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! Inzerce 

Inzerce



91. schůze rady města se konala
3. května

V úvodu jednání se radní zabývali
informací velitele městské policie o vý-
sledcích elektronického ukazatele - mě-
řiče okamžité rychlosti vozidel, který byl
po dobu jednoho měsíce nainstalován
na příjezdové silnici z obce Břehy. Úče-
lem zapůjčení tohoto zařízení bylo zjistit,
zda má ukazatel vliv na snížení rychlos-
ti projíždějících vozidel ve sledovaném
úseku Hradecká - Václavské nám. Z poč-
tu 70 345 jich téměř 31 tisíc, tj. 44 %,
překročilo bez zapnutého měřiče povole-
nou rychlost. Při zapnutí ukazatele rych-
lost překročilo 20 tisíc řidičů, tj. 28,57 %.
Je proto na radních, zda zařadí zakou-
pení měřiče do úpravy rozpočtu a ná-
sledně pak na zastupitelích, zda částku
94 tisíc Kč z městského rozpočtu uvolní.
" 3. června začíná letní koupací sezóna

na Lohenickomělických písnících. Na
toto období radní schválili pronájem
míst ke stánkovému prodeji. 

" za pomoc při povodních v našem
městě ve dnech 1. až 3. dubna byla
členům SDH obcí schválena odmě-
na z rozpočtu města, kapitola krizo-
vé řízení, podle počtu zúčastněných
(500 Kč/osoba).
SDH při ČHJ Přelouč 5 000,- Kč
SDH Choltice 3 500,- Kč

SDH Valy 3 000,- Kč
SDH Zdechovice 6 000,- Kč
SDH Živanice 7 500,- Kč.

" předpokládaný finanční objem pře-
stavby mateřské školy Za Fontánou
je 8 miliónů korun.

Nejvhodnější nabídku na realizaci
veřejné zakázky podal podle zadá-
vacích podmínek uchazeč Labská,
strojní a stavební společnost s.r.o. Par-
dubice s nejnižší nabídkovou cenou
10 378 355,36 Kč vč. DPH. Druhý v po-
řadí se umístil uchazeč BW-Stavitel-
ství s.r.o. Chrudim a třetí DOMEC - sta-
vební společnost s.r.o. Pardubice.

" za účelem provádění badatelské, za-
hradnické, botanické a zoologické čin-
nosti ve prospěch uchování zvláště
chráněných druhů živočichů a rostlin
radní vyhlásili záměr na pronájem
lokality Přelouč-Polabiny.

" radní jmenovali od 3. května 2006
novým velitelem zásahové jednotky
Sboru dobrovolných hasičů města Pře-
louče p. Jiřího Heřmánka st., který na-
hradil p. Zdeňka Tomana.

22. května se konala 92. schůze
rady města 

Radní odsouhlasili nákup víceúče-
lového sekacího traktoru v hodnotě cca
509 tis Kč z investičního fondu pro
Technické služby města Přelouče. V té-
to souvislosti doporučili zastupitelům na
červnovém zasedání schválit v rámci
rozpočtového opatření města převod fi-
nančních prostředků zřizovatele ve výši
139 000,- Kč získaných z prodeje vyřa-
zeného movitého majetku, užívaného na
základě smlouvy o výpůjčce (sekací trak-
tor ETESIA a zametací automobil IFA), do
investičního fondu příspěvkové organi-
zace Technické služby města Přelouče.
Stejně tak doporučili schválit ve III. roz-
počtovém opatření rozpočtu města na rok
2006 částku 200 000,- Kč do investiční-
ho fondu příspěvkové organizace Tech-
nické služby.

Od 3. června začíná koupací sezóna
na našich písníkách. Radní proto pro-
jednali a schválili na tuto sezónu pro-
vozní řád. Stejně tak bez připomínek
schválili příkazní smlouvu mezi Městem
Přelouč a Sborem dobrovolných hasičů
Přelouč - Mělice na vybírání parkovné-
ho v k.ú. Mělice. 

Začátkem července má firma Mad-
dox, zastoupená L.Slabým zájem pořádat
kulturní a sportovní akce na Lohenic-
komělických písnících. Radní podmínili
schválení Smlouvy o spolupráci uhraze-
ním dlužného závazku, který má zmíně-
ná firma vůči městu.
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Rada města Přelouče

# 2. 5. jednala starostka společně s poslancem Severou na
Ministerstvu financí v Praze o žádosti města Přelouč na po-
skytnutí státní podpory na investiční akci města „Zklidnění
centra“.

# 3. 5. se starostka spolu s vedoucím odboru stavebního a vo-
doprávního p. Novotným zúčastnila společného 2. koordinač-
ního jednání na Krajském úřadu Pardubice ke stavebním
aktivitám zahajovaným na sinici II/333 a dostavbě dálnice
D 11, cílem bylo obeznámit přítomné zástupce dotčených
obcí o plánovaných akcích na těchto komunikacích včetně
jejich časového sladění a souvisejících uzavírkách silnic.

# 5. 5. se starostka na MěÚ sešla na krátkém pracovním jed-
nání s novým ředitelem Úřadu práce Pardubice p. ing. Klim-
plem a jeho zástupkyní p. ing. Procházkovou, zástupci Úřa-
du práce podali informace o aktivitách v oblasti aktivní
politiky zaměstnanosti, řeč byla i o předpokládaném vývoji
nových pracovních příležitostí ve městě a o vzájemné spolu-
práci obou úřadů.

# 8. 5. starostka společně s místostarostou města uctili pa-
mátku německé kapitulace a konce II. sv. války položením
kytice u památníku.

# 10. 5. se starostka sešla na pracovním jednání s vedením
f. Euroclinikum a.s. (současní majitelé polikliniky). P. Mgr. Tu-
ková podala informace o připravovaných investičních aktivi-
tách, jejichž cílem je rozšíření a zkvalitnění zdravotnických
služeb v Přelouči.

# 10.5. se starostka z pověření Rady města Přelouče zúčastnila
losování (v souladu se zákonem o veřejných zakázkách) spo-
lu s dalšími členy komise, určené radou města, mezi zájemci
o provedení stavebního díla „Rekonstrukce kuželny Přelouč“.

# 12. 5. se starostka a místostarosta spolu s dalšími pozvaný-
mi zástupci úřadu zúčastnili slavnostního přestřižení pás-
ky nové provozovny f. SVOS v Přelouči. Celé slavnostní za-
hájení proběhlo za účastni ministra průmyslu p. Urbana.

# 15.5. jednala starostka s vedoucí sestrou Agentury komplex-
ní domácí péče Přelouč p. Kulakovskou o problémech, způ-
sobených novou úhradovou vyhláškou MZ této zdravotnické
službě. Současný stav by prakticky znamenal zásadní ome-
zení poskytovaných zdravotnických úkonů, o celém problé-
mu bude jednáno na radě a zastupitelstvu města.

Stalo se



Úplná uzavírka silnice II/333 v úseku od křižovatky se sil-
nicí II/323 (křižovatka Roholádová Bělá) po Lázně Bohdaneč
křižovatka se silnicí I/36 je platná od 15. 6. 2006 19.00 hod.
do 2. 7. 2006 03.00 hod.

Objízdná trasa vede po silnici II/323 do Rohovládové Bělé
a dále po silnici I/36 do Lázní Bohdanče.

Město vydalo v těchto dnech nové pohlednice město, které
si máte možnost  zakoupit v INFAKu, MěÚ dv. č. 4 a ve vybra-
ných novinových stáncích.
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# 17. 5. navštívili starostku zástupci f. Veolia Water, která se
uchází o vstup do společnosti VaK Pardubice. Zástupci fir-
my podali informace o možnostech financování zásadních
investičních akcí VaKu (čistírna odpadních vod Semtín, pro-
jekt Labe-Loučná aj.) v případě jejich vstupu do společ-
nosti VaK. O tomto zásadním rozhodnutí bude jednat Za-
stupitelstvo města Přelouče na svém červnovém zasedání.

# 17. 5. jednala starostka spolu s vedoucím odboru SMI
p. Myškou s řed. f. Prima Hradec Králové p. ing. Javorským.
Bylo to poslední v celé řadě společných jednání o způso-
bu dofinancování stavby 76 bytových jednotek v Přelouči,
o termínech odstranění nedodělků a o předání a kolauda-
ci celé stavby.

# 17. 5. jednal tajemník MěÚ s firmou Geovap s.r.o o úpra-
vě programového vybavení projektu na komunální odpad.

# 18. 5. se starostka zúčastnila prezentačního semináře, po-
řádaného sk. ČEZ na zámku Hrádek u Nechanic. Ředitelé jed-
notlivých divizí společnosti ČEZ přítomné seznámili s novou
strukturou této společnosti i s obsahem pracovních náplní
jednotlivých divizí.

# 18. 5. se tajemník zúčastnil kurzu pořádaný MPSV pro ta-
jemníky obecních úřadů o změně zákonů v sociální oblas-
ti od 1. 1. 2007 v Benešově.

# 19. 5. starostka spolu s velitelem MP p. Bc. Veselým a ve-
doucím odd. informatiky úřadu ing. Hývlem navštívili výsta-
vu ISET v Brně. Firma Maxprogres (která zástupce města
pozvala) zde kromě jiného prezentovala novinky v oblasti
kamerových dohlížecích systémů, jejichž další etapa výstav-
by se připravuje v našem městě ještě v letošním roce.

# 22. 5. se starostka sešla na krátké pracovní schůze s ře-
ditelem Charity Přelouč ing. Kumstýřovou. Na programu
jednání byly změny v organizaci i způsobu financování
sociálních služeb, které přinese nový zákon o sociálních
službách.

# 23. 5. zasedal tajemník MěÚ v odborné porotě pro udělová-
ní cen dabingu v Praze.

# 24. 5. předával místostarosta města ceny vítězům v rugby-
ovém turnaji základních škol.

# 26. 5. se místostarosta zúčastnil slavnostního vyřazení stu-
dentů Gymnázia Přelouč.

# 30. 5. se starostka a místostarosta spolu s dalšími zástupci
Městského úřadu Přelouč zúčastnili předání stavby 76 by-
tových jednotek v Přelouči. Slavnostní symbolické přestři-
žení pásky provedl spolu se starostkou ministr pro místní
rozvoj p. Mgr. Martínek. Všichni zúčastnění měli možnost
kromě jiného zhlédnout i byty zvláštního určení.

Nové pohledniceUzavírka silnice

Na velké vzdálenosti k nádobám na separovaný od-
pad se již vymlouvat nemůžeme.  Požadovaná stanoviště
na separaci papíru, plastu a skla  byla v květnu dobudo-
vána (kromě ul. Na Vyšehradě - technické důvody). 



Problematika volně pobíhajících psů je stále aktuální. Obec-
ně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí  veřej-
ného pořádku stanovuje podmínky pro venčení a pohyb psů
na veřejných prostranstvích. Pro vaši snazší orientaci je ve vý-
věsce na  budově městské policie mapa s vyznačením veřej-
ných prostranství pro volný pohyb psů a vymezením míst, kde
je volný pohyb psů zakázán. 

V našem městě je poměrně nízká kvalita veřejné zeleně,
a to jak v její estetické, tak i v ekologické funkci. Z tohoto dů-
vodu město zajistilo studii „Program rozvoje zeleně ve městě
Přelouč a místních částech“. Podle této studie zahájil odbor
životního prostředí výběr některých lokalit, které budou v blízké
době komplexně řešeny. Jedná se o park u sokolovny, lokalitu
náměstí 17. listopadu a v Kladenské ulici. Budou provedeny
průzkumy stromořadí ve městě a budou vytipovány ulice, kde
by mělo dojít k celkové rekonstrukci zeleně. Ve městě je poměr-

ně mnoho dřevin, které dosahují mýtného věku. Jedná se pře-
devším o břízy, které jsou mnoha případech v havarijním sta-
vu. Zájmem města je v I. etapě vytvořit kostru veřejné zeleně
z kvalitních odrostlých dřevin. V dalších etapách pak bude
provedena dosadba drobnějších dřevin a keřů. Pro rozvoj ze-
leně ve městě a obcích by měl být využít Fond životního prostře-
dí, kde jsou shromážděny finanční prostředky vybrané z různých
sankčních poplatků na úseku životního prostředí (poplatků za
zábor zemědělské půdy, poplatků za ovzduší apod.). V sou-
časné době byly již zahájeny některé výsadby, další pak pro-
běhnou na podzim tohoto roku. Rekonstrukce veřejné zeleně
je dlouhodobým procesem. Veškeré vašepřipomínky k rozvoji
zeleně ve městě jsou vítány. Odbor životního prostředí nabízí
občanům možnost nahlédnout do „Programu rozvoje zeleně“,
připomínkami se bude následně zabývat.

Obnova zeleně se plánuje také v městském parku. Město
Přelouč podalo žádost o dotaci na akci „Rekonstrukce městské-
ho parku Přelouč - vegetační úpravy“. Pokud obdrží dotaci, bu-
de akce rekonstrukce městského parku realizována v roce 2007.

Do konce června ještě máte možnost uhradit poplatek za
svoz komunálního odpadu a také poplatek za vašeho miláč-
ka, který je stanoven vyhláškou. Pokud níže uvedenou částku
neuhradíte, vystavujete se riziku, že zaplatíte o 50% více.

Za svoz komunálního odpadu, stejně tak jako poplatek za
psa, zaplatíte ve stejné výši jako v minulém roce. Za svoz ko-
munálního odpadu to je 492 Kč/osobu. Jediná změna proti
předchozím letům je, že od poplatku jsou osvobozeny děti
v tom kalendářním roce, ve kterém se narodily.

Platit můžete v hotovosti, převodem
na účet 190001425561/0100 nebo poš-
tovní poukázkou, kterou si vyzvednete
v pokladně MěÚ, dveře č. 8.

Pokladní hodiny
Po, St 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Út, Čt 9.00 - 11.00 12.00 - 13.30 
Pá 9.00 - 11.00 12.00 - 13.00
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Volný pohyb psů
je stanoven vyhláškou

Ve městě se vysázejí
další stromy

Do konce června
musíte zaplatit

Zahrada základní umělecké školy je bohatší o 8 jabloní

Nově vysazené tři smrky a jeden buk červenolistý
zdobí parčík u sokolovny



Od 1. 9. 2006 vstupuje v platnost zákon č. 136/2006 Sb.,
kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů.
Od tohoto data budou vydávány cestovní pasy s biometrický-
mi prvky. Z těchto důvodů bylo oddělení cestovních dokladů
a občanských průkazů v budově Agry Přelouč přestěhováno do
5. poschodí, dveře č. 508 a vybaveno novým zařízením. Žádost
o vydání cestovního pasu (CP) za občana vyplní úřednice elek-
tronickou formou a zároveň pořídí zobrazení obličeje namísto
klasické fotografie.

Podání žádosti o původní typ cestovního dokladu končí
dnem 21. 8. 2006, do 1. 9. 2006 nebude možné o něj požádat.
V nutných případech bude vydán typ BLESK za správní popla-
tek 600 Kč. 

O nový typ CP je možné žádat pro dítě od 5 let. Dětem do
5 let budou vydávány CP bez strojově čitelných údajů typu
BLESK. Děti již nebudou zapisovány do CP rodičů. Dítě do 15 let,
zapsané do 31. 8. 2006, může cestovat s rodičem, v jehož CP
je zapsán.

Doba platnosti cestovních pasů s biometrickými prvky:
občané 15 let a výše -  platnost 10 let
děti od 5 do 15 let -  platnost 5 let

Doba platnosti pasů typu BLESK:
občané od 5 let -  platnost 1/2 roku
děti do 5 let -  platnost 1 rok

Správní poplatky:
$ vydání nového typu CP se strojově čitelnými údaji a s no-

sičem dat
občané 15 let a výše -  600 Kč
děti od 5 do 15 let -  100 Kč

$ vydání CP bez strojově čitelných údajů (BLESK) - 1 500 Kč
děti od 5 do 15 let - 1 000 Kč
děti do 5 let -    50 Kč

Ohnutá cedule a poškozená rozvodná skříň osvětlení ho-
kejbalového hřiště je jen zlomek vandalství, proti kterému se
bohužel nedá pořádně bránit. Nezbývá nic jiného, než od-
straňovat následky. Za opravy bezdůvodně ničených věcí tak
město vyhodí desítky tisíc korun ročně.

