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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

Rada města Přelouče
93. schůze rady města se konala
5. června.
Radní vzali na vědomí informativní zprávu týkající se návrhu koncepce
rozvoje veřejné zeleně ve vybraných lokalitách ve městě Přelouč a místních
částech. Podle této studie zahájil odbor
životního prostředí výběr lokalit, které budou komplexně řešeny. S plánovanými
návrhy vás budeme v našem měsíčníku
postupně seznamovat.
Na základě zveřejněné výzvy na stavbu nové kuželny v Nerudově ulici podalo svou žádost 10 firem. Losováním bylo
provedeno snížení počtu uchazečů na
pět a ti byly vyzváni k vypracování cenové nabídky. Hodnotícím kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky byla nejnižší
cena. Radní rozhodli, že nejvýhodnější
nabídku podala firma SOSTAF Heřmanův
Městec, nabídková cena 9 092 790 Kč,
druhý Rudolf Kmoch, Pardubice za cenu
9 852 356 Kč a třetí Realitní a staveb.
spol., Čáslav za cenu 9 959 195 Kč.
Starostka města také informovala
radní o pracovním jednání se zástupci
Diakonie ČCE. S přihlédnutím k finanční
náročnosti rekonstrukce objektu a ke
zpřísněným podmínkám v poskytování
sociálních služeb, které omezí počty klientů v zařízení, není Diakonie schopna nadále toto zařízení provozovat. Není proto schopna dostát finančním závazkům

vůči městu. Starostka navrhla poskytnout přiměřený čas na vyklizení objektu,
aby mohlo dojít k přemístění současných
klientů do jiných zařízení. Radní proto
doporučili zastupitelům schválit dodatek
kupní smlouvy. Vzájemné finanční vypořádání by řešili zastupitelé na zářijovém zasedání.
Radní se opět vrátili k problému parkování vozidel, a to zejména v ulici Pražská. V ulici parkují vozidla podnikatelé,
kteří zde mají své provozovny, majitelé
domů a nebo jejich nájemci a často tak

Zastupitelstvo města
Zastupitelstvo města Přelouče se konalo 15. června
Běžně se opakujícími body, které zastupitelé vzali na vědomí, byly zprávy výborů.
Ve zprávě o činnosti rady starostka informovala o písemném rozhodnutí právního zástupce vlastníků pozemků za benzinou. Na směnu pozemků, které město nabízí, právní zástupce
nepřistoupil. Město má zájem o odprodej pozemku a je i nadále připraveno jednat o ceně pozemku.
Zastupitelé schválili osazení parkovacích automatů v části ul. Pražská (kruhový objezd- spořitelna) a na Masarykově
nám. u Občanské záložny a vymezení zóny parkovacích ploch
na karty.
Ve věci vstupu zahraničního investora do VaK, a.s. zastupitelé jednomyslně neschválili návrh smlouvy o prodeji části
podniku a návrh smlouvy o provozování vodárenské infrastruktury mezi Vak Pardubice a Pardubickou provozní., a.s. Souhlasili s poskytnutím ručitelského prohlášení města Přelouče pro
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dochází k situaci, kdy pro zásobování
není žádný prostor. Radní se proto rozhodli doporučit zastupitelům schválit
zakoupení parkovacích automatů a současně vymezit parkovací místa pro stálé zájemce, kteří si zakoupí parkovací
kartu (více: Parkování v centru za poplatek).
Radní se dále zabývali úpravou rozpočtu města č. III, a navrhli zařazení částky 450 000 Kč právě na zakoupení tří
parkovacích automatů.
Komunální volby jsou plánované na
20. - 21. října. Radní doporučili stanovit
na volební období 2006-2010 počet členů zastupitelstva stejný jako doposud,
tzn. 21 členů.

Inzerce

společnost Vak, a.s. a stejně tak se smlouvou o prodeji aktiv
tvořících BČOV v Pardubicích - Semtíně mezi Vak, a.s. Synthesia, a.s.
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Stalo se
" 2. 6. se starostka a místostarosta zúčastnili slavnostní vernisáže výstavy Přelouč v běhu staletí, pořádanou ve spolupráci města a kulturní komise města
" 6. 6. navštívil starostku generální ředitel Synthesia a.s. Semtín ing. Procházka, na programu pracovního setkání byly informace o přijatých opatřeních v rámci informovanosti při
mimořádných situacích a aktuální problémy s provozováním
a rekonstrukcí čistírny vod v Semtíně, o jejímž eventuelním
nákupu bude hlasovat valná hromada VaK a.s., jejímž je město Přelouč významným akcionářem

