými akcemi až právě po expedice.
Máš z něčeho obavy? Myslíš, že jsi na situaci na místě
po všech stránkách připraven?

Přeloučský ROŠT

Anketa
Strach mám z komárů. Špatně se mi spí, když mě koušou
a bzučí u hlavy. Jinak po všech stránkách člověk snad nikdy
připraven být nemůže, ale je potřeba umět improvizovat, když
je to nutné, a to já zas umím.

Profil
Mudr. Jiří Jadrný - Pedro začal skautovat v sedmém skautském vodáckém oddíle. Později působil v roverském oddíle PARS
Pardubice a podílel se na fungování skautského ústředí v Praze.
V té době také začal jezdit na nejrůznější skautské expedice. Řadu z nich (například na Ruskou Kamčatku, Bajkal, Altaj

ANKETA
Máte oblíbenou písničku?
Co vás naladí a třeba i zvedne ze židle…
Pamatujete dobu ploužáků - móó ó
njáá - lká zpěvák na jevišti a vy toužebně očekáváte nebo se děsíte, kdo pro vás
přijde… Písničky a melodie nás můžou
nechat lhostejnými nebo rozbrečet či
rozveselit, zvednout ze židle a roztančit,
připomenout situace, které jsme zažili,
místa, kterými jsme prošli… Zamilujete
si písničku a pak ji uslyšíte na pohřbu někoho, kdo vám byl blízký, a toho spojení už se nikdy nezbavíte. Naštěstí je tomu tak i v případě, že se písnička spojí
s krásným zážitkem, a kdykoli ji uslyšíte,
bude vám zase tak krásně.
Většinou žijeme rutinní život, připloužíme se domů s nákupem, tam jako obvykle nadrobeno na stole, nedopité hrnky, nakousnutý chleba, ukápnutý med
trefíme hned prvním šlápnutím. Na jazyk se nám derou nepublikovatelná slova (dosatte ta svá). Bezděčně zapínáme
rádio a pouštíme se do nikdy nekončícího boje… Uklidit nákup, narovnat nádobí do myčky (kdybych měla dvě, nepotřebovala bych kredenc…), nacpat prádlo
do pračky - a najednou … měsíc snílek
stoupá nad skalou a ten, kdo mi zpívá, je
šeastný, že mě má…
Ve mně se to začíná usmívat a to mi
věřte, odrazí se to i na tváři. Při vytírání
začínám věřit, že láska nevymře po přeslici, má totiž barvu po měsíci… A moje
nej? Když mi Jožo Ráž svěří, že básník
by povedal, že som krajšia ako revolúcia, pak som perfektně urobená bez jediné kapky alkoholu a prostě jsem kočka, jsem kočka, jsem kočka… Překáží
vám u toho nějak ten hadr na podlahu
nebo natáčky ve vlasech? Tak si to tolik
neberte, pusete si rádio nebo přímo cédéčko se svými oblíbenými…

2 / 2005

!

nebo do Turecka či Iránu) uskutečnil právě s Přeloučskými
skauty. V roce 1999 dokončil studium medicíny na univerzitě
Palackého v Olomouci. V roce 2000 pak působil jako lékař při
humanitární misi v Kosovu.
V posledních dvou letech je registrován v Junáku v Přelouči a zabývá se zde například pořádáním zdravotnických kursů
pro mládež z celého regionu a přípravou náročných expedic pro
starší skauty.
Článek byl sestaven na základě podkladů z www.novinky.cz a rozhovoru
s Jirkou Jadrným. Případné další Informace podá vedoucí Junáka Přelouč
- Ing. Pavel Matouš (mobil: 777 076 547)

Mladá žena
Tet mě žádná nenapadá, záleží na
náladě na prostředí… V současnosti ráda poslouchám skupinu Light House Family. Jejich písnička Postcard from Heaven mě vtáhne do snů…
Paní 56 let
Mě zvedá ze židle každá písnička,
kterou si zpívá soused. Zpívá s děsnou
chutí, ale strašně falešně. S mediálním
prostředkem, který napovídá, se to moc
neshoduje. I když - občas se chytí.
Žena kolem padesáti
Ke cvičení si pouštím cédéčko s Neckářem. Už mám nacvičené série cviků nemusím na to myslet, protože rytmus
a melodie mě vedou… Svého času jsem
podléhala drsnému hlasu Dalibora Jandy a pořád mě „berou“ písničky ze šedesátých let. A taky Nohavica a Plíhal.
A trampský písničky… A když slyším
…z pubereáků chlapy a z chlapů pubereáky, o ženských nemluvím, tam to platí taky… zapomenu, kolik mi je.
Paní Jana, 35 let
„Písnička Wind of Change od skupiny Scorpiens. Vždy se mi při ní zlepší nálada, i když je pomalá“
Pan 58 let
Krásných písní a skladeb je moc. Výběr záleží na stavu duše. To je těžká
otázka, i já s ní mám co dělat.
Pan Václav, 50 let
„Help od Beatles, i další písničky od
nich. Je to poctivá muzika a ne ta elektronická, co se tet pořád hraje.“
Paní Marie, střední věk
„Skoro všechny od Hanky Zagorové,
je z nich cítit pohoda a sluníčko. Snad
nejlepší je Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankytné.“
Paní A - střední věk
Ano, ale mění se to. Nejraději si zpívám písničky z 60. let - 70. let, když je-

