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85. schůze rady města se konala
13. února.
Radní vzali na vědomí:
" zápis z jednání osadního výboru Kle-

novka
" zápis z jednání komise pro otevírání

obálek a vyhodnocení nabídek k pro-
nájmům

" žádost firmy František Jareš - opravna
obuvi o přechod nájmu nebytových pro-
stor v ulici Pražská (současná sběrna
a opravna obuvi) a to k pokračování
této činnosti a vyhlásili záměr na pro-
nájem části nebytových prostor čp. 17
o výměře 38 m2. Roční nájemné je sta-
novené ve výši min. 500 Kč/m2. 

Radní odsouhlasili odměny členům
komisí (vyjma zaměstnanců města), zři-
zovaných radou města za rok 2005 ve
výši: 1 500,- Kč/člen/rok pro komisi pře-
stupkovou a SPOZ, 800,- Kč/člen/rok pro
komisi školskou a kulturní, sportovní, so-
ciálně zdravotní, bezpečnostní a doprav-
ní, rozvoj města a komise místní samo-
správy. Předsedové přerozdělí výši odměn
mezi jednotlivé členy komisí dle jejich
aktivity.

V poslední době roste zájem občanů
města o palivové dřevo, vytěžené Tech-
nickými službami města kácením stromů
v době vegetačního klidu. Doposud ne-
byly stanoveny jednoznačně podmínky

pro nakládání s tímto materiálem. Rad-
ní proto stanovili cenu za prodej pali-
vového dříví z kácení stromů při údržbě
veřejné zeleně na městských pozemcích
ve výši 150 Kč/m3. V případě, že pokáce-
ní a likvidaci provede sám občan, ve vý-
ši 50,- Kč/m3. Pro zavedení jednotného
a nenapadnutelného postupu bude vy-
tvořen pořadník zá-
jemců.

Dále rada roz-
hodla, že výtěžek
z prodeje tohoto pa-
livového dřeva zá-
jemcům z řad oby-
vatel bude ostatním
výnosem hlavní čin-
nosti organizace
Technické služby
města Přelouče.
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Rada města Přelouče

V pořadí XXIV. zasedání zastupitelstva se konalo 2. února.
Zastupitelé vzali na vědomí pravidelné procedurální body pro-
gramu, jako je zpráva o činnosti výboru finančního a majetko-
vého, zprávu o činnosti osadních výborů Lohenice a Klenovka,
majetkové převody.

Důležitý bod jednání, ke kterému se rozvinula dlouhá dis-
kuze, se týkala rozpočtového opatření I. Finanční výbor ve své

zprávě doporučil schválit předložené úpravy rozpočtu kromě
položky „kuželna“, kde jsou předpokládané celkové náklady na
výstavbu 10 mil. Kč. Ze zápisu vyplývá, že investovaná částka
bude využívána relativně malým počtem občanů města, navíc
v blízkosti již existuje soukromé obdobné zařízení a proto ko-
merční využití je nejisté. Po delší diskuzi bylo 11 zastupiteli od-
souhlaseno zařazení navrhované částky 4 mil. Kč na I. etapu
rekonstrukce budovy kuželny. 

Rozdílné byly také názory zastupitelů na nákup parkovacích
automatů v centru města ve výši 600 tis. Kč. Radní doporučili
zastupitelům souhlasit se zabudováním těchto automatů s cí-
lem omezit provoz vozidel v historickém centru města. Tímto
by se také vyřešil problém s majiteli aut, kteří nevlastní ga-
ráže, a parkoviště na náměstí využívají k celodennímu a díky
kamerám městské policie i „hlídanému“ parkování. 

Pro některé zastupitele byly parkovací přístroje finančně ná-
ročné, někteří vyslovili obavy, že zabudováním automatů se
docílí přeplnění a případné poškození souběžných vedlejších ulic.
Pro zařazení této položky zvedlo ruku 10 zastupitelů, čímž ná-
vrh nebyl schválen a uvedená částka na nákup automatů ne-
byla do rozpočtového opatření zařazena.

Zastupitelstvo města 

Kuželna, která je v havarijním stavu, bude demolována
a nahrazena novým jednopodlažním objektem

Inzerce



# 31. ledna se zúčastnil tajemník MěÚ pracovního setkání
tajemníků obecních úřadů s rozšířenou působností s ná-
městkem ministra vnitra a zaměstnanců úseku pro reformu
veřejné správy v Brně.

# 3. února jednala starostka s administrátorem Římskokato-
lické farnosti Přelouč p. Pilkou, který podal informace o po-
stupu restaurátorských prací v kostele sv. Jakuba v Přelou-
či, zároveň požádal o finanční příspěvek z rozpočtu města
na další zamýšlené práce, především na opravy gotických
maleb v kostele.

# 6. února provedla hodnotící komise ve složení Novotný L.,
Myška P., Manžel M., ing. Hůlka L. a Burešová I. v souladu
se zákonem o zadávání veřejných zakázek losování pěti
nabídek mezi zájemci o realizaci díla rekonstrukce objektu
čp. 1414 (tj. přestavba bývalé ubytovny města na byty s pe-
čovatelskou službou).

# 7. února se místostarosta města zúčastnil výběrového říze-
ní na funkci správce-domovník Občanské záložny. Komise
vybrala paní Bohumilu Bláhovou, s nástupem od 1. břez-
na 2006.

# 8. února svolala starostka pracovní schůzku k problemati-
ce odpadového hospodářství. Za účasti řed. SOP a.s. p. Hrů-
zy, p. Dlaskové a p. Myšky byly vytipovány lokality ve městě,
jejichž obyvatelům budou zaslány nabídkové dopisy k mož-
nosti bezplatného zapojení se občanů do nového druhu se-
parace - bioodpadu.

# 14. února předal místostarosta zástupcům muzea v Heřma-
nově Městci exponáty na výstavu „Cestovatelé a dobrodru-
zi Pardubického kraje“.

# 14. února jednal tajemník s účastníky projektu benchmar-
king (metoda vzájemného porovnání) v oblasti rozšířené pů-
sobnosti obcí 3. typu v Nové Pace

# 16. února místostarosta zasedal v komisi pro otevírání obá-
lek k výběrovému řízení na funkci správce sportovního areálu

# 16. února navštívil místostarosta města společně s tajemní-
kem ZUŠ Přelouč, kde jednali o úpravě zahrady a dalších
investičních záměrech

# 16. února převzal na Krajském úřadě Pardubice v zastou-
pení starostky p. Otakar Sibera, bezpečnostní tajemník měs-
ta, pamětní medaili k 5. výročí Hasičského záchranného sbo-
ru ČR, která byla městu udělena za příkladnou spolupráci
města a hasičského záchranného sboru.

# 16. února se starostka zúčastnila jednání finančního výbo-
ru zastupitelstva Pardubického kraje

# 21. února svolala starostka do Záložny pracovní schůzi Svaz-
ku obcí Přeloučska, zástupci 56 členských obcí jednali
o změnách v oblasti odpadového hospodářství, které pro
obce vyplývají z nových norem EU, a o dopadech zákonné-
ho zvýšení poplatku za ukládání komunálního odpadu na
skládky, platného od 1. 1. 2007.

# 23. února se starostka, ved. odboru SMI p. Myška a ved. sta-
vebního úřadu p. Novotný zúčastnili společně několika pra-
covních jednání: se zástupcem investora Nového plavební-
ho stupně Přelouč se sjednalo o využití budoucího ostrova
pro rekreační účely města, dále o přípravě stavby nového
mostu Valy - Mělice, se zástupci firmy CONNEX o podobě
budoucího autobusového nádraží, jehož stavba se připra-
vuje u nového silničního nadjezdu v Přelouči, řešily se pro-

blémy současného nevyhovujícího stavu autobusových stání
včetně změn, vyvolaných zahájením rekonstrukce komuni-
kací a chodníků v centru města.

# 23. února jednal místostarosta města o finanční podpoře
s hlavními sponzory dabingových cen. Předání cen FF se
uskuteční 9. září 2006.

# 28. února zasedal místostarosta města ve výběrové komisi
pro obsazení funkce správce sportovního areálu.

V prostorách výkupny a sběrny ve Sportovní ulici máte mož-
nost bezplatně na základě trvalého pobytu v Přelouči a míst-
ních částech (po předložení občanského průkazu) odložit vel-
koobjemový odpad, nebezpečný odpad a kompostovatelný
odpad, který pochází z domácností a zahrad. Celoročně v prů-
běhu otevírací doby (tj. úterý až sobota od 8:00 do 12:00, v úte-
rý a ve čtvrtek navíc od 13:00 do 18:00 hod.) s omezením pro
pneumatiky a nebezpečný odpad, který je přijímán vždy v prv-
ním týdnu v měsíci. V březnu tedy od 7. do 11., v dubnu od
4. do 8., v květnu od 2. do 6., v červnu od 6. do 10., v červenci
od 4. do 8. (5. a 6. zavřeno - státní svátek), v srpnu od 1. do 5.,
v září od 5. do 9., v říjnu od 3. do 7., v listopadu od 31. 10. do
4. 11. a v prosinci od 5. do 9. Bližší informace vám poskytne
odbor životního prostředí v budově AGRY BOHEMIA nebo na
telefonním čísle 466 768 521. Za vaši spolupráci děkujeme.
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Stalo se

S odpadem do sběrny

Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí oznamuje,
že je u něho k nahlédnutí a připomínkování koncepce

„Aktualizace Programu rozvoje
Pardubického kraje“

Dokumentace je k nahlédnutí u odboru životního prostředí,
Městského úřadu Přelouč, budova „AGRA“, Hradecká 1383,
Přelouč, 5. patro, č. dveří 506, a to v pracovní dny v pondělí
a ve středu v době 8.00 - 12.00 a 12.45 - 17.00 h.

od 27. 2. 2006 do 29. 3. 2006.
V této době lze do dokumentace nahlížet, činit výpisy

a kopie a podávat k dokumentaci vyjádření.

Inzerce



Na základě žádosti odboru správy majetku a infrastruk-
tury povolil odbor životního prostředí kácení dřevin v lokalitě
„V Lipinách“. Jedná se o kácení stromořadí švestek, náletových
dřevin, lísek a ořešáků. V dané lokalitě bude probíhat výstavba
inženýrských sítí k plánované výstavbě rodinných domů a ná-
sledně pak výstavba rodinných domů. Tato výstavba je v sou-
ladu s územně plánovací dokumentací města Přelouče.

Další plánované kácení ve městě bude probíhat na něko-
lika místech. Jedná se zejména o dřeviny suché, dožívající, bez
větší estetické a ekologické hodnoty. 

Aby nedocházelo k pouhému úbytku zeleně ve městě, je na-
plánována výsadba nových dřevin a to podle dispozic Progra-
mu rozvoje zeleně ve městě Přelouč a v přilehlých obcích. Ten-
to program byl zpracován odbornou sadovnickou organizací
a je základním podkladem pro sadovnické řešení města.

Pravidla pro získání grantu
Školská a kulturní komise je jeden ze stálých pracovních

a poradních orgánů městské rady. Posláním komise je podpo-
ra rozvoje kultury a školství na území města a jeho místních
částech. Komise hospodaří s kulturním a se vzdělávacím fon-
dem; oba jsou součástí rozpočtu města Přelouče.

Žádost o finanční příspěvek může podat místní organiza-
ce nebo uskupení na jednotném formuláři. Ten je k dostání na
podatelně MÚ, na internetových stránkách města nebo v kan-
celáři místostarosty pana Pawoura. Žádost musí obsahovat
následující údaje: jméno žadatele, název akce (projektu), před-
pokládaný počet účastníků a jejich věk, termín akce, výši po-
žadované částky, zdůvodnění žádosti (popis projektu), údaj o vý-
dajích a příjmech, bankovní spojení. 

Během roku 2006 se uskuteční dvě výběrová kola pro přidě-
lení grantu. Uzávěrka podání žádostí bude 31. 3. a 31. 8. 2006.
O výsledku posouzení žádosti budou žadatelé vyrozuměni.

Po poskytnutí příspěvku bude sepsána smlouva o využití
dotace. Žadatel předloží následně vyúčtování, ve kterém pro-
káže, jakým způsobem byly přidělené finance využity. 

Mgr. Zuzana Jánská
předsedkyně školské a kulturní komise

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

BEZBARIÉROVÝ
NÁJEMNÍ BYT

1 byt - 2+kk velikosti 56,31 m2

(termín 30. 4. 2006)

situovaný v nových bytových domech v Pardubické ulici,
s termínem dokončení „nejpozději“ květen 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
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Kácení povoleno

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ
KOMISE MĚSTA PŘELOUČ

Informace
o prodloužení termínu
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Od ledna tohoto roku jsou vytvořeny webové stránky
mikroregionu Podhůří Železných hor,

jehož je město Přelouč členem.

Inzerce
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místní části města Přelouč
Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje

pro místní části města Přelouč (Klenovka, Štěpánov, Lho-
ta, Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy) svoz komunálního
velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který nelze uklá-
dat do sběrných nádob (popelnice, kontejnery). 

Tento mobilní svoz se týká místních částí a bude probí-
hat podle následujícího harmonogramu. 

Termín svozu: sobota 11. března 2006

Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum,
koberce, apod.

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

Oznamujeme občanům místních částí města Přelouč (Kle-
novka, Štěpánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice a Tupe-
sy), že Technické služby města Přelouče provedou svoz větví
ořezaných ze stromů a keřů. Svoz bude uskutečněn 

v pondělí 3. dubna 2006
Větve je nutné na tento termín připravit před dům !

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

v pondělí 10. dubna 2006
Větve je nutné na tento termín připravit před dům !

Svoz větví místní části města Přelouč

Svoz větví město Přelouč

Mobilní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

Inzerce



V minulém čísle Roštu jsme se ve
stručnosti zabývali některými otáz-
kami spojenými s placením a vymá-
háním místních poplatků za odpad.
Jaké komplikace s vymáháním částek,
které nebyly zaplaceny dobrovolně, se
v praxi mohou na straně dlužníka vy-
skytnout jsme se zeptali Mgr. Kláry
Norkové, vedoucí právního oddělení.