" 10. 6. se místostarosta zúčastnil II. ročníku festivalu Stanislava Polanského
" 12. 6. jednal místostarosta s řediteli Základní školy Smetanova a Mateřské školy Za Fontánou ve věci organizace provozu vlivem přestavby MŠ Za Fontánou
" 13. 6. se zúčastnil tajemník porady tajemníků obcí s rozšířenou působností a pověřených obcí Pardubického kraje v Pardubicích
" 14. 6. jednala starostka a ved. odboru SMI p. Myška se zástupci Rybářského svazu Přelouč, jednalo se o pomoc ze
strany města při řešení problémů vzniklých rybářům novelou zákona o rybářství
" 14. 6. se starostka, místostarosta a pracovníci stavebního úřadu na pozvání ředitele f. Kiekert CZ. zúčastnili slavnostního
otevření nové výrobní haly této firmy, která postupně zaměstná 1000 nových pracovníků
" 14. 6. starostka a místostarosta slavnostně vyhlásili Reprezentanty školy 2005/2006
" 15. 6. jednala starostka se zástupci oddílu SK Nemošice, kteří na písnících Lohenice - Mělice vlastní sportovní areál, na
programu bylo řešení vzájemných majetkoprávních vztahů
" 15. 6. zasedal místostarosta v komisi výběrového řízení na
správce lesů města Přelouče
" 16. 6. 19. 6. a 21. 6. 2006 se sešla na městském úřadě pracovní skupina k řešení nálezu nebezpečných chemikálií
v katastru obce Chvaletice. Starostka, tajemník MěÚ, ved.
odboru stavebního a živnostenského za účasti Policie ČR,
Inspekce životního prostředí, zástupců Krajského úřadu Pardubice, f. Dekonta a zástupců MěÚ Chvaletice se dohodli na
společném postupu k zajištění a odborné likvidaci nalezených chemikálií
" 20. 6. se starostka spolu s cca 500 starosty zúčastnila I. národního setkání starostů, primátorů a hejtmanů v Praze.
Spolu se senátory, poslanci a zástupci některých diplomatických úřadů společně diskutovali na téma „Další budování našeho státu“
" 20. 6. místostarosta se zúčastnil závěrečného jednání přípravného výboru 12. ročníku Ceny FF v Praze
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" 20. 6. se tajemník zúčastnil setkání tajemníků obecních úřadů s rozšířenou působností s náměstkem ministra vnitra
a zaměstnanců úseku pro reformu veřejné správy v Brně
" 22. 6. se starostka a místostarosta zúčastnili slavnostního zahájení 50. ročníku Celostátního žákovského turnaje v kopané na Masarykově náměstí, starostka pak oficielně uvítala
účastníky letošního turnaje v prostorách Občanské záložny
" 23. 6. se starostka a ved. odboru SMI zúčastnili jednání valné hromady Přístav Pardubice, jehož je naše město členem
" 25. 6. při příležitosti slavnostního ukončení žákovského turnaje v kopané starostka předávala putovní pohár turnaje
vítěznému družstvu
" 27. 6. byla za účasti starostky a ved. odboru SMI na úřadě zahájena v souladu s předpisy kontrola čerpání státních prostředků na výstavbu dokončených bytových jednotek v Pardubické ulici, kontrolu provádí Finanční ředitelství Hradec Králové
" 27. 6. starostka zastupovala město na jednání valné hromady Regionální rozvojové agentury PK, jejíž je naše město
členem
" 28. 6. svolala starostka do Občanské záložny jednání řádné
valné hromady Svazku obcí Přeloučska, jehož je naše město spolu s dalšími 55 obcemi členem, jednalo se o hospodaření svazku v oblasti odpadového hospodářství za rok
2005 a o výplatě dividend členským obcím

Díky výbuchu, který poranil člověka, policie odhalila ilegální sklad jedovatého odpadu v areálu býv. Energostroje. Ve třech
halách jsou uloženy stovky tun nebezpečných chemikálií, některé se dají použít jako bojové látky.
Řešení likvidace nebezpečných látek je v rukách Pardubického kraje.
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Městské slavnosti
V sobotu 9. září se můžeme těšit na Městské slavnosti. Na
náměstí na vás budou čekat prodavači suvenýrů, cukrovinek
a drobných řemeslných výrobků, které zajímají především ty nejmenší. Odpolední program uvedou tradičně mažoretky z Chlumce nad Cidlinou s průvodem dětí, převlečených za postavičky
z pohádkových pořadů. V zábavném hudebním programu vystoupí Martin Maxa se svojí kapelou, Standa Hložek, Janika Kolářová, Šmehydlo a Kabát revival. Celým odpoledním pořadem
vás bude provázet Petra Polanská (z TV Prima).