du na kole. Ale pouze v případě, když
mě nikdo neslyší.
Marek, středoškolák
„Collon Me od Erica Prydze. Je to fakt
bombový a nabuší to do člověka energii!“
Katka, žákyně základní školy
„Busted od Sámera. Je naprosto suprovej a písnička taky. Dokážu si jí pouštět třeba celý odpoledne pořád dokola.
Ale rodiče jí začínají pomalu nesnášet…!“
Pan Karel, čtyřicátník
„Jednoznačně „Like a prayer od Madonny!“
Pan Radek, kolem 30
„Nezáleží mi jen na hudbě, ale také
na textu. Proto zimní deprese zaháním
třeba písničkou Feel, kterou zpívá Robie
Williams.“
Žena asi pětačtyřicet
Já si zařádím u svařeného vína. Fajn.
A ta písnička? No to je písnička…
Paní M - střední věk
Ano, ty nejznámější od Beatles. A ze
židle mě zvedne (spíš dřív zvedl) nějaký
rokenrol od Elvise Presleyho
Pan J muž v nejlepších letech
Tet je to momentálně Šenkýřka
Pan J - také muž v nejlepších letech
Písničky L. Bílé nebo M. Tučného.
A která mě zvedne ze židle? Ta je jen
jedna… Víte, už řadu let končí naše mejdany s přáteli písní: „čas a déše...“ Takže
když Zbyněk hrábne do strun a Věra začne zpívat, všichni se zvedají k odchodu.
A co má oblíbení naše nejmladší generace. Zde je několik odpovědí žáků 9.C
ZŠ Smetanova:
Dan - Dan Bárta On my head
Katka - od skupiny Ramstein - Mein
Herz brent
Tomáš a Petr - Dan Landa (K. Kryl)
Morituri te salutant
Dita - Rammstein - Reise, Reise
Kamila - Daniel - Pump it up
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Pohledy do historie Přelouče

Koncem 17. století ovládl v českých zemích umělecké pole barok, což se projevilo vedle církevní palácové architektury i na stavbách domů ve městech a na
venkově.
Typické pro barok jsou portálky i ostění oken a jejich frontony, trojúhelníkové a segmentové. Štíty vrcholí trojúhelníkem, nebo segmentem a jejich boky svírají volutová křídla, mnohdy se stlačenými závitnicemi.
Obrysy doplňují kamenné koule a piniové šišky nebo
obelisky. Našim městům dal barok nový zmalebňující
ráz. V Přelouči se zachoval „barokní dům“ čp. 53. Sto-

jí ve Zborovské ulici s mansardovou střechou a upoutá svým symetrickým štítem. Je to též dům pocházející ze stavební obnovy města po roce 1707, zachovaný
v Přelouči do našich dnů.
Tyto drobné stavbičky si podržely jakožto kulturní
památky hodnotu uměleckou a dokladovou, která opravňuje jejich existenci i potom, kdy ztratily svoji původní
funkci obytných domů. Jsou jedinečnou ukázkou toho,
jak se umění stalo majetkem a vyjadřovacím prostředkem všech vrstev našeho národa.
Marcela Danihelková

Poznáte součástí kterých historických budov jsou tyto vchodové
dveře?

Znáte své město?
Místa, která jsme uvedli v minulém čísle, určila správně pouze
Lenka Prskavcová, Prokopa Velikého, Přelouč a získává tak
stolní kalendář města.
Správné odpovědi z minulého čísla:
1. detail portálu v sále Občanské záložny (ozdobný okraj jeviště)
2. označení čísla popisného na rohovém domu v ulici Pražská
čp.14 (elektro a Kooperativa), kolmo ul. Tůmy Přeloučského
3. jeden z „kamenných“ sokolů na budově Sokolovny

"
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Kino Přelouč
PARDUBICKÁ 687

ÚNOR 2005

tel. č. 466 953 666
www.prelouc.org

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

3. února
čtvrtek
17.30 hod.
75 minut
4. února
pátek
17.30 hod.
101 minut

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

VETŘELEC VS. PREDÁTOR
USA-aQ vyhraje kdokoliv, my prohrajeme. Kultovní filmové
postavy spolu bojují v akčním sci-fi thrilleru.
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

18. února
pátek 19.30
20. února
neděle 19.30
125 minut
20. února
neděle
16.00 hod.
125 minut

5. února
sobota
17.30 hod.
86 minut

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

24. února
čtvrtek
17.30 hod.
93 minut

6. února
neděle
17.30 hod.
145 minut
10. února
čtvrtek
17.30 hod.
125 minut
11. února
pátek
17.30 hod.

115 minut
12. února
sobota
17.30 hod.

108 minut
13. února
neděle
17.30 hod.

115 minut
17. února
čtvrtek
17.30 hod.

VAN HELSING
USA-v Karpatských horách se nachází záhadná Transylvánie.
Svět, kde zlo je všudypřítomné, kde nebezpečí vychází se západem slunce a příšery nabývají podoby nočních můr.
50,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

PRINC A JÁ
ČR/USA- film se natáčel i v Česku (především interiéry paláců) a malou rolí se v něm může pochlubit např. modelka
Andrea Verešová…
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

DENÍK PRINCEZNY 2:
KRÁLOVSKÉ POVINNOSTI
USA-Od chvíle, kdy jsme se rozloučili s princeznou Miou ve
filmu Deník princezny, uplynulo pět let. Mia je připravena
vyrazit do Genovie převzít roli princezny.
60,- Kč
mládeži přístupný

BRIDGET JONESOVÁ:
S ROZUMEM V KONCÍCH
Velká Británie-Renée Zellwegerová, Hugh Grant a Colin
Firth se opět setkávají v romantické komedii Bridget
Jonesová: S rozumem v koncích.
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

RIDDICK: KRONIKA TEMNA
USA-ani všechna síla vesmíru osud nezmění. Riddick strávil
posledních pět let cestováním po zapomenutých světech na
okraji galaxie a snažil se tak vyhnout žoldákům, kteří mu šli
po krku.
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