Od 3. června do 3. září za-
číná koupací sezóna na blíz-
kých Lohenickomělických pís-
níkách. V těchto dnech Město
pravidelně zajišvuje úklid plá-
že (na pozemcích Města Pře-
louče), denní měření teploty
vody a vzduchu, měření pH

a barvy vody. Stejně tak dohlíží na údržbu ekologických WC
a s tím spojeným odvozem komunálního odpadu. Kontrola
jakosti vody bude prováděna v období koupací sezóny 1x za
14 dní Zdravotním ústavem se sídlem v Pardubicích. Na hrázi
mezi malým a velkým písníkem je v sezóně umístěno 10 kon-
tejnerů na komunální odpad a také 10 ekologických WC (8 na
hrázi a 2 na „dětské pláži“). Správcem písníku pro tuto sezó-
nu je Miloš Vojtíšek. 

V případě zjištění nevyhovující jakosti vody, bude tato sku-
tečnost oznámena městským rozhlasem, na vývěsní desce
Městského úřadu Přelouč a u vjezdů na hráz, na dětskou pláž
a k malému písníku (všechny vjezdy jsou ze st. silnice III. třídy
Lohenice - Mělice).

Část městských pozemků byla radou města pronajata čty-
řem prodejcům občerstvení. |

Upozorňujeme, že na pozemcích Města Přelouče je zakázá-
no stanování a rozdělávání ohňů a koupání je pouze na vlast-
ní nebezpečí. 
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Cestovní doklady
doznají změny

Koupací sezóna začíná

Vandalové mezi námi Inzerce



Po letošní nekonečné zimě a následujících záplavách roz-
vodněnými toky se probudila příroda o to rychleji a razantně-
ji. Záplava, tentokrát zelená, v parcích, dvorech a při komuni-
kacích, začátkem května doslova explodovala, jakoby chtěla
dohnat to, co v březnu a dubnu nestihla. Již v průběhu zimy
jsme v Technických službách přemýšleli o tom, jak se s nároč-
nou „travní kampaní“ vypořádáme. 

V první řadě to byla, jako ostatně každoročně, personální
otázka - obsazení míst sezónními pracovníky z řad uchazečů
evidovaných na Úřadu práce. Nutno dodat, že se Úřad práce
po zprvu delších náročných jednáních, paradoxně i díky situa-
ci vyvolané záplavami, postavil k dohodám čelem. Vyšel našim
požadavkům maximálně vstříc a poskytl dostatečný počet pra-
covníků právě k odstraňování povodňových škod, k úklidu
města obecně a především pak k údržbě zeleně. V takovém
rozsahu údajně naposledy... 

Další neméně důležitou otázkou bylo, s jakou technikou
do zelených ploch vyrazíme. Pohled do garáží, kde se mecha-
nizace připravovala, nebyl nijak veselý. Dva sekací traktory
s šesti křížky na zádech, i po repasích, nezavdávaly příčinu
k přílišnému optimizmu. Bylo jasné, že minimálně jeden se-
kací traktor bude nutné pořídit. Proto jsme přistoupili na vý-
hodnou nabídku firmy Adacom Praha. Po jednání s vedením
města jsme firmě odprodali dosluhující sekací traktor a v pod-

statě protiúčtem byla pořízena zbrusu nová sekačka stejné kva-
lity. Dalším krokem bylo vypsání výběrového řízení na nákup
nového stroje s rozšířeným využitím. Naše představy o náku-
pu skutečně kvalitního zařízení však narazily na „malý“ pro-
blém. Jím byla cena. V tomto okamžiku dokázalo opět vede-
ní města, že mu vzhled našich parků, sídlišv a obcí v místních
částech není lhostejný. Díky této podpoře jsme mohli pořídit
během jara dva nové plně profesionální stroje, které jak všich-
ni doufáme, budou dlouhou dobu sloužit ke spokojenosti na-
ší i občanů města. 

Karel Šilhavý
ředitel TS města Přelouč

Na ÚP v Přelouči bylo k 30. 4. 2006 evidováno celkem 1 050
uchazečů o zaměstnání, což představuje oproti březnu sníže-
ní o 111 evidovaných uchazečů. Celková míra nezaměstna-
nosti v měsíci duben tedy činila v této oblasti 7,15 % (dle pů-
vodní metodiky). 

K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledo-
vanému datu např. Tetov (23,33 %), Vápno (21,05 %), Selmice
(18,33 %), Poběžovice u Přelouče (17,07 %), Litošice (16,67 %),
Sovolusky (19,4 %), apod. Nízkou míru nezaměstnanosti na-
opak zaznamenali obce Chrtníky (0 %), Mokošín (0,89 %), Tr-
návka (3,88 %), Vyšehněvice (4,31 %). V Přelouči dosahovala
míra nezaměstnanosti 6,23 % a z celkového počtu 53 obcí se
umístila se svojí mírou nezaměstnanosti na 13 místě.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
6,54 % s celkovým počtem 5 305 evidovaných uchazečů. 

Úřad práce v Pardubicích evidoval v okrese k 30. 4. 2006 cel-
kem 1 070 volných pracovních míst. Na jedno volné pracov-
ní místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 5,0 uchaze-
če. Na Přeloučsku bylo k 30. 4. 2006 hlášeno na ÚP celkem
212 volných míst, z toho 103 v Přelouči. Na jedno volné mís-
to připadlo v měsíci duben celkem 5,0 uchazeče, v Přelouči pak
3,0 uchazeče.

Leoš Malina, DiS.
vedoucí pobočky

6 / 2006 7

Zprávy z radnice !

S NOVOU TECHNIKOU
NA ZELENOU ZÁPLAVU

Přelouč v běhu staletí
V prostorách Občanské záložny máte možnost navští-

vit v průběhu 14 dnů ojedinělou výstavu svého druhu.
Rozsáhlá kolekce historických snímků se současný-

mi záběry je zajímavým srovnáním nejen pro místní ob-
čany. Ti starší si zavzpomínají na místa jim dobře zná-
má a ti mladší zase mohou obdivovat architektonické
prvky domů, které se postupnou přestavbou města ve-
směs úplně vytratily. Díky přeloučským sběratelům, kteří
zapůjčili své historické pohlednice, je výstava obohace-
na i o snímky, které většina z nás nezná.

Historický ráz celé expozici dodávají vystavené ex-
ponáty z depozitáře městského muzea, a^ už se jedná
o malovanou kolébku, vyřezávanou truhlu, kolovrátek
a nebo dobové oděvy a selský nábytek.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Výstava je otevřena 4. - 18. června 2006
po-pá 9.00 - 12.00 13.00 - 18.00
ne 13.00 - 18.00

Organizátor: Město Přelouč s přispěním místních občanů
a ve spolupráci se Státním okresním archivem Pardubice

Trh práce
na Přeloučsku
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! Ohlédnutí 

61 let uplynulo od konce druhé světové války v Evropě. Den vítězství si Přeloučští připomněli pietním aktem u pomníku bojov-
níků proti fašismu a rasismu. V programu již tradičně vystoupil pěvecký sbor J.B. Foerster.

Autoškola Pavla Pemla je jedinou v republice zaměřená na
občany s tělesným postižením.

% Profesionální hasiči jsou jedni z prvních, na které se obra-
címe pro pomoc při vzniku požáru, povodních nebo při vyproš-
vování vozidel při havárii. Tentokrát se jednalo o roj včel, který
hasiči museli odstranit z ozdobné podpěry balkónu budovy
záložny.
& Uhynulou labuv na Buňkově a kachnu na místních písní-
kách zajišvovali minulý měsíc strážníci městské policie. Pode-
zření na ptačí chřipku se však nepotvrdilo.
' Vedení obchodního řetězce Plus požaduje odstranění kon-
tejnerů na odpad z parkoviště u prodejny. V průběhu června
proto město zajistí přemístění nádob na parkoviště k hotelu
Bujnoch (dříve Fontána).
( Do poloviny června by měla být dokončena oprava komunikace a chodníků v dvousetmetrovém úseku v Pražské ulici. Poté
přijde na řadu rekonstrukce hlavního průtahu vozovky a chodníků na náměstí až do úrovně budovy Občanské záložny.

V polovině května zde úspěšně složilo zkoušky sedm tělesně po-
stižených a zařadili se tak mezi držitele řidičského oprávnění.

% & '

(
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Ohlédnutí !

Bojovné pokřiky střídal dětský smích a také potlesk na hřišti, kde se konal II. ročník rugbyového turnaje základních škol. Poděko-
vání patří především organizátorům - Rugbyovému Clubu Přelouč.

Ze soukromého pozemku „za benzinou“ muselo město část lavi-
ček odstranit. Na městském pozemku však lavičky zůstávají dál.

Příprava na maturitu má stále stejný scénář - bezesné noci strá-
vené nad učením a obrovská tréma. Před učebnou gymnázia,
kde probíhaly maturitní zkoušky, bylo proto zřetelné velké napětí.

Významnou událost si nenechali rodiče studentů ujít.

Úspěšní studenti při slavnostním vyřazení.



1) V Přelouči, městě s rozšířenou působ-
ností neexistuje již několik let míst-
ní doprava. Uvědomuje si město, že
toto opatření postihuje především dů-
chodce a osoby tělesně postižené,
kteří nikde neprotestují. Zvažuje měs-
to obnovení této služby nebo ukon-
čením provozu místní dopravy je vše
skončeno?

Město Přelouč v současné době ani
v době minulé neprovozovalo na svém
území žádnou z forem Městské hromad-
né dopravy. Jako tzv. „MHD“ v Přelouči
slouží autobusová linka 650 250 Koza-
šice - Přelouč, která je provozována fir-
mou CONNEX Východní Čechy a.s. jako
pravidelná autobusová linka. Tato linka
je Krajským úřadem Pardubického kraje
zařazena do systému základní dopravní
obslužnosti. Do 30. 6. 2004 bylo na lince
provozováno celkem 27 spojů a veškeré
ztráty byly hrazeny v rozpočtu Pardubic-
kého kraje. 

Z důvodu velmi malé využitelnosti
spojů a velmi silné nerentability se za-
stupitelstvo města dne 25. 11. 2004 roz-
hodlo od 1. 1. 2005 smlouvu dále neu-
zavírat. Dalším důvodem bylo i to, že
součástí Přelouče jsou i místní části,
které nebyly do systému MHD vůbec za-
řazeny. 

Za dobu trvání smlouvy bylo na pro-
voz „MHD“ z rozpočtu města vynaloženo
více jak 79 tis. Kč.

Jelikož byly spoje ztrátové rozhodl se
Krajský úřad Pardubického kraje, že od
1. 7. 2004 bude nadále v systému základ-
ní dopravní obslužnosti provozovat pou-
ze 9 vybraných spojů. Ostatní spoje budu
hrazeny buy z rozpočtu města Přelou-
če nebo budou zrušeny. Další existencí
„MHD“ v Přelouči se zabývala rada i za-
stupitelstvo města. Zastupitelstvo dopo-
ručilo nadále provozovat všechny spoje
a podílet se na vzniklých ztrátách. Sta-
rostka uzavřela s dopravcem smlouvu
platnou od 1. 7. 2004 do 31. 12. 2004.
V době uzavírání smlouvy činily náklady
dopravce na 1 km 26 Kč. Průměrná trž-
ba na ztrátových spojích se pohybovala
okolo 2 Kč/km.

Z rozpočtu města bylo měsíčně vy-
nakládáno na udržení „MHD“ v Přelou-
či v průměru cca 14 tis. Kč a počet ce-
stujících byl minimální.

2) Mám příbuzného ve Švýcarsku, stu-
duje, občas si vydělává jako DJ, ale
ne moc často. Proč? Chtějí-li si lidé ve
Švýcarsku uskutečnit nějakou hudeb-
ní produkci (i vevnitř!) trvající přes
„zavírací hodinu-půlnoc“, musí mít
souhlas sousedů. A k tomu tak čas-
to nedojde...
Při nedávné návštěvě Německa bylo
možno před víkendem vidět na ná-
stěnkách v domech oznámení, že se
bude konat „párty“. Omlouvali se tak
za kouř a hluk a ujiš_ovali, že do půl-
noci skončí. Jinak totiž přijde policie
a „párty“ nekompromisně ukončí.
Mám dotaz, zda i u nás máme něja-
ké možnosti, jak se bránit hluku a du-
nění technopárty, které jistě s blíží-
cím se létem přijdou.
Co vlastně znamená „povolená tech-
nopárty“? Kdo dává souhlas a čím
jménem, když hluk obtěžuje lidi v okru-
hu několika km?                      J.M.

Z pozice obce byla tato problemati-
ka rušení nočního klidu poměrně dob-
ře řešitelná podle § 96 zákona číslo
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdra-
ví, které obsahovalo zmocnění obce sta-
novit obecně závaznou vyhláškou konec
veřejné produkce hudby, provozní doby
hostinských provozoven, heren a obdob-
ných provozoven služeb, pokud jejich pro-
dukcí nebo provozem dochází k neúměr-
nému obtěžování občanů. Toto ustano-
vení však bylo díky značné poslanecké
aktivvní snaze zrušeno s účinností od
1. 10. 2003 v podstatě s poukazem na
to, že nadměrně zasahuje do ústavně
zaručeného práva svobodného podniká-
ní. Toto ustanovení bylo možné vztáh-
nout též na pořádání technopárty v době
nočního klidu apod. Nikdy však nebylo
možno tyto provozy a produkce zaká-
zat z pozice obce úplně popř. vázat na
získání souhlasu sousedů či majitelů
přilehlých nemovitostí. Z hlediska ochra-
ny před hlukem a vibracemi je prakticky
jediným kompetentním a oprávněným
orgánem orgán ochrany veřejného zdra-
ví, kterým je v našich podmínkách kraj-
ská hygienická stanice. Ta jediná má

oprávnění stanovenými metodami pro-
vádět měření v oblasti hluku a vibrací ve
smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochra-
ně veřejného zdraví, a dále nařízení vlá-
dy čislo 502/2000 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibra-
cí, a to samozřejmě i co se týče překro-
čení stanovené hranici hluku v době
denní - tj. od 6.00 do 22.00 hod. Pokud
krajská hygienická stanice při takového
produkci zjistí překročení hranice hlu-
ku, zahajuje správní řízení s provozova-
telem resp. pořadatelem této produkce.
Může přitom pozastavit výkon činnosti,
pokud při ní byly porušeny povinnosti
v ochraně veřejného zdraví, a to do doby
odstranění závady nebo pozastavit pro-
voz nebo používání zdroje hluku, vibra-
cí nebo zdroje neionizujícího záření, je-li
to nezbytné k ochraně veřejného zdra-
ví, a to do doby odstranění závady. § 32
a následující zákona stanoví, že hluk
z provozoven služeb a hluk z veřejné
produkce hudby (například koncert, ta-
neční zábava, artistická produkce s hud-
bou) nesmí překročit hygienické limity
upravené prováděcím právním předpisem
pro chráněné prostory uvedené v § 30
33c). Splnění této povinnosti zajistí oso-
ba provozující službu a, jde-li o veřej-
nou produkci hudby, pořadatel, a nelze-li
pořadatele zjistit, pak osoba, která k to-
muto účelu stavbu, jiné zařízení nebo po-
zemek poskytla. Měření hluku v životním
prostředí člověka podle tohoto zákona
může provádět pouze držitel osvědčení
o akreditaci 4a) nebo držitel autorizace
podle § 83c.