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ KOMISE
MĚSTA PŘELOUČ
Pravidla pro získání grantu
Školská a kulturní komise je jeden ze stálých pracovních
a poradních orgánů městské rady. Posláním komise je podpora rozvoje kultury a školství na území města a jeho místních
částech. Komise hospodaří s kulturním a se vzdělávacím fondem; oba jsou součástí rozpočtu města Přelouče.
Žádost o finanční příspěvek může podat místní organizace nebo uskupení na jednotném formuláři. Ten je k dostání na
podatelně MÚ, na internetových stránkách města nebo v kanceláři místostarosty pana Pasoura. Žádost musí obsahovat
následující údaje: jméno žadatele, název akce (projektu), předpokládaný počet účastníků a jejich věk, termín akce, výši požadované částky, zdůvodnění žádosti (popis projektu), údaj o výdajích a příjmech, bankovní spojení.
Během roku 2006 se uskuteční dvě výběrová kola pro přidělení grantu. Uzávěrka podání žádostí bude 31. 8. 2006. O výsledku posouzení žádosti budou žadatelé vyrozuměni.
Po poskytnutí příspěvku bude sepsána smlouva o využití
dotace. Žadatel předloží následně vyúčtování, ve kterém prokáže, jakým způsobem byly přidělené finance využity.
Mgr. Zuzana Jánská
předsedkyně školské a kulturní komise

Uzavírka silnice II/333
Od 13. srpna do 21. srpna bude uzavírka silnice II/333 Přelouč (za křižovatkou se silnicí III/3220 směr Lohenice) po křižovatku se silnicí II/323 (přes Opatovický kanál Přelovice).
OBJÍZDNÁ TRASA:
1. Tranzitní doprava - II/333 Přelouč - I/2 Valy, Pardubice I/37 - I/36 Rybitví - Lázně Bohdaneč - I/36 Rohovládova
Bělá - II/323
ve směru od obce Strašov: III/3229 - Semín - Kladruby nad
Labem - Řečany nad Labem - II/322 - I/2 Přelouč
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2. Autobusová doprava a místní doprava: III/32220 Lohenice - III/32219 Mělice - II/333
Autobusové spoje budou zajíždět do obce Břehy, vždy z jednoho směru podle postupu stavebních prací.
Odbočení z II/333 na III/0361 směr Přelovice bude umožněno.

POZOR
změna ve vydávání rybářských lístků
Vyhláškou č. 239/2006 Sb., dochází od 1. července ke změně ve vydávání rybářských lístků. Tato změna se týká osob
mladších 15 let.
- osobě mladší 15 let je možno vydat rybářský lístek na
1, 3 a 10 roků.
- nevyžaduje se souhlas zákonného zástupce ani potvrzení školy, že je žákem ZŠ
Správní poplatky za vydání rybářského lístku
- osoby mladší 15 let:
1 rok - 50,- Kč

3 roky - 100,- Kč

10 let - 500,- Kč

Rozhodující je věk nižší 15 let ke dni podání žádosti o vydání RL.
Správní poplatky pro vydání RL
1 rok - 100,- Kč

- osoby starší 15 let:

3 roky - 200,- Kč

10 let - 500,- Kč

Sleva 50 % pro studenty českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství,
odborným pracovníků na úseku rybářství, mají-li provozování
rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám
ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

NOVÝ CESTOVNÍ PAS
Od 1. září bude
vydáván cestovní
pas s biometrickými prvky.
Prostřednictvím
fotoaparátu napojeného na počítač
bude sejmuta fotografie a celou
žádost o vydání
dokladu vyplní úřednice elektronickou formou.
Do 14 dnů bude
cestovní doklad
připraven k odebrání.
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Rekonstrukce pokračuje
Do konce srpna by měla probíhat rekonstrukce silnice na
Masarykově náměstí od budovy České spořitelny do úrovně
Občanské záložny. Stejně jako v ulici Pražská zde bude položena na chodnících zámková dlažba s živičným povrchem na
vozovce. V rámci stavebních úprav bude v této části vybudovaná i část cyklostezky směřovaná do Zborovské ulice.
Po dobu této uzavírky je stanovena následující objízdná
trasa: z Pernštýnského náměstí vyjedete na hlavní silnici ulicí
28. října nebo tak jako doposud Václavským náměstím na silnici II/333. Na Masarykovo náměstí bude příjezd možný pouze z kruhového objezdu ul. Zborovskou, průjezd bude rovněž
obousměrný.