OKRSEK 49

114 minut

USA-vzrušující a působivý film Ladder 49 vypráví příběh
baltimorského požárníka Jacka Morrisona, který se stává
z nezkušeného nováčka ostříleným bojovníkem s ohněm.
65,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

18. února
pátek 17.30
19. února
sobota
17.30, 20.00
90 minut

ČR-znovu na pár dnů v Kameňákově. Další pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky.
Hrají: V. Vydra, J. Paulová, E. Tauchenová, M. Absolonová,
M. Vašut a další.
80,- Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný
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25. února
pátek
20.00 hod.
108 minut
26. února
sobota
17.30 hod.
98 minut
27. února
neděle
17.30 hod.
95 minut
3. března
čtvrtek
17.30 hod.
98 minut
4. března
pátek
17.30 hod.
76 minut
5. března
sobota
17.30 hod.
79 minut
6. března
neděle
17.30 hod.

JEŽÍŠ
Výhradní práva k filmu pro ČR vlastní organizace Nový
život, o.p.s., která si také zajišQuje distribuci a promítání
tohoto filmu v přeloučském kině.
Vstupné dobrovolné mluveno česky
mládeži přístupný

PŘÍBĚH JEŽÍŠE KRISTA
Výhradní práva k filmu pro ČR vlastní organizace Nový
život, o.p.s., která si také zajišQuje distribuci a promítání
tohoto filmu v přeloučském kině.
Vstupné dobrovolné mluveno česky
mládeži přístupný

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

MILENCI A VRAZI
Česká republika-vraždí, protože milují. Milují, až by vraždili.
Rozsáhlý román Vladimíra Párala „Milenci a vrazi“ je jedním
z vrcholů české prózy.
55,- Kč mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

WIMBLEDON
Velká Británie, Francie-snímek Wimbledon navazuje na tradici romantických komedií Čtyři svatby a jeden pohřeb,
Notting Hill a Deník Bridget Jonesové.
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

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

RRRRRR!!!
Francie-prrrehistorická komedie od režiséra filmu Asterix
a Obelix. Nejstarší komedie na světě. První vražda, první
šampón, první tajemství, několik podezřelých, stoletá válka.
mládeži do 12let nevhodný

U NÁS NA FARMĚ
USA-western, komedie, rodinný, muzikál, animovaný. Tři
krávy, kůň a mnoho dalších zvířátek brání svůj domov před
zákeřným banditou Slimem.
mládeži přístupný

OTEVŘENÉ MOŘE
USA-dovolená spojená s relaxačním potápěním vypadá jako
vynikající nápad, ovšem jen do té doby, kdy se Susan a Daniel
rozhodnou zúčastnit turistického výletu ke korálovému atolu.
mládeži do 12let nevhodný

ALEXANDER VELIKÝ

143 minut

Španělsko/USA-R.Burton v hlavní roli se soustřeuuje na
historické děje, kdy Alexandr Makedonský dobýval celý tehdy
známý svět, ale také na intriky a jednotlivé lidské osudy.
mládeži do 12let nevhodný

10. března
čtvrtek
17.30 hod.

ČR-hvězdná komedie plná nadsázky a humoru.
99 minut mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

DUŠE JAKO KAVIÁR
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Kulturní služby
města Přelouče
pro vás připravují

Sobota 19. března 20.00 hod.
Záložna - JARNÍ
Hraje: Privilegium.

PLES.

Inzerce

Pondělí 21. března 19.30 hod.
Záložna - NA TY LOUCE ZELENÝ.
Lidová opereta - v hlavní roli
se představí Josef Zíma.
Uvádí divadlo Karlín.

Podzimní taneční 2005!
Přihlášky budou k dispozici od
14. února v Kulturních službách
města Přelouče.

Inzerce
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Městská knihovna zve k návštěvě
a nabízí nové tituly
záhady
DICK, Steven J.
Život v jiných světech.
Praha: Mladá fronta, 2004.

cestopisy
MENZIES, Gavin
1421: rok, kdy Čína objevila svět.
Praha: Mladá fronta, 2004.

náboženství
KIRSTE, Reinhard
Svátky světových náboženství.
Praha: Vyšehrad, 2002.

EREIRA, Alan
Poselství ze srdce světa:
potomci poslední nedotčené
indiánské civilizace promlouvají.
Praha: Rybka, 2004.

vojenství
PIEKALKIEWICZ, Janusz
Bitva o Moskvu.
Praha: Naše vojsko, 2004.

JAZAIRIOVÁ, Pavla
V severní Indii.
Praha: Radioservis, 2004.

pro mládež
SOLISTI-MATTELON, Kate
Hovory se psem:
nahlédnutí do psí duše.
Praha: Práh, 2003.
PROVAZNÍKOVÁ, Věra
Pošlem Anku pro hádanku:
říkanky a hádanky.
Praha: Knižní klub, 2004.
MILER, Zdeněk
Krtek kamarád.
Praha: knižní klub, 2003.

J.K.

literatura
ZLATOHLÁVKOVÁ, Martina
Slovník spisovatelů Pardubicka.
Pardubice: Krajská knihovna, 2004.
(možné k nahlédnutí pouze v knihovně)
TYČ, Miroslav
Literáti Kolínska.
Kolín: Polabská kulturní nadace, 2002.