V chráněných vnitřních prostorech
nesmějí být instalovány stroje a zaříze-
ní o základním kmitočtu od 4 do 8 Hz.
Osoba může instalovat takový stroj nebo
zařízení v okolí bytových domů, rodin-
ných domů, staveb pro školní a předškol-
ní výchovu a pro zdravotní a sociální úče-
ly, jakož i funkčně obdobných staveb,
jen pokud na základě studie o přenosu
vibrací příslušnému orgánu ochrany ve-
řejného zdraví prokáže, že nedojde k nad-
limitnímu přenosu vibrací na fyzické oso-
by v těchto stavbách.

Co se týče možností povolování či za-
kazování konání veřejných hudebních
produkcí včetně technopárty, ani obec
ani krajská hygienická stanice není opráv-
něna takové konání předem povolovat
popř. jej zakázat. Reakce je tudíž vždy až
následná. V této souvislosti je však ne-
zbytné zdůraznit, že český právní řád ne-
obsahuje komplexní úpravu práv a povin-
ností pro konání akcí typu technopárty.
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Nad vašimi dotazy
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Inzerce !

Inzerce



Protože se nezadržitelně blíží léto, ja-
ko každý rok (za předpokladu pěkného
počasí) se zaplní mělické písníky a opět
nastanou „žně“ pro některé nenechavé
spoluobčany. Jiným zase budou ukládá-
ny sankce z důvodu jejich protiprávního
jednání. Proto prosím přijměte několik
rad, které Vás mohou ochránit od mno-
ha nepříjemností.

PARKOVÁNÍ NA PÍSNÍCÍCH
U OBCÍ MĚLICE-LOHENICE
Upozorňujeme na dodržování do-

pravního značení V12c - žlutá čára sou-
vislá, na které je zakázáno zastavení.
Jedná se hlavně o to, aby v případě po-
třeby vozidla integrovaného záchranné-
ho systému (Hasičského záchranného
sboru, Rychlé záchranné služby, Měst-
ské policie a Policie České republiky) bez
problémů projela a dostala se na potřeb-

né místo. Také připomínám, že disponu-
jeme odtahovou službou! Odtažení vo-
zidla přestupce vyjde na 2.800,- Kč.

OCHRANA
OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

) Zamykejte vždy své auto. 
) Nenechávejte klíčky v nehlídaném

voze. 
) Parkujte na dobře osvětleném a pře-

hledném místě. 
) Nenechávejte nikdy náhradní klíčky,

doklady od vozu a další důležité do-
klady v autě. 

) Cenné věci ponechané na odiv v autě
přímo přitahují zloděje, proto je uza-
vřete do zavazadlového prostoru. 

) Výhodnější je používat přenosná au-
torádia. 

) Využijte mechanických zábranných
prostředků (uzamykání řadicí páky
apod.) a elektronických zařízení (pro-
storová čidla, sirény, imobilizéry, elek-
tronické čipy) ke snížení možnosti od-
cizení vozidla

Pro případ, že všechna uvedená doporu-
čení selžou, je třeba mít připraveny dů-
ležité údaje k vozidlu, zejména: 

) registrační značka vozidla 
) typ, barva a rok výroby vozu 
)čísla motoru a podvozku 
)VIN kód 

)nápadné odlišnosti (střešní okno,
viditelná poškození). 

Tyto údaje se vám budou hodit při
oznámení krádeže na policejní stanici
nebo při jednání o náhradě škody s po-
jišvovnou.

Všichni ale nejezdíme na písníky au-
tem, proto i několik rad pro cyklisty a pěší.

Kolo mějte vždy uzamčené, nejlépe
k pevnému předmětu, nebo s více koly
dohromady. Přesto mějte kolo na očích.
Z vlastní zkušenosti vím, že většina lidí
chodí na stejnou pláž. Takže na dané
pláži je brzo stálé osazenstvo. A proto
se nebojte požádat „souseda“ aby Vám
dohlédl na vaše kolo, když někam na
chvíli odcházíte nebo plavete dál od bře-
hu. Dobře zamčené kolo Vám bude k ni-
čemu, když ho necháte bez dozoru. To-
též platí o osobních věcech jako je deka,
ručník apod. Pokud s sebou berete pení-
ze na občerstvení, není třeba brát celou
peněženku, stačí si vzít jen to, co utra-
títe. Samozřejmě peníze ani jiné cenné
věci, když už je máte u sebe, nenechá-
vejte bez dozoru a odcházíte-li, berte si
je s sebou.

A nyní již k událostem od 20. dub-
na 2006 do 20. května 2006:
*Dne 21. 4. v 08.42 hod. hlídka zadrže-

la a ihned předvádí pachatele drobné
krádeže. Po prověření jeho minulosti
(zda se nedopustil dříve trestného či-
nu krádeže)mu byla udělena bloko-
vá pokuta.

* Téhož dne v 11.58 hlídka společně
s PČR šetří případ krádeže vloupáním
do osobního automobilu. Pachatel byl
o něco později zadržen kolegy v Ko-
líně, kde se doznal k více podobným
krádežím. Pachatel byl ihned obviněn
z několika trestných činů.

*Dne 22. 4. v 00.10 vyjíždí hlídka spo-
lečně s hasiči na požár teletníku do
Štěpánova. Jak se podařilo zjistit, po-
žár byl založen úmyslně. Následným
šetřením a dobrou místní a osobní
znalostí se zakrátko podařilo zjistit
dva mladistvé žháře, kteří byli předá-
ni PČR.

*Opět 22. 4. v 09.45 hlídka zajišvuje
mladíka, který chtěl odcizit přenosné
dopravní značení. Kromě následného
řešení přestupku ho navíc čekala zpá-
teční cesta i s dopravní značkou, kte-
rou chtěl odcizit. 

*Dne 23. 4. v 11.30 hlídka na upozor-
nění občanů vyjíždí do obce Klenov-
ka, kde již několik dní nevychází ma-
jitel nemovitosti, v níž bydlí. Muž byl
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Městská policie informuje

Měsíc květen vyzkoušel strážníky při zajišvování uhynulých vodních živočichů,
u nichž bylo podezření z nákazy ptačí chřipkou - virem H5N1. V případě nálezu uhy-
nulých nejen vodních ptáků ale všech zvířat kontaktujte městskou policii, která za-
jistí jejich odstranění a následný odvoz z místa. Kdyby přesto došlo z Vaší strany k ně-
jakému kontaktu, nejvýznamnější je dodržování zásad dobré osobní hygieny! Důležité
je mytí rukou a desinfekce po každém kontaktu se zvířaty nebo jejich exkrementy.
V případě podezření z nákazy byste navíc měli nosit ochranné pomůcky - pokrývku
hlavy která zcela ukryje vlasy, obuv kterou lze desinfikovat, omyvatelné ochranné
rukavice a vhodný typ respirátoru. U zajištěných živočichů se naštěstí nákaza ne-
prokázala.

Řidič nerespektující dopravní značení
- odtah, pokuta



ve velice špatném zdravotním stavu
nalezen doma. Byla mu poskytnuta
první pomoc a přivolána záchranná
služba. Zde hlídka doslova zachráni-
la muži život na poslední chvíli.

*Dne 24. 4. v 20.20 hlídka v areálu
jedné z autoopraven zadržela tři mu-
že, kteří překonali oplocení. V dalším
protiprávním jednání jim bylo zabrá-
něno a k dalšímu šetření z důvodu
podezření ze spáchání trestného či-
nu byli předáni PČR.

*Dne 25. 4. v 13.50 hlídka zjišvuje po-
čínající černou skládku. Byl zajištěn
úklid tak aby se nerozšířila a na zá-
kladě nalezených věcí je prováděno
šetření ke zjištění pachatele.

*Dne 26.4. v 02.00 hlídka zajišvuje pod-
napilého muže, který opakovaně tropí
výtržnosti v jedné z místních restau-
rací. Protože jeho agresivita neustá-
le stoupala a docházelo k napadání
strážníků, byl převezen na protialko-
holickou záchytnou stanici. Jeho pře-
stupek po vystřízlivění byl pochopitel-
ně řádně „ohodnocen“.

*Opět dne 26. 4. v 12.00 hlídka společ-
ně s hasiči vyjíždí na vypalování trá-
vy. Zde se muži nepodařilo „zkrotit“
oheň a došlo k vypálení poměrně vel-
kého prostoru. Jeho počínání ohodno-
tí přestupková komise.

*Dne 28. 4. v 12.45 hlídka nalezla na
parkovišti otevřené osobní vozidlo. Po
chvíli byl nalezen švastný majitel, kte-
rý si vozidlo převzal. Tuto událost zmi-
ňuji úmyslně, protože s podobnými
událostmi se v poslední době setká-
váme velice často.

*Dne 29. 4. v 12.10 hlídka odchytává
najednou dva psy, kteří z objektu kte-
rý měli hlídat utekli. Naštěstí byli od-
chyceni včas, nedošlo k žádnému
napadení. Majiteli byla udělena blo-
ková pokuta.

* Téhož dne v 18.35 trochu kuriosně ře-
ší hlídka rvačku v domově důchodců,
kde došlo k těžkému zranění jedno-
ho z aktérů. Po zklidnění situace byl
agresor z důvodu podezření ze spá-
chání trestného činu předán PČR.

*Dne 1. 5. v 01.15 hodin byl pomocí
kamer spatřen vandal, který ohýbal
a srážel dopravní značky. Hlídka mu-
že dostihla a ten kromě pokuty ještě
musel vše uvést do původního stavu.

*Dne 2. 5. v 01.57 byl opět kamerovým
systémem zachycen mladík, který mo-
čil na fasádu základní školy. Jeho cho-
vání tentokráte ohodnotí přestupko-
vá komise, kam byl k vyřízení předán.

*Dne 4. 5. v 17.00 je hlídka přivolána
ke rvačce mezi rodinnými příslušníky.
Po uklidnění všech zúčastněných vše
skončilo smírem a z naší strany dů-
raznou domluvou.

*Dne 5. 5. v 20.30 opět na jedné z ka-
mer byl zachycen pokus dvou mla-
díků jak chtějí odcizit ze staveniště
stavební materiál. Hlídka na místě
mladíky zadržela, v dalším jednání za-
bránila a poznatek předala PČR.

*Dne 7. 5. v 13.35 je oznámen volný
pohyb nebezpečného rotvajlera. Hlíd-
ka na místě psa zahnala majiteli do-
mů a ten protože se nejednalo o první
případ, dostal okamžitě blokovou po-
kutu 1000,- Kč.

*Dne 8.5. v 00.20 hlídka vyjíždí na rvač-
ku do jedné z ubytoven. Zde jeden
z hostů napadl vrátnou. Na místě mu
bylo v dalším jednání zabráněno, uhra-
dil svůj pobyt a z ubytovny byl oka-
mžitě vykázán.

* Téhož dne v 19.42 hlídka sbírá opilce
v parčíku u kina. Muž byl probrán,
odeslán domů. Následně byl předvo-
lán k vyřešení přestupku za což mu
byla udělena bloková pokuta.

*Dne 9.5. v 19.25 hlídka společně s PČR
řeší rodinné neshody syna a rodičů.
Syn byl v silně podnapilém stavu a fy-
zicky rodiče napadal. Protože by v jed-
nání pokračoval, byl odvezen na pro-
tialkoholickou záchytnou stranici.

*Dne 10. 5. v 09.35 hlídka zajišvuje
4 muže z ubytovny, kteří nejenže z té-
to odešli bez placení, ale ještě stihly
odcizit věci z pokojů. Byly navráceni,
vše zaplatili a odcizené věci vrátili.
Dále z důvodu podezření ze spáchá-
ní trestného byli předáni PČR.

*Dne 11. 5. v 06.15 hlídka zabezpeču-
je a pomáhá při řešení dopr. nehody
u nádraží, kde byla poražena cyklistka.

* Podobná situace nastala téhož dne
v 18.20, kdy byl opět při dopravní
nehodě sražen chodec. Vozidlo však
z místa dopravní nehody ujelo. Díky
pozorným svědkům byla zjištěna SPZ
a druh vozidla. Hlídka při pátrání po
pachateli dopravní nehody měla štěs-
tí a ještě na území města vozidlo i s ři-
dičem zadržela. Byl předán skupině
dopravních nehod.

*Dne 13. 5. v 23.10 vyjíždí hlídka na
rvačku rómů. Několik bratrů si zde vy-
měňovalo názory tak vehementně, že
vedle drobných zranění ještě rozbíje-
li okna a dveře. Na místo se rovněž
dostavili kolegové z PČR a společný-
mi silami se situaci podařilo zklidnit.

*Dne 15. 5. v 05.00 jsme byli pozorný-
mi občany upozorněni, že je otevřen
jeden z rodinných domů v Přelouči.
Majitelé prý den před tím odjeli. Hlíd-
ka na místě okolí domu zajistila a z dů-
vodu podezření ze spáchání trestného
činu bylo prováděno pátrání po mož-
ném pachateli. Překvapivě místo pa-
chatele však byla nalezena majitelka,
která si zapomněla zavřít.

*Dne 16.5. v 19.25 nás upozorňuje ob-
sluha čerpací stanice, že jednomu z je-
jich zákazníků je vyhrožováno nožem.
Hlídka okamžitě vyjíždí na místo. Pa-
chateli se ale před příjezdem poda-
řilo uprchnout. Na místo se rovněž
dostavila PČR. Na základě popisu pa-
chatele a osobní znalostí svědků se
podařilo ustanovit možného pachate-
le, který byl zakrátko nato zadržen ve
svém bydlišti.

*Dne 17. 5. v 19.50 přijímáme ozná-
mení o otravě ryb na požární nádrži
v obci Škudly. Hlídka na místě sku-
tečnost potvrdila. Na místo byli přivo-
láni hasiči, PČR, pracovníci krizového
štábu a odborníci z rybářského svazu,
kteří odebrali vzorky. Jako příčina byla
později stanovena otrava močovinou
a amoniakem. Případ dále šetří PČR.

*Dne 18.5. v 23.11 došlo k požáru osob-
ního automobilu v zastavěné části
města. Hlídka při likvidaci pomáhá
hasičům, kterým se naštěstí požár po-
dařilo lokalizovat a uhasit ještě před
možným výbuchem.

*Dne 19. 5. v 16.40 oznamují občané
otevřenou garáž. Podle SPZ byl dohle-
dán švastný majitel, který si neporu-
šené vozidlo i obsah garáže řádně za-
bezpečil.

* Téhož dne v 22.35 na základě ozná-
mení hlídka vyjíždí na výtržnosti v uli-
ci Havlíčkova. Po zklidnění aktérů ješ-
tě jeden z nich začal močit na fasádu
jednoho z domů. Tento výkon ho při-
šel ihned na 500,- Kč.

*Dne 20.5. v 04.10 hlídka vyjíždí na
rvačku do baru Montana. Zde došlo
také k velké škodě na majetku, a tak
po zajištění pachatelů byla z důvodu
podezření ze spáchání trestného činu
věc předána PČR.

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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Kde domov můj, kde domov můj?
Lesy, louky všude kolem, 
Krásné nebe nad obzorem.
Naše země plná krás, 
Láska k ní je v každém z nás!
A v tom kraji Pardubickém
Město Přelouč, domov můj
Město Přelouč, domov můj!

Miloš Pražan, 5.B

Kde domov můj, kde domov můj?
Přelouč stojí a rozkvétá, 
Labe městem rychle protéká, 
V poli ptáci zpívají, 
Kluci holky líbají.
A to je tak krásné místo, 
Město Přelouč, mám ho rád, 
Město Přelouč, mám ho rád!

David Janda, 5.B

Kde domov můj, kde domov můj?
Jankovice moje ves, 
Potok šumí, štěká pes.
Na krajinu svítí slunce, 
Mě to láká ven, 
Do učení se mi nechce, 
Strávím venku den.
A v té naší nížině
Žiju hrozně rád, 
Lesy, louky, rybníky, 
Všude samý kamarád.