Parkování v centru
za poplatek
Dopravní změny v centru města nebudou posledními,
kterých se motoristé dočkají. V nově zrekonstruované části Pražské ulice parkování vozidel zpoplatněno.
Po dokončení stavebních prací v Pražské ulici vzniklo více
než 20 nových parkovacích míst. Pouze pro služebnu Policie
ČR jsou vyhrazena dvě parkovací místa pro služební vozidla,
jiné výjimky nebudou podle rozhodnutí zastupitelstva udělovány. V Pražské ulici bude nově osazen automat na vydávání
parkovacích lístků, další dva budou na Masarykově náměstí
(u České spořitelny a u Záložny).
Zastupitelé se rozhodli stanovit na parkovací plochy takový režim, který zabrání dlouhodobému parkování nebo spíše
trvalému odstavení vozidel tak, jak jsme tomu svědky třeba
právě na Masarykově náměstí.

V polovině června se otevřela nově opravená část Pražské
ulice.

Ozdobou je sedm stromků slivoní, pro odpočinek zde budou zabudovány ještě tři lavičky.

Provoz z kruhového objezdu je veden ulicí Pražská a ulicí Komenského.
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Podle mínění zastupitelů je v tomto případě jediným možným regulačním prvkem instalace parkovacích automatů. Problém mají například obchodníci, kterým řidiči parkují před jejich prodejnami tak, že vozidla provozoven nemohou před
obchody zastavit a vyložit zboží. Některé plochy budou vyčleněny pro zájemce, kteří si zakoupí na vyhrazená místa parkovací karty. Pro tyto karty budou vyhrazena místa na parkovištích na Masarykově a Pernštýnském náměstí. Parkovací karta
bude vydávána pouze vybraným zájemcům na základě pravidel, stanovených ve vydaných nařízení města. Parkovací karty
si budou moci zakoupit osoby s trvalým bydlištěm v centru
města nebo osoby, které ve vymezené lokalitě podnikají podle
zvláštních předpisů. Cena parkovací karty je 6000Kč za rok. Parkovací karta je platná vždy od 1. dne následujícího měsíce, minimální platnost je 3 měsíce tzn. za 1 500 Kč. Podrobné podmínky stanoví nařízení obce č. 1/2006.
Počet vyhrazených míst bude upravován postupně podle
požadavků.
Na zbývajících plochách bude umožněno parkování po
zaplacení poplatku u parkovacího automatu tak, jak je to obvyklé v jiných městech. Základní cena je 20 Kč za hodinu,
nejkratší možný interval je 1/2 hodina za 10 Kč. Časově zpoplatněné parkovací plochy jsou v pracovní dny v době od 7.00 do
18.00 hodin, v sobotu od 7.00 do 11.00 hodin.

Přeloučský ROŠT
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Jak jsme volili v našem městě do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Pro porovnání uvádíme výsledky voleb v roce 2002 v Přelouči:
Česká str.sociálně demokrat.
Občanská demokratická strana
Komunistická str.Čech a Moravy
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33,12 %
23,49 %
17,57 %

Koalice KDU-ČSL, US-DEU
Sdružení nezávislých
Strana zelených

11,53 %
4,66 %
2,23 %
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Firma Kiekert, která dodává
zámky mnoha světovým automobilkám, slavnostně otevřela v polovině června novou výrobní a skladovou halu. Své uplatnění zde našlo
již 450 nových pracovníků.
Bude-li firma i nadále tak
úspěšná, přijme na přelomu
roku 2006/2007 ještě dalších
500-600 pracovníků.

Příjezdy a odjezdy autobusů na Pernštýnském náměstí vznikají nepřehledné a pro chodce nebezpečné situace. Řidiče, kteří
nedodržují zónu zákazu zastavení a stání, strážníci městské policie řádně trestají.

Pěvecký sbor J. B. Foerster slavil 85. výročí svého působení - jak
jinak než zpěvem. Gratulujeme!
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Sletové přípravy v sokolských jednotách a župách vrcholí. V Pardubicích předvedla svoji skladbu mladší děvčata v sestavě Rozkvetlá louka. Senioři nacvičili sestavu Ta naše písnička česká.
Na XIV. Všesokolský slet odjede počátkem července do Prahy
celkem19 přeloučských cvičenců.

Přeloučský ROŠT

Ohlédnutí

Poslední bytová jednotka v Pardubické ulici byla zkolaudována a předána do užívání. Za pomoci státní dotace město zajistilo výstavbu 76 bytů, které jsou již plně obsazeny.
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Do poloviny července dojde k úplnému vyklizení ubytovny
v Libušině ulici. Za pomoci státní dotace zde bude vystavěno
34 chráněných bytů pro seniory a zdravotně postižené občany.
Předpokládané náklady činí 28 milionů korun.