S neplacením pokut a jiných peně-
žitých závazků vůči městu jsou spojeny
i jiné následky než jen zvyšování vymá-
hané částky a připočtení exekučních ná-
kladů nebo nákladů soudního řízení popř.
exekučních nákladů, které vyúčtuje dluž-
níku soudní exekutor. Nedávno jsme ře-
šili několik stížností na postup našeho
oddělení, které zablokovalo bankovní účty
a účty stavebního spoření s poměrně dost
vysokými stotisícovými částkami. Dlužní-
ci, kteří byli majiteli zablokovaných účtů,
si stěžovali, že jim banka nechce vypla-
tit žádné finanční prostředky, byx dlužili
městu částky ne vyšší než 1000,- Kč. Do-
mnívali se, že orgány města na rozdíl od
finančních a celních úřadů nemají prá-
vo takto postupovat při vymáhání ne-
doplatků. Bylo jim proto vysvětleno, že
exekuční orgán města postupoval zce-
la v souladu se zákonem a že jeho po-
stup byl oprávněný. Při vymáhání neza-
placených pokut a místních poplatků má
městský úřad v podstatě obdobné po-
stavení jako finanční úřady. 

Postupuje se takto i v případě vymá-
hání bagatelních částek?

Samozřejmě. Zákon o správě daní
a poplatků, který dále odkazuje na práv-
ní úpravu soudního vymáhání pohledá-
vek, umožňuje, aby městský úřad využil
všech exekučních prostředků, to zname-
ná jak srážek ze mzdy či z jiného příjmu
- např. důchodu, mateřské, nemocen-
ské, tak i zabavením prostředků na ban-
kovních účtech, účtech stavebních spoři-
telen, postižením dávek státní sociální
podpory, prodej movitých věcí včetně
automobilu, prodej nemovitostí, prodej
členského podílu v bytovém družstvu, po-
dílu společníka obchodní společnosti atd.
Těch prostředků existuje celá řada a po-
stupně se přichází na další a další způ-
soby, jak úspěšně postihnout majetek
dlužníka, aby byl oprávněný nárok jeho
věřitele uspokojen. 

Myslíte si, že si lidé, kteří někomu dlu-
ží, uvědomují, jak razantně může být
exekucí zasaženo do jejich soukromí
a do jejich majetkové sféry?

Nebudu asi daleko od pravdy, když
řeknu, že si tyto důsledky velmi často vů-
bec neuvědomují. Domnívají se totiž, že
na zaplacení je vždycky dost času a že
v nejhorším uhradí dluh až když exekuč-
ní orgán zahájí exekuci. Přitom by větši-
nou stačilo, kdyby se s věřitelem domlu-
vili na postupném splácení dluhu. 

Toto vyčkávání na to, co udělá věři-
tel, se však mnohdy pořádně nevyplácí.
Jako příklad lze uvést nedoplatky daňo-
vé, kdy od splatnosti až do skutečného
zaplacení dluhu, a je jedno, jestli došlo
po určité době k dobrovolnému splnění
dluhu nebo zda byl na dlužníku vymá-
hán, narůstá dlužná částka o tzv. penále,
takže se dlužníku může stát, že po šesti
letech od původní splatnosti dluhu, dlu-
ží finančnímu úřadu místo 200 000,- Kč
částku 400 000,- Kč.

Můžete pro ilustraci uvést ještě jiný
příklad?

Těch příkladů může být samozřejmě
celá řada. Podobné je to třeba i u dlužné-
ho nájemného. Po celou dobu od splat-
nosti až do úplného zaplacení dluhu na
nájmu „běží“ z dlužné částky poplatek
z prodlení. Mohu uvést příklad z vlastní
praxe, kdy jistá paní nezaplatila v roce

1995 nájemné za několik měsíců v cel-
kové částce cca 12 000,- Kč. Pro tuto
částku se vedlo několik soudních řízení.
Výsledkem je, že když jsme v roce 2005
předávali případ této paní k provedení
exekuce soudní exekutorkou, byl dopo-
čítán k vlastnímu dluhu na nájemném
ve výši 12 000,- Kč poplatek z prodlení
v částce vyšší než 120 000,- Kč. Zkrát-
ka od roku 1995 do roku 2005 narostla
celková částka dluhu několikanásobně.
Dotyčné tew bezprostředně hrozí pro tu-
to částku prodej nemovitostí v jejím
vlastnictví, ax už rodinného domu nebo
rekreační chaty. Přitom tato dlužnice by-
la několikrát písemně upozorňována na
následky, které jsou spojeny s neplace-
ním dluhu. Opravdu nedovedu pochopit
člověka, který nezaplatí, byx ve splátkách,
částku 12 000,- Kč a nechá věci zajít až
tak daleko, že původně kvůli relativně
nízké částce přijde nyní s největší prav-
děpodobností o rodinný dům. Je možné,
že si myslela, že o 12 000,- Kč město
„nezchudne“ a že jí nikdo nebude kvůli
této částce 10 let „tahat“ po soudech.
Avšak stalo se, nebox město se musí
chovat jako řádný hospodář a jsem si
jistá, že dotyčná dlužnice by také nene-
chala 12 000,- Kč nikomu jen tak. Tento
omyl ji bude stát příliš, protože nám ny-
ní zaplatí - jak se říká - i s úroky. Hodilo
by se asi použít známé rčení, že komu
není rady, tomu není pomoci.
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Zprávy z radnice !

„VYPLATÍ SE
PLATIT“

Český statistický úřad organizuje v roce 2006 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb.
výběrové řízení o životních podmínkách domácností v České republice - SILC 2006.
Účelem šetření je získat nejnovější reprezentativní údaje o sociálním a ekonomic-
kém postavení českých domácností, o různých typech jejich příjmů, o nákladech na
bydlení a životních podmínkách. Šetření se uskuteční na území celé ČR v cca 10 000
náhodně vybraných bytech. Vlastní šetření proběhne v době od 25. února do 23. dub-
na 2006 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat pověřením k výkonu funk-
ce, které jim vydá krajská správa ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena
anonymita údajů zjištěných u domácností. Všechny osoby zúčastněné na zjišxování
a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve
smyslu § 16 uvedeného zákona.

Statistický úřad informuje

Stěhování podpory
Upozorňujeme, že odbor státní sociální podpory je přestěhován do přístavby
úřadu práce v ulici K. H. Máchy č.p. 908 (naproti základní umělecké škole).

Pracovní doba: pondělí a středa 8.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek 8.00 - 13.00 hod.



Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 1. 2006 evidováno celkem 1240
uchazečů o zaměstnání, což představuje oproti prosinci zvýše-
ní počtu evidovaných o 60 uchazečů. Celková míra nezaměst-
nanosti v měsíci leden tedy činila v této oblasti 8,47 % (dle pů-
vodní metodiky). Ke zvýšení nezaměstnanosti velkou měrou
přispěly končící sezónní práce. Míra nezaměstnanosti by se
měla v příštích měsíci držet na stejné hladině. V případě pří-
znivého počasí se předpokládá snížení nezaměstnanosti díky
obnovení sezónních prací. 

K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledova-
nému datu např. Vápno (26,32 %), Tetov (25 %), Litošice
(20,83 %), Sovolusky (19,4 %), Poběžovice u Přelouče (17,07 %),
apod. Nízkou míru nezaměstnanosti naopak zaznamenaly ob-
ce Chrtníky (2 %), Mokošín (2,68 %), Valy (4,42 %). V Přelouči
dosahovala míra nezaměstnanosti 7,03 % a z celkového počtu
53 obcí se umístila se svojí mírou nezaměstnanosti na 10. místě.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
7,32 % s celkovým počtem 5 903 evidovaných uchazečů. 

Úřad práce v Pardubicích evidoval v okrese k 31. 1. 2006
celkem 1 123 volných pracovních míst. Na jedno volné pra-
covní místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 5,3 ucha-
zeče. Na Přeloučsku bylo k 31. 1. 2006 hlášeno na ÚP celkem
129 volných míst, z toho 46 v Přelouči. Na jedno volné místo
připadlo v měsíci lednu celkem 9,6 uchazeče, v Přelouči pak
7,7 uchazeče.

Informace pro uchazeče z ÚP v Přelouči:
$ ÚP Pardubice připravil ve spolupráci s ÚP v Pardubickém

kraji národní projekt financovaný z Evropského sociálního
fondu: NÁVRAT DO PRÁCE V PARDUBICKÉM KRAJI.

$ Cílové skupiny jsou:
" Dlouhodobě nezaměstnaní s vyšším než zá-

kladním vzděláním bez zdravotního omezení,
kteří nepatří do sociálně vyloučené skupiny

" Zájemci o zaměstnání a zaměstnanci ohrože-
ní ztrátou zaměstnání s vyšším než základním
vzděláním bez zdravotního omezení.

$ Aktivity, na které je projekt zaměřen:
" Motivační školení
" Základní kurzy počítačové gramotnosti
" Rekvalifikace
" Pracovní praxe

$ Doprovodná opatření:
" Úhrada nákladů na dopravu
" Příspěvek na zajištění péče o děti či jiné závis-

lé osoby
" Úhrada nákladů spojených s doložením zdra-

votních předpokladů pro výkon rekvalifikace
a následné získání praxe

$ Zahájení projektu:
" První čtvrtletí roku 2006

Více informací získáte na odboru zprostředkování
ÚP v Přelouči.

Od března bude pro zájemce přístupný vestibul ÚP v Pře-
louči s informacemi o volných místech od: (Úřední hodiny
zůstávají bez změny)

Po, St 7.00 - 17.00 hod.
Út, Čt 7.00 - 15.00 hod.
Pá 7.00 - 12.00 hod.

Leoš Malina, DiS.
vedoucí pobočky

Tel./Fax. 466 335 630, Mobil: 775 693 982
Kontaktní osoba: František Moudr, DiS.

zahájilo provoz
KONTAKTNÍHO, INFORMAČNÍHO A PORADENSKÉHO

CENTRA PŘELOUČ V KLUBU DŮCHODCŮ
(UL. PARDUBICKÁ 651 - VEDLE KINA)

ve středu 8. března 2006 v době od 9 do 13 hodin a dále
každý sudý týden (1x za 14 dnů): 22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5. atd.

Centrum zdarma poskytuje služby zdravotně postiženým, jejich
rodinám, příbuzným a všem, kterých se tato problematika týká
% Základní sociálně právní poradenství
% Prodej baterií a součástí do sluchadel
% Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

(v Pardubicích, za úplatu)
% Zprostředkování konzultace s právníkem v sociální oblas-

ti, důchodovém zabezpečení a pracovně právních vztazích 
% Aktivní pomoc při řešení obtížné sociální situace atd.
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! Aktuální informace 

Trh práce
na Přeloučsku

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
PARDUBICKÉHO KRAJE

Inzerce



Dne 22. 2. 2006 se v Přelouči uskutečnila soutěž v oblasti
právního vědomí „PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN“. Soutěž je pojme-
nována podle projektu, který je již několik let realizován mimo
jiné také v Přelouči, a to v rámci projektu „Street Law“. Tento
projekt v České republice zaštixuje Partners Czech. Nápad uspo-
řádat tuto soutěž se zrodil ve městě Svitavy, v Přelouči pro-
běhl již druhý ročník. 

Cílem projektu bylo podnítit zájem žáků osmých a devá-
tých tříd základních škol o právní problematiku a posílit práv-
ní vědomí mladé generace zajímavým a efektivním způsobem.
Prostřednictvím tohoto projektu chceme podrobněji poznat
současnou úroveň právního vědomí žáků. Na soutěž se žáci
připravují na svých školách několik měsíců dopředu, probí-
hají školní kola soutěže a strážníci Městské policie Přelouč
pravidelně každý týden navštěvují jednotlivé školy a formou
netradičních besed děti seznamují s problematikou právního
povědomí.

Soutěž probíhala v klidné atmosféře, soutěžící se doslova
těšili na zadané otázky. Porota byla složena ze tří strážníků
Městské policie Přelouč, pracovníka odboru sociálního a práv-
níka Městského úřadu v Přelouči a jednoho pracovníka Poli-
cie České republiky. Soutěže se zúčastnila družstva ze Základ-
ní školy Přelouč, Masarykovo nám., Základní školy Přelouč,
Smetanova ul., Základní školy ve Chvaleticích a žáci víceleté-
ho Gymnázia v Přelouči. Znalosti soutěžících byly na vysoké
úrovni, soutěžící nepodcenili přípravu a oproti minulému roč-
níku byly vědomosti soutěžících výrazně lepší. Zejména pro-
to bylo pro porotu velice těžké rozhodnout o vítězi. Zvítězilo
družstvo Gymnázia Přelouč, jmenovitě Aneta Machačná, Ane-
ta Součková, Andrea Žouželková a Edita Volounová (viz foto).
Na druhém místě také studenti Gymnázia Přelouč a na třetím
místě se umístila Základní škola Přelouč, Smetanova ul. 

První tři družstva byla odměněna pěknými a praktickými
dárky, diplomem, medailemi a vítězné družstvo získalo pohár
pro svoji školu a také putovní pohár, který bude celý rok opa-
trovat a v příštím roce se pokusí obhájit svoje vítězství. 

V Přelouči proběhlo městské kolo soutěže, vítězné družstvo
postoupilo do kola krajského, které se bude tentokrát konat
v Hlinsku. 

Naše vítězná skupina se jistě také zúčastní. Proto již nyní
jim přejeme hodně úspěchů a pěkné umístění. 

Mgr. Šárka Dušková 
koordinátor prevence kriminality

města Přelouč 
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Městská policie v Přelouči
prověřovala právní vědomí školáků

INFORMAČNÍ MÍSTO PRO PODNIKATELE
V PŘELOUČI

Připomínáme, že v prosinci 2004 otevřela Krajská hospo-
dářská komora Pardubického kraje ve spolupráci s Městským
úřadem v Přelouči expozituru Informačního místa pro podni-
katele (dále jen InMP) i v Přelouči. InMP sídlí na Masarykově
náměstí 25. 

Podnikatelé zde mohou konzultovat své problémy každý
čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin. Ve zbývajících dnech mne mo-
hou kontaktovat na telefonním čísle 724 613 929 nebo e-mai-
lem na adresu RMPardubice@inmp.cz. 