POHÁDKY
Z PŘELOUČE
Rok 2005 je rokem 200. výročí narození dánského pohádkáře H.Ch. Andersena, který se nesmazatelně zapsal do
srdcí mnoha generací čtenářů.
A protože pohádky i dnes lákají velké
i malé, také čtenáři dětského oddělení
Městské knihovny Přelouč si v pohádkových dílnách a během každoročních Nocí s Andersenem vyzkoušeli, jak snadné
nebo těžké je vytvořit originální pohádku.
Z jejich pohádek postupně vznikla
sbírka „Pohádky z Přelouče“. Pohádkové texty doplnily krásnými obrázky děti
z prvního stupně ZŠ Smetanova ul. a letos v lednu se mohli všichni autoři zaradovat z knihy, která jistě potěší i další
čtenáře v naší knihovně.
Děkujeme všem, kteří se na vzniku
knihy svou troškou podíleli, a doufáme,
že se jim výsledné dílko, které si mohou
u nás vypůjčit a
konečně
celé přečíst, bude líbit.
L.H.

2 / 2005
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Přeloučské sokolovně bude letos 76 let
(pokračování)

Na stavbu sokolovny vypracoval br. Arch. Ing. Antonín Mahn
tři návrhy projektů a to ochotně a zdarma. Vybrán byl návrh prostřední v rozpočtovém nákladu Kč 1.100.000.
Valná hromada uložila členské základně stavební daň a pracovní povinnost. Nejprve bylo přikročeno ke svozu materiálu
a brigádnické výrobě cemento-pískových cihel. Elán brigádníků byl opravdu příkladný, zvláště u starších členů. Na dobovém
snímku nechybí ani 20 letý - později čestný občan Přelouče
- František Filipovský.
Z dalších dárců si ještě připomeneme rodinu Černíkovu, která k uctění památky zemřelé sestry Josefy založila fond pro podporu bratří a sester hodlajících navštěvovat cvičitelské kursy ve
výši přes Kč 10.000. Členové jednoty upsali též Dobrovolnou
bezúročnou půjčku ve výši přes Kč 100.000.
Po ofertním řízení byla stavba zadána místnímu staviteli Janu Ludvíkovi. Z původního projektu byla vypuštěna přístavba
jeviště, tj. malého sálu pro slavnostní vystoupení cvičenců, příp.
hudebních či pěveckých souborů, a to z důvodu nutných úsporných opatření. Uvažovalo o menším časovém posunu na příznivější finančních situací. Avšak ani ten největší pesimista nepočítal s tím, že bude trvat celých 70 let, než dojde v roce 1998
k realizaci původního záměru.
Základní kámen pro stavbu budovy byl položen na západní straně při nynější Tyršově ulici, a to slavnostním způsobem
dne 29. září 1926. Je třeba připomenout, že byl přivezen bratry
a sestrami svěřenské Tělocvičné jednoty SOKOL Bratrouchov
v Krkonoších. Družba s touto svěřenkou přetrvala přes okupaci až do současnosti. Žádný sokolský výlet do Krkonoš si návštěvu Bratrouchova neodpustí. Nové budově sokolovny bylo
přiděleno čp. 734.

Tíha řídící práce při výstavbě sokolovny spočívala na stavebním odboru, a proto si připomeneme jeho složení v roce
slavnostního otevření - v r. 1929: po odchodu br. Ing. Ant. Chramosty z Přelouče byl přechodně v čele odboru Ing. Hudlický
a později br. Vojtěch Emler. Jeho trpělivými pomocníky byli
bratři Ing. Ant. Mahn a J. Sucharda, dalšími členy pak Rudolf
Budínský, Frant. Sikáček, Karel Ptáček, Karel Hepner, Karel
Škodný, Václav Hubáček a Ant. Decker.
Vlastní výstavba sokolovny probíhala od položení základního kamene dne 29. 9. 1926 dodavatelskou firmou Jana Ludvíka velmi čile, a to i při souběžných podnikatelských aktivitách
této firmy - viz např. výstavba „INVALIDŮ“ či bytových jednotek
v nynější Smetanově ulici. Novinkou pro zvýšení produktivity
práce na stavbě sokolovny bylo použití vertikálního výtahu - systému páternoster: tím probíhala nakládka i odběr cihel v patrech v profesionálním tempu.
Dokončení stavby sokolovny v termínu ke 40. výročí založení místní sokolské jednoty se s menším skluzem vcelku zdařilo. Skluz ovlivnila snad stoletá zima v roce 1928. Otevření
sokolovny dne 1. 6. 1929 mělo opravdu slavnostní ráz, v jehož rámci se postupně uskutečnila řada společenských akcí,
např. divadelní představení sokolské mládeže, koncert sokolské hudby, slavnostní akademie se sjezdem rodáků, slavnostní odevzdání sokolovny a okrskový slet, Benátská noc pod „Parkem“ a samostatný „Dětský den“, rovněž pod „Parkem“.
pokračování příště
Miroslav Brebera

Kalendář města
Tentokrát vám pro porovnání nabízíme snímek z 2. týdne
kalendáře našeho města

Inzerce
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE:
Filip Gamper
Hrubešová Veronika
Kováčová Monika
Dušek Jan
Salava Petr
Havlíčková Natálie
Volejník Josef

Smetanova
Pardubická
Pražská
Hradecká
nám. 17. listopadu
Havlíčkova
V Zahrádkách

JUBILANTI:
Ježek Jiří
Pardubická
Vrtáčková Miroslava
Za Fontánou
Funková Irena
Prokopa Velikého
Špásová Eliška
Sportovní
Bareš Miroslav
Palackého

Hercíková Ludmila
Smetanova
Kváčová Anežka
Klenovka
Hrabinec Otto
K. Čapka
Kotasová Anna
Čechova

91 let
92 let
95 let
103 let

ZLATÁ SVATBA:
75 let

Husák Jiří a Jindra

75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA:

75 let

Pražan Miloslav a Jana

75 let

SŇATKY:

90 let

15. 1.
22. 1.