Jankovice domov můj, 
Jankovice domov můj!

Filip Lafek, 5.B

Kde domov můj, kde domov můj?
Blízko řeka Cidlina je, 
V Lovčicích je domov můj, 
A když slunce rozsvítí se
Probere se celý dům.
A to je ta víska naše, 
V Lovčicích je domov můj, 
V Lovčicích je domov můj!

Monika Vosáhlová, 5.B

Kde domov můj, kde domov můj?
V Litošicích lípy voní, 
Děti se tu rády honí, 
Přátelství tu všude je, 
Každý se tu zasměje.
V Litošicích domov můj, 
V Litošicích domov můj!

Míša Fejlová, 5.B

Kde domov můj, kde domov můj?
Tam kde krásné lesy rostou, 
Lidi mají cestu čistou.
Znám já krásnou ves, 
Obec Valy zná i pes!
Obec Valy domov můj, 
Obec Valy domov můj!

Martin Vopatřil, 5.B

Kde domov můj, kde domov můj?
Labe šumí po ulicích, 
Lidé šílí na pramicích.
Ptačí chřipka je u nás, 
H5N1 skočí na nás.
A to je ta ptačí země, 
Země ptačí, domov můj.

Matěj Řehoř a Tomáš Klusák, 5.

Kde domov můj, kde domov můj?
Jsme sice malá vesnice, 
Ale ducha velkého máme velice.
Děti na hřišti si hrají, 
Silnice se upravují, 
Navíc s každou nedělí
Obec stánky zavalí, 
A to jsou ty naše Valy, 
Naše Valy, domov můj!

Martina Steklá, 5.A

Kde domov můj, kde domov můj?
V Polabí je krásné město, 
Rodné město, Přelouč má.
Rošt, ten znakem města jest, 
Sbor Rošvák mu dělá čest.
A to je to krásné město, 
Naše město, domov můj, 
Město Přelouč, domov můj!

Jana Kazimírová, 5.A

Kde domov můj, kde domov můj?
Tam, kde teče řeka Labe, 
Tam je vždycky veselo.
Tam se chodí do školy, 

Dávaj nám tam úkoly.
Bydlí tam přeloučáci, 
Maj zájem o každou legraci.
V Přelouči je domov můj, 
V Přelouči je domov můj!

Kateřina Dvořáková, 5.A

Kde domov můj, kde domov můj?
V Přelouči jsem od malička žil, 
Tady jsem se narodil, 
Tohle město mám moc rád, 
Bydlí tu můj kamarád, 
Se kterým si do přírody chodím hrát.
Máme tu taky pěknou školu, 
Do které chodíme spolu! 

Petr Kozumplík, 5.A

Kde domov můj, kde domov můj?
Tam, kde dabing udílí se, 
Město Přelouč nachází se, 
Tam, kde Labe protéká, 
Rovina se rozléhá.
Tam v tom kraji přemilém, 
V Přelouči je domov můj, 
V Přelouči je domov můj!

Radek Dušek, 5.A

Kde domov můj, kde domov můj?
Přeloučská věž do daleka hledí, 
Na řece Labi vlnka vlnku honí.
V trávě voní kvítí, 
Slunce u nás hodně svítí.
V Přelouči je domov můj, 
V Přelouči je domov můj 

Petr Kraus, 5.A

14 Přeloučský ROŠT

! Přeloučské školství 

Poslední týdny školního roku jsou každo-
ročně ve znamení nejrůznějších soutěží.

Jeden květnový den se chodba II. patra bu-
dovy prvního stupně proměnila v učebnu pří-
rodopisu. Zaplnilo ji více než 150 ukázek živo-
čichů a rostlin, které 21 žáků 3. až 5. ročníku
rozeznávalo. Těžká, zajímavá a zároveň pro umís-
tění rozhodující, byla praktická část v poznávání
rostlin. V ní obstojí vždy jen ti, kteří mají opravdo-
vý zájem o přírodu.

V letošním kole přírodovědné poznávací sou-
těže absolutně vyhrál žák III.B Ondřej Plíva. Svý-
mi praktickými znalostmi prokázal, že je za všech
soutěžících nejlepší. 

Ze 4. ročníku se nejlépe dařilo Lindě Vavři-
nové a z 5. ročníku Kateřině Havlíčkové a Robi-
nu Blažkovi. 

To, že nejsou naši žáci k soutěžím lhostejní
a rádi se do nich zapojují svojí pomocí, doka-
zuje i tento příklad. Žák V.B Nikolas Viniarský
přinesl vycpaniny zvířat, čímž soutěž obohatil.
Patří mu velký dík.

Mgr. M. Černohlávková

Pochvala mladým cyklistům
Ve středu 10. 5. se žáci 5. tříd (Petržilková

Daniela, Dvořáková Kateřina, Blažek Robin, Vo-
patřil Marek) zúčastnili okresního kola soutěže
mladých cyklistů. Akce se konala na nově zre-
konstruovaném dětském dopravním hřišti v Par-
dubicích.

Policie ČR hodnotila dodržování pravidel sil-
ničního provozu na hřišti, pracovnicím Českého
červeného kříže žáci předvedli, jak by zvládli
poskytnout první pomoc, napsali si testy z pra-
videl silničního provozu a poslední disciplínou
byla jízda zručnosti.

V silné konkurenci dvanácti družstev v ka-
tegorii mladších žáků se naši cyklisté umístili
na pěkném pátém místě.

Mgr. Dana Staňková

RR SRŠ
Členové Rady rodičů sdružení rodičů školy

se sešli na svém jednání 18. 5. 2006. Projedna-
li úpravu rozpočtu, seznámili se s nejbližšími
úkoly školy, které musí být splněny ještě do kon-
ce června. Ředitelka školy informovala tyto zá-
stupce rodičů (vždy jeden z každé třídy) o pří-
pravě nového školního roku, který začne v pon-
dělí 4. září. Na programu byla dále organizace
třídních schůzek a volby členů RR SRŠ pro škol-
ní rok 2006/2007.

Ředitelka školy poděkovala odcházejícím
členům - rodičům, jejichž děti skončí na naší
ZŠ docházku.

Informace o škole najdete na www.zsmn.xf.cz.
Mgr. Věra Pětioká, ředitelka školy

Malá kopaná
Po vítězství v okrskovém kole se zúčastni-

li naši chlapci okresního kola v malé kopané.
Turnaj probíhal v Pardubicích v areálu PAMA-
KO Na Hůrkách. Ačkoliv chlapci bojovali jako
lvi, postup ze skupiny mezi nejlepší 4 týmy jim
těsně unikl. Kluci si obtížně zvykali na malin-
ké hřiště a upravená pravidla. Tým je však per-
spektivní, protože téměř polovina hráčů je
teprve v 6. třídě. Pochvala všem za bojovnost
a vzornou reprezentaci školy.

Vybíjená 6. tříd
Po úspěšném vystoupení v okrskovém kole

nastoupili šesváci v kole okresním. Po vítězství
ve skupině se jim již bohužel proti mnohem
vyspělejším chlapcům z pardubických škol v bo-
jích „o medaile“ nedařilo a obsadili nepopulární
4. místo. Ve skupině se jim jako jediným poda-
řilo porazit pozdějšího vítěze ze ZŠ Benešovo
náměstí Pardubice. Všem patří pochvala za obrov-
skou bojovnost do posledních zbytků sil a vzor-
nou reprezentaci školy.

Přijímačky
V letošním roce opouští naší školu celkem

57 žáků. 55 jich vychází z 9. třídy, 2 z třídy 8.
V prvním kole jich bylo 54 přijato, zbylé 3 žá-
kyně uspěly v kole druhém. 27 z celkového po-
čtu odchází na studijní obory, 30 pak do uče-
ní. Do primy na místní gymnázium se dostalo
12 páváků.

Martin Bulušek, Bc.

AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Z HUDEBNÍ DÍLNY: „Přeloučská hymna“
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Ze života školy 
Duben
5. 4. žáci 8. a 9. ročníků absolvovali pořad Me-

mento, který se týkal prevence sociálně pato-
logických jevů.

24. 4. se žáci 8. tříd zúčastnili přednášky poslan-
ce Pavla Severy.

Během dubna žáci některých tříd také absolvo-
vali exkurze, které doplňují učivo určitých před-
mětů, a to:
7. 4. exkurze 7.AB - společensko vědní seminář

do Kutné Hory
12. 4. „němčináři“ 8. a 9. ročníků do Vídně (viz

dále)
20. 4. 7.A, 8.C - Hlinsko (Betlém - velikonoční zvyky)
Žáci 8. tříd, volitelný předmět kulturně spole-

čenský seminář, navštívili služebnu Městské
policie Přelouč. 

26. 4. - 7.-9. roč. zhlédly velmi zajímavý cesto-
pisný pořad „Tajemství ztracené archy“

Květen
4. 5. vyjely třídy 4.B a 5.A na exkurzi do Prahy,

kde si prohlédly historické jádro hlavního města.
Během května vyrazili na výlet žáci 9.A (Pálava),

8.C (Konopáč), 8.B (Jinolice), 9.C (Máchovo je-
zero). Do Šiklova mlýna jely děti z 2.A, B.

16. a 17. 5. proběhlo fotografování tříd na prv-
ním a druhém stupni.

Nezapomněli jsme ani na kulturu:
23. 5. žáci 8. A 9. tříd zhlédnou v Klicperově di-

vadle v Hradci Králové divadelní hru K. Čap-
ka R.U.R

9.B a 9.C se svými třídními učitelkami navštívily
Národní divadlo, 9.B se zúčastnila představe-
ní Romeo a Julie, 9.C Cyrana z Bergeracu.

Pochvalu a poděkování
si zaslouží žáci 9.A Jan Šimice a Vojtěch Hep-
nar, kteří 11. 4. byli svědky dopravní nehody
(střet cyklisty s autem). Oba chlapci se zachova-
li velmi pohotově a zodpovědně: poskytli cyklis-
tovi pomoc, zavolali záchranku a policii, poda-
li svědectví o nehodě, odvedli kolo do bydlište
cyklisty. 

Chlapcům děkuji za jejich příkladné jednání.
Mgr. F. Jelínek, ředitel školy

Exkurze do Vídně
Ve středu 12. dubna jsme brzo ráno vyrazi-

li z Přelouče do Vídně. V hlavním městě Ra-
kouska jsme se prošli od radnice přes Hofburg
k nejvýznamnější památce historického centra
Stephansdömu. V tomto kostele nás nejvíce za-
ujaly velké varhany. I přes všechny zákazy jsme
si je „vyblejskli“. Dalším cílem naší cesty byl zá-

mek Schönbrunn, letní sídlo Ma-
rie Terezie. Procházeli jsme se v zá-
meckých zahradách a navštívili
jsme velikonoční trhy, které tam
právě probíhaly. V zahradách jsme
mohli vidět botanickou zahradu,
labyrint nebo ZOO.

Většina z nás se stejně nejvíc těšila do zá-
bavného parku Prater. Krkolomné a vysoké
atrakce v někom vyvolávaly touhu navštívit je,
někdo naopak raději zůstal pevnýma nohama
na zemi.

Počasí nám přálo, a tak jsme si z Vídně
odvezli spoustu krásných zážitků a také jsme
si ověřili své znalosti němčiny.

Za účastníky M. Calabová a P. Holá 9.C 

Škola před 100 lety
Ve čtvrtek 11. 5. se žáci 6.A a 6.C zúčast-

nili v Záložně zajímavé besedy na téma Škola
a všední život na začátku 20. stol.

Přednášel historik Mgr. J. Tetřev z Výcho-
dočeského muzea v Pardubicích.

A co zajímavého se žáci dozvěděli?
Např., že třídy před 100 lety měly až 80 žáků 

že přeloučští radní usilovali o zvelebení škol-
ství, raději se na několik let zadlužili, jen
aby postavili budovu školy (dnešní „sta-
rá“ škola)

že žáci chodili i několik km do školy pěšky
že chloubou každé školy byl kabinet boha-

tě vybavený sbírkami…
Informací bylo mnoho, zájem veliký. Svěd-

čila o tom i závěrečná beseda a dotazy.
Žáci 6.A přišli na besedu vybaveni znalost-

mi ze svých rodin. Zjišvovali jména svých předků,
rodinu, povolání a majetkové poměry, ve kterých
žili. Mnozí si přinesli staré fotografie, vysvědče-
ní a jiné dokumenty. Tito žáci se totiž zúčastní
zajímavé slohové soutěže na téma: Kdybych
se probudil(a) a byl(a)svým pradědečkem-pra-
babičkou.

Myslím, že tato práce pomůže dětem poznat
a vážit si svých předků.

Děkujeme pracovnicím MěK za organizaci
besedy a zajímavou soutěž.

Mgr. J. Myšičková

Překvapení pro maminky
Celé dopoledne 11. května jsme se neučili.

Maminka Karolínky Damaschkové nám částeč-
ně připravila a pomohla vyrobit dárečky ke Dni
matek. Byla to krásná práce a všechny nás to
bavilo!

Už před Vánocemi jsme si připravili destič-
ky natřené bílou barvou. Ty jsme nyní ozdobili
obrázkem pomocí ubrouskové techniky. Z dru-
hé strany jsme přilepili háček na zavěšení. Pak
jsme pokračovali.

Dostali jsme velká srdíčka z kartonového
papíru a natřeli je červenou barvou. Okraje jsme
ozdobili proužkem krepového papíru a bavlnkou
připevnili malá srdíčka. Doprostřed jsme drátky
upevnili květináč s afrikánem. Bylo hotovo!

Naše milé maminky jsme v neděli 14. 5.
překvapili krásnými výrobky.             

žáci 2.A

Ze sportu
Dne 25. 4. 2006 se konalo v Pardubicích

Okresní kolo Poháru rozhlasu v lehké atletice.
Naši školu reprezentovalo družstvo chlapců 7.
a 8. tříd. V silné konkurenci se velmi dobře umís-
tili. Z nejlepších výsledků: Lukáš Kujovský běh
60 m 8.00 s, Patrik David vrh koulí 10, 22 m,
Tomáš Blažej běh 1500 m 5:19, 5. 

Mgr. H. Neradová

Naši mladí sportovci se 16. května zúčast-
nili Kinderiady - atletického trojboje Pardubic-
kého kraje.

Z třicítky škol vybojovali na stadionu Hvěz-
dy Pardubice nečekané 5. místo a o 1 bod jim
uteklo pražské finále.

Pro 3. místo si skočil do dálky Filip Dašek
ze 3.A a 60 m zaběhl Michal Hejcman z 5.A.

K úspěchu dále přispěli Andrea Kohouto-
vá 2.B, Dita Dlasková 3.A, Eva Jirásková 4.B, Adé-
la Vamberská 5.A, Tomáš Rozkošný 2.B a Kryš-
tof Rozsypal 4.B.

Kdybychom měli pro trénink lepší podmín-
ky, jistě bychom byli v Praze.

Mgr. D. Nový

„Reprezentant školy“
- titul pro nejlepší žáky v určených oborech - se
bude udílet i letos 14. 6. v Občanské záložně.

Jména žáků navržených na tento titul na-
jdete na jiném místě Roštu.

Přijímací řízení
Uskutečnilo se v průběhu měsíce dubna. Ze

školy odchází do středního školství 72 žáků. Při-
jímací řízení absolvovali všichni bez problémů.
Nejvíc žáků (15) nastoupí v září na SOUT Pře-
louč. Na přeloučském gymnáziu začne v září stu-
dovat 8 žáků, do SOUZ Chvaletice a na Obchod-
ní akademii Pardubice nastoupí po sedmi žácích. 

Po absolvování středního vzdělávání získá
46 žáků maturitu a 26 žáků výuční list.