Informační místo pro podnikatele poskytuje malým a střed-
ním podnikatelům bezplatně pomoc a informace týkající se:
& podnikatelského prostředí v České republice a v Evropské

unii
& podnikatelské legislativy České republiky a Evropské unie

& programů podpory malého a středního podnikání na regi-
onální a celostátní úrovni

& vzdělávacích programů v rámci regionu a centra
& produktů Centra pro evropskou integraci Hospodářské ko-

mory České republiky, České podnikatelské reprezentace při
Evropské unii, stejně tak i služeb, které nabízejí ostatní in-
formační místa (EuroInfoCentrum, Business InfoCentrum,
CzechTrade, Českomoravská záruční a rozvojová banka)
a dalších institucí na podporu malého a středního podnikání

& služby e-aukce, jejíž prostřednictvím je možno nahradit vý-
běrové řízení

& komerčních nabídek a poptávek z tuzemska a ze zahraničí
Iveta Lemberková,

Informační místo pro podnikatele Pardubice



10 Přeloučský ROŠT

! Ohlédnutí 

Skautská klubovna
V budově, kde dříve sídlila městská policie, mají nyní klubovnu přeloučští junáci. Jako každý rok
i letos připravují pro přeloučskou veřejnost výjezdy na hory, diaprojekce z cest, skautské dny a mno-
hé další. 

' - Přípitek v klubovně. Je vymalováno, koberec je položen, ale práce nekončí
( - Tomáš Spurný zapojuje ozvučení na jedné z brigád v klubovně „U Poldů“
) - Jedno z vystoupení na koncertě pro Afriku

(

)

'

1. března byla za-
hájena výstava fo-
tografií Michaely
Sejpkové, která je
studentkou ško-
ly Oranže Faktory
v Praze.

Fotografie jsou vy-
stavené v měst-
ské knihovně, pro-
tože převážná část
vystavených prací
se tématicky váže
ke knižním publi-
kacím.

První dvě bytové jednotky jsou zkolaudovány, a přestože oko-
lí je ještě neupravené, nedočkaví nájemníci jsou už nastě-
hovaní.

Nejbolestnější vstup na trh bydlení zažívají především mla-
dé rodiny. Ceny jsou vysoké, ale při pohledu na vybavení
nových bytů každý určitě závidí.



Přesnou rychlost, jakou jedete do města po nadjezdu ve smě-
ru od Břehů, si můžete porovnat s číslicovým ukazatelem rych-
losti, který je v těchto místech nově nainstalován (více: Měst-
ská policie informuje). Šance, že vás v našem městě mine trest
za dopravní přestupek, je minimální. 

Řidiči, kteří využívají ulici Svazu bojovníků za svobodu k par-
kování si musí v brzké době najít nové místo. Od dubna je
zde naplánována výměna kanalizační sítě. Po dokončení bude
rekonstruována kanalizace také v ulici Boženy Němcové.

Minulý měsíc byl v kotci u městské policie umístěn pes, pro
kterého v pardubickém útulku delší čas nebylo místo. Podě-

kování tentokrát patří dvěma mladým lidem, kteří mu kupo-
vali krmení, pořídili obojek a v době svého volna s ním cho-
dili na procházky. Psa se nakonec podařilo umístit do útulku
v Kutné Hoře. Od této dvojice dostal ještě na cestu pytel gra-
nulí a když se jim zasteskne, jedou ho do útulku navštívit.

Od ledna tohoto roku má přeloučská poliklinika nového
majitele. Zda naše občany čekají změny v oblasti zdravotnic-
tví, jsme se zeptali Mgr. Miluše Tukové, která je vedením poli-
kliniky pověřena. 

Plánujete nějaké výrazné změny co do rozsahu nabíze-
ných služeb?

V současné době nikoliv, za prvořadé považuji zkvalitnění
nabízených služeb, a to především modernizací zdravotnic-
kých přístrojů a provedením stavebních úprav.

Která pracoviště plánujete zmodernizovat nejdříve?
V prvé řadě je to rendgenové pracoviště (rdg přístroj je již

objednán) a odběrová místnost laboratoře. Také zubní oddě-
lení a rehabilitace si vyžadují neodkladné úpravy.

Máte nějaké zkušenosti s obdobným zdravotnickým zaří-
zením?

Naše společnost se před dvěma lety stala majitelem poli-
kliniky v Ústí nad Labem. Zde v Přelouči je situace obdobná.
V minulých letech se polikliniky spíše jenom udržovaly k ne-
zbytně nutnému chodu, neinvestovalo se do modernizace. To
bych chtěla změnit. 

Uvažujete o rozšíření zdravotních specializací třeba i for-
mou pronájmů prostor soukromým lékařům?

Skladba zdravotních služeb je určena smluvními vztahy se
zdravotními pojišxovnami. Proto je nutné spíše se zaměřit na
zkvalitnění poskytované zdravotní péče. Co se týče pronájmů
prostor soukromým lékařům - v současné době poliklinika ne-
může tyto služby poskytnout z kapacitních důvodů. A pokud
by se měly prostory nabídnout, musí být v jiném stavu než do-
posud. Do budoucna bych si přála, aby se tato poliklinika stala
jakýmsi širokým zdravotním centrem.
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Přeloučská poliklinika
v novém?
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Třídění odpadů je ekologické i ekonomické. Města mají
snahu, aby sběrná místa pro třídění odpadu byla stále dostup-
nější. V našem městě se v současné době třídí využitelný od-
pad sklo, papír a plasty. Jak jsme vás informovali, v jarních
měsících má město zájem rozšířit separaci komunálního odpa-
du o další složku - bioodpad. Zřejmě právě proto příspěvky,
které jste redakci adresovali, obsahovaly připomínky právě ke
svozu odpadu.

Vím, že třídění domovního odpadu do sběrných nádob napomá-
há lepšímu životnímu prostředí. Rád bych třídil, ale bydlím v uli-
ci Labská a nádoby na plast a sklo mám dost daleko.
Stejná připomínka je od občanů ulice Popova a Jihlavská.

Ve městě včetně místních částí je umístěno 25 kontejnerů
na papír, 22 na sklo a 33 na plasty. Město má zájem, aby obča-
né odpad třídili, proto v současné době probíhá výběr lokalit,
kde je počet nádob na separaci odpadů nedostačující. Radní
se na své březnové schůzi budou zabývat rozmístěním kontej-
nerů a proto město připomínky ke svozu odpadu od občanů vítá.

Osvětová činnost ke správnému třídění plánovaného biood-
padu sice proběhla, město by však mělo hlavně zajistit od-
voz dosud tříděného odpadu. Na sídlišti a v ulici Pražská (na-
proti restauraci Na křižovatce) kontejnery s plastem a se sklem
„přetékají“!

Svoz skla probíhá 2x za měsíc a to je podle slov ředitele
SOP a.s. Ivana Hrůzy dostačující. „Kontejnery nejsou naplněné
a lidé pokládají igelitové tašky
se sklem vedle kontejneru. To
ovšem naše firma nijak neovliv-
ní. Plasty a papír se sváží pravi-
delně podle svozového kalen-
dáře. Bohužel tyto kontejnery
v různých lokalitách využívají
podnikatelské subjekty, které ne-
mají smlouvu s městem, a pak
dochází k přeplnění kontejneru. Ani v tomto případě není vý-
jimkou, že jsou kolem kontejnerů naházeny tašky s odpadem“.

V denním tisku jsem se dočetl o plánované, tolik diskutované
a v tisku již několikrát přetřásané, stavbě plavebního kanálu
přes Labe. Vím také, že existuje model této stavby, který jsem
před časem viděl. Proč ho máte někde schovaný a není umís-
těn tam, kde by si ho mohla široká veřejnost prohlédnout? Běž-
te se přiučit do Lázní Bohdaneč, kde mají model nového ná-
městí vystaven za výlohou infocentra dlouho před realizací
a je tam dodnes, takže každý, kdo jde kolem, může srovnat
realitu s modelem.

Maketa plavebního kanálu byla vyrobena v roce 2001.
V tomto roce se uskutečnila také výstava Plavební stupeň Pře-
louč, kde byl model vystaven. Poté byla maketa přemístěna
do patra hlavní chodby budovy Městského úřadu na Masa-
rykově náměstí čp. 25, kde je doposud. Široké veřejnosti je
proto přístupný od pondělí do pátku v hodinách pracovní do-
by úřadu. 

Město Lázně Bohdaneč o kterém se pisatel zmiňuje, má
své informační centrum. Pro město Přelouč vykonává funkci
informačního centra společnost s ručením omezeným INFAK,
a to za smlouvou stanovených podmínek. Město bohužel ne-
má výstavní síň a ani jiné prostory, kde by model mohl mít své
stálé místo. 
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Začátkem roku jsme bohužel opět re-
gistrovali případy, kdy se pachatelé vy-
dávali za různé instalatéry, elektrikáře,
plynaře, brusiče nůžek a pod touto zá-
minkou se potom vlastně bez jakého-
koli násilí dostaly do bytu, kde se ná-
sledně dopouštěli krádeží. 

Jejich drzost dokonce došla tak da-
leko, že se vydávali za pracovníky mi-
nisterstva vnitra a seniorům nabízeli
odškodnění za druhou světovou vál-
ku! Zde ale musím poděkovat všíma-
vým spoluobčanům, kteří na nic nečeka-
li, okamžitě nás informovali a pachate-
le se na místě podařilo zadržet. Jak se
podařilo zjistit, samozřejmě se jednalo
o podvodníky, kteří neuspěli díky reak-
ci právě VÁS ! Po zadržení byli předáni
státní policii.

Pozor také na osoby, které nabízejí
směnu peněz nebo jejich rozměnění za
bankovky v nižší nominální hodnotě.
Ten, kdo se snaží druhému pomoci, je
potom sám okraden. Od poškozených
potom často slýcháme - to není možné,
jak se mi to mohlo stát, vždyx jsem si
peníze několikrát přepočítal, vždyx jsem
se mu díval na ruce atd... Věřte, že smě-
na nebo rozměnění peněz je potom ze
strany pachatele opravdu kouzelnickým
vystoupením.

Proto v případě byx sebemenšího po-
dezření ihned volejte tísňovou linku 156,
protože šance na dopadení pachatelů
uvedených jednání je bohužel s přibý-
vajícím časem minimální. 

Doslova neúnosnou se stává situa-
ce v oblasti odchycených psů a sy-
nantropní zvěře. Jen od počátku roku
evidujeme již 28 takovýchto událostí !!!
Jen připomínám, že námi hrazený po-
platek za umístění odchyceného psa
do útulku činí 1500,-Kč. Několikrát se
nám stává, že nám občané psa přivedou
a tvrdí, že ho našli, že někde pobíhal apod.
Šetřením však vyjde najevo, že je pes
jeho, doma je omrzel, nechtějí ho, a tak
nám ho nesou ! Útulek v Pardubicích je
často plný, a tak není výjimkou, že psa
máme umístěného v kotci i týden. V pří-
padě, že je psů více, jsme nuceni je mít
v chodbě služebny, což není nejvhodněj-
ší řešení!

Věnujte proto pozornost následujícím do-
poručením a radám:
"nikdo neodchytávejte žádná zvířata (ne-

bezpečí pokousání atd.) - zavolejte nám,
kolegové odchyt i s odvozem provedou.
Navíc provedou šetření k možnému
majiteli. 

"nevozte nám jakákoli zvířata z jiných
měst a obcí, která pod Přelouč nespa-
dají

"odchyty provádíme u zvířat dlouhodo-
bě bezprizorních, nebezpečných pro
okolí (ohrožují život a zdraví osob, bez-
pečnost silničního provozu atd.) nebo
nemocných, zraněných. 

Dále připomínám všem zájemcům,
kteří mají v zájmu vylepšit střežení svých
nemovitostí (rodinných domů, bytů, fi-
rem, obchodů), aby nás kontaktovali
a napojili se na Pult centralizované ochra-
ny (dále jen PCO), jehož jsme vlastníky.
V současné době je k němu připojeno
téměř 100 objektů! Za období, kdy je na
nás objekt napojen, nedošlo k žádné-
mu dokonanému trestnému činu, např.
vloupání. Několikrát se však stalo, že se
objekt pachatelé pokusili vykrást, zkou-
šeli vyřadit čidla z provozu nebo se po-
koušeli sabotovat hlídací zařízení. Tím
ovšem jejich pokusy skončily a majite-
lům nebyly způsobeny takřka žádné ško-
dy. Veškeré kontakty jsou uvedeny níže.

Mnozí z Vás také zaregistrovali za-
řízení (viz ilustrační foto) informující ři-
diče o jeho okamžité rychlosti pomocí
číslicového ukazatele z vysoce svítivých
diod. Zařízení máme zapůjčené zdarma
na dobu jednoho měsíce. Je nainstalová-
no tak, aby měřilo rychlost vozidel, která
přijíždějí po novém nadjezdu do Přelou-
če ve směru od obce Břehy. Hlavním dů-
vodem je nerespektování nejvyšší dovo-
lené rychlosti právě v tomto úseku. Zaří-
zení bylo nejprve jakoby nefunkční, kdy
neukazovalo řidičům jejich rychlost, ale
monitorovalo počet vozidel, které stano-

veným úsekem projedou a kolik z nich
povolenou rychlost překročí. Po týdnu
takovéhoto provozu již zařízení rychlost
ukazuje a vedle toho pochopitelně mo-
nitoruje stejné ukazatele. Cílem je zjiš-
tění, zda je zařízení efektivní a zda se
počet vozidel, která rychlost nedodržují,
sníží. Teprve poté budeme uvažovat o je-
ho zakoupení. V příštím příspěvku Vás
s výsledky seznámím. 

Ještě před výčtem několika zajíma-
vých událostí jsem Vás chtěl seznámit
s dalším statistickým údajem, a to je
přehled finančních prostředků získaných
do příjmu města. Díky loňským získa-
ným dotacím je to zatím náš nejlepší
výsledek a promítá se do něho také po-
čet odhalených přestupků radarovým mě-
řičem rychlosti.

PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ZÍSKANÝCH DO PŘÍJMU MĚSTA

Pult centralizované ochrany 301.200,- Kč
Obec Břehy 80.000,- Kč
Obec Veselí 10.000,- Kč
Odtah vozidel 6.000,- Kč
Blokové pokuty 200.700,- Kč
Dotace ministerstva vnitra 1.215.000,- Kč
Vybrané pokuty z oznáme-
ných přestupků - doprava 
+ veřejný pořádek 405.600,- Kč
Dotace krajského úřadu 45.000,- Kč
CELKEM 2.263.500,- Kč

A nyní již k událostem od 20. ledna
2006 do 20. února 2006:
* dne 20.1. v 17:45 hod. jsme vyjížděli

do Penny řešit drobnou krádež. Jako
pachatel byla zjištěna nezletilá dívka,
byla předána rodičům a její čin byl po-
stoupen sociálnímu odboru MěÚ.

* dne 21.1. v 22:30 hod. nás volali ná-
jemníci jednoho z domů na sídlišti, kde
si sousedé neuvědomili, že již svými
hlasitými projevy ruší noční klid. Pro-
tože to bylo poprvé a ihned se ztišili,
byl přestupek vyřešen domluvou.
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* dne 22.1. v 2:30 hod. jsme společně
s policisty z PČR zasahovali v jednom
z barů, kde se strhla rvačka. Bylo po-
škozeno vnitřní zařízení. Situace byla
zklidněna a případ si přebrali kolego-
vé z PČR pro podezření ze spáchání
trestného činu.

* dne 23.1. v 13:15 hod. opět telefonát
ze stejného podniku, kde se opilý host
snažil vyprovokovat rvačku. Hlídkou
MP byl vyveden a odkráčel k domo-
vu. Jeho chování bylo dořešeno bloko-
vou pokutou.

* tentýž den v 14:00 hod. jsme byli při-
voláni do jiného podniku, kde se si-
tuace opakovala. Tentokrát bylo ústně
vyhrožováno personálu. Agresor byl
vyveden a bylo mu domluveno. Byl
propuštěn s tím, že odejde domů. Ho-
dinu poté se však vrátil a pokračoval
v protiprávním jednáním. To už byl ale
zadržen a předveden na služebnu MP.
Protože byl v silně podnapilém sta-
vu a ve svém jednání nehodlal pře-
stat, byl eskortován na protialkoholní
záchytnou stanici.

* dne 23.1. v 16:40 hod. se majiteli jed-
noho z napojených objektů na PCO
vyplatilo mít s námi sjednanou smlou-
vu o zabezpečení. Pachatel se snažil
rozstříhat pletivo plotu a dostat se do
jeho objektu. Byl však vyrušen hlídkou
a svůj záměr již neopakoval. 

* dne 25.1. v 00:15 hod. si hlídka při
kontrole parkovišx na sídlišti povšim-
la otevřeného osobního automobilu.
Byl zjištěn majitel, probuzen a vyzván
k zajištění auta, což s velkým povdě-
kem přivítal.

* dne 28.1. v 4:00 hod. jsme byli přivolá-
ni do jednoho z domů, kde se mládež
velmi hlučně bavila a rušila spánek
sousedů. Jelikož to nebyl první případ
a hlídce nebylo otevřeno ke zjednání
nápravy, skončí přestupek u správní
komise pro projednávání přestupků.

* dne 30.1. v 20:20 hod. jsme řídili do-
pravu na křižovatce ulic Kladenská
a Žižkova, kde došlo ke srážce tří vo-
zidel. Naštěstí se nehoda obešla bez
zranění a nemusela být volána zá-
chranka.

* dne 5.2. v 00:20 hod. jsme řešili občan-
ské soužití v jednom z domů v ulici
Jižní, kde muž po příchodu domů mlá-
til svého psa. Jeden ze sousedů mu
šel domluvit ,ale podnapilý muž napadl
i jeho. Po příjezdu hlídky byl muž na-
tolik agresivní, že muselo být použi-
to donucovacích prostředků a případ
si později převzala PČR pro podezře-

ní ze spáchání trestného činu týrání
zvířete.

* dne 7.2. v 21:25 hod. jsme na žádost
operačního důstojníka PČR kontrolo-
vali podezřelé osoby na nádraží, pro-
tože v nedalekých Moravanech došlo
k loupežnému přepadení a vraždě. Pa-
chatel se pohyboval vlakem směrem
k našemu městu. Na nádraží jsme
skutečně zadrželi osobu podle dané-
ho popisu, ale pak se ukázalo že to
není on. Jen pro informaci, pachate-
le se v současné době již policii po-
dařilo zadržet. 

* dne 10.2. v 23:00 hod. jsme zajišxo-
vali řidiče a místo dopravní nehody
v ulici Pražská, kde opilý řidič narazil
do zdi obytného domu. Naštěstí ma-
jitel před domem vysázel před lety ně-
kolik stromků a ty zbrzdili náraz o zew,
jinak by opilec nevyvázl bez zranění. 

* dne 12.2. v 15:40 hod. nám bylo ozná-
meno, že v parku za náměstím TGM
došlo k úrazu děvčete při sáňkování.
Hlídka ihned vyrazila na místo a byla
vyrozuměna záchranná služba. Jed-
nalo o těžší úraz, a tak dívka byla
převezena do nemocnice v Pardubi-
cích s podezřením zlomeniny pánve.

* ve stejný den v 18.25 hod. si pozor-
ný vrátný jednoho z přeloučských pod-
niků povšiml podezřelé posádky vo-
zidla, která si podnik obhlíží. Hlídka
okamžitě vyrazila na místo. Zde zkon-
trolovala vozidlo a tři muže. Při dal-
ším šetření a zjišxování, zda nejsou
v pátrání po hledaných osobách, se
ukázalo, že mají velice bohatou kri-
minální minulost - krádeže vloupáním
do vozidel, bytů, loupežná přepadení
atd. Hlídce tvrdili, že mají poruchu
na vozidle. Po kontrole a odjezdu hlíd-
ky však posádka i s vozidlem do pěti
minut odjela a v Přelouči se již ne-
ukázala. 

* dne 14.2. v 15.55 hod. nám oznamu-
jí občané jedné z okolních obcí, že
tam mají údajně pracovníky minister-

stva vnitra, kteří jim po uhrazení jisté
úplaty nabízejí odškodnění za druhou
světovou válku. „Pracovníky“ romské
národnosti se podařilo zadržet, po-
chopitelně se jednalo o podvodníky,
a poté byli předáni policii. 

* dne 14.2. v 19:00 hod. vyjíždíme do
ulice Vrchlického, kde byla žena zbi-
ta svým druhem. Agresivní muž byl
hlídkou zklidněn a byla přivolána zá-
chranka pro podezření z vnitřního zra-
nění a událost si převzala PČR k dal-
šímu šetření.

* dne 15.2. a v průběhu celého měsí-
ce jsme obdrželi několik telefonátů,
které nás upozorňovaly na nepořádek
v ulici Jaselská. Ten souvisí s výstav-
bou nové haly fa. Kiekert. Hlídka se
vždy kontaktovala se stavbyvedou-
cím. Ten sjednával nápravu, která však
přesto vzhledem k počasí nebyla prá-
vě ideální. Znečištění vozovky se tak
dostane na jednání k odboru dopra-
vy, který má příslušné páky na to, aby
se obdobná situace neopakovala.

* dne 17.2. v 10.00 musela hlídka odchy-
távat dva volně pobíhající psy najed-
nou. I když se podařilo majitele do-
hledat, nebyl poblíž, a tak psi putovali
k jednomu ze shovívavých sousedů.

* dne 17.2. v 19.45 hlídka probouzí opi-
lého muže na vozovce v ulici ČSA. Ten
byl probrán, doveden domů a přestu-
pek s ním bude ještě dořešen.

* v sobotu 18.2. byli několikráte svolá-
váni dobrovolní hasiči z důvodu za-
topení několika obytných nebo sklep-
ních prostor. Naštěstí se vše obešlo
bez větších škod na majetku. 

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

Ještě připomínám naše telefonní čís-
la: 466 959 660, tísňová linka 156, fax:
466 094 104, mobilní tel.: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz

Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč 
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NĚMČINA
I v letošním školním roce navazuje naše škola na úspě-

chy v okresním kole konverzační soutěže v německém jazy-
ce. Oba účastníci - Kamil Urban (7.A) a Nicole Vaníčková (9.C)
se ve svých kategoriích umístili na druhém místě. Nicole postu-
puje do krajského kola.                         Mgr. S. Dolanová

PYTHAGORIÁDA
Jako každým rokem, i letos v únoru se žáci 6. a 7. tříd vy-

zkoušeli svoje matematické schopnosti a logické myšlení v Pyt-
hagoriádě. Nejvyšší bodové ohodnocení získali: ze 6. ročníků
Markéta Kurtincová z 6.A v 7. ročnících Libor Černý ze 7.A. Bla-
hopřejeme.                                        Mgr. M. Pacáková

SOUTĚŽE V ČESKÉM JAZYCE
V lednu proběhlo za účasti 32 žáků školní kolo Olympiády

v Čj. Nejvyšší počet bodů získaly Markéta Calabová a Nicole
Vaníčková (obě z 9.C), které postupují do okresního kola v Par-
dubicích (7.3.)

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Žákyně II. stupně naší školy Alina Kulakovská (7.C) a Kris-

týna Vidnerová (9.C) se zúčastnily okresního kola recitační sou-
těže v Pardubicích, „medailová“ místa ale neobsadily.

Mgr. V. Jelínková

V úterý 14.2. se na naší škole uskutečnila recitační soutěž
2.-5. tříd. Zúčastnilo se 26 žáků a porota to vůbec neměla leh-
ké. Nakonec rozhodla takto: 

kategorie 2.-3. tř: 1. místo: Daniela Mńuková 2.B
2. místo: Diana Hubáčková 2.B
3. místo: David Vondráček 3.A

Jan Funda 3.B
kategorie 4.-5. tř. 1. místo: nebylo uděleno

2. místo: Tereza Válková 4.A
3. místo: Jana Mačková 4.B

22.2. proběhne okresní kolo v Pardubicích, kde nás bude re-
prezentovat za 1. kat. Daniela Mňuková z 2.B. Všem zúčastně-
ným patří poděkování.                                Mgr. L. Tichá

„PRÁVO PRO KAŽDÉHO“
Soutěž v právním povědomí žáků se konala v přeloučské

Záložně 22.2. Soutěžní družstvo naší školy skončilo na 3. místě.
Mgr. V. Jelínková

O NEJKRÁSNĚJŠÍ VALENTÝNSKÉ SRDÍČKO
Dne 14. února má svátek svatý Valentýn. Na naší škole ten-

to den zamilovaných opět inspiroval celoškolní soutěž O nej-
krásnější valentýnské srdce. Po dva týdny se scházela soutěž-
ní díla. Odborná porota byla znovu překvapena různorodostí,
nápaditostí a originalitou přihlášených prací. Po nelehkém roz-
hodování byli vyhlášeni vítězové.

V kategorii 1.-3. tříd se na prvním místě umístila Jana Mrví-
ková z 1.A, na 2. místě se umístila práce Tomáše Hledíka ze 3.B.
Na 3. místě skončil Jan Blaha z 1.A. 

Vítězové kategorie 1.-3. třídy

2. kategorii tvořily práce žáků 4. a 5. tříd. 1. místo obsadila
valentinka Evy Jirákové ze 4. B., 2. místo patří Valentýně Koreč-
kové ze 4. A, 3. místo je Michaely Luňákové ze 4. B. Cenu za
originalitu obdržely Klára Hebká a Marie Dvořáčková z 5.B.

Vítězové kategorie 4.-5. třídy

Do poslední kategorie patřily výtvory žáků 2. stupně. Zde zís-
kala 1. místo Andrea Tauscherová z 9.třídy, 2. místo obsadil Ja-
roslav Jelínek 6.B. 3. Místo náleží Lucii Kotové z 8.B.

Vítězové kategorie 2. stupeň

Skupinové práce dětí ze školní družiny a z 1.A si vyslou-
žily samostatné ocenění a odměny. 

Blahopřeji vítězům, děkuji všem účastníkům soutěže za
spoustu krásných a nápaditých srdíček a valentinek.

Soutěžní práce jsou k vidění na výstavě v Městské knihov-
ně na nám. TGM. Velké poděkování patří pracovnicím této
kulturní instituce za poskytnutý prostor a instalaci výstavy. 

Mgr. Z. Jánská
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Hodnocení 1. pololetí:
V 1. pololetí školního roku bylo hodnoceno celkem 414 žá-

ků, z toho na 1. stupni 184, na 2. stupni pak 230.
prospěch      vyznamenání  (%)      prospělo   neprospělo
1. stupeň 145 79 38 1
2. stupeň 48 21 169 13

Samé jedničky na 2. stupni:
VI.A Jiří Černík, Kristýna Exnerová, Lenka Kopáčová, Tomáš Pokorný
VII.B Aneta Kučerová                                  IX.B Nikola Robová

Chování: snížené známky pouze na 2. stupni  
2. stupeň z chování - 4 žáci          3. stupeň z chování - 1 žák

Pořadí tříd 2. stupně dle průměrného prospěchu:
p. třída   průměr     poř.  třída  průměr      poř.  třída průměr
1. VI.A 1,653 4. VIII.B 1,806 7. VI.B 1,969
2. VII.A 1,712 5. VII.B 1,833 8. IX.B 1,989
3. IX.B 1,745 6. VIII.A 1,921

Mgr. Věra Pětioká, ředitelka školy

Návštěva divadla
V pátek 10. 2. 2006 žáci 8. a 9. tříd jeli na divadelní předsta-

vení muzikálu „Noc na Karlštejně“. Počasí nic moc, ale to neva-
dí. Nemusíme se učit a ještě něco uvidíme. Když jsme našli každý
své místo ve velkém Kongresovém sálu, začala úvodní předehra.
Dobré kostýmy, melodické písničky, občas nějaký vtip. Divadlo by-
lo prima. Další přesun se konal autobusy k Národnímu muzeu.