Dobrovského

Václav Němec - Jana Hrušová
Martin Vilím - Gabriela Hukalová

Za ing. Vladimírem Hrubešem, čestným občanem našeho města...
Smrt každého člověka by se měla týkat nás všech, neboe jsme součástí lidstva, v případě osoby nám blízké, společensky angažované, je ta ztráta zvláše
bolestivá. A právě taková zpráva zasáhla
nyní i naše město v těchto lednových dnech,
když v Praze ukončil dne 14. ledna svoji
pozemskou poue čestný občan našeho
města a předseda Klubu rodáků a přátel města Přelouče v Praze pan ing. Vladimír Hrubeš. Třebaže nebyl přeloučským rodákem, místem jeho narození dne 8. 11. 1917 byly blízké Choltice, avšak své dětství, a to od svých dvou let a léta mladosti
prožil společně s rodiči již jen v Přelouči, kam byl jeho otec jako odborný učitel a později ředitel měšeanské školy přeložen.
Vladimír pokračoval po přeloučské základní škole ve studiu
na Stát.reálném gymnáziu v Pardubicích. Po maturitě v r. 1936
zahájil studium na právnické fakultě UK v Praze, a to až do
uzavření vysokých škol okupanty. V letech válečných se nevyhnul pracovnímu nasazení, nejprve ve službách protektorátních drah, od roku 1942 v místní Radiotechně.
Již v této době se postupně vypracovával ve významnou
osobnost města, ae již v oblasti sportu a tělovýchovy, ale též na
scéně politické, především pak v porevolučním období. Právem
byl považován za významného přeloučského patriota.
Po druhé světové válce byl existenčně vázán mimo Přelouč,
od prosince r.1951 však přešel trvale do Prahy, kde také později dokončil studia na Vysoké škole ekonomické. V té době působil jako vedoucí sekretariátu ministra chemického průmyslu
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Václava Valeše. Po zrušení ministerstva pracoval až do odchodu do důchodu v tiskovém orgánu předsednictva vlády. V době své aktivní služby nezapomínal nikdy jako bývalý sokolský
cvičenec na nácvik spartakiádních skladeb na Strahově.
Svoji aktivní účast v klubu rodáků a přátel města Přelouče
v Praze spojil ihned po svém příchodu do Prahy. I zde dokázal
uplatnit své organizační schopnosti a nebylo proto překvapením, že převzal po úmrtí prof.RNDr.Václava Pleskota funkci předsedy tohoto Klubu. Tato funkce nespočívala jen v rozesílání
pozvánek a zajišeování klubové místnosti, ale především ve volbě zajímavých osobností k přednesení přednášek, spojených
s besedou. A právě Ing. Vladimír Hrubeš dokázal se díky svým
organizačním zkušenostem, navíc i osobním šarmem, zhodnotit těchto úkolů vždy se zdarem. Za tyto zásluhy mu bylo uděleno u příležitosti jeho významného životního jubilea (80 let)
čestné občanství města Přelouče. Stalo se tak na slavnostní
schůzi klubu v Národním domě na Vinohradech, dne 7. 11.
1997 z rukou bývalého starosty města Dušana Kulky za spoluúčinkování smíšeného sboru J.B.Foersterova a jeho býv. sbormistra Stanislava Polanského.
Žel, v posledních letech úspěšné klubové činnosti přicházely vedle úspěchů v řídící práci i potíže zdravotní, které se vynutily právě v uplynulém roce úplnou absenci v řízení klubu.
Obchod Ing. Vladimíra Hrubeše zarmoutil nejen jeho celou
rodinu, ale všechny jeho četné přátele, kteří na něho budou
s uznáním vzpomínat. Připomeňme jen, že to byl člověk příkladně důsledný a obětavý, na kterého nelze zapomenout!
Fr. Hollmann
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Napsali nám

!

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

sídlo:

Masarykovo náměstí 48, Přelouč, tel. 466 958 107

Vyhodnocení
Tříkrálové sbírky 2005
Sbírka skončila, vybrané peníze jsou
spočítány a spravedlivě rozděleny. Akce
se z celkového pohledu vydařila, zúčastněným přinesla mnoho krásných zážitků, překvapení i zklamání z nehezkého
jednání některých lidí a na druhé straně i z toho, že nemohli koledovat vícekrát. Děti byly naprosto úžasné a myslím, že si zaslouží úctu a obdiv nás všech.
Ae byl všední den či víkend, děti aktivně
vyrážely do ulic žádat o příspěvky. Samotný výtěžek akce je toho důkazem, ale
k tomu až později. Jak jistě všichni víte,
akce probíhala od 3. 1. do 9. 1. 2005 a během těchto dní se nikdo z nás celý den
nezastavil. Práce bylo nad hlavu, všichni
byli unavení a ani počasí nám příliš nepřálo, ale od nikoho ze zúčastněných nebyla slyšet jediná stížnost. Na slavnostní vyslání koledníků v Přelouči se přišlo
do kostela sv. Jakuba podívat i 120 dětí
z mateřské školy z Kladenské ul. a zazpívaly si s koledníky několik koled.