Školu opouští rovněž 9 žáků pátých tříd, kte-
ří začnou studovat na osmiletém gymnáziu v Pře-
louči. Všem přejeme, aby úspěšným studiem vzor-
ně reprezentovali svoji základní školu.

Mgr. F. Jelínek

Bezpečně i na kole
- to je heslo již tradiční soutěže v jízdě zručnos-
ti pořádané ZŠ Smetanova ve spolupráci s Měst-
skou policií. Odpoledne 23. 5. si své schopnosti
prověřilo 23 žáků převážně prvního stupně naší
školy. Podmínkou účasti byla samozřejmě přilba.

S náročnou tratí se nejlépe poprali Štěpán-
ka Nekvapilová ze 4. B, Marek Záruba z 5. A,
Václav Kubelka a Miloš Kůs z 5. B a za druhý
stupeň Filip Nový z 9. C.

Všichni jmenovaní projeli trav bez trestného
bodu. Odměnou byly hodnotné ceny, poskyt-
nuté obchody Jízdní kola - M. Voleský a Cyklo
Kraus. Děkujeme a těšíme se na příští ročník.

Dušan Nový

Základní škola
Smetanova ul.
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„Němčináři“ před zámkem Schönbrunn Žáci 2.A se svými výrobky



Cyklistický kroužek zabodoval
V oblastním kole dopravní soutěže na Dětském dopravním

hřišti v Pardubicích se žáci Základní školy praktické v Pře-
louči neztratili.

Ve své kategorii skončilo družstvo ve složení Jakub Balog,
Lucie Jiráčková, Olda Kadavý a Jiří Sobol na pěkném druhém
místě.

V této soutěži museli prokázat své znalosti první pomoci,
pravidel silničního provozu a zručnost v ovládání svého kola
v různých dopravních situacích.

Všem jmenovaným upřímně blahopřejeme.
Mgr. Kurková T.

Výtvarná soutěž „Duha“
V letošním roce uspořádala naše škola II. Ročník Krajské

výtvarné soutěže „Duha“ na téma Jarní probuzení.
V I. kategorii - 1. - 3. ročník, získal čestné uznání žák na-

ší školy - Martin Bednář.
Ve II. kategorii - 4. - 6. ročník, zvítězila Denisa Balogová ze

6. ročníku a 2. místo v této kategorii porota přisoudila jejímu
bratrovi Davidovi z 5. ročníku. Oba jsou žáky naší školy.

Všem oceněným blahopřejeme k dosaženému úspěchu.
Ostatním přejeme mnoho zdaru v dalším ročníku soutěže.

Irena Vytlačilová

Návštěva u hasičů
Dne 17. 5. jsme my - žáci 6. a 7. ročníku naší školy, navští-

vili Hasičský záchranný sbor v Přelouči. Profesionální hasiči
nám ukázali veškeré technické vybavení, kterým disponují.
Předvedli nám zařízení hasičského vozu přímo v akci. Názor-
ně na nás ukázali první pomoc při zlomeninách, znehybnění
pacienta při poranění páteře. Odcházeli jsme odsud s mnoha
novými poznatky a pocity o odpovědné práci hasičů. Za předve-
dení a seznámení s technikou za přítomné žáky moc děkuji.

Jiří Sobol
žák 7. ročníku ZŠ praktické Přelouč

Sportovní hry mládeže
V úterý 9. 5. jsme se zúčastnili sportovních her, které se

konaly na hřišti TJ Sokol v Pardubicích. Spolu s námi soutěžili
žáci ZŠ praktických Klášterní a A. Krause. Změřili jsme své síly
ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, běhu na krátkou
a dlouhou vzdálenost. A byli jsme úspěšní! T. Šindelářová obsa-
dila 2. a 3. místo (skok daleký a čtyřboj) a L. Jiráčková 3. místo
(běh na 800m). Pochvalu a sladkou odměnu si ale zaslouži-
li všichni zúčastnění. Děkuji za předvedené sportovní výkony
a vzornou reprezentaci školy.                        H. Kutílková

v polovině června se budou již posedmé oceňovat ti nej-
lepší studenti přeloučských škol Žáky navrhuje pedagogic-
ký sbor a v základní umělecké škole je to umělecká rada.

Za školní rok 2005 - 2006 byli vyhodnoceni studenti:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Prvňáček - MALINOVÁ Lenka
I. stupeň - DVOŘÁKOVÁ Kateřina
II. stupeň - společensko-vědní směr - DEVERA Filip

- přírodovědně-tech.směr - PROCHODSKÝ Lukáš
- jazykový směr - KRAUSOVÁ Linda
- sportovní směr - ČÍŽEK Jan

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘELOUČ, SMETANOVA UL.

Prvňáček - NOVOTNÁ Lucie
I. stupeň - CHALUPOVÁ Hana
II. stupeň - společensko-vědní směr - KULAKOVSKÁ Alina

- přírodovědně-tech.směr - LEKSOVÁ Alena
- jazykový směr - HUSÁK Tomáš
- sportovní směr - TRKANOVÁ Tereza

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

- obor hudební - PTÁKOVÁ Marie 
- obor výtvarný - LÉBLOVÁ Michaela 
- obor literárně-dramat. - LEVINSKÝ Vít

PRAKTICKÁ ŠKOLA

I. stupeň - ŠINDELÁŘ Milan
II. stupeň - TŘÍSKOVÁ Simona
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si Vás dovoluje pozvat na

II. ročník festivalu Stanislava Polanského,

který se koná ve dnech 10. a 11. června 2006.

V programu vystoupí:

v sobotu 10. 6. od 15.00 hodin v prostorách zahrady ZUŠ

absolventi ZUŠ Přelouč - Marie Ptáková a Jiří Mach,
České klarinetové kvarteto -

- Petr Valášek, Vojtěch Nýdl, Jindřich Pavliš a Luděk Boura,
Komorní pěvecký sbor Mezzoforte,
Kosinův dechový soubor Přelouč,

Dechový orchestr ZUŠ Chlumec nad Cidlinou
a Dechový soubor ZUŠ Přelouč.

v neděli 11. 6. v 16.00 hodin v Záložně města Přelouč

divadelní soubor Z-Ušáci
s premiérou Tolkienova Hobita.

Děkujeme všem našim příznivcům, žákům, rodičům a spo-
lupracovníkům za úspěšné zvládnutí letošního školního
roku, přejeme hodně pohody, sluníčka, odpočinku a na-
čerpání nových sil do nového školního roku.

Těšíme se na naše nové žáky, které zveme k přijímacím po-
hovorům, a to ve dnech:
hudební obor: 5. - 16. 6. v časech od 14.00 do 

16.30 h (v pátek vždy do 16.00 h)
taneční obor: 5. - 6. 6., 12. - 13. 6. v časech od

15.00 do 17.00 hodin,
výtvarný obor: 5. 6. - 16. 6. v časech od 14.00 

do 16.30 hodin (vyjma pátku)
literárně dramatický obor: 5. 6., 9. 6., 12. 6. a 16. 6. v časech

od 14.00 do 16.00 hodin.

Vaše dotazy 
zodpovíme

na telefon. číslech
466 958 700, 
466 958 709,

nebo e-mailových
adresách:

zus@prl-czn.cz
a

bednarova@zus-
-prelouc.cz.

6 / 2006 17

Přeloučské školství !

Základní umělecká škola
Přelouč

Inzerce



Moji představu poklidného velikonočního svátku s tradič-
ní pomlázkou, bohatou škálou televizní zábavy a volejbalo-
vých zápasů výrazně narušil návrh „zájezdu“ na Ukrajinu, na
který se nás vydalo 11 statečných.

Cesta netrvá příliš dlouho, Ukrajina se blíží. Na hranicích
nás čeká kontrola cestovních pasů a slabá hodinka čekaní,
žádné detektory ani osobní prohlídka - a to možná byla chy-
ba. Hned po přejetí hranic se začínají otevírat skrýše. Překva-
peně zjišvujeme, že sedíme na 30 kg masa, které si pod nás
ukryla nějaká Nataša. Já z díry od topení u svých nohou vyta-
huji 8 štanglí salámu. A tak to vypadalo v celém autobuse.

První kroky po Ukrajině v Užgorodě vedou ke krásnému
paláci, který nás zaujal již při příjezdu. Není to vila místního
zbohatlého mafiána, ale užgorodské vlakové nádraží. Vnitřní
zdobený interiér s luxusním sezením doplňuje malá fontán-
ka. Při hledání stanoviště maršrutek, ze kterého nám má jet
další spoj, procházíme centrem Užgorodu. Maršrutku naše sku-
pina docela rychle zaplňuje, až přeplňuje. Na řidiči je vidět, že
je poměrně zkušený, bravurně se vyhýbá skoro všem dírám
na vozovce (pro představu komunikace na Ukrajině vypadají
o trochu hůře než silnice mezi Přeloučí a Pardubicemi).

Po dvouhodinové jízdě konečně spatříme ještě zasněžené
vrcholky hor. Všichni ožívají a už se nemohou dočkat dobytí
poloniny Runy. V malé údolní vesničce, kde končí mašrutka,
začíná naše cesta mířící už jen do kopců hustých zakarpat-
ských lesů. Po dvou hodinách chůze do ostrého stoupání obje-
vujeme opuštěné tábořiště se šesti dřevěnými chatkami a oka-
mžitě dvě z nejzachovalejších obsadíme. Malinké chatičky nám
poskytují příjemný úkryt ve větrném nočním počasí. Chladný
večer rychle ubíhá, vaříme si „baštu“ a vyprávíme veselé pří-
hody. Vítr duní a chatka se otřásá v samotných základech.

Další den se testují sněžnice a vymýšlí kulinářské speciali-
ty, po chladné noci naše výprava pokračuje na vrchol poloni-
ny, která se neustále ztrácí v těžkých sněhových mracích. Naše
rána nejsou příliš akční, a proto vyrážíme skoro k obědu - žád-
ný stres. Cesta je zpočátku dobrá, její kvalita se úměrně zhor-
šuje s přibývajícím sněhem a hloubkou boření (někdy až po
pás). Další „milé“ překvapení nám přichystala sama polonina
Runa se svou viditelností do 20 metrů a jarní vánicí. Bloudí-
me v bíle tmě. Nakonec nám nezbývá nic jiného, než určit azi-
mut a jít do bílého neznáma. Občas míjíme nějaké rozbořené
baráky a známky základů jakýchsi budov (později se dozvídá-
me, že zde bylo raketové silo proti narušitelům ze západu).
„Až zase příště budete plánovat nějakou cestu na pól, se mnou
rozhodně nepočítejte....!“, občas zazní hláška do dunícího vět-
ru. Po necelých dvou hodinách náročné chůze konečně při-
cházíme k hranici lesa, který se tváří alespoň trochu schůdně
a míří směrem, který nám vyhovuje. Vše vypadá OK, konečně
opouštíme bílé náhorní planiny a scházíme do hlubin lesa.
Ale to ještě nevíme, co nás čeká...!

Jaké budou další nesnáze a překvapení, které na výpra-
vu čekají tam na daleké a divoké Ukrajině? Potkáme dědu
Mráze?

Počkejte si na pokračováni v dalším díle.
(Stopař)

INTERCAMP 2006
Co to je?

Intercamp je mezinárodní setkání skautů a skautek ve vě-
ku 11-16 let, kteří jsou organizováni v jedné z mezinárodně
uznávaných skautských organizacích. Koná se každý rok na
svatodušní svátky, většinou tedy koncem května až začátkem
června. Jedná se o přibližně čtyřdenní setkání, které začíná
v pátek večer a končí v pondělí dopoledne - v západních ze-
mích je totiž svatodušní pondělí svátek.

Co je účelem?
$ ukázat děvčatům a chlapcům ze skautských organizací

z různých zemí, že jako skauti jsou opravdu členy jedno-
ho z největších hnutí mládeže na světě

$ dát jim možnost navázat osobní kontakty se zahraničními
skauty - a to jak při různých společných aktivitách, tak i ve
volném čase

$ poznat kulturu a způsob nejen skautského života v jiných
zemích

PŘELOUČ a INTERCAMP
Z Přelouče se této akce zúčastní asi 12 skautů, skautek

a roverů. Na Intercamp se pojede do Vilsecku u Amberku
(v SRN), je to těsně za českými hranicemi. Akci (i přesto, že je
Intercamp v Německu) pořádají Boy scouts of America. Oficiál-
ními jazyky jsou angličtina a němčina, ale pro účastníky sta-
čí opravdu jen jejich základní znalost.
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LETNÍ TÁBORY
Tábor 2. oddílu skautů proběhne od 16. 7. do 30. 7. 2006

na tábořišti v Hraničkách v blízkosti CHKO Rychlebské hory
a bude společný s 6. oddílem skautů z Pardubic. Hlavní tábo-
rová etapová hra „Dvanáct sošek Almiru“ je motivována svě-
tem fantazy (magie & meč). Všechny účastníky čeká řada ještě
dalších více či méně obvyklých táborových aktivit (sportovní
klání, noční hry,...). Na všechny se moc těší vedoucí tábora, Ka-
rel Šild - Radar, 777 121 931.

Tábor nejmladších, skautek z Choltic se uskuteční ve dnech
15. 7. - 29. 7. 2006, poblíž Toulovcových maštalí, u Proseče. Kaž-
dá věková kategorie má svou celotáborovou hru, půjdeme na-
vštívit záchrannou stanici zvířátek, čeká nás sportování, kou-
pání, výlety a mnoho dalšího. Těší se vedoucí tábora Anna Zie-
rissová - Andy, 777 675 990, Věra Andělová - Tříska, 777 824 147.

HUMANITÁRNÍ AKCE,
16.-18. června 2006

KAPKA je roverská humanitární akce pořádaná JUNÁ-
KEM - svazem skautů a skautek ČR a Nadací pro transplan-
tace kostní dřeně. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým ne-
mocemi krvetvorby, například leukémií, a to jak získáváním
finančních prostředků, tak prezentací činnosti Nadace.

Během určeného dne (resp. celého víkendu) umývají dob-
rovolníci z řad R+R na předem sjednaných čerpacích stani-
cích přední skla přijíždějících automobilů, podávají řidičům
informace o činnosti Nadace a možnostech pomoci a zároveň
od nich přijímají finanční prostředky do připravené kasičky.

EXZOD 2006 (12. 5. - 14. 5. 2006)
Je projekt na inovaci skautského výchovného programu,

který využívá moderní techniku, adrenalinové sporty apod.
Na tuto akci vyjelo 30 skautů z Přelouče, kteří zde závodi-

li v disciplínách typu zdolávání lanových překážek, řešení kri-
zových situací, tvorba prezentací, orientace pomoci GPS apod.

V silné konkurenci 15 skautských hlídek z celého okresu, se
naše čtyři hlídky ve dvou kolech dobře umístily. Výsledkem jsou
tři první, jedno druhé, jedno třetí, dvě čtvrtá a jedno osmé místo.

Akce se povedla a ukázala, že skauting lze modernizovat
a přizpůsobovat dnešní době, ale zároveň zachovat jeho ne-
smrtelné myšlenky.

POHÁDKOVÁ ŘÍŠE
Ve dnech 7. - 9. 4. 2006 naši nejmladší vydali za dobrodruž-

stvím poblíž Slatiňan. Navštívili pohádkovou říši krále Dobro-
mysla a jeho dcery Apoleny.

Vandr „Posázavský pacifik“,
5. 5. - 8. 5. 2006

Čtyřčlenná skupinka mladších R&R, neodolala a využila pro-
dlouženého víkendu k vandříku do oblasti Středního Posázaví.
Cílem bylo poznat tamní přírodu i památky a hlavně si pořád-
ně užít jarního počasí. Přibližná trasa, Ledečko n. S., Český
Šternberk, Zruč n.S, takže sice nepřekonali žádný rekord v dél-
ce pochodu, zato ale došlo k důkladnému prozkoumání kaž-
dé pěkné louky. Vrátili jsme se s úsměvem a bez puchýřů. ☺
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Setkání s dataprojekcí
Od Krajského úřadu v Pardubicích jsme letos obdrželi

20 000 Kč na zakoupení dataprojektoru v rámci podpory ce-
loživotního vzdělávání.