Slavnostního předání poslední bytové jednotky se zúčastnil také ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.

Školka navržená
architektem Janem Gillarem
bude zrekonstruována

V Občanské záložně byli vyhlášeni nejlepší žáci „reprezentantem: své školy. Ocenění obdrželi pamětní list společně s peněžitou odměnou.
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V červenci zahájila pardubická Labská stavební společnost práce na rekonstrukci Mateřské školy v ulici Za
Fontánou. Pět měsíců budou děti docházet do provizorně
vybavených tříd v budově bývalého Domu pionýrů. Do své
školky se vrátí už v prosinci letošního roku.
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Zprávy z radnice
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PARK U SOKOLOVNY
- NÁVRH PLÁNOVANÉ VÝSADBY ZELENĚ
Projekt rozvoje zeleně zahrnuje grafické zpracování s popisy jednotlivých
lokalit, které byly vytipovány k výsadbě
stromů, keřů a také k vybavení zahradním mobiliářem.

Ve městě byly vytipovány následující
lokality:
Park u Sokolovny
Pernštýnské náměstí
Parčík v ulici Hradecká

Zahrada u ZŠ Smetanova
Račanský rybníček
nám. 17. listopadu
vnitroblok Žižkova - Čs. Armády
blok Kladenská - Studentská

GRAFICKÝ PLÁN

1
2
3
4
5-6
7
8
9
10

katalpa
buk smuteční
jinan
dřezovec
šácholan
červenolistá jabloň
smuteční sakura
jedlovec
smrk

11
12
13
13-14
15
16
17
18
19

kulovitá slivoň - keře
červený dřiš|ál
skalník
hortenzie
obkovišeň
pěnišník
pokryvná růže
tavolník
jalovec pokryvný - trvalka

Chvála řidičům
Slunce jakoby chtělo dohonit všechno to, co během deštivého jara zanedbalo.
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20 levandule
21 bergénie
Tato poměrně reprezentativní plocha by
se mohla stát zajímavým sadovnickým
objektem. V současné době jsou v parčíku již některé uvedené dřeviny vysázeny.
Šedá místa číselně označena je plánovaná výsadba.

Místní písníky jsou v tropických vedrech obleženy stovkami lidí a o víkendech jsou všechna parkoviště obsazena. Nepovolené parkování přesto nemuseli strážníci dosud řešit.
Novela silničního zákona s bodovým systémem bude zřejmě
účinným nástrojem proti neukázněným motoristům.

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace

Trh práce
na Přeloučsku
Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 5. 2006 evidováno celkem
969 uchazečů o zaměstnání, což představuje oproti dubnu
snížení o 81 evidovaných uchazečů. Celková míra nezaměstnanosti v měsíci květen tedy činila v této oblasti 6,54 % (dle
původní metodiky).
K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např. Tetov (21,67 %), Vápno (21,05 %), Selmice
(16,67), Holotín (16,67 %), Urbanice (15,38 %), Labské Chrčice
(15,28 %), Sovolusky (14,93 %), apod. Nízkou míru nezaměstnanosti naopak zaznamenali obce Chrtníky (0 %), Mokošín
(0,89 %), Přepychy (2,36 %), Újezd u Přelouče (3,19 %). V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 6,04 % a z celkového počtu 53 obcí se umístila se svojí mírou nezaměstnanosti
na 20 místě.
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
6,21 % s celkovým počtem 5 034 evidovaných uchazečů.
Úřad práce v Pardubicích evidoval v okrese k 31. 5. 2006
celkem 1 396 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 3,6 uchazeče. Na Přeloučsku bylo k 31. 5. 2006 hlášeno na ÚP celkem

226 volných míst., z toho 112 v Přelouči. Na jedno volné místo
připadlo v měsíci květen celkem 4,3 uchazeče, v Přelouči pak
2,7 uchazeče.
Leoš Malina, DiS.
vedoucí pobočky

Informační místa jsou
opět blíže podnikatelům
Od 1. června 2006 rozšiřuje sí| InMP svou dostupnost, a to
prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na
adrese: http://inmp.komora.cz/. Podnikatelé zde mohou vepsat svůj dotaz a vybrat si Informační místo pro podnikatele,
které je pro ně teritoriálně nejdostupnější a které vyřídí jejich
požadavek.
Odpověs mohou požadovat e-mailem nebo si ji mohou
osobně vyzvednout na zvoleném InMP.
Snahou Informačních míst je co nejvíce ušetřit podnikatelům čas, který by museli věnovat vyhledání informací. Takto
svůj požadavek odešlou na InMP a mohou se plně věnovat
své podnikatelské činnosti.