S politováním však musím apelovat na všechny z Vás. Během sbírky se
v ulicích našeho města objevovaly letáky přidružených akcí, což bylo rovněž hlášeno v městském rozhlase. Všichni jste
byli zváni na výstavu výtvarných prací do
KK Přelouč a zároveň s ní spojenou dražbu těchto děl a darů od sponzorů. Rozdali jsme přes 100 pozvánek na tuto akci, které se ovšem nakonec nezúčastnil
NIKDO Z POZVANÝCH! Celkový výtěžek
z aukce pochází jen a pouze z kapsiček dětí a samotných zaměstnanců charity. A udělali jste obrovskou chybu, že
jste se alespoň nepřišli podívat. Děti si
zde koupily například dárkové balíčky
značkové kosmetiky v hodnotě několika
stovek korun například za 15 Kč.
Na druhou stranu ochota a štědrost
některých lidí předčila naše očekávání,
a proto bychom Vám všem chtěli touto
cestou poděkovat.
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A nyní trochu statistiky
Tříkrálová sbírka
Akce se zúčastnilo celkem 91 dětí
- vedoucích skupinek
20 plnoletých
V jednotlivých obcích bylo vybráno:
Brloh
1 900,00 Kč
Břehy
3 627,00 Kč
Choltice
5 954,00 Kč
Jankovice
1 413,50 Kč
Kladruby nad Labem
3 894,00 Kč
Klenovka
1 222,00 Kč
Lhota pod Přeloučí
2 180,00 Kč
Lipoltice
2 808,50 Kč
Lohenice
1 811,00 Kč
Mokošín
5 291,00 Kč
Praha *
64,50 Kč
Přelouč
24 840,50 Kč
Přelouč - aukce
12 50,00 Kč
Přelouč - Domov důchodců 2 084,00 Kč
Přelouč - Pekařství Kaska 2 207,00 Kč
Rohovládová Bělá
4 043,50 Kč
Řečany nad Labem
14 124,50 Kč
Semín
2 676,50 Kč
Strašov
4 943,50 Kč
Štěpánov
1 048,00 Kč
Újezd
4 433,50 Kč
Valy
2 312,00 Kč
Vápno
3 235,00 Kč
Zdechovice
7 718,50 Kč
Celkový výtěžek 2005 102 134,50 Kč
Celkový výtěžek 2004 54 241,50 Kč
Přeloučští koledníci byli Diecézní charitou v Hradci Králové vybráni jako zástupci koledníků z východních Čech a vysláni na natáčení TV PRIMA do Prahy
a měli jsme možnost je vidět v živém vysílání Prima jízdy 6. ledna.
Výtěžek loňské sbírky, který náležel
Charitě Přelouč byl použit na nákup plastových izotermických jídlonosičů, mechanického invalidního vozíka HEM a další
potřeby charity.
Ale už dosti čísel a informací. Ještě jednou musíme poděkovat všem zúčastněným, sponzorům, úřadům, ředitelům škol
ale i ostatním, kteří pomohli a podpořili
sbírku. Jak jste si mohli povšimnout, letošní výtěžek byl proti loňskému téměř
dvojnásobný. Doufejme tedy, že příští rok
bude ještě lepší.
Tak tedy v roce 2006 nashledanou!!!!!!!!!!
Jana Krejčíková,
koordinátora sbírky

Nové kanceláře charitní
pečovatelské služby
Od 1. ledna 2005 sídlí Charitní pečovatelská služba v nových prostorách. Pronajali jsme si dvě místnosti v areálu bývalého velkoobchodu Drogérie. Nová adresa je - Českobratrská 84, telefonní číslo
466 958 864. Budete-li nás chtít osobně
navštívit a prohlédnou si naše působiště,
jste srdečně zváni. Děkujeme panu Pavlu Hudcovi za obětavou pomoc při stěhování a zařizování kanceláří a panu
Zdeňku Honsovi za odbornou pomoc
i radu při instalaci PC.
Rita Hudcová, pečovatelka

Přednáška: Josef Lada
- Zakletá vzpomínka dětství
Srdečně zveme všechny zájemce na
přednášku pana Hynka Schutra, který
nám představí osobnost Josefa Lady i s
diapozitivy. Akce proběhne v společenském sálu katolické fary na Masarykově
náměstí 48 za kostelem sv. Jakuba ve
čtvrtek 17. února v 15.30.

Kampaň 30 dní
pro neziskový sektor
Od 1. února do 2. března 2005 probíhá již 8. ročník celostátní kampaně. V médiích se v tomto čase více setkáte s činnosti neziskovek. V našem městě je jich
dost - některé pracují s dětmi, patří sem
sportovní kluby, Junák, Sokol, Orel… Společným znakem je veřejně prospěšná ale
nevýdělečná činnost. Finančně jsme všichni závislí na dárcích, sponzorech, nadacích. Plánů a zajímavých nápadů má
každá organizace spoustu, ale zrealizovat můžeme jen to, na co se nám podaří
sehnat prostředky. Název nezisková organizace je v poslední době nahrazováno označením občanská společnost. To
je podle mě výstižnější označení, protože
naše aktivity jsou zaměřeny především
na zkvalitnění života občanů.
Charita se k této kampani připojuje
výstavou fotografií z činnosti našeho střediska Jakub klubu, která proběhne ve
dnech 14. - 28. února 2005 v Klubu kultury. V pondělí 14. 2. 2005 se koná od
17 hodin vernisáž výstavy, na kterou jste
srdečně zváni.

Přeloučský ROŠT

Napsali nám
Nesmím samozřejmě také zapomenout velmi poděkovat panu Pawourovi
za jeho vstřícnost, ochotu ke spolupráci
a v neposlední řadě za sponzorské dary,

díky kterým velice snížil náklady při organizaci sbírky a rovněž za odměnu pro
všechny koledníky. Speciální poděkování
patří i manželům Machovým - Astimex

INFORMACE JAKUB KLUBU
Vzdušný hokej - Již od ledna se děti v klubu mohou radovat
z našeho nového vybavení. Asi tím nejzajímavějším a nejpřitažlivějším je stolní vzdušný hokej. Děti si na této velmi rychlé
a zajímavé hře mohou vyzkoušet svůj postřeh a vzájemně si
zasoupeřit. Zveme všechny, kdo si chtějí s námi zasportovat.
Otevírací hodiny jsou uvedené na dveřích Jakub klubu.
Výstava fotografií - V době od 14. 2. - 28. 2. zveme základní
a mateřské školy, jakož i všechny občany města Přelouče do
výstavní síně klubu kultury, kde bude pro Vás připravena výstava fotografií Jakub klubu. Pojtte s námi znovu prožít naše
vzpomínky na jednotlivé akce a to od samého našeho vzniku
do současnosti.