Na první akci jste srdečně zváni. Uskuteční se v úterý
27. června 2006 od 15 hodin na faře za kostelem sv. Jaku-
ba. Téma: Cesta do Mariazell. Hostem bude i radní Bc. Jana
Smetanová z krajského úřadu, která má na starosti kromě ji-
ného celoživotní vzdělávání.

Nabídka pro pečující rodiny
Pokud doma pečujete o své blízké a přes prázdniny byste

si rádi odpočinuli, můžeme vás vystřídat v péči. Máme k dis-
pozici i signalizační zařízení, kterým nám může dát senior
zprávu, že potřebuje okamžitou pomoc. Zařízení funguje přes
mobilní telefony a není potřebná žádná zvláštní instalace. In-
formace o potřebné pomoci jdou na mobilní telefony příbuz-
ných, kteří tím pádem vědí, co se děje. 

Pokud myslíte, že využijete naše služby, navštivte nás pro-
sím co nejdřív a domluvíme se. Také naši zaměstnanci bu-
dou čerpat dovolenou, tak abychom si to včas naplánovali.

Informace o všech našich službách a aktivitách najdete
na našich webových stránkách www.charitaprelouc.cz.

Příprava na čerpání
finančních prostředků z fondů EU

V této době probíhají přípravy na čerpání financí z fondů
EU pro další období 2007-2013. Neziskové organizace jsou
významnými subjekty v získávání peněz z těchto zdrojů, a tak
připravila Koalice neziskovek Pardubicka (KONEP) projekt ve
spolupráci s Krajským úřadem. První aktivitou je návštěva 12 zá-
stupců z našeho kraje v různých zařízeních v Londýně a okolí.
Studijní stáže se za naši organizaci zúčastní paní Rita Hudco-
vá a po návratu bude i vás informovat o všem zajímavém, co
navštíví a uvidí.

Sběr ošacení
Jsme často dotazováni, kdy se uskuteční sběr ošacení pro

humanitární účely. Tey před prázdninami to není v našich si-
lách, ale koncem září, začátkem října sběr určitě proběhne.
Budeme včas v Roštu a na plakátech informovat.

Uzavření šatníku v uprchlickém táboře
na Seči

Z ministerstva vnitra jsme obdrželi informaci, že k 1. 7. 2006
bude uzavřen náš humanitární šatník v uprchlickém táboru
na Seči z důvodu nízkého počtu žadatelů o azyl v tomto zaří-
zení. Proto děkujeme všem, kdo jste nám pomáhali zajišvovat
jeho zásobování. Od této doby pozastavujeme vybírání oša-
cení a obuvi od veřejnosti. 

Den otevřených dveří v Jakub klubu
Zveme všechny zájemce o dění v Jakub klubu na návště-

vu. V úterý 6. června 2006 je Den otevřených dveří. Přijyte se
podívat a seznámit s programy pro děti. Budeme k dispozici
v době od 9 do 12 hodin nebo odpoledne od 14 do 16.30.

Zdenka Kumstýřová

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
sídlo: Masarykovo náměstí 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107�������

Fotografie ze Dne pro rodinu 14. května na Masarykově náměstí
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Tradičně jako každý rok se uskutečnila 30. dubna akce
„pálení čarodějnic“. Pořadatelé - Kulturní služby města a Dům
dětí a mládeže - se celý den dívali na zamračenou oblohu
s obavou, že všechno proprší, ale počasí se jako zázrakem
umoudřilo. Pak už nebylo co řešit. Dechovka pana Kosiny
přivedla pod městský park odhodlaný zástup čarodějnic a dal-
ších přeloučáků, kteří se nezalekli počasí. Poté už nikdo ne-
mohl litovat. Sice někdo reptal, že „upalovací“ hranice je příliš

malá proti dřívějším létům, ale nakonec vše probíhalo ve vese-
lé náladě, kterou zpříjemnila hudební skupina Kavalerie pod
vedením pana Mifka. 

Přeloučští si musí uvědomit, že větší oheň už nebude a to
proto, že mezi námi jsou nezodpovědní občané, kteří na hroma-
du roští vozili věci, které do ohně nepatří. Neustále totiž hro-
zilo, že dojde k neštěstí a to si nikdo z organizátorů nepřál.

A co na závěr? Čarodějnice budou příští rok opět na stej-
ném místě. Oheň se pokusíme zvětšit. 

Pořadatelé musí poděkovat těm, co při organizování tako-
véto akce nejsou přímo vidět. Jsou to: Technické služby měs-
ta Přelouče, přeloučští skauti, dobrovolní hasiči pod vedením
pana Heřmánka a Macháčka, SOP Přelouč - pan Ivan Hrůza.
A ještě jedno přání - av nám při podobných akcích přeje po-
časí.

Za organizátory Mgr. Pavel Culek ředitel DDM.

My, občané z části Na Dole Přelouč, chceme tímto poděko-
vat za obětavou pomoc při dubnové povodni dobrovolným ha-
sičům ze Zdechovic a dobrovolným a profesionálním hasičům
z Přelouče při odčerpávání vody z toku Švarcavy. Zmírnili za-
topení našich zahrad a ochránili tak naše domovy.

Děkujeme také za pomoc při vyčerpávání vody ze studně
znečištěné povodní.

Srdečný dík všem: Nepokojovi, Maškovi,
Exnerovi a p. Weihrauchová

Čarodějnice

Poděkování

Inzerce
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Tak copak se dnes dozvíme, když se dětiček zeptáme. Ne-
jen těch současných, ale i těch dětiček v nás. Vytáhneme na
světlo, jak se v nás scvrkla dušička, když se při písemce roz-
běhla učitelka do zadních lavic a... Ne, nevšimla si, že mám
spojky uvozující věty takové i onaké vypsané v dlani (přece se
to nebudu učit nazpaměv), šla po sousedově penálu. A trefa do
černého. Tahle příprava na písemku nebyla oceněna...

Ale někdy jsou ty hříšky tak nevinné:
Houpu se na židli, skáču gumu ještě po zvonění, někdy si

povídám se sousedem (to bude možná problém, až se vdáš...),
někdy nedávám pozor, někdy nesním svačinu.

Já se zase někdy peru a zapomínám na věci, dokonce se
někdy neučím, taky běhám po chodbě a hraju na babu.

A já třeba vůbec neposlouchám o hodině, ale je to možná
proto, že mám dost starostí s klavírem a angličtinou, taky se
mi stalo, že jsem musela dopisovat úkol ve škole. Docela čas-
to taky v jídelně nedojím oběd, ale jindy je jídlo tak dobré, že
si ještě přidám.

(Naštěstí máme moc hodnou paní učitelku - Filipovi tey
dala 25 na zadek...)

Úkoly si nechávám na poslední chvíli a jsem hrooozně uke-
caná. Taky v jídelně, když mi něco nevoní, hned vyhazuju.

Někdy se honíme po chodbě a paní učitelka nás napome-
ne, ale když zaleze do sborovny, začne všechno nanovo.

Skoro pořád se otáčím dozadu, protože se mě pořád pta-
jí, kdy už zazvoní. Na židli se houpu tak šikovně, že mě paní
učitelka ještě neviděla. A taky si okusuju tužku.

Když skáčeme gumu, nemám pak připraveno na příští
hodinu.

A čtu si pod lavicí časopis. A občas nedávám pozor, a když
se mě paní učitelka zeptá, tak nic nevím.

Někdy na obědě naberu na vidličku kousek jídla a vystře-
lím to po někom. A pořád se houpu na židli a někdy spadnu...

Já tajím známky, ale tey už je radši říkám, aby to špatně
nedopadlo.

... já jsem prostě takovej malej spratek...
Ale škola mě baví. 

Pan H., mladý pedagog
To jsme se jednou s kamarádem smáli při četbě Maryčky

Magdonovy od P. Bezruče. Učitelkou jsme byli vyhozeni na
chodbu. ,,Až se uklidníte, vravte se zpět.“ Tenkrát jsme se báli
a byli z toho celí vyděšení. Střihli jsme si, kdo se omluví. Vyšlo
to na mne. Vstoupil jsem do třídy a v tom rozrušení řekl: Pro-
miň, už se to nesta…….

,,A ven!“, ozvalo se. Já jsem totiž v rozčilení učitelce ,,tyk-
nul.“ Za dveřmi už jsme zůstali až do konce hodiny.

P J., pamětnice
Tohle snad ani nebyla lotrovina, spíš nedorozumění - asi

záleží na pohledu. Tahle příhoda se stala v době, kdy se ještě
na ,,základce“ chodilo na brigády - třeba shazovat řepu, vybí-
rat brambory, sbírat mandelinky atd. Jednou jsme se školou šli
na bramborovou brigádu. Jak jsme tak sbírali vyorané bram-
bory, narazili jsme na odkryté hnízdo myší s mladými. Já, pro-
tože jsem milovala zvířátka a myší se - i když budoucí ženská

- nebála, vzala jsem malé myšátko a nadšeně jsem se s ním
přihnala k učitelce, abych jí ho ukázala. Asi odhadnete, že pa-
ní (tehdy vlastně soudružka) učitelka nebyla nadšená ani tro-
chu a já jsem druhý den ve škole dostala za ,,strašení myší“
poznámku.

„Společnost EXCALIBUR ARMY přijímá do provozovny v Pře-
louči pracovníky na pozice mechanik - požadujeme: vyučen
jako automechanik, zámečník - jedná se o práci demontování
vojenské techniky, dále sháníme provozní techniky se spe-
cializací obsluha VZV, svářečský průkaz, vyučen: zámečník, pa-
lič. Náplň práce: úprava a likvidace kovového odpadu. Mani-
pulační dělník - požadujeme: obsluha VZV + svářečský průkaz
nebo osvědčení o zkoušce, vyučen. Galvanizér - požadujeme
praxi v galvanu, specializace tvrdochrom. Nabízíme motivují-
cí platové ohodnocení, stabilní zázemí společnosti a další za-
městnanecké benefity. Nástup možný ihned. Zájemci volejte
na tel. číslo 775 708 269 sl. Teplá“

NABÍDKA PRÁCE

MOJE LOTROVINY
VE ŠKOLE
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Kulturní služby města Přelouče
ČERVEN 2006 www.prelouc.org

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

2. června ZÁKLADNÍ INSTINKT 2
pátek USA-spisovatelka Catherine Tramellová (S.Stone) má opět
20.00 hod. problémy se zákonem. Scotland Yard určil psychiatra, aby ji

vyšetřil. Stejně tak, jako dříve Nick Curran, je doktor Galss
C.Tramellovou okouzlen a vlákán do svůdné pasti.

115 minut 60,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

3. června GEJŠA
sobota USA-I gejša může milovat.. Příběh filmu, který je zasazen do 
17.30 hod. tajemného a exotického světa, jenž si dodnes uchovává své

kouzlo, se odehrává v letech před Druhou světovou válkou,
kdy je malá japonská holčička odtržena od svých chudých ro-
dičů, aby pracovala jako gejša.

145 minut 65,- Kč mládeži do 12let nevhodný

4. června EXPERTI
neděle ČR-SEK.SEM.SEXEM! Maturant Oskar tráví většinu času
17.30 hod. bua u počítače, nebo s kamarádem Filipem. Když Oskara

odmítne dívka a přednost dá movitému spolužákovi Vikto-
rovi, rozhodne se mladý muž radikálně změnit život.

145 minut 55,- Kč     mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

9. června ZKROCENÁ HORA
pátek USA-největší silou přírody je láska. Film vypráví milostný
20.00 hod. příběh dvou mladých mužů, rančera a kovboje, kteří se pozna-

li v létě roku 1963 a stali se přáteli na celý život. Prožili mno-
ho radostí i tragédií, díky kterým poznali slabost a sílu lásky.

134 minut 55,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

10. června UNDERWORLD: EVOLUTION
sobota USA-spor mezi upíry a vlkodlaky nabírá nových rozměrů,
20.00 hod. začínají krvelačné hody a čas na pomstu. Pokračování hitu

o odvěkém boji mezi upíry a lykany, ve kterém jeden druh
usiluje o definitivní vyhlazení toho druhého v tajné válce, kte-
rá se odehrává mimo zrak lidí.

121 minut 60,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

11. června ŠTĚSTÍ
neděle ČR-nový film režiséra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ je dojemným
17.30 hod. příběhem o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postup-

ně přeroste v opravdovou lásku. Herecké obsazení i atmo-
sféra filmu navazuje na Slámův úspěšný film Divoké včely,
který měl mimořádný ohlas u diváků.

107 minut 55,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

16. června BAMBI II
pátek USA-nová dobrodružství odvážného kolouška a jeho kama-
17.30 hod. rádů. Po více než šedesáti letech se znovu setkáme s Bam-

bim, Velkým knížetem, Dupíkem, Kvítkem, Filim a Výrem
poté, co mladý jelení princ ztratí svou maminku a zjistí, že je-
ho tatínek je ve skutečnosti Velkým knížetem.

75 minut 60,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

17. června DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA
sobota USA-a chládek je fuč. Vracejí se naši hrdinové z prostředí
17.30 hod. pod bodem mrazu: chlupatý mamut Manny, lenochod Sid,

šavlozubý tygr Diego a prehistorická kryso/veverka, věčná
smolařka Kryserka a užívájí si výhody světa, který je ve stavu
tání.

91 minut 65,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

18. června MLHA
neděle USA-s mlhou se vrací zločiny minulosti. Obyvatele malého
17.30 hod. městečka terorizuje děsivá a nenávistná síla, která se ukrývá

ve smrtící husté mlze. Pod jejím závojem číhá hrůzyplné ta-
jemství, které musí lidé z města odhalit dříve, než bude pozdě.

99 minut 65,- Kč mládeži do 12let nevhodný

VIDEOPROJEKCE MISTROVSTVÍ SVĚTA VE FOTBALE 2006
jednotné vstupné 20,- Kč

22. 6. čtvrtek 16.00 hod. ČESKÁ REPUBLIKA - ITÁLIE

22. 6. čtvrtek 21.00 hod. JAPONSKO - BRAZÍLIE

23. 6. pátek 16.00 hod. SAUDSKÁ ARÁBIE - ŠPANĚLSKO

23. 6. pátek 21.00 hod. TOGO - FRANCIE

24. 6. sobota 17.00 hod. OSMIFINÁLE 1

24. 6. sobota 21.00 hod. OSMIFINÁLE 2

OD NEDĚLE 25. 6. KINO PROMÍTÁ O HODINU POZDĚJI,
V 18.30 NEBO VE 21.00 HODIN

25. června ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
neděle ČR-komedie podle románu a scénáře nejpopulárnějšího sou-
18.30 hod. časného českého spisovatele Michala Viewegha navazuje na
21.00 hod. úspěch Románu pro ženy, který se stal nejúspěšnějším filmem

loňského roku.
113 minut 65,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

30. června PÝCHA A PŘEDSUDEK
pátek Velká Británie-nejhorší je, když někoho k smrti nenávidíte a zá-
18.30 hod. roveň bez něj nemůžete být. Jeden z nejčtenějších a nejoblí-

benějších knižních bestsellerů, Pýcha a předsudek britské spi-
sovatelky Jane Austen, se po více než šedesáti letech vrací na
filmové plátno.

123 minut 55,- Kč mládeži přístupný

1. července DOMINO
sobota Francie/USA-Keira Knightley v roli modelky Domino Harvey,
21.00 hod. která opustila svou kariéru a stala se lovkyní lidí. Domino

představuje zábavnou směs drsné akce, temného thrilleru, kou-
savé komedie a ostrých vizuálních efektů.