Nejdříve se nám hodina prohlídky zdála příliš dlouhá, ale
vývoj médií, nerosty i zvířata jsme si zvědavě prohlíželi. Přesto
jsme se nemohli dočkat slíbeného rozchodu na Václavském ná-
městí. Něco dobrého si koupit, pokoukat po obchodech a bylo
16 hodin. Sraz a odjezd domů.

Na cestě domů nás provázela pořádná chumelenice, dojeli
jsme však dobře.                                               žáci 9. tř.

Zeměpisná olympiáda
13. února si celkem 36 žáků ověřilo své znalosti ve školním

kole Zeměpisné olympiády. Otázky byly zaměřeny na teoretické
znalosti a praktické využití školního atlasu v těchto okruzích:

6. roč. - Planety, kartografie
7. roč. - Světadíly a oceány
8. + 9. roč. - Evropa
Do okresního kola v Pardubicích postupují vítězové jednotli-

vých kategorií: Filip Devera z 9.A, Petr Kalousek ze 7.A a Pavel Bo-
háč ze 6.B.                                    Mgr. M. Nápravníková

Právnická olympiáda
V pátek 17. 2. 2006 se na naší škole utkala vítězná družstva

třídních kol v soutěži o právním povědomí.
Školního kola se zúčastnila 4 družstva z 8. a 9. tříd. Výsled-

ky byly velmi vyrovnané a druhé družstvo zůstalo za vítězným
o pouhou polovinu bodu.                                     

Do městského kola postoupilo: 
1. družstvo 8.A (Čížek, Čepčářová, Pavelková, Havlíčková) 
2. družstvo 9.A (Švábová, Moravcová, Prochocký, Devera)
V městském kole jsme získali 4. a 6. místo.

Mgr. Veronika Pokorná

Je nad čím se zamyslet
V minulých letech probíhala celospolečenská diskuse o koncep-

ci, strategii a základním směřování rozvoje vzdělávací soustavy.
Výsledkem jsou kurikulární dokumenty vytvořené na dvou úrov-

ních - školní a státní. Státní úroveň reprezentuje Národní program
vzdělávání (tzv. Bílá kniha) a rámcové vzdělávací programy (RVP).

Na základě RVP ZV je povinností každé školy si vypracovat vlast-
ní školní vzdělávací program (ŠVP) - jedná se o školní úroveň.

K tomu, aby pedagogové příslušné školy mohli tento ŠVP vy-
pracovat, musí získat nejen spoustu nových vědomostí a doved-
ností, ale i využít mnoho informací o současném stavu ve škole.

Tyto podklady je možno získat různými formami. Jednou z nich
je dotazníkové šetření. Vzhledem k následnému náročnému zpra-
cování tohoto šetření jsme u nás ve škole zadali dotazníky pou-
ze polovině z celkového počtu tříd. Dotazníky pro rodiče byly roz-
dány rodičům dětí ve třídách 3.A, 3.B, 6.A, 7.B. Dotazníky určené
žákům vyplnili žáci ze 2. a 4. roč., 8.A a 9.B.

Pro nás z průzkumu vyplynuly zajímavé výsledky, od nichž
se bude odvíjet naše další práce.

Výsledky šetření - žáci [v % vyjádřeny kladné odpovědi]

Výsledky šetření - rodiče [v % vyjádřeny kladné odpovědi]

Mgr. Květoslava Pokorná, Mgr. Petra Chotěborská
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Turnaj ve florbale
Dne 2. 2. 2006 se v přeloučské sokolovně zase po roce se-

šla družstva chlapců ZŠ praktických okresu Pardubice, aby změ-
řila své síly ve florbale. Po dramatických utkáních byli nejlep-
ší žáci ze ZŠ praktické - Dukla. Druhá byla Přelouč a 3. místo
obsadily Pardubice - ul. Klášterní. Děkujeme studentům z gym-
názia, kteří byli spravedlivými rozhodčími. Sportovní florbalové
dopoledne se vydařilo a těšíme se zase příští rok na shledanou.

ZŠ praktická, Přelouč

Teče voda, vodička
V úterý 31. 1. zhlédli mladší žáci naší školy hudebně-vzdě-

lávací pořad o vodě. V pěkných rytmických písničkách se zpí-
valo o koloběhu vody v přírodě. Děti se také dozvěděly, proč
musí vodou šetřit. Čtyři aktivní děti utvořily hudební skupinu
s názvem „SVAČINA“. K podpoření svého vzhledu dostaly velké
barevné brýle. Vybraly si neobvyklé rytmické nástroje a bravur-
ně doplnily zpěváka a kytaristu. Sklidily velký potlesk. Ale ze
všeho nejvíce děti zaujal break dance. Při poslední skladbě si
všichni společně zazpívali a zatancovali. Všem našim žákům
se pořad velice líbil a nadšeně o něm hovořili ještě druhý den.

Eva Urbanová
ZŠ praktická, Přelouč

Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR
- sólový a komorní zpěv
Žáci a žákyně pěveckého od-

dělení Základní umělecké školy
Přelouč se zúčastnili dne 15. 2.
2006 okresního kola soutěže v só-
lovém zpěvu, které se konalo v ZUŠ
v Pardubicích, Havlíčkova ul. Ta-
to soutěž byla pro děti z Přelouče
velmi úspěšná.

Děti získaly tato ocenění:
- v sólovém zpěvu:
Valentýna KOREČKOVÁ (I. kategorie) 3. cena
Kateřina POZLEROVÁ (II. kategorie) 3. cena
Leona ŠENKOVÁ (IV. kategorie) 2. cena
Tereza MORAVCOVÁ (VI. kategorie) 3. cena
Jakub KOCH (VI. kategorie) 3. cena
Barbora HÝVLOVÁ (IX. kategorie) 3. cena

- v komorním zpěvu:
duo Leona ŠENKOVÁ (II. kategorie) 1. cena

Tereza MORAVCOVÁ

Všem žákům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Lenka Nimrichtrová

Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR 
- hra na dechové nástroje - žeskové

Okresní kolo soutěže proběhlo dne 9. února 2006 v Kultur-
ním domě v Holicích. Této soutěže se zúčastnili žáci ze čtyř
uměleckých škol Pardubického kraje.

Naši školu zde reprezentovali tito žáci:
Jiří Mach trubka IX. kategorie I. místo s postupem
Tomáš Mach tenor VIII. kategorie II. místo
Jan Talácko tenor VII. kategorie II. místo
Tomáš Knický trubka V. kategorie II. místo

Děkujeme všem našim žákům za jejich vzornou reprezen-
taci naší školy a vážíme si úspěchu, kterého dosáhli v takovéto
konkurenci.                                               David Štrupl

Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR
- hra na dechové nástroje

- dřevěné
Ani žákyně dechových ná-

strojů dřevěných nás nezkla-
maly. Dosáhly na místa nejcen-
nější a jejich vystoupení byla
porotou zvlášx oceňována. Zvlášt-
ní cenu za interpretaci získala
Marie Ptáková.

Hra na zobcovou flétnu
Alžběta Šmahová V. kategorie I. místo s postupem
Marie Ptáková VI. kategorie I. místo s postupem

Hra na příčnou flétnu
Marie Ptáková V. kategorie I. místo s postupem

Poděkování patří žákům, pedagogům, kteří všechny naše
soutěžící připravovali, a stejně tak rodičům, kteří podporují
své děti v základním uměleckém vzdělávání. Na výsledky
hudebního oboru v každoročních soutěžích jsme jistě hrdí
právem a budeme si přát, aby se nám všem stejným způ-
sobem dařilo i nadále.                            Jana Bednářová
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+První měsíc druhého pololetí patřil jako obvykle plesům ma-
turantů, sportovním kurzům a okresním kolům soutěží a olym-
piád. Ještě předtím se výběr studentů naší školy vydal na za-
sněžené rakouské srázy, do střediska Hinterstoderu, aby si
ověřil své lyžařské schopnosti. Na rozdíl od loňského roku,
kdy nás provázela nepřízeň počasí, byly podmínky tentokrá-
te ideální - kvalitní sníh a vysokohorské sluníčko. Pohodu
zájezdu umocnila poklidná jízda s dopravou p. Staňka.

+Po dva únorové sobotní večery se zaplnily prostory zrekon-
struovaného sálu záložny studenty, absolventy a především
maturanty Gymnázia Přelouč. Maturitní plesy tříd oktávy a 4.A
profesorů J. Horákové a M. Víta tradičně přerušily pomalu za-
čínající závěrečnou etapu studia na naší škole. Ve stejném
termínu se naše nejmladší ročníky proháněly na svazích krko-
nošského střediska Aldrov. Pod prezidentským expresem, čtyř-
sedačkovou lanovkou, si na lyžařském kurzu někteří žáci
zdokonalovali techniku carwingového oblouku, jiní naopak
poprvé poznávali zákonitosti sjezdového lyžování.

+Soutěže a olympiády, nejen v Turíně, nabíraly v únoru na obrát-
kách. V základním kole basketbalové soutěže zvítězili chlap-
ci nižšího gymnázia a postupují dále. V okresním kole olym-
piády v anglickém jazyce dosáhli velmi pěkných výsledků dva
naši studenti, M. Stránský se umístil na druhé příčce a po-
stupuje do dalšího kola, M. Pleskotové pak patřilo 4. místo.
Neméně kvalitního výsledku pak dosáhla naše dvě družstva
v soutěži „Právo pro každý den“, kde obsadila 1. a 2. místo. Ví-
tězný celek ve složení A. Machačná, A. Součková, E. Vokou-
nová a A. Žouželková postupuje do dalšího kola, které se
uskuteční v Hlinsku.

Všem studentům blahopřejeme a v případných dalších ko-
lech přejeme co nejlepší výsledky.

Více informací, foto a výsledky na www.gymnaziumpre-
louc.cz.
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Únor
na gymnáziu

POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST
- základy práce s počítačem

7. 3. 2006 - JAK NA POČÍTAČ
ovládání počítače pomocí myši a klávesnice

základní počítačové pojmy
spouštění programů

14. 3. 2006 - TEXTY V PC
napsání a úpravy textu

tisk vytvořeného dokumentu
základy textového editoru MS Word

21. 3. 2006 - INTERNET A E-MAIL
práce s internetem

založení vlastní e-mailové schránky
používání elektronické pošty

28. 3. 2006 - SAM SOBĚ ÚŘEDNÍKEM
zákony na portálu veřejné správy

orientace ve struktuře úřadů
elektronický podpis a jeho využití

elektronická podání

4. 4. 2006 - JAK NA POČÍTAČ

11. 4. 2006 - TEXTY V PC

18. 4. 2006 - INTERNET A E-MAIL

25. 4. 2006 - SAM SOBĚ ÚŘEDNÍKEM

Mateřská škola Valy
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ 
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2006-2007

od 1. dubna do 30.dubna 2006

Mateřská škola Veselí
vyhlašuje

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

od 1. 2. do 30. 5. 2006
Přihlášky si můžete vyzvednout
denně od 6.30 h. do 15.30 h.

Informace na tel. č. 466 972 181



Ohlédnutí za OLYMPIÁDOU
Ax už je člověk zarytý sportovní fanoušek nebo naopak úpl-

ný ignorant, každého z nás se Olympiáda nějak dotkne. Kdysi
jsme sledovali krasobruslení s očima přilepenýma na obrazov-
ce tehdy ještě černobílého televizoru. Sourozenci Romanovi,
Hanka Mašková…

Dneska - přiznávám se - zhlédnu kousek některého vystou-
pení, jenom když přepínám z programu na program a zaujme
mě na první pohled a poslech… Nebo je to tím, že nemáme
želízko v ohni?

Hokej mi připadal nemastný neslaný, i když šlo o medaili.
Ale Katka Neumannová, to bylo něco jiného. Už skiatlon, ve
kterém dotáhla vedoucí trojici takřka do cíle a skončila stříbr-
ná, byl skvělým zážitkem. Ale třicítka předčila všechna očeká-
vání. Žádný režisér dojemných novel to nemohl vymyslet líp…
Asi jsem nebyla sama, komu tekly slzy…

Sjezdy, při kterých si to šupajdí téměř kolmým svahem je-
den závodník za druhým, mě při čtvrtém, pátém přestávají za-
jímat, manželova poznámka, že to by si teda rozmyslel a že
ve skutečnosti je ten svah prudší, než to v televizi vypadá, mě
nikterak neuvádí v úžas, nebox to vím.

Zatímco já nesmím při sportovních přenosech ani promlu-
vit (jenže pro mě je znělka BBS vždycky pokynem k nějaké-
mu zásadnímu projevu), můj muž přepíná, kdykoli se mu zlíbí,
a strašně ho i po těch letech překvapuje, že mi to vadí. 

Zato při hokejových kláních, kdy o něco jde, opouštím do-
brovolně obývák, beztak se o každém gólu i nepovedené akci
dozvím i přes dvoje dveře.

Ale Náves jsem uhájila… Teda zas takovej hrdina nejsem.
Možná neměli v Turíně nic zajímavého na programu. Ale spíš to
bylo tím, že se v ČT trefili do pravidelných tréninkových hodin
stolního tenisu… 

Muž 55 let
Každý boj našich sportovců o medaile mě přitáhne k obra-

zovce.

Paní 22 let
Mám ráda zimní sporty, ale z výsledků jsem byla zklama-

ná. Komentátoři nám slibovali lepší výsledky.

Muž 28 let
Mě to moc nezajímá. Ale na Katku jsem se díval. Ta zlatá

byla…

Slečna M. 25 let
Mně sport moc neříká, takže mi stačilo dovědět se to hlav-

ní ve zprávách.

Žena 50 let
Mně bylo až úzko z tý nakládačky, co jsme dostali od Švé-

dů, ale všechno je i otázka štěstí. Prostě nestálo na naší stra-
ně. Vždyx Rusové pak při boji o bronz měli mnohem víc pří-
ležitostí, mnohem častěji stříleli na branku a přesto prohráli.

Ale Kateřina byla náplastí na všechno. A myslím, že to by-
la naše nejúspěšnější olympiáda vůbec, nebo ne?