Projížƒka na koních, Boně a Valerii
Patří mezi obohacení naší nabídky pro děti. Děti se učí
lásce ke koním, poznávat je, nebát se jich , pamatovat na ně
i s nějakou vitamínovou dobrůtkou a také se na nich svézt.
Za to patří velký dík MěÚ Přelouč a panu Štruplovi.
Poděkování též patří krejčovství paní Vladimíře Filipové za dodávání zbytků látek k pracovním činnostem.

!

(zverimex) za jejich sponzorský dar, který přispěl největším dílem k výtěžku z výše zmiňované aukce.
Zdenka Kumstýřová

„Kosinovci“ opět zabodovali
u přeloučské veřejnosti...
Zaplněná dvorana přeloučské „Záložny“ se stala v úterý dne
4. ledna 2005 dostaveníčkem všech milovníků dobré dechové
hudby a to u příležitosti již tradičního novoročního koncertu populární přeloučské dechovky za řízení kapelníka pana Vladimíra Kosiny. A nutno konstatovat, že po bujarých a hlučných oslavách v závěru minulého roku stala se dvorana „Záložny“ opravdovou oázou pohody. Ten, kdo koncert navštívil, určitě nelitoval.
Koncert moderoval oblíbený kmenový zpěvák orchestru pan
Josef Vrbický, který také společně s paní Radkou Duškovou odvedli pensum programu. Sympatickým oživením koncertu bylo
vystoupení mladé, určitě perspektivní pěvecké dvojice, a to paní Veroniky Vítkové-Dobruské s Radkem Vrbickým ml.
Náplní celovečerního programu byly známé evergrýny z dechovkových hitparád od českých a moravských autorů. Avšak
největší děkovací úspěch měly dvě světové vánoční písně, a to
Tichá noc od známého rakouského učitele - varhaníka Franze Xaverova Grubera a Mozartova Ukolébavka v bezchybném
přednesu přítomných sólistů.
Již dnes můžeme prohlásit, že novoroční koncerty Kosinovy dechovky si svoji diváckou přízeň již určitě získaly.
Frant. Hollmann

Inzerce
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Sport

Basketbal v Přelouči
OBLASTNÍ PŘEBOR ŽEN
SOKOL N. PAKA - SOKOL PŘELOUČ 63:69 (31:31)
Body: Nevolová 18, D.Rambousková 16, Roubová 13, Juriková 9,
Richterová 7
SOKOL BSK JIČÍN - SOKOL PŘELOUČ 75:52 (43:29)
Body: Hlavatá 14, Nevolová 12, Roubová 9, Juriková 8, L.Rambousková 6.
KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ
BK PARDUBICE C - SOKOL PŘELOUČ 63:106 (34:56)
Body: Konvalina 20, Miřejovský 20, Přemyslovský 16, Válek 12,
Sojka 10, Ždánský 10.
SOKOL PARDUBICE - SOKOL PŘELOUČ 75:108 (33:45)
Body: Miřejovský 25, Konvalina 18, Novák 16, Sojka 11, Ždánský 11, Válek 8
OBLASTNÍ PŘEBOR ST. DOROSTENCŮ
SOKOL PŘELOUČ - JISKRA N. BYDŽOV 137:46 (64:18)
Body: Kubát 26, Král 25, Tužil 25, Pitka 14, Pála 10, Karásek 9
SOKOL PŘELOUČ - JISKRA N.BYDŽOV 107:60 (62:25)
Body: Kubát 22, Tužil 16, Pitka 14, Král 13, Dvořák 11, Pála 10
SOKOL PŘELOUČ - TESLA PARDUBICE 83:70 (21:33)
Body: Tužil 27, Král 21, Pitka 11, Dvořák 9, Kubát 8
SOKOL PŘELOUČ - TESLA PARDUBICE 97:69 (49:33)
Body: Pitka 20, Král 19, Tužil 18, Dvořák 15, Kubát 6
OBLASTNÍ PŘEBOR ST. MINIŽÁKŮ
SOKOL PŘELOUČ - TJ TURNOV 128:12 (63:6)
Body: L.Pacák 35, Šandera 25, Dlask 14, Dašek 13, Bulušek 9
SOKOL PŘELOUČ - TJ TURNOV 82:29 (38:8)
Body: Šandera 15, L.Pacák 15, Dlask 10, Bulušek 8
OBLASTNÍ PŘEBOR ML. MINIŽÁKŮ
BK PARDUBICE - SOKOL PŘELOUČ 26:24 (8:15)
Body: Heřman 6, Machek 4, Vanžura 4, Maček 3, Šimon 3, Březina 2
BK PARDUBICE - SOKOL PŘELOUČ 37:34 (22:16)
Body: Machek 10, Heřman 6, Pitřík 6, Frič 6, Jelínek 4, Maček 2
ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO BARÁŽE MUŽŮ A ŽEN
Velmi dobrý úvod měla naše družstva v závěrečných bojích o prvenství v krajském přeboru (muži) a oblastním přeboru (ženy).
Muži v dramatickém střetnutí v Havl. Brodě zvítězili o 6 bodů,
a zatímco ženy zcela jasně porazily druhý celek tabulky Ústí n.O.
JISKRA H.BROD - SOKOL PŘELOUČ 74:80 (43:41).
Stříleli: Miřejovský 22, Sojka 20, Priessnitz 10, Konvalina 8, Novák 6, Hrůša 5
SOKOL PŘELOUČ- ÚSTÍ N.O. 83:40 (40:18).
Bodovali: Roubová 15, D.Rambousková 14, Nevolová 14, Hlavatá 11, Čáslavková 10
V. Sojka

Hokejbalový dorost v extralize
po polovině sezóny
Do druhé sezóny v nejvyšší soutěži vstoupilo družstvo citelně oslabeno o chlapce, kteří již dovršili věkovou kategorii mládeže a tak ani výsledky a umístění nemohlo dopadnout pro málo
zkušeností jinak. Kolektiv je po dvou výhrách, jedné porážce
v prodloužení a 10 prohrách na předposledním sestupovém
místě s pouhými 7 body. Zvítězit dovedli s poslední HBC Plzeň
(6:3 a kontumačně 5:0, když se soupeř k utkání nedostavil).