Městská policie informuje
V minulém příspěvku jsem vám nabídl několik rad sloužících k ochraně
osobních automobilů, jízdních kol a osobních věcí. V dnešním, to pro změnu budou rady jak zabránit návštěvě nezvaných hostů. V závěru také připomenu,
že v oblasti Pernštýnského náměstí
platí „zóna zákazu zastavení“ a že od
1. 7. vejde v účinnost nový silniční
zákon č. 411/2005 (novela zákona
č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
„Léto budiž pochváleno“ říkají si jak
lidé pracující s vidinou zaslouženého odpočinku, tak kriminální živly s příslibem
opuštěných bytů naditých cennostmi. Návštěvě nezvaných hostů bychom měli zabránit dřív, než sbalíme kufry a vyrazíme
vstříc letním zážitkům.Pokud nechcete
pořizovat nákladné alarmy, můžete pro
ochranu svého majetku podniknout několik kroků, jež Vás stojí jen trochu času. Vynaložené úsilí se však může mnohonásobně vrátit. Jak odradit případného
nenechavce?
# Nezveřejňovat termín svého odjezdu
a pobyt na dovolené.
# Nechlubit se svou finanční a majetkovou situací.
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# Přerušit před odjezdem na dovolenou
dodávku zboží do domu.
# Zkontrolovat pečlivě dveře a okna zda
jsou skutečně zavřená.

# Nezatahovat závěsy, rolety a žaluzie,
protože zloději se lépe krade, není-li
na něj vidět.
# Vytvořit zdání, že je v bytě někdo přítomen. Pozor však na triky s visícím
prádlem na šňůře! Upoutá zbytečně
pozornost a i běžný kolemjdoucí si
všimne, že stejné tričko plápolá na
šňůře už týden, čili že majitelé nejsou
doma.
# Svěřit klíč od bytu důvěryhodnému
a spolehlivému sousedovi nebo pří-

buznému, který bude Váš byt pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní
schránku.
# Uložit žebříky a jiné nástroje, které by
pachatel mohl použít při vloupání do
bytu či domu
# Uschovat cenné věci a doklady do
bezpečnostní schránky nebo domácího trezoru.
# Zdokumentovat cennosti nejen formou
seznamu, ale i fotografií (zejména šperků), případně sepsat výrobní čísla přístrojů. Tyto informace pomohou v pátrání po odcizených věcech a pojiš|ovnám při likvidaci pojistné události.
Stále oblíbenější novinkou je napojení objektu na pult centralizované ochrany (PCO), kterým, jak jistě víte, disponujeme a v současné době je na něm připojeno kolem 90ti objektů. Jak systém
PCO funguje? „Do bytu se namontují čidla reagující na pohyb, zvuk či kouř, a ta
předávají signály přes ústřednu EZS do
pultu centralizované ochrany, kde jsou
hlášení vyhodnocována. V případě potřeby je tak okamžitě zajištěn výjezd hlídky
na potřebné místo. Po zákroku nezůstanou škody na majetku ani na zdraví.
Tato služba již dávno není pouze výsadou podnikatelů či jiných firem. Čím dál
častěji ji k plné spokojenosti využívají
soukromé osoby.
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BEZPEČNOSTNÍ MINIMUM
PRO KAŽDÉHO
ZVE ZLODĚJE
$ nekvalitní dveře
$ nekvalitní okna
$ pootevřená okna
$ pokud se Vaším přičiněním dozví, že
jste odcestovali na dovolenou
$ volně se vyskytující nářadí, žebřík a jiné náčiní, ulehčující práci zloděje
$ povědomost o Vaší finanční situaci
$ pokud již oknem spatří dobrou vybavenost domu či bytu - doporučujeme přinejmenším záclony
$ vědomí o anonymitě spolubydlících hlavně v panelových domech-sousedi o sobě nevědí, proto je přítomnost neznámých lidí neznepokojuje
$ otevřené světlíky
$ plná poštovní schránka
ODRADÍ ZLODĚJE
$ bezpečnostní dveře
$ mříže na oknech, dveřích
$ venkovní bezpečnostní rolety
$ samolepka informující o zabezpečení
bytu či domu alarmem či jiným bezpečnostním prvkem
$ cedulka informující o přítomnosti psa
$ světlo založené na detekci pohybu, viditelný kamerový systém, zvuky uvnitř
bytu a domu
$ hýbající se záclony, náznaky pohybu
v bytě, domě
$ bezpečnostní štítek zakrývající vložku
zámku
$ větší počet uzamykatelných vstupních
dveří
$ pravidelně vybíraná poštovní schránka