Pan J., asi 50 let 
Olympijské hry? Já sleduji rád všechny sportovní události

a olympiády zvlášx, ax letní nebo zimní. Takže pokud jsem ne-
byl v práci, díval jsem se, nebo aspoň na přehledy. 

Paní E., 42 let 
Sledovala jsem lyžaře, krasobruslení, hokej. Hlavně večer.

Žena 29 let
Já jsem viděla Katku. Sledovala jsem celý závod na 30 km.

To bylo něco tak krásného. A když popadla do náruče Lucin-
ku, to už jsem brečela…

Paní V., střední věk
Sleduji hlavně disciplíny, které mě zajímají nejvíc, a to je

hokej a lyžování. Škoda, že hokejisté byli až třetí.

Pan P., čerstvý důchodce
Já jsem to nejdůležitější sledoval s kamarády v hospůdce,

to se líp fandí.

Pan K., 58 let 
Díval, jakmile to šlo. Zajímám se o sport, tohle byla výbor-

ná příležitost.

Paní J., 57 let 
Dívala jsem se, hlavně na krasobruslení, K. Neumanovou

a hokej. A samozřejmě na úvod a ukončení her. Nádherná
podívaná.

Lukáš, 13 let 
Díval jsem se, když jeli nebo hráli naši...

Eliška, 13 let 
Každou volnou chvilku!

Paní J., 78 let 
Vidím špatně, tak moc ne, ale sledovala jsem výsledky v radiu.

Jakub, 13 let
Když jsem byl doma, tak stále.
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Početná přeloučská veřejnost se rozlou-
čila v pondělí dne 13. února 2006 v chrámu
sv. Jakuba v Přelouči se svým spoluobčanem,
spolupracovníkem a příkladným sportovcem
Pepíkem Jůzou.

Třebaže většina jeho přátel sledovala
s obavami jeho zhoršující se zdravotní stav,
přijala zprávu o jeho skonu s velkým zármut-
kem. Pepík Jůza nebyl přeloučským rodákem, místem jeho na-
rození (21. 5. 1929) byl Dolní Újezd u Litomyšle. Od raného mlá-
dí byla jeho hlavní zálibou kopaná. Jako průmyslovák praco-
val ve škole ve vysokomýtské karosárně fy Sodomka, kde se
v té době sešlo více aktivních známých hráčů kopané - viz např.
Černý a Šindelář - později SK Hradec Králové.

Při výkonu vojenské prezenční služby v Přelouči v r. 1950-52
se seznámil nejen se svojí budoucí manželkou, ale přesvědčil
i místní funkcionáře fotbalového klubu o svých kvalitách vyni-
kajícího fotbalisty. Svoji poctivost v práci přenášel i na hřiště. Ja-
ko dlouholetý kapitán mužstva byl vždy velkým vzorem fotba-
lové mládeži. Za 11 let své aktivní činnosti se nikdy neprovinil
proti pravidlům hry takovým způsobem, aby musel být vyloučen.
Pepík Jůza byl vždy velkým bojovníkem. Škoda, že se mu ten po-
slední zápas se svojí chorobou nepodařilo vyhrát. V jeho osobě
ztratili místní sportovci velkou fotbalovou osobnost jak hráč-
skou, tak i funkcionářskou, jeho rodina pak vzorného manžela
a starostlivého otce. Byl to opravdu dobrý člověk, a to v pravém
smyslu toho slova. V pomyslné síni slávy místních sportovců bu-
de Pepík Jůza zaujímat vždy významné místo. F.H.
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Napsali nám !

Odešel velký fotbalový bojovník a dobrý člověk

Dům dětí a mládeže v Přelouči, Veverkova 752,
telefon 466 672 003

nabízí rodičům

letní tábor

Krkonoše - Bratrouchov
Termín: 10. 7. - 19. 7. 2006

Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč od
února 2006. Cena letního tábora je 2 800,- Kč - v ceně je zahr-
nuta doprava, strava, ubytování, pojištění, vstupy. Rádi zodpoví-
me všechny dotazy. Pozor! Kapacita tábora je omezena, proto
neodkládejte přihlášení svého dítěte.

Příměstský tábor pro děvčata
a kluky od 1. třídy ZŠ

Termín: 24. 7. - 28. 7. 2006 a poslední týden
o prázdninách 28. 8. - 1. 9. 2006

Cena tábora: 400,- Kč
Sraz účastníků Příměstského tábora je vždy v 9.00 h. v DDM
v Přelouči. Přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč každý
den od 8.00 do 16.00 hodin. Přihlásit se musíte do 30. 6. 2006,
při odevzdání přihlášky zaplatíte i výše uvedenou cenu tábora.

Těšíme se na vás.          
pracovníci DDM Přelouč

INDIÁN - Zruč nad Sázavou
Termíny:   I. běh:   2. 7. - 15. 7. 2006 

II. běh: 15. 7. - 28. 7. 2006
Každý běh je připravován pro děti ve věku 7-15 let v počtu
asi 40 účastníků. V táboře není zavedena elektřina, pitná vo-
da je vedena z městského vodovodu. Vyplněnou závaznou
přihlášku a doklad o zaplacení je třeba odevzdat nejpozději
do 30. 4. 2006 v DDM Přelouč.

Cena tábora: 2 900,- Kč

Přihlášky obdržíte od 1. 2. 2006 v DDM Přelouč každý den
od 8 do 17 h., na požádání zašleme poštou.

Pionýrská skupina i letos pořádá letní tábor v Janovičkách
u Broumova v termínu od 29. července do 12. srpna 2006.

Cena tábora je 3 000,- Kč.
V ceně je ubytování, doprava, strava, vstupy.

Přihlášky budou k převzetí 4. a 5. dubna 2006 na adrese:
Mikešová Marie, Choceňská 1187, Přelouč

Bližší informace můžete obdržet na téže adrese
nebo na tf. č. 466 955 099, 603 517 946,

popřípadě e-mail: mikesovamarie@centrum.cz

Na pěkné zážitky s Vašimi dětmi se za všechny pracovníky tábora
těší Mgr. Marie Mikešová - vedoucí tábora

Inzerce



1. 3. 1936 koncertoval v Přelouči pěvec Pavel Ludikar
2. 3. 1885 se narodil v Klatovech Josef Hais-Týnecký, spi-

sovatel, původně katolický kněz, autor románů a divadel-
ních her. Býval častým hostem na statku Lidických v Brlo-
hu, odkud čerpal látku k románu „Bílý dvůr“ a k povídce
„Mrtva“ o zesnulé nadané zpěvačce Marušce Lidické

3. 3. 1799 se narodil v Rybitví František Veverka, vyná-
lezce ruchadla, od roku 1844 žil v Přelouči v čp. 222,
kde v roce 1849 zemřel a byl pochován na Svatém Poli
v Přelouči

3. 3. 1852 se v Přelouči narodil Alois Topič, mladší z bra-
trů Topičových, cestovatelů. Uskutečnil celkem 7 cest do
různých zemí světa. Četné exponáty a národopisné před-
měty daroval školám a muzeím

3. 3. 1942 zemřel v Praze Bořivoj Žufan, akademický ma-
líř, maloval společně s Janem Slavíčkem, V. Benešem i Vác-
lavem Špálou. V Přelouči se zotavoval u své tety po moz-
kové příhodě a maloval zde četné zemědělské usedlosti
a portréty osob

3. 3. 1990 zemřel v Praze na Zbraslavi Jindřich Mahel-
ka, akademický malíř,grafik a ilustrátor, profesor na Stř.
průmyslové škole grafické v Praze. Náměry pro krajinomal-
by čerpal z Polabí v okolí Přelouče. Čestný občan města
Přelouče

4. 3. 1848 měl svatbu český novinář a spisovatel Karel
Havlíček Borovský s Julií Sýkorovou, rodačkou ze Svojšic
u Přelouče

6. 3. 1876 se v Přelouči narodil Rudolf Neuhőfer, klasic-
ký filolog a překladatel, pracovník min. školství a osvěty.
Autor četných spisů pro školství

6. 3. 1932 byla v budově Občanské záložny v Přelouči
odhalena pamětní deska T.G. Masarykovi

7. 3. 1785 potvrdil císař Josef II. městu Přelouči všechna
jeho dosavadní privilegia

7. 3. 1910 se narodila v Soběslavi Klára Zurynková-Svo-
bodová, klavíristka a učitelka hudby. Za svého působení
v Přelouči řídila pěvecký sbor J.B. Foerstera. Doprovázela
na klavír četné umělce ve východních Čechách

7. 3. 1983 zemřel v Přelouči Emanuel Vítkovec, pedagog,
učil na měšxanské škole, významný osvětový pracovník,
působil v 70. letech ve funkci správce Městského muzea

8. 3. 1849 poškodil zhoubný požár v Přelouči kostel, fa-
ru, lékárnu a dalších osm domů

9. 3. 1845 se v Rožmitále od Třemšínem narodil Franti-
šek Filipovský starší, ředitel kůru, učitel hudby a městský
kapelník v Přelouči. Bohatá skladatelská činnost, např.
„Tlukot slavičí“

9. 3. 1943 zemřel v Uhřiněvsi evangelická duchovní Jaro-
slav Dobiáš, rodák z Bukovky, který působil mezi vystě-
hovalci v USA, kde vydával časopis „Český svět“

10. 3. 1813 se v Přelouči narodila Jindřiška Rettigová, dce-
ra M.D. Rettigové, významná operní pěvkyně. Působila ve
Stavovském divadle, ve Vídni, Štýrském Hradci a v králov-
ské dvorní opeře v Mnichově

10. 3. 1840 založil přeloučský kaplan Patočka při místní
škole městskou knihovnu

10. 3. 1913 se narodil v Praze prof. PhDr. Josef Polák, CSc.,

mládí prožil v Semíně, byl autorem četných prací z dějin
české literatury, např. o díle J.V. Sládka

11. 3. 1993 byla oficielně dána do provozu ekologicky ne-
závadná skládka komunálního odpadu ve Chvaleticích

12. 3. 1844 shořela v Přelouči v čp. 149 a 150 prozatím-
ní dřevěná kasárna

13. 3. 1880 se narodil v Semíně Ing. arch. Josef Gočár, pro-
fesor architektury na AVU, autor četných kubistických sta-
veb v Praze, Hradci Králové, Pardubicích, též lázeňského
pavilonu v Bohdanči

13. 3. 1923 se narodil v Josefově doc. Ing. Miroslav Matr-
ka, Dr.Sc. významný výzkumný pracovník v toxikologickém
odboru. Svá školní léta prožil s rodiči v Přelouči, kde také
uzavřel sňatek

14. 3. 1916 se narodil ve Lhotě pod Přeloučí doc. Ing. Vác-
lav Matička, CSc., generálmajor, docent na Vojenské aka-
demii Ant. Zápotockého v Brně, autor četných odborných
publikací

16. 3. 1994 udělila rada města Pardubic poprvé titul „Osob-
nost města Pardubic“ za rok 1993 rektorovi Univerzity Par-
dubice prof. Ing. Ladislavu Kudláčkovi, CSc., přeloučské-
mu rodákovi

17. 3. 1954 zemřel v Pardubicích Ing. arch. Boža Dvořák,
rodák z Valů u Přelouče, byl hlavním architektem národo-
pisné výstavy v r. 1895 v Praze, od r. 1898 působil v Par-
dubicích

18. 3. 1935 se v Přelouči narodil Stanislav Polanský, hu-
debník, dirigent a sbormistr pěveckého sboru J.B. Foer-
ster, bývalý ředitel ZUŠ v Přelouči, úspěšná skladatelská
činnost

19. 3. 1910 byla v Přelouči dána do provozu síx státního
telefonu

19. 3. 1922 se narodil v Bělovsi u Náchoda Ing. Josef Ze-
man, významný projektant sportovních hal a též unikátní-
ho Ždákovského mostu u Orlické přehrady. V mládí aktiv-
ní sportovec v býv. AFK Přelouč

20. 3. 1903 se narodil v Dačicích na Moravě Bc. theologie
Josef Závodský, dlouholetý farář církve českobratrské evan-
gelické v Přelouči, autor četných publikací, např. „Bratr Tů-
ma Přeloučský“

20. 3. 1907 zemřel v Bukovce Josef Dobiáš, evangelický du-
chovní, přítel K. Havlíčka Borovského, autor četných histo-
rických článků

22. 3. 1861 se narodil v Kojicích Jan Vozáb, námořní důs-
tojník - major, z četných plaveb přivezl mnoho pozoru-
hodných předmětů, část sbírek věnoval muzeu v Přelouči

23. 3. 1868 byl položen základní kámen ke stavbě cu-
krovaru v Cholticích 

23. 3. 1969 se narodila v Čáslavi Ilona Brown-Vodochod-
ská, s rodiči žila v Přelouči. Studovala AVU v Praze gra-
fiku u profesora Ladislava Čepeláka, účast na četných
výstavách, t.č. žije v USA

23. 3. 1996 byla ve chvaletických loděnicích postavena low
„Prag“ pro německého zákazníka, křest provedla manžel-
ka ministra dopravy

24. 3. 1965 zemřel v Praze Alfréd Eisner, přeloučský ro-
dák, bývalý ředitel obchodní akademie v Pardubicích, za
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války vězněn v Terezíně, vydal řadu populárně naučných
knih

25. 3. 1905 se narodil ve Volči Jan Hadač, botanik, se
svým bratrem Dr. Emilem Hadačem vydal spis „Květena
Pardubicka“

25. 3. 1913 se v Zaječicích u Chrudimi narodil Rudolf Lu-
žík, folklorista, literární historik, překladatel, knihovník a bib-
liograf. Mládí prožil s rodiči v Přelouči

26. 3. 1957 byla v Přelouči zahájena výstavba nové školy
pro I. a II. stupeň. Do užívání byla předána 1.9. 1959

27. 3. 1882 začala stavba železniční trati Přelouč - Vá-
penný Podol. Za pouhých sedm měsíců byla dokončena
a 18. října 1882 byl zahájen provoz. V roce 1978 byl
provoz v úseku Tasovice - Vápenný Podol zastaven a trax
zrušena

27. 3. 1883 zemřel v Opočně Václav Trnobranský, básník

a humorista, spolužák a přítel Karla Havlíčka Borovské-
ho, působil jako hospodářský úředník na choltickém pan-
ství, autor četných spisů

28. 3. 1996 navštívil kladrubský hřebčín britský princ Philip,
vévoda z Edingburgu, manžel britské královny Alžběty II.