Všech 12 zápasů odehráli Malý, Mucha, Štefanský, Hutla
a Kryštof, o jeden méně Kouba s Adámkem a 10 potom R.Škuta s Dvořákem. Zbytek hráčů již potom hodně absentoval (Hájek, Kozlík, Chlumský,Veselý, Pláček, Dostál, Kadaňka a Honzík). Nejlepšími střelci byli Štefanský s Malým (5 branek), Mucha
a Hutla (3), Kryštof (2). Mezi tyčemi Petr Brykner s úspěšností
80,3 % v jedenácti utkáních, jedenkrát Daniel Karas (82,76 %).
Tabulka extraligy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

HC KERT PARK PRAHA
HBC VSETÍN
HBC TŘINEC
HBC Pento Most
SK Jihlava
SK Ďáblové Praha
Slávia Ostrava
Pedagog České Budějovice
HBC Habešovna Kladno
TJ OEZ Letohrad
HC Jestřábi Přelouč
HBC Plzeň-Litice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
9
9
7
6
7
5
5
4
3
2
0

0
0
0
2
2
0
0
0
0
1
0
0

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

1
3
3
3
4
4
7
8
7
6
10
13

64:13
81:24
65:28
62:41
91:42
69:37
42:51
26:57
45:52
38:56
29:68
23:17

36
28
28
26
23
23
16
15
14
14
7
0

V. Sojka

Přeloučští ragbisté
jsou na opačné straně tabulky
Komentář k první části prvoligové ragbyové soutěži ročníku 2004-05 nemůže být stejný jako před rokem, kdy přeloučští
ragbisté byli na čele tabulky. Tentokrát je situace zcela opačná.
RC Přelouč bez jediného vítězství je šestá, tedy poslední v tabulce druhé nejvyšší ragbyové soutěže.
„Je to neúspěch, ale propad jsme očekávali, i když ne až na
samý konec tabulky. Z extraligy do první ligy spadla do první ligy Bystrc, na kterou nikdo nemá, neboe několik sezón předtím
tento brněnský tým nehrál nic jiného než extraligu. Velmi se zlepšily Petrovice, které sice před rokem postihlo neštěstí v podobě
požárem zničených šaten, ale jejich mladý tým má velkou budoucnost. Snad i proto je z Petrovic i Talent roku 2004 Michal
Schlanger. Zlepšily se však i ostatní týmy. Musí se počítat s Mariánskými Horami, kde působí vyškovský hrající trenér Karel
Ševčík. Zlín a Olomouc jsou na tom výkonnostně stejně asi jako my, ale zápasy s nimi nám nevyšly. Skutečnost, že jsme ani
nad těmito týmy nedokázali vyhrát, si lze vysvětlit věkově nejstarším hráčským kádrem, který konci utkání nemá stejnou fyzičku jako soupeř,“ hodnotí sedm prvoligových zápasů trenér
Václav Čermák.
Nutno ještě dodat, že Přelouč nehrála v nejsilnější sestavě.
V zahraničí z přeloučských ragbistů nyní působí David Čermák
a to v Irsku, kde do svého zranění hrál i Jindřich Pavelka.
Zrcadlo výsledků 2004-2005: Petrovice - Přelouč 59:0, Přelouč - Zlín 13:42, Olomouc - Přelouč 36:6, Přelouč - Mariánské Hory 8:10, Přelouč - Bystrc 14:37, Přelouč - Petrovice 6:29,
Zlín - Přelouč 27:15.
Na jaře 2005 se Přelouč střetne doma s Olomoucí a venku
hraje v Ostravě s Mariánskými Horami a v Brně s Bystrcí. „Můžeme vyhrát s Olomoucí a v Ostravě, a tak bychom postoupili
po základní části na páté místo, pokud Mariánské Hory všechna svá utkání na jaře prohrají. Pak se ještě podle umístění
v základní části hraje nadstavbová část a těžko předvídat, jaké
budeme mít soupeře,“ dodává trenér Čermák.
1. RC Brno Bystrc 7 254: 37 21
2. RC Olomouc 7 164:105 18
3. RK Petrovice 7 187: 61 15

4. SK Zlín
7 151:177 12
5. SR Mar. Hory 7 58:256 11
6. RC Přelouč 7 62:240 7

Petr Skála, Rugbyunion.cz

Přeloučský Rošt, regionální noviny města Přelouče, č.reg. PA/12-R78, číslo 2, únor 2005, za nepodepsané články odpovídá šéfredaktorka Jiřina
Dlasková, ilustrace Jitka Myšičková, vytiskla Tiskárna Nové Město, počet výtisků 1300, sídlo redakce: Městský úřad Masarykovo nám. 25, 535 01
Přelouč, tel. 466 094 103, fax 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz, www.mestoprelouc.cz, podávání novinových zásilek povoleno OdSP
Pardubice č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992.
(Redakce neodpovídá za obsah článků a příspěvků poskytnutých čtenáři. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora.)