128 minut mládeži do 15let nepřístupný

2. července INDIÁN A SESTŘIČKA
neděle Česká republika-Indián a sestřička je film o lásce, odehrávající
18.30 hod. se v Prachaticích. Jeho námětem je příběh pětadvacetiletého

dělníka Františka, který inklinuje ke komunitě „bílých indiá-
nů“, a romské dívky Marie, zdravotní sestry z městské ne-
mocnice. 

91 minut mluveno česky mládeži přístupný

7. července TYGR A SNÍH
pátek Itálie-příjemná, inteligentní komedie režiséra a herce Roberta
21.00 hod. Benigniho o velké osudové lásce. Básník Attilio je lektorem

na univerzitě v Římě a právě publikoval sbírku svých prací
nazvanou „Tygr a sníh“. Bezmezně miluje kritičku Vittorii. 

121 minut mládeži do 15let nepřístupný

8. července ELIZABETHTOWN
sobota USA-když chcete najít sami sebe, musíte pořádně hledat. Ži-
21.00 hod. vot hrdiny filmu se ale aktuálně ocitl v „hororové“ fázi. Kvůli

chybě přišel o prestižní práci, dokonalou přítelkyni, a když
má pocit, že už ho nic horšího potkat nemůže, sestřin telefo-
nát mu oznámí úmrtí otce.

124 minut mládeži do 15let nepřístupný

Vstupenky je možno objednat na www 365dni.cz/kino/prelouc a s dokladem o re-
zervaci si vstupenku(y) přednostně vyzvednout za cenu aktuální v době prodeje nej-
později deset minut před začátkem představení.
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Pohledy do historie Přelouče

Přelouč na přelomu 19. a 20. století již nebyla ušlápnutým a zadluženým maloměstem - změ-
nila se v moderní město s průmyslovými závody, vyspělým školstvím, spojená železnicí, sítí silnic,
telegrafem a telefonem s celým světem.

K těmto příznivým změnám došlo během druhé poloviny 19. století, když na místo důchodního
v roce 1855 dosedl přeloučský rodák Jan Dítě. Bývalý hraběcí správce, vzdělaný s rozhledem a zku-
šenostmi, kterými převyšoval většinu místních. Do obecního hospodářství zavedl pořádek a prospe-
ritu. Když v roce 1892 zemřel, místní kronikář o této výjimečné osobnosti napsal: „... byl duší a pruži-
nou všeho pěkného a prospěšného, co se v posledních desetiletích stalo a provedeno bylo - vůbec
vše dobré a ušlechtilé našlo v něm zastánce.“

Proto krátce po jeho smrti bylo rozhodnuto, aby jeho zásluhy o město do budoucna byly viditel-
ně připomínány a to důstojným náhrobkem a zároveň i pomníkem v městských sadech. Bylo to prv-
ní sochařské dílo ve městě, které zpodobňovalo privátní osobu, nikoli postavu kanonizovanou, nebo
jinak známou z historie - člověka místního významu a s občanskými zásluhami. V tomto duchu
byly pojaty i nápisy na obou pomnících - sokl náhrobku na hřbitově lemuje konkrétní výčet zásluh,
kterými se Jan Dítě ve prospěch města přičinil. Oba pomníky mistrovsky ztvárnil významný český
sochař Bohuslav Schnirch.

Marcela Danihelková

Inzerce



1. 6. 1857 byl v Přelouči vysvěcen nový prapor ce-
chu obuvníků

1. 6. 1879 se narodil v Přelouči Ing. J. V. Myslík-
-Hyršovský, zakladatel radiotechnického závodu Zenit
v Přelouči (později Telefunken, Radiotechna a Tesla). Pů-
vodní závod založen dne 15. 12. 1921

1. 6. 1922 se narodil v Chrtníkách u Choltic
prof. MVDr. Antonín Holub, býv. profesor VŠ veterinární
v Brně a ředitel VÚ veterinárního lékařství v Brně-Med-
lánkách

1. 6. 1930 byl v Brlohu na Přeloučsku odhalen po-
mník padlým v 1. světové válce

1. 6. 1937 byla v Přelouči otevřena po druhé ex-
pozitura Okresního úřadu v Pardubicích (první existovala
1913-1928)

1. 6. 1946 převzal stát bývalé Elektrické podniky
města Přelouče, které nakupovaly elektr. energii z kolín-
ské elektrárny, později od VČESu Pardubice a prodávaly
ji drobným odběratelům

1. 6. 2000 zemřel Jiří Bezdička, obětavý kustod
Městského muzea v Přelouči

2. 6. 1892 zemřel přeloučský rodák, býv. městský
správce a čestný občan města Jan Dítě. Zasloužil se o zve-
lebení města a oživení kulturního života

2. 6. 1929 byla za velké účasti občanstva otevře-
na sokolovna v Přelouči

3. 6. 1850 vypukla v Přelouči cholera, kterou one-
mocnělo 236 lidí, z nichž 89 zemřelo. Cholera odezněla
až v polovině listopadu toho roku

3. 6. 1900 se narodil v Nové Vsi u Chotěboře Jo-
sef Smejkal, ředitel školy v Přibyslavi, od r. 1948 učitel
měšv. školy v Přelouči, v letech 1951-1953 její ředitel.
Autor informativní příručky „Přeloučsko“

3. 6. 1917 se narodil ve Světlé nad Sázavou
MUDr. Miloš Bašek. Své mládí prožil v Benešovicích
a Přelouči, věhlasný specialista nemoci ušních, nosních
a krčních, expert na Menierovu chorobu. Po únoru 1948
emigroval, pracoval na columbijské univerzitě v USA

3. 6. 1948 došlo ke znárodnění přeloučského cu-
krovaru. Do provozu byl uveden v roce 1868

4. 6. 1738 přišel do Přelouče nechvalně proslulý
jezuitský pater Antonín Koniáš, 14 dní tu kázal a pálil
„bludařské knihy“

4.6. 1845 byl v Přelouči zřízen poštovní úřad.
Do roku 1769 fungoval poštovní styk z Přelouče přes
poštovní sběrnu v Chrudimi, po roce 1769 patřila Pře-
louč poštou do Čáslavi a to až do r. 1826, kdy přešla opět
pod Chrudim až do zřízení vlastního poštovního úřadu
v r. 1845

4. 6. 1924 byl v Kojicích odhalen památník padlým
v I. světové válce, zhotovený sochařem Jiránkem z Hořic

5. 6. 1926 byla zahájena autobusová doprava na
lince Hradec Králové-Bohdaneč-Přelouč

5. 6. 1932 byl v Sopřeči na Přeloučsku slavnost-
ně předán veřejnosti nový obecní Masarykův dům

7. 6. 1876 se narodil ve Světlé n. S. PhDr. Eugen
Muška, pedagog, gymnasiální profesor, autor četných
publikací v oboru zeměpisu a vlastivědy, autor článku
„Kterak vznikl název Hloupá Přelouč“. Zemřel 16. 11. 1907
v Přelouči

7. 6. 1927 zemřel v Praze přeloučský rodák Fran-
tišek Brunner-Dvořák, akademický malíř, studoval v Pra-
ze a ve Vídni, studijní cesty uskutečnil v Německu, Itálii
a USA. Jedenáct roků žil ve Francii

7. 6. 1937 byla v Přelouči otevřena politická expo-
zitura

8. 6. 1892 se v Přelouči narodil Alfréd Eisner,
pedagogický pracovník, býv. ředitel obchodní akademie
v Pardubicích. Za války vězněn v Terezíně. Vydal řadu
populárně naučných publikací

8. 6. 1983 zemřel v Praze Rudolf Lužík, folkloris-
ta, literární historik, překladatel, knihovník a bibliograf.
Mládí prožil u rodičů v Přelouči. Studoval na Filozofické
fakultě UK v Praze, později působil ve funkci zástupce
šéfredaktora nakladatelství Odeon

8. 6. 1963 zemřel přeloučský rodák Antonín Dec-
ker, disponent Občanské záložny, zakladatel místního spor-
tovního klubu AFK Přelouč. Významná osobnost východo-
českého sportu

9. 6. 1965 se narodil v Čáslavi PhDr. Michael Za-
chař, vedoucí Pražského ústavu památkové péče, autor
a spoluautor odborných publikací. Mládí prožil s rodiči
v Přelouči

10. 6. 1910 zemřel v Praze přeloučský rodák, lé-
kárník, dobrodinec PhMr. Jindřich Tesánek. Spoluzaklada-
tel Městského muzea v Přelouči. Rodnému městu věno-
val 100 000 na podporu chudých dětí

10. 6. 1927 zemřel v Novém Bydžově přeloučský
rodák, mladší z bratrů Topičových, Alois Topič. Známý ces-
tovatel, uskutečnil celkem sedm cest do různých zemí světa.
Četné zoologické exponáty a národopisné předměty daro-
val školám a muzeím. Vydal publikaci o australské zvířeně

10. 6. 2005 zemřel v Přelouči Vlastimil Sojka, býv.
aktivní sportovec a trenér, kronikář košíkové, sportovní
dopisovatel

13. 6. 1937 byl v Přelouči odhalen bronzový pomník
Antonínu Švehlovi, předsedovi čs. agrární strany a býv.
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předsedovi vlády. Na počátku druhé světové války byl ukryt
před Němci, po válce nebyl nalezen

13. 6. 1938 byly v Přelouči zahájeny stavební prá-
ce pro budoucí vodovod města

14. 6. 1938 zemřel v Pardubicích Josef Hanuš, uči-
tel, spolupracovník reg. Časopisu „Krajem Pernštýnův“,
spoluautor vlastivědné monografie Pardubicko-Holicko-
Přeloučsko. Učil v Semíně, Bezděkově a Svinčanech. Byl
spoluzakladatelem přeloučského muzea

18. 6. 1917 se narodil v Přelouči Karel Černík, poz-
dější důstojník čsl. armády, účastník zahraničního odbo-
je. Po vyloučení z Vysoké válečné školy v Praze v r. 1948
v hodnosti majora, následoval svoji rodinu do Anglie

18. 6. 1933 byla do Přelouče ukončena dodávka
elektr. energie z Kolína a přepojena na pardubický ener-
getický okruh

18. 6. 1934 zemřel v Přelouči Josef Ledr st., peda-
gog, ředitel škol v Nových Dvorech a Uhlířských Janovicích.
Od r. 1915 žil v Přelouči. Sepsal Dějiny města Přelouče n/L,
Dějiny panství a města Nových Dvorů a Uhlířských Janovic

18. 6. 1961 zemřel v Brně František Jánský. Hudeb-
ní pedagog a skladatel, hudební základy získal u Fran-
tiška Kmocha, k němuž dojížděl od rodičů z Přelouče.
Působil v Petrohradě, Vídni, Lvově a Brně

20. 6. 1942 byla zastřelena v Praze za heydrichiá-
dy PhDr. Anna Zbořilová, rodačka z Přelouče. Hudebně
vědecká publicistka, pracovala v hudebním oddělení praž-
ské univerzitní knihovny. Její vědeckou rukopisnou pozů-
stalost zničilo Gestapo

20. 6. 2000 převzali zástupci obcí Veselí u Přelou-
če a Voleč z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Václa-
va Kluse rozhodnutí o udělení obecních znaků těchto obcí

21. 6. 1851 se narodil v Cholticích Bohdan Jelínek,
nadaný český básník, studium medicíny musel zanechat
pro nemoc. Psal lyrické básně, např. Milostné písně. Byl
přítelem Aloise Jiráska a Jaroslava Vrchlického

21. 6. 1936 byla na myslivně ve Svojšicích odha-
lena pamětní deska - nedaleko tvrze busta Julie Sýkoro-
vé-Havlíčkové, manželce Karla Havlíčka Borovského, rodač-
ky ze Svojšic. U pomníku promluvila senátorka Plamínková

22. 6. 1630 potvrdil císař Ferdinand II. Přelouči
všechna dosavadní městská privilegia

22. 6. 1936 pojmenovalo město Přelouč prostran-
ství před nádražní budovou a býv. továrnou EGO „náměs-
tím Dr. Ing. Otakara Trnky“, a to vzhledem k jeho záslu-
hám o vybudování přeloučského nádraží, byl vynikajícím
železničním odborníkem a rakouským ministrem veřej-
ných prací. Byl pardubickým rodákem

22. 6. 1996 převzali občané Svinčan u příležitosti
oslav 770 výročí obce prapor a znak obce, který jí udělil
Parlament ČR

22. 6. 1996 zemřel v Pardubicích přeloučský rodák
Miloš Svoboda, major ČSA, vítěz Velké pardubické Steeple-
chase v letech 1946 a 1952. V tomto dostihovém závodě
startoval celkem jedenáctkráte. Vydal kroniku „100 roční-
ků Velké pardubické steeplechase“

23. 6. 1939 byla v Přelouči zřízena Lidová škola
zemědělská

24. 6. 1942 byl popraven na Zámečku v Pardubi-
cích Miloš Stantejský. Své mládí prožil společně s rodiči
v Přelouči. Jako odbojový spolupracovník paraskupiny

Silver A byl za heydrichiády zatčen v Ležákách, kde pra-
coval jako účetní v kamenolomu

25. 6. 1936 byl jmenován čestným občanem Pře-
louče rodák z Dolní Rovně František Udržal, býv. čs. pre-
miér

26. 6. 1914 se narodil v Přelouči Ing. Jan Cholín-
ský, významný geodet a kartograf. Od 50. let minulého sto-
letí žil v Banské Bystrici. V mládí patřil k průkopníkům
džezové hudby v Praze, působil jako trumpetista v Gramo-
klubu Jana Šímy

26. 6. 1916 se narodil v Přelouči Jan Horyna, býv.
důstojník čsl. armády, v mládí talentovaný místní sporto-
vec, vynikající tenista, reprezentant armádního tenisu, za-
kládající člen přeloučského hokeje, úspěšný hráč kopa-
né a stolního tenisu. V této činnosti pokračoval i v dalším
působišti v Rychnově n/Kněžnou

27. 6. 1906 se narodil v Jankovicích František Vo-
ves, hudební pedagog, absolvent pražské konzervatoře.
Působil jako profesor hudební výchovy v Pardubicích,
později též dirigent Vč. divadla

28. 6. 1849 se narodil v Přelouči PhMr. Jindřich Te-
sánek, lékárník, dobrodinec. Působil v lékárnách četných
měst včetně ciziny. Byl spoluzakladatelem Městského
muzea v Přelouči. Městu Přelouči věnoval 100 000 na
podporu chudých dětí

29. 6. 1872 splynuly v Přelouči Privátní spolek a Zá-
bavní spolek v „Zábavní spolek“, který v roce 1884 přijal
jméno „Občanská beseda“.

František Hollmann
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NAUČNÁ LITERATURA
matematika
SHASHA, Dennis E.
Kybernetické hlavolamy dr. Ecca: 36 hla-
volamů pro hackery a ostatní matema-
tické detektivy. 
Praha: Mladá fronta, 2005.

vlastivěda
KOUTEK, Tomáš
Městské brány v Čechách: historická za-
stavení. 
Praha: Brána, 2003.

dějiny, druhá světová válka
EMMERT, František
Češi ve Wehrmachtu: zamlčované osudy.
Praha: Vyšehrad, 2005.

RICHTER, Karel
Dobývání domova, 1. díl. Osvobození 
Československa bez cenzury a legend
(1. část). 
Praha: Ostrov, 2005.

SCOTT-CLARK, Catherine
Jantarová komnata. 
Praha: Beta, 2006.

KRÁSNÁ LITERATURA
CAMUS, Albert
Švastná smrt. 
Praha: Garamod, 2006.

FERMINE, Maxence
Včelař. Praha: Metafora, 2006.

LUSTIG, Arnošt
Židovská trilogie, 3. díl. 
Tanga z Hamburku. 
Praha: Mladá fronta, 2006.

SHUSHKEWICH, Val
Winnie - skutečný medvídek Pú: příběh
kanadského černého medvěda.
Praha: Volvox Globator, 2006.