30. 3. 1848 se v Přelouči narodil Josef Topič, cestovatel a lo-
vec. V r. 1874 podnikl cestu do Brazílie, Trinidadu, Austrá-
lie a na Nový Zéland, později do Severní Ameriky a opět
na Nový Zéland, kde také zemřel

31. 3. 1922 byl v Přelouči založen Klub českých turistů
31. 3. 1932 bylo v Přelouči registrováno 335 radiových kon-

cesionářů
31. 3. 1999 zemřel v Banské Bystrici přeloučský rodák

Ing. Jan Cholínský, významný geodet a kartograf. V mládí
průkopník džezové hudby, působil jako trumpetista v Gra-
mo-klubu Jana Šímy                                         F.H.
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Pohledy do historie Přelouče

Na počátku 16. století bylo město Přelouč uzavřeno do
opevnění, které mělo oválný tvar se dvěma branami. Před
oběma branami se rozkládala předměstí, na východě ozna-
čované jako předměstí „pardubické“, na západě jako před-
městí „pražské“. Rozsáhlejší bylo „pražské“, tvořené většinou
zemědělskými usedlostmi s velkými výměrami pozemků.
Grunty se rozkládaly podél komunikace, směřující od měst-
ské brány dolů k Labi. Součástí „pražského“ předměstí bylo
i dnešní Vratislavské náměstí, známější jako městská čtvrx
Na Dole. K posledním z dochovaných zemědělských staveb
v této části města patří čp. 68, které od konce 18. století
vlastní rodina Slavíkových. Tato významná rodina pochází
z obce Orel u Chrudimi. Zemědělskou usedlost v Přelouči
koupil v roce 1795 Jan Slavík. K uvedenému čp. patřily po-
zemky od usedlosti k tehdejšímu řečišti Labe. V roce 1845,
kdy hospodářství převzal jeho syn Josef, rozdělila pozemky

železnice. V roce 1884 převzal statek jeho syna, který se
rovněž jmenoval Josef. Ten se významně podílel na veřej-
ném životě - byl po tři volební období starostou města. V do-
bě, kdy vykonával funkce, byla postavena Občanská zá-
ložna. Usedlost značně utrpěla v roce 1912 při provedení
regulace Labe. Nové řečiště pohltilo velký kus pozemků a je-
jich značná část - nynější Slavíkovy ostrovy se stala nepří-
stupnou a nezbylo, než je prodat a ztrátu částečně nahra-
dit koupí jiných polí. Po smrti Josefa Slavíka v roce 1929
hospodařil na usedlosti Jan Slavík do roku 1953, kdy bylo
v Přelouči založeno JZD. V sedmdesátých letech bylo nutné
zbourat větší část hospodářských budov, protože byly dlou-
ho neudržované a nebylo pro ně využití. Měli bychom si
vážit, že nám všem zůstala krásná příroda se jménem „Sla-
víkovy ostrovy“ a dům čp. 68 s architekturou, která je oprav-
du česká.                                 Marcela Danihelková



FILOZOFIE, MYTOLOGIE

DETHLEFSEN, Thorwald
Oidipus a hádanka života. Člověk mezi
vinou a vykoupením.
Praha: Knižní klub, 2006.

HRUŠKOVÁ, Marie
Kult stromů v zemích Koruny české.
Praha: Abonent ND, 2005.

VÝCHOVA

HOWLIN, Patricia
Autismus u dospívajících a dospělých.
Cesta k soběstačnosti.
Praha: Portál, 2005.

DĚJINY

KOVAŘÍK, Jiří
Orlové Napoleonovy armády. Lesk a bída
napoleonských válek.
Třebíč: Akcent, 2005.

UMĚNÍ

SOMMEROVÁ, Olga
Jiří Šlitr: kresby. 
Lidice, Slávka Kopecká, 2004.

VLASTIVĚDA

ŠMÍD, Zdeněk
Otava: putování po řece. 
Praha: Paseka, 2005.

KRÁSNÁ LITERATURA

KÖRNER, Vladimír
Střepiny v trávě. Slepé rameno. 
Praha: Dauphin, 2005.

NEFF, Vladimír
Bůh zbytečnosti. 
Praha: Mladá fronta, 2006.

ŠMAUS, Martin
Děvčátko, rozdělej ohníček. 
Praha: Knižní klub, 2005.

LITERATURA PRO MLÁDEŽ

ŠRUT, Pavel
Příšerky a příšeři. (básně)
Praha: Paseka, 2005. 

HRNČÍŘ, Svatopluk
Sedm sněhuláků a jiné případy pro za-
čínající detektivy. 
Praha: Albatros, 2006.

Pozvánka
V měsíci březnu si mohou návštěvní-

ci knihovny prohlédnout zajímavé foto-
grafie Michaely Sejpkové, studentky vyšší
odborné umělecké školy.               J.K.
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

JUBILANTI:
Adamík Štefan 75 let 
Jiráskova
Beran Josef 75 let 
Pražská
Černík Jaroslav 75 let 
Pražská
Fiala Oldřich 75 let 
K. Čapka
Studená Jaroslava 75 let 
Na Vyšehradě
Turyna Vladimír 75 let 
Žižkova
Horký Jaroslav 75 let 
SBS
Bínová Marie 80 let 
Sluneční
Horký Josef 80 let 
Karla Čapka
Hercíková Anežka 80 let 
Kosmonautů
Škorec Vlastimil 80 let 
Račanská
Štruml František 80 let 
SBS

Midloch Josef 80 let 
Vrchlického
Vrběcký Štěpán 80 let 
Mělice
Svobodová Věra 85 let
Obránců míru
Pecháčková Lidia 85 let
Studentská
Javořík Antonín 86 let
Žižkova
Samková Božena 86 let
Za Fontánou
Paulus Ladislav 87 let
Střelova
Bína Josef 88 let
nám. 17. listopadu
Bartošová Hedvika 88 let
Nádražní
Urbánková Jarmila 90 let
Žižkova
Lamberková Anna 91 let
Svaz bojovníků za svobodu
Školout František 92 let
Tůmy Přeloučského
Nováková Vlasta 92 let
Račanská

PŘELOUČÁCI
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Kulturní služby města Přelouče - BŘEZEN 2006
10. března KING KONG
pátek  Nový Zéland, USA-teprve teL se vrací král. Nejslavnější monstrum
17.30 hod. filmové historie tak prožívá úžasný návrat s pomocí režiséra, který

dokáže skloubit nejmodernější trikové efekty s velkolepou výpra-
vou, zajímavými postavami a strhujícím příběhem. 

187 minut 60,- Kč mládeži do 12let nevhodný

11. března LOVCI DINOSAURŮ
sobota Česká republika/USA/Německo- thriller, drama, akční, dobrodruž-
17.30 hod. ný, sci-fi, mysteriozní. Cestovní kancelář Time Safari nabízí láka-
20.00 hod. vou atrakci - cestování v čase a lov dinosaurů a pro bohaté klienty

exkluzivní lovecké expedice do prehistorického věku.
103 minut 55,- Kč mládeži do 12let nevhodný

12. března DŮKAZ
neděle USA-drama. Dá se dokázat pravda? … láska? … genialita? Pod-
17.30 hod. manivý příběh o mladé ženě, kterou pronásleduje minulost jejího

otce a stíny její vlastní budoucnosti. Odhaluje spojitost mezi ge-
nialitou a šílenstvím, přátelstvím mezi otci a dcerami a významem
pravdy a rodiny. 

95 minut 60,- Kč mládeži do 12let nevhodný

17. března NOC S NABROUŠENOU BŘITVOU
pátek Francie-thriller, drama, horor, krimi. Další dobrý masakr. Děsivý
20.00 hod. příběh dvou dívek, které bojují o přežití s šíleným psychopatem.

Podaří se Marii zachránit kamarádce život? Nebo se také dostane
do rukou brutálního vraha?

91 minut 55,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

18. března AŽ PŘIJDE KOCOUR
sobota Československo-komedie, pohádka. Kam nechodí kocour, tam chodí
17.30 hod. tyranie aneb Ach, kde ti lonští kocouři jsou... Do malého městečka

přijel cirkus, který měl s sebou neobyčejného kocoura. „Ten kocour
měl něco, co žádný jiný - brejličky.“

101 minut 60,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

19. března MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA
neděle Velká Británie-láska hroby přenáší. Děj se odehrává ve viktorián-
17.30 hod. ské vesnici v 19. století a sleduje příběh mladého muže vtaženého

do podsvětí, kde je oženěn s tajemnou mrtvou nevěstou. Jeho sku-
tečná nevěsta Viktorie na něj mezitím čeká ve skutečném světě.

77 minut 55,- Kč mládeži do 12let nevhodný

20. března JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
pondělí ČR-komedie, rodinný. Nová rodinná komedie 
17.30 hod. Marie Poledňákové o tom, že nikdo nechce zůstat sám. 
20.00 hod. Hrají: Miroslav Etzler, Ingrid Timková, Jiří Mádl, Žofie Tesařová,

Tomáš Peč, Václav Postránecký, Sabina Laurinová, Eva Holubová,
Tereza Duchková a další.

112 minut 70,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

24. března DĚJINY NÁSILÍ
pátek USA-thriller, drama, krimi. Tom Stall vedl spokojený život. Do
20.00 hod. doby než se stal hrdinou. V sebeobraně zabije dva z hledaných

kriminálníků. Je prohlášen hrdinou a ze dne na den se z něj stává
mediální celebrita. Musí se bránit křivému nařčení a vyrovnat se
s drsnou realitou.

92 minut 55,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

25. března NA VÝCHOD OD RÁJE
sobota USA-drama. J. Dean se snaží vyrovnat svému dokonalému bratru
20.00 hod. a získat přízeň svého otce. Dobro a zlo v novodobé verzi příběhu

Kaina a Abela, přetaveného do podoby dramatu ze života kaliforn-
ských farmářů.

112 minut 60,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

26. března STRAŠPYTLÍK
neděle USA-komedie, akční, dobrodružný, rodinný, animovaný. I malé
17.30 hod. kuřátko se může stát velkým hrdinou. Nový animovaný film z pro-

dukce studia Walt Disney Strašpytlík vypráví klasickou pohádku
o kuřeti, které si splete padající žalud s kouskem oblohy a způsobí
velký zmatek. 

77 minut 60,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

31. března THX 1138
pátek USA-drama, sci-fi. Navštivte budoucnost, kde láska je tím nejhor-
17.30 hod. ším zločinem. Vše se odehrává v budoucí společnosti, ovládané

počítačem, jejíž obyvatelé jsou sledováni na každém kroku a každá
jejich odchylka je tvrdě potlačena.

86 minut 60,- Kč mládeži do 12let nevhodný

1. dubna LETOPISY NARNIE: 
sobota LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ
16.00 hod. USA-příběh čtyř sourozenců - Lucinky, Edmunda, Zuzany a Petra
Pozor změna - kterým se během hry na schovávanou ve venkovském sídle staré-
začátku ho profesora podaří pomocí magické skříně dostat do jiného světa.
132 minut 60,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

1. dubna ŠÍLENÍ
sobota ČR-horor. Blázinec, ve kterém se odehrává jádro filmu, je alegorií
20.00 hod. této civilizace... Scénář filmu volně vychází z motivů dvou povídek

Edgara Allana Poea - Zaživa pohřben a Šílený psychiatr. Jednou
z hlavních postav je Markýz, postava inspirovaná markýzem de Sade.

118 minut 55,- Kč     mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

2. dubna UTAJENÝ
neděle Francie-Georges a Anne žijí šqastným a spokojeným životem se
20.00 hod. svým mimořádně nadaným synem. Anna pracuje ve významném

vydavatelství a Georges má svou televizně-literární show. Jejich
život nečekaně změní videokazeta, kterou jedno ráno najdou v poš-
tovní schránce.

117 minut 55,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

7. dubna COMMITMENTS
pátek Irsko, Velká Británie, USA-komedie, drama. Příběh sleduje skuteč-
20.00 hod. ný život v severoirském Northsider. Děj začíná tím, že ambiciózní

hudebník Jimmy Rabbitte dává dohromady novou soulovou kapelu.
Všichni hudebníci mu plně důvěřují…

118 minut 60,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

8. dubna ČÍŇAN
sobota Dánsko, Čína-jak se čínsky řekne „miluji tě“? Dojemný příběh
17.30 hod. instalatéra, kterého po pětadvaceti letech opouští manželka, znu-

děná jeho lhostejným přístupem k manželství i k životu. Muž se
náhle ocitá před nelehkým úkolem - překonat apatii, které beze
zbytku propadl.

88 minut 55,- Kč mládeži do 12let nevhodný

20. dubna Panic je nanic

21. května Rafbáci

KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE
Vás zvou na

JARNÍ PLES
Sobota 25. března od 20.00 hodin.

Hraje: Privilegium.
Předprodej vstupenek v kanceláři Kulturních služeb města Přelouče.

Vstupné 60,- Kč.

KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE
pořádají

TANEČNÍ 2006
Od 13. 2. 2006 jsou k dispozici v kanceláři KSMP přihlášky do podzimních

tanečních kurzů. Přihlášek je dostatek, lze si je průběžně vyzvednout
a vyplněné odevzdat do konce dubna do kanceláře KSMP.

KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE
pořádají v Občanské záložně

v pátek 31. 3. 2006 od 19.30 hod.

Divadelní představení
ŠTIKA K OBĚDU

Uvádí Vinohradské divadlo Praha. Předprodej vstupenek v kanceláři KSMP.
Vstupné 180,- Kč.

KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE
pořádají v Občanské záložně

v neděli 2. 4. 2006 od 15.00 hod.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Masky jsou vítány.