# Jak mnozí z Vás jistě zaregistrovali,
od 29. 5. platí v prostoru Pernštýnského náměstí „zóna zákazu zastavení“, vyznačená dopravní značkou
IP25a. Oprášíme společně znalosti
z autoškoly a zde se dovídáme, že:
Zóna s dopravním omezením č. IP25a
- označuje oblast, např. část obce, kde
platí zákaz nebo dopravní omezení, které se vyjadřuje symbolem příslušné značky na značce č. IP 25a. Značkou se především vyznačuje omezení vztahující se
k ploše, resp. oblasti (např.zákaz zastavení, stání, omezená rychlost). Omezení
vyplývající z významu značek, jejichž symboly jsou na značce č. IP 25a užity, platí
až k místu, kde je zóna (oblast) ukončena značkou č. IP 25b. Doplňující údaje
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o platnosti omezení pro některé druhy
vozidel se uvádějí ve spodní části značky vhodnými nápisy.
Jednoduše řečeno, jakmile vjedete
v ulici Hradecká do oné zóny se zákazem
zastavení, platí tato všude, dokud z ní
nevyjedete, tedy v celém prostoru nejen
Hradecké ulice, ale také na Pernštýnském
náměstí, také v ulicích Hálkova a Arnoštova. Parkování je dovoleno pouze
v místech označených jako parkoviště!
Platnost zóny je ukončena, až když projedu značku „konec zóny“ - IP 25b. Toto jsou všeobecně známé věci (nebo
spíše měly by být) pro všechny řidiče
s platným řidičským průkazem. Viz zákon č. 361/2000 Sb. o pozemních komunikacích.
Nicméně po 1. 7. 2006 by tento přestupek musel být ohodnocen jak blokovou pokutou 2 000,- Kč, tak odečtením
jednoho bodu z karty řidiče. Věřím, že jste
mě alespoň z části pochopili v tom, že
se naše organizace absolutně nevinně
dostala do nepříjemné situace, kdy z jedné strany je obviňována z „buzerace řidičů a zkázou místních obchodníků, kteří
jsou chudáci“ a z druhé strany z nečinnosti a flákání se, protože podle řidičů
autobusů pro ně nic neděláme a řidiči
si parkují, kde chtějí. Tolik asi na ukázku, jak se celé autobusové nádraží obrátilo doslova proti nám. Ze složky preventivní a zajišOující veřejný pořádek se z nás
stávají represivní dopraváci. Bohužel.
O tom, kde a jaké je dopravní značení stanoveno nejen na území města,
Městská policie NEROZHODUJE a ani
ho nestanovuje! - pouze se v maximální možné míře snaží aby bylo respektováno.
(pozor, po 1. 7. pokuta 2000,- Kč
a -1 bod z 12ti možných!!!)
# Od 1. července 2006 nabude účinnosti zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, který novelizuje v současnosti platný zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
Novelizace pravidel silničního provozu byla vyvolána zejména nutností
zvýšit bezpečnost na našich silnicích, snižovat počet usmrcených a zraněných v důsledku dopravních nehod.
Novelizace pravidel silničního provozu je v zásadě postavena na nových
preventivních opatřeních (povinné používání dětských zádržných systémů na
všech druzích pozemních komunikací,

povinné používání cyklistických přileb do
18 let, celodenní svícení za dne za nesnížené viditelnosti po celý rok) doplněných opatřeními v oblasti represe směřované zejména na ty řidiče, kteří se opakovaně dopouštějí dopravních přestupků.
Tito řidiči musí od 1. července počítat nejenom s bodovým systémem hodnocení
řidičů, ale i s podstatně vyššími peněžitými sankcemi za dopravní přestupky.
Současně nový zákon dává nové pravomoci Policii ČR, která bude moci ve vybraných případech na místě zadržet řidičský průkaz, zabránit řidiči v další jízdě, případně vyžadovat kauci. Městské
a obecní policie budou moci měřit dodržování nejvyšší dovolené rychlosti.
Veškeré informace najdete na stránkách www.novapravidla.cz. Doporučuji si tato důkladně prostudovat. Některé
informace rovněž naleznete na vývěsce
umístěné na budově městské policie.
V případě jakýchkoli dotazů a problémů
se Vám budu snažit pomoci a nalézt poskytnout odpověs.
A nyní již k událostem od 19. května 2006 do 19. června 2006:
% dne 19. 5. v 22. 35 hod. vyjíždí hlídka
na partu mladíků, která ruší veřejný
pořádek před Maddoxem. Zde už domluva nestačila, mladíkům byla po
zklidnění uložena bloková pokuta.
% Dne 20. 5. v 04.10 řeší hlídka rvačku
v baru Montana, kde byl dokonce poškozen kulečníkový stůl. Po zklidněné aktérů byla z důvodu způsobené
škody - podezření ze spáchání trestného činu přivolána PČR, která si případ převzala.
% Téhož dne v 10.35 jsme byli upozorněni na řidiče, který před jízdou požil
alkohol a jezdí po Přelouči. Pomocí
kamer byla jeho jízda a také směr zachycen. Řidič byl poté zastaven a dechovou zkouškou se u něho požití alkoholu skutečně prokázalo.
% 21. 5. v 16.40 řeší hlídka společně
s PČR oznámení o velkém hluku u sousedů. Zde docházelo k vzájemnému
napadání manželů. Přestupek bude
mít dohru u přestupkové komise.
% 23. 5. v 19.10 hlídka vyjíždí k jednomu
ze zdejších podniků, kde se pod schody hodlal ubytovat hlídce známý opilec. Ten byl z místa vykázán, vše po
sobě uklidil a byl odeslán k domovu.
% 24. 5. v 00.15 hlídka uklidňuje partu
mladíků, která ruší veřejný pořádek