NEČAS, Luboš
Milena Dvorská: vyprávění o životě.
Praha: Ikar, 2006.

POEZIE
MOTÝL z obsidiánu: parafráze aztécké
lyriky. 
Praha: BB art, 2005.

ŽÁČEK, Jiří
Obejmi mě. 
Praha: Nibiru, 2004.

Nabízíme možnost příjemného poseze-
ní v letní čítárně (vchod z parku). Ote-
vřeno bude v červenci a v srpnu, vždy
v pondělí a ve středu od 9-17 hod.
a v úterý a ve čtvrtek od 9-15. 

J.K.
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Městská knihovna v Přelouči
nabízí nové tituly a zve k návštěvě

NARODILI SE:
Markéta Kováčová
Pražská

Filip Verunáč
Okružní

Alice Rališová
Smetanova

JUBILANTI:
Jakubíková Lidmila 75 let
Obránců míru

Sotonová Marie 75 let
Sluneční

Pilařová Jaroslava 75 let
Lhota

Husák Jiří 80 let
Labská

Bahníková Květuška 80 let
Mělice

Janeček Jaroslav 85 let
Sluneční

Buriánová Anna 86 let
Obránců míru

Vlasák Václav 86 let
Čáslavská

Pečenková Marie 86 let
Zborovská

Zajícová Marie 87 let
Na Vyšehradě

Kasalová Anna 88 let
Čechova

Kubovčík Štefan 92 let
Zborovská

Loukotová Růžena 93 let
Nádražní

Zumer Jaroslav 93 let
Lohenice

STŘÍBRNÁ SVATBA:
Kohoutek Jan a Lenka
Šolta Václav a Blanka

PŘELOUČÁCI
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Dne 30. 4. 2006 pořádala MO ČRS Přelouč rybářské závo-
dy v lovu ryb udicí, pro naše nejmladší členy. Již před šestou
hodinou ranní se začali trousit nedočkaví mladí rybáři. Poča-
sí však nepřálo, zima a déšv provázel děti celým závodem a na
úlovcích to bylo znát. Po zápisu a losování se mohli připravo-

vat na závod, který začal
signálem v 7 hodin. Během
závodu se ukázal, jak je
kdo připraven a jaké mu
přálo štěstí při losu. Po zá-
vodě si mohly děti zkrátit
čekání na konečné vyhod-
nocení zkouškou přesnos-
ti hodu na terč. K tomu je
povzbuzovala příjemná hu-
dební kulisa.

Ve startovním poli 85
rybářů bylo také 9 rybá-
řek, které se mezi chlapci
neztratily. 

První místo obsadil Jaro-
slav Svoboda, který nachytal
42 kusů ryb, druhé místo ob-
sadila Tereza Trkanová, která
již předcházející 3 ročníky su-
veréně kralovala a nachytala
5 kaprů a několik plotic a tře-
tí místo obsadil jeden z nej-
mladších účastníků Jakub Ví-
šek, který měl také 5 kaprů.

Celkem se ulovilo 152 ryb
loni 968 ryb. V úlovcích bylo
42 kaprů s délkou až 50 cm.

1. Svoboda Jaroslav 787 6. Šlapák Michal 278
2. Trkanová Tereza 518 7. Kučerová Hedvika 268
3. Víšek Jakub 516 8. Rob Pavel 224
4. Vokál Jan 357 9. Kutílek Michal 196
5. Stradiot Libor 357 10. Kurka Jaroslav,

Voňka Daniel 186
Závěrem chci ještě jednou pogratulovat vítězům i poraže-

ným za čestný boj. Také děkuji hlavnímu organizátorovi pa-
nu Standovi Novákovi a jeho realizačnímu týmu za perfektní
organizaci závodu. A za rok to zkusíme znovu.

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

Hospodářská komora nabízí prostřednic-
tvím InMP podnikatelům pomoc při roz-

voji jejich firmy. Ve spolupráci s oborovými informačními
místy (bývalá živnostenská společenstva) připravila „Obo-
rové příručky“ z různých oblastí podnikání. V příručce
podnikatel nalezne právní předpisy, praktické rady a jiné
důležité informace pro daný obor. Příručka je vhodná jak
pro začínající podnikatele vstupující na trh, kterým pora-
dí, jak si založit svou živnost, tak i pro zavedené podni-
katelé, kteří si mohou ověřit, zda ve svém oboru správně
aplikují legislativu a požadavky podnikání v praxi. Na In-
formačních místech pro podnikatele je k dispozici přes
200 různých oborových příruček. 

Seznam příruček naleznete na
internetových stránkách

www.khkpce.cz

V případě zájmu o kteroukoli 
oborovou příručku kontaktujte:
Expozituru RM Přelouč
Masarykovo nám. 25, 535 33 Přelouč
Tel.: 724 613 929
E-mail: LemberkovaI@inmp.cz, RMPardubice@inmp.cz
Úřední den ČTVRTEK od 8.00 do 12.00 hod.

Hasiči budou slavit
25. června uplyne 130 let od založení dobrovolného ha-

sičského sboru v Přelouči. Členové k tomuto výročí připravu-
jí oslavy, na které jste srdečně zváni. Plánovaný červnový ter-
mín musel být odložen. Rekonstrukce náměstí totiž nedovolí
využít celé plochy k výstavě moderní techniky a soutěžím, kte-
ré hasiči pro přeloučskou veřejnost připravují.

Oslava se uskuteční 1. a 2. září a vy všichni jste srdečně zváni.

1. září bude kromě pokládání věnců k památníkům slavnost-
ní schůze v Občanské záložně za účasti přeloučské veřej-
nosti 

2. září se na Masarykově náměstí uskuteční výstava moderní
techniky, požární sport, kterého se mohou zúčastnit nejen
děti, ale také dospělí.

Dětské rybářské závody „Mělice 2006“



Turné RC Přelouč - Švýcarsko, Francie
RC Přelouč mladší a starší žáci se zúčastnili turné ve Švý-

carsku a Francii ve dnech 7. - 15. 5. 2006. V ponděli 8. 5. 2006
sehráli starší žáci v Basileji přátelské utkání s výběrem sever-
ního Švýcarska a po velmi tvrdém utkání prohráli 25 : 50. Pak
jsme se přesunuli autobusem do Roche la Moliere. Ve středu
jsme navštívili muzeum - člověk a civilizace. Ve čtvrtek mlad-
ší žáci vyhráli školní turnaj v Roche la Moliere. V pátek jsme se
všichni účastnili orientačního pochodu společně s žáky školy
z Roche la Moliere. V sobotu se obě mužstva jak mladší tak
i starší žáci zúčastnili oficiálního turnaje v Roanne. Mladší žá-
ci vyhráli svoji kategorii a starší obsadili ve své skupině 3. mís-
to. V neděli jsme si prohlídli Monako a Monte Carlo. Navštívi-
li Oceanografické muzeum Jacquese Cousteau, vykoupali ve
Středozemním moři a pěšky jsme si prošli většinu tratě závo-
du F 1 - závod se jede v neděli 28. května. Večer jsme se vy-
dali na cestu domů přes Itálii a Rakousko.

zapsal Zdeněk Oczadlý

ŠKOLNÍ TURNAJ 4. a 5. TŘÍD 
Ve středu 24. 5. 2006 pořádal Rugby Club Přelouč na svém

hřišti 2. ročník rugby turnaje školních 4. a 5. tříd. Tohoto tur-

naje se zúčastnilo 10 mužstev 4. a 5. tříd ze škol - Přelouče
Masarykova, Přelouče Smetanova ulice, Semína a Živanice. Od
9 hod. ranní až 11 hodiny zápolily mužstva na čtyřech hřištích.
Každé mužstvo mělo svého patrona, kterými byli starší žáci
RC Přelouč. Rozhodčími celého turnaje zase byli mladší žáci
RC Přelouč. Časomíru obsluhoval bývalý hráč pan Mifek. Bar
a občerstvení obsluhoval Pavel Erik Čížek. Ozvučení hřiště ob-
staral Roman Krupka. Vedoucími turnaje byli Tomáš Černý, Zde-
něk Oczadlý a Lenka Kotrčová. Poháry za třetí, druhé a první
místo předával místostarosta Přelouče pan Payour. Všechny
mužstva dostala koláč z pekárny pana Kasky.

Konečné umístění na turnaji: 

4. třídy: 1. Turbo buldoci - ZŠ Přelouč Smetanova 4.B 
2. Živlíci - ZŠ Žvanice  
3. RC Smetánka - ZŠ Přelouč Smetanova 4.A 
4. Semínci - ZŠ Semín  
5. Ježci - ZŠ Přelouč TGM 4.A 

5. třídy: 1. Batolata - ZŠ Přelouč Smetanova 5.A
2. Adio experti - ZŠ Přelouč Smetanova 5.B
3. Rafváci - ZŠ Přelouč TGM 5.B
4. Skeletoni - ZŠ Přelouč TGM 5.A
5. Pepína - ZŠ Přelouč TGM 5.A

Konkrétní výsledky budou zveřejněny ve vývěsní skřínce pod
Záložnou naproti prodejny Impuls.

zapsal a zpracoval Zdeněk Oczadlý

Ve dnech 22. června - 25. června 2006 se uskuteční v na-
šem městě jubilejní 50. ročník celostátního žákovského turna-
je v kopané s mezinárodní účastí.

V termínu od 23. června - 24. června 2006 budou probíhat
finálová utkání o přeborníka starších a mladších žáků v ČR
v Třebíči.

V Čechách bojují o přeborníka Slavia a Sparta, na Moravě
je situace o něco jasnější, zde vede družstvo Sigmy Olomouc.

Sparta vzhledem k zahraničnímu zájezdu se do našeho tur-
naje nepřihlásila, naopak Slavia přihlášen je, ale v současné
době vede ligovou tabulku.

Situace je o to komplikovanější, že skutečně nemůžeme če-
kat do skončení ligové soutěže (18. 6. 2006) a tak celá proble-
matika je řešena ve spolupráci s komisí mládeže ČMFS a pří-
mo se sportovním ředitelem Slavie Praha.

V současné době jsou přihlášena následující družstva: 
FK SIAD Most (loňský vítěz), FK Teplice, SK Dynamo České Budě-
jovice, FC Hradec Králové, FC Viktoria Plzeň, SK Slavia Praha,
FK Mladá Boleslav, FK AS Pardubice, FC Baník Ostrava, FC Vítko-
vice, FC Tescoma Zlín, FC Vysočina Jihlava, PFK Piešvany, FC Ta-
tran Prešov, BŠK Bardejov, FK Dubnica n.Váhom a domácí FK.
O účast projevilo dále zájem družstvo žáků Bohemians Praha.

Pořadatelé věří, že se jim podaří dát dohromady kvalitní
šestnáctku. Při pohledu na současné ligové tabulky žáků je
zřejmé, že jde vlastně o to nejlepší, co v žákovské kategorii
existuje.
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Rugby Přelouč

Již tento měsíc…
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Muži A - Východočeská liga:

1. BK LOKO Trutnov 
2. Sokol PP Hradec Králové 
3. BVK Holice 
4. Spartak Choceň 
5. Vysoké Mýto 
6. Chlumec n. Cidlinou 
7. Chrudim 
8. TJ SPŠ Náchod A 
9. Hořice A

10. Česká Třebová
11. Sokol Přelouč A
12. Tesla Pardubice B
13. BSK TJ Jičín B
14. Nový Bydžov

Muži B - Oblastní soutěž:

1. TJ Jiskra Heřmanův Městec
2. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
3. BK Pardubice C
4. Sokol Přelouč B
5. Gymnázium Žamberk
6. SK Botas Skuteč
7. TJ Jiskra Ústí n. Orlicí
8. Sokol Pardubice

Ženy - Oblastní přebor:

1. BK LOKO Trutnov B 
2. Sokol Hradec Králové B 
3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 
4. Sokol Přelouč
5. BSK TJ Jičín 
6. SŠB Pardubice B 
7. TJ Jiskra Ústí n. Orlicí
8. TJ Pardubičky
9. SK Týniště n. Orlicí

10. SPŠ Náchod

Nejmladší minižáci - Oblastní přebor:

1. TJ Jiskra Havlíčkův Brod
2. BK Pardubice
3. Tesla Pardubice
4. SŠB Pardubice A
5. Sokol Přelouč
6. Studánka Pardubice

Mladší žáci A - Liga ČR

1. Sokol Písek 
2. BK Ústí n. Labem 
3. BK Snakes Ostrava 
4. Sokol Hradec Králové 
5. Sokol Přelouč 
6. BC Lokomotiva Plzeň 
7. Sokol Vyšehrad
8. BBK IVES Brno
9. AŠ Mladá Boleslav

10. BK NH Ostrava
11. B.A. Sparta
12. Sokol pražský
13. USK Praha 
14. BK Jihlava 
15. BK Synthesia Pardubice
16. BSK České Budějovice

Mladší žáci B - Oblastní přebor:

1. TJ Svitavy
2. TJ Turnov
3. BVK DDM Holice
4. Sokol Přelouč
5. Gymnázium Žamberk
6. Sokol Jilemnice

A jaký je časový program jubilejního ročníku, ve kterém by-
lo přihlédnuto i k MS ve fotbale v Německu, kde budou vrcho-
lit boje v základních skupinách.

Ve čtvrtek 22. června budou utkání v základních skupinách
zahájena v 7.15 hodin. Průvod městem za doprovodné účasti
ZUŠ Chlumec n.C. se uskuteční v 19.15 hodin se zahájením na
náměstí v 19.45 hodin. Ve 20.30 hodin přijme starostka města
zástupce zúčastněných družstev společně s pořadateli turnaje.

V pátek od 7.45 hodin do 12.00 hodin budou probíhat ještě
zápasy v základních skupinách, ve 14.00 hodin budou zaháje-
na utkání hlavní soutěže a soutěže útěchy.

V 19.45 hodin se uskuteční slavnostní schůze při příležitos-
tí konání 50. ročníku CŽT v sále Záložny.

V sobotu od 7.45 hodin do 18.15 hodin budou probíhat utká-
ní hlavní soutěže a soutěže útěchy. Večer ve 20.30 hodin se
uskuteční setkání trenérů, vedoucích, organizátorů a sponzo-
rů turnaje v sále KD ve Chvaleticích.

V neděli od 7.45 hodin začínají zápasy o konečné umístě-
ní. Finálové utkání má plánovaný začátek na 15.30 hodin.

Všechna utkání budou sehrána na hřištích v Přelouči.
Na 17.15 hodin byl plánován zápas ligových hráčů, býva-

lých účastníků CŽT. Bohužel tento smělý záměr pořadatelům
nevyšel. Řada hráčů projevila zájem sehrát zamýšlené utkání,
ale řada z nich bude již trávit dovolenou a řada z nich již bude
zapojena do příprav na další ligovou sezónu. 

Jen pro zajímavost, ve výběru 23 hráčů trenéra Brücknera
pro MS v Německu je 16 hráčů, kteří na turnaji v Přelouči hrá-

li. Jména všech hráčů, kteří se objevují v naší nejvyšší fotbalo-
vé soutěži a zahraničních soutěžích budou součástí almana-
chu, který bude vydán při příležitosti konání letošního ročníku.
Mimo jiné se i zde dozvíte o průběhu jednotlivých ročníků, dále
pak co bylo zaznamenáno o turnaji a řadu statistických údajů.

I když v termínu konání turnaje bude probíhat největší
svátek světového fotbalu v podobě MS v Německu, věříme, že
přijdete povzbudit naši nejmladší fotbalovou generaci a tak
vytvoříme důstojnou kulisu jubilejnímu 50. ročníku celostátní-
ho žákovského turnaje v kopané s mezinárodní účastí, který
je vlastně nejstarší v České republice.

Závěrečné tabulky basketbalové sezony 2005-06

Inzerce
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