Projekt 100

Projekt 100

Projekt 100

Projekt 100

Projekt 100

Projekt 100

Projekt 100

Projekt 100

Mimořádné
představení

Připravujeme

Připravujeme



Dobrovolnictví
v Domově důchodců Přelouč

Na naši výzvu v září 2005 reagovaly
dvě studentky gymnázia, jedna student-
ka Univerzity Pardubice a jedna mladá
maminka. Všechny absolvovaly motivač-
ní pohovor, při kterém zjišxujeme základ-
ní předpoklady a motivaci k dobrovol-
nické práci. Společně jsme strávily jednu
sobotu při komunikačním výcviku pod
vedením Mgr. Evy Bicanové, která spo-
lupracuje s naší organizací jako super-
vizorka. Děvčata si musela opatřit výpis
z rejstříku trestů a zdravotní průkaz, aby
mohla do Domova důchodců docházet.

V lednu 2006 mohly čtyři odvážné
dobrovolnice vstoupit.

Vrchní sestra nás provedla celým za-
řízením a děvčata si vybrala svá půso-
biště. Náplní jejich práce jsou návštěvy
seniorů, společnictví, aktivizace klientů,
doprovody při procházkách apod.

Děkujeme dobrovolnicím za jejich
obětavost a odvahu začít něco nového.
Všichni víme, že každý začátek je těžký.
Věříme, že se najdou další nadšenci, kte-
ří budou ochotni rozšířit řady dobrovolní-
ků. Domov důchodců je velkokapacitní
zařízení, které čítá více než 250 obyvatel,
je zde proto prostor pro působení daleko
většího množství dobrovolníků než jsou
stávající čtyři.

Naléhavě prosíme ty, kteří by měli
zájem o dobrovolnickou práci v Do-
mově důchodců, aby se nám ozvali.

Volejte na tel. č. 731 402 374,
poskytneme Vám bližší informace

a domluvíme si schůzku.

JEŠTĚ JEDNOU SRDEČNĚ DĚKUJEME
LÍDĚ, MARCELE, NELE, ZUZCE.

Připravované přednášky
Také letos budeme pokračovat v po-

řádání přednášek pro všechny zájemce.
První bude v dubnu a tématem bude No-
vý zákon o sociálních službách - z po-
hledu uživatelů těchto služeb. Hostem
bude náměstek ministra práce a sociál-
ních věcí MUDr. Marián Hošek, který se in-
tenzívně podílel na přípravě tohoto záko-
na. Po přednášce bude následovat beseda
s hostem. Termín a místo bude upřesněné.

Druhá přednáška bude v květnu a je-
jím tématem bude Ošetřovatelská péče

v domácím prostředí - práva pacientů
po propuštění z nemocnice, násled-
né služby v našem regionu. Přednášet
a dotazy zodpovídat budou MUDr. Ivo
Bureš, primář geriatrie Pardubice a Bc. Ja-
na Tomšů. 

Příště budu informovat o připravova-
ných akcích podrobněji.

Zdenka Kumstýřová

AKTIVITY JAKUB KLUBU
Třetí ročník zimních akcí pod názvem

„Apalucha“ proběhl ve Chvaleticích a ve
Vápenném Podole. Jezdilo se opravdu na
všem, co klouže po sněhu. Nafukovací le-
hátka, boby, lyže, saně, boty samochodky
přispěly k velmi dobré náladě. Některé
děti stály na lyžích poprvé, velice se jim
to zalíbilo a naučily se s námi lyžovat.
Vyzkoušely si i snowboard a jízdu na vle-
ku. Počasí nám přálo, a tak si děti skvě-
le užily zimních radovánek.

Masopust slavíme, nic se nevadíme
Masopust je veselý svátek, který se

slaví u všech evropských národů. Radova-
li se při něm králové i ti nejchudší. Hned
po masopustu začíná období čtyřicetiden-
ního půstu, které končí o Velikonocích.
Zahájení masopustu je tedy závislé na
datu Velikonoc. I Jakub klub se každo-
ročně připojuje k této slávě. Letos oslava
opět proběhla na faře v Přelouči. Maška-

ry z řad Jakubáků předvedly tradiční ma-
sopustní vystoupení, ve kterém nechyběl
zpěv, tanec a říkanky.

I ve Volči má masopust svou dlou-
hou tradici a celá vesnice jím žije. Průvod
maškar byl všude vítán a pohoštěn. Zkrát-
ka veselice jak má být. Ani účast Jakub
klubu zde nechyběla. Vodník, harlekýn,
smrtka, kominík, čert a Káča, bloňwák
s červenou bugatkou atd. doplnili řady
veselícího se průvodu. 

Masopust, ale i ostatní svátky mají
příznivý vliv nejen na život našich dětí,
ale i na nás dospělé. Jsou to radostné chví-
le, kdy odhazujeme veškeré starosti a na-
plňujeme sebe i okolí štěstím. Při tako-
vém veselí si můžeme všimnout, že mizí
jakékoli rozdíly mezi lidmi. Mizí násilí, ne-
snášenlivost a lhostejnost. Naopak nás
tento čas naplňuje všude přítomným po-
citem štěstí, radosti, probouzí v nás ote-
vřenost a pohostinnost. 

Tento čas i významně spojuje děti
s dospělými. Boří se mystické zdi oddělu-
jící dětský svět od světa dospělých a plně
si uvědomíme, že v každém dospělém je
stále ukryto dítě. Proč se neustále každý
den snažíme toto dítě v sobě potlačovat?
Proč mu nedáme alespoň na chvilku
volnost? Nebojme se onoho dítěte v nás
a dejme mu občas chvilku se projevit.
Uvidíme, že tento dětský prvek nám umož-
ní lepší pohled na svět a zlepší naše vzá-
jemné vztahy.            Radoslav Housa
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NEJMLADŠÍ MINIŽÁCI vstoupili do nového roku s nadějí na
lepší výsledky…

Sokol Přelouč - BK Pardubice 24 : 58 (5:27)
Vosáhlo 6, Dašek 6, Hledík 5, Roub 4, Vokál 2, Pacáková 1
Sokol Přelouč - BK Pardubice 30 : 85 (20:43)
Dašek 16, Roub 6, Pokorný 4, Hledík 2, Pitřík 2
TJ Jiskra Havlíčkův Brod - Sokol Přelouč 122 : 0 (62:0)
TJ Jiskra Havlíčkův Brod - Sokol Přelouč 89 : 11 (41:5)
Dašek 6, Tomášek 2, Pitřík 2, Vosáhlo 1
Sokol Přelouč - BK Studánka Pardubice 38 : 29 (14:19)
Dašek 16, Pokorný 7, Minář 4, Jirák 2, Vosáhlo 2, Roubová 2, Tomá-
šek 2, Hledík 2, Vokál 1
Sokol Přelouč - BK Studánka Pardubice 47 : 32 (19:18)
Vosáhlo 14, Dašek 8, Pokorný 8, Kosina 4, Minář 4, Vokál 4, Jirák 2,
Roub 2, Kořínek 1
Tesla Pardubice - Sokol Přelouč 86 : 16 (42:7)
Vosáhlo 3, Pitřík 3, Pacáková 3, Minář 2, Tomášek 2, Pokorný 2, Da-
šek 1
Tesla Pardubice - Sokol Přelouč 73 : 16 (38:5)
Dašek 8, Pokorný 6, Tomášek 2

MLADŠÍ ŽÁCI A - obsadili 3. místo z osmi týmů a zajistili si
postup mezi nejlepších 8 družstev v ČR, což je velký úspěch!
V koutku duše ale pomýšlejí ještě kousek výš…

BK Pardubice - Sokol Přelouč 34 : 73 (18:39)
Pacák L. 41!, Šandera 14, Bulušek 6, Dašek 4, Pacák V. 3, Heřman 3,
Pospíšil 2
BK Pardubice - Sokol Přelouč 48 : 108 (12:59)
Pacák L. 27, Šandera 22, Bulušek 16, Dašek 7, Kmošek 7, Suchá-
nek 6, Heřman 5, Machač 4, Pacák V. 4, Hývl 3, Šindelář 3, Pospíšil 2,
Dvořák 2
BBK IVES Brno - Sokol Přelouč 49 : 57 (37:22)
Pacák L. 23, Šandera 10, Kmošek 10, Šebestián 6, Bulušek 4, Heř-
man 2, Pacák V. 2
BK Jihlava - Sokol Přelouč 42 : 61 (18:23)
Pacák L. 22, Šandera 13, Dašek 6, Kmošek 6, Bulušek 4, Šebestián 4,
Machač 2, Šindelář 2, Heřman 2
Sokol Přelouč - AŠ Mladá Boleslav 71 : 62 (40:31)
Pacák L. 31!, Šandera 18, Kmošek 8, Dašek 4, Bulušek 2, Machek 2,
Šebestián 2, Pacák V. 2, Heřman 2
Sokol Přelouč - Sokol Hradec Králové 74 : 58 (38:19)
Pacák L. 27, Šandera 17, Kmošek 11, Pacák V. 9, Šebestián 6, Dašek 4
BK SNAKES Ostrava - Sokol Přelouč 83 : 44 (46:11)
Pacák L. 19, Kmošek 7, Heřman 5, Pacák V. 4, Bulušek 3, Šebestián 2,
Suchánek 2, Dašek 2
BK NH Ostrava - Sokol Přelouč 64 : 45 (35:24)
Pacák L. 15, Suchánek 7, Pacák V. 6, Kmošek 6, Heřman 5, Šebestián 3,
Bulušek 2, Dašek 1

MLADŠÍ ŽÁCI B - první zápas vítězně, později prohry…

Sokol Přelouč - BVK DDM Holice 44 : 39 (25:7)
Machač 12, Šimon 9, Šebestián 9, Hývl 5, Dvořák 4, Maček 3, Frič 2
Sokol Přelouč - BVK DDM Holice 62 : 66 (33:30)
Šimon 17, Hývl 10, Maček 8, Machač 8, Šebestián 8, Dvořák 7,
Blažek 4
Sokol Přelouč - TJ Turnov 45 : 64 (13:22)
Šimon 15, Hývl 11, Šindelář 6, Maček 5, Jelínek 4, Frič 2, Machek 2
Sokol Přelouč - TJ Turnov 39 : 65 (20:30)
Šimon 14, Machek 7, Hývl 6, Šindelář 6, Frič 2, Blažek 2, Jelínek 2

TJ Svitavy - Sokol Přelouč 127 : 8 (61:6)
Hývl 2, Frič 2, Blažek 2, Maček 2
TJ Svitavy - Sokol Přelouč 129 : 8 (66:4)
Hývl 4, Frič 2, Fejl 2

ŽENY - začátek dobrý, konec špatný…

Sokol Přelouč - TJ Jiskra Ústí n. Orlicí 80 : 75 (34:38, 68:68,
prodloužení)

Roubová 31, Nováková 18, Rambousková D. 9, Čáslavková 9, Ram-
bousková L. 8, Hlavatá 5
Sokol Přelouč - SK Týniště n. Orlicí 80 : 59 (38:26)
Rambousková D. 20, Hlavatá 18, Nováková 18, Roubová 14, Čás-
lavková 6, Rambousková L. 4
Sokol Přelouč - BK LOKO Trutnov 58 : 100 (26:49)
Nováková 17, Nevolová 17, Hlavatá 12, Roubová 8, Richterová 2, Ram-
bousková L. 2
Sokol Přelouč - TJ Havlíčkův Brod 61 : 77 (28:42)
Rambousková D. 15, Nováková 15, Roubová 14, Richterová 6, Čás-
lavková 6, Rambousková L. 4, Němečková 1
Sokol Hradec Králové - Sokol Přelouč 92 : 43 (56:14)
Nováková 23, Rambousková L. 8, Rambousková D. 6, Richterová 4,
Němečková 2
BSK TJ Jičín - Sokol Přelouč 81 : 73 (45:37)
Hlavatá 23, Roubová 17, Nováková 12, Nevolová 10, Rambousko-
vá L. 5, Richterová 2, Rambousková D. 2, Jánská 2

MUŽI A - i když prohrají, nemají se za co stydět…vždy je na
co se dívat!

Sokol Hradec Králové - Sokol Přelouč 86 : 78 (50:29)
Miřejovský 31, Sojka 14, Přemyslovský 10, Novák 9, Konvalina 6, Vá-
lek 5, Hostan 3
Česká Třebová - Sokol Přelouč 94 : 62 (41:29)
Sojka 16, Přemyslovský 10, Miřejovský 10, Konvalina 6, Válek 6, Priess-
nitz 5, Novák 5, Roub 4
Spartak Choceň - Sokol Přelouč 87 : 57 (43:37)
Priessnitz 15, Sojka 14, Přemyslovský 12, Novák 6, Půlpán 4, Šotola 4,
Dánský 2
Sokol Přelouč - Hořice A 85 : 77 (39:36)
Sojka 42!(8 trojek), Priessnitz 11, Kuchyňka 10, Konvalina 9, Král 4,
Novák 4, Roub 3, Hostan 1, Přemyslovský 1
Sokol Přelouč - Jičín B 80 : 67 (41:36)
Sojka 22, Konvalina 16, Priessnitz 13, Válek 9, Novák 7, Přemyslov-
ský 7, Král 4, Půlpán 2

MUŽI B - postup do bojů o přeborníka východočeské oblasti
s nejlepšími týmy kraje Královéhradeckého!

Sokol Přelouč - TJ Jiskra Heřmanův Městec 73 : 93 (36:43)
Tužil P. 17, Tužil V. 13, Pála 9, Karásek 7, Král 6, Pitka 5, Kuchyňka 4,
Půlpán 4, Kubát 4, Novotný 2, Nebřenský 2
Jiskra Ústí n. Orlicí - Sokol Přelouč 69 : 88 (43:47)
Tužil V. 22, Král 18, Sojka 14, Kubát 11, Půlpán 8, Karásek 6, Zeman 4,
Nebřenský 3, Novotný 2
Sokol Přelouč - BK Pardubice C 85 : 83 (41:41)
Pitka 21, Král 21, Kubát 19, Horák 10, Půlpán 10, Tužil V. 4
Sokol Přelouč - Sokol Pardubice 108 :92 (43:40)
Pitka 27, Král 22, Kubát 19, Horák 14, Tužil V. 9, Půlpán 8, Hrdý 3,
Haas 2

D. Rambousková
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Sport !

Leden a únor pod basketbalovými koši…
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