Přeloučský ROŠT
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hlasitou hudbou. Tentokráte stačila
důraznější domluva. Mladíci produkci ihned ukončili.
% Téhož dne v 19.05 hlídka vyjíždí k čerpací stanici, odkud odjel zákazník bez
zaplacení. Naštěstí se v blízkosti pohyboval pozorný svědek, který si stihl
zapamatovat registrační značku vozidla. Po dalším prošetření a zjištění
totožnosti majitele vozidla bude věc
předána příslušnému orgánu k rozhodnutí.
% 25. 5. v 00.45 hlídka na žádost výpravčího ČD musí z prostoru nádraží
vyvádět opilou bezdomovkyni.
% 27. 5. v 15.50 hlídka zajiš|uje zloděje
z marketu Penny. Po zjištění celé věci
a ověření jeho kriminální minulosti
mu byla uložena bloková pokuta.
% 29. 5. v 13.30 jsme byli opět pozornými občany upozorněni na podezřelý
pohyb osob na Židovském hřbitově.
Hlídka po příjezdu tentokráte zjistila,
že zde pracují dva restaurátoři, takže
bylo vše v pořádku. I takovéto poznatky jsou však velice důležité a jsme za
ně rádi.
% 30. 5. v 12.40 hod. tentokráte pro četnost „zlodějů“ v marketu PLUS společně s PČR zajiš|ujeme a předvádíme
několik Romů, kteří si zde neoprávněně přisvojili věci za několik tisíc
korun.
% 1. 6. v 02.15 byl na jednom z parkoviš| zpozorován muž, který „vyháčkovával“ osobní automobil. Byl zajištěn,
ale dalším šetřením prokázal, že si zabouchl své vozidlo. Vozidlo mu bylo
strážníky otevřeno, a tak mohl š|astně odjet.
% 2. 6. v ranních hodinách hlídka trochu
kuriozně odchytává fretku v areálu
mateřské školy.
% 3. 6. v 13.40 občané oznamují, že do
jednoho z neobydlených domů vlezly
neznámé osoby. Hlídka na místě zajistila dvě nezletilá děvčata, která si
šla do útrob zřejmě zakouřit. Bylo jim
důrazně domluveno.
% 5. 6. v ranních hodinách hlídka zajiš|uje nalezené značkové horské jízdní kolo. Jednalo se v krátké době již
o druhý nález, poměrně drahého a kvalitního kola. Pro jedno z nich se š|astný majitel zakrátko dostavil, druhé
i nadále leží u zajištěných věcí.
% 7. 6. v 09.30 spatřil majitel pozemku,
jak mu z něho Romové kradou žele-
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zo. Okamžitě nás informoval a naprosto správně vyčkal příjezdu hlídky. Ta
na místě podezřelé zadržela i s ještě
neodcizeným železem a z důvodu podezření ze spáchání trestného činu je
předala PČR ke sdělení obvinění z krádeže vloupáním.
% 8. 6. v 16.30 je hlídka přivolána k malé dopravní nehodě. Po zklidnění obou
aktérů byla pořízena fotodokumentace a oba se po vzájemném předložení dokladů smírem dohodli.
% 10. 6. v 02.10 nás pozorný občan telefonicky upozorňuje na to, že kouká
z okna na psa, který se dobývá do králíkárny a trhá králíky. Hlídka jí známého psa (rotvajler) zahnala a vyrozuměla majitele, který si ho odchytil.
Byla mu ihned uložena max. pokuta
1000,- Kč. Králíkárna i její obsah naštěstí zůstaly takřka nedotčeny.
% 12. 6. během dne vyjíždí hlídka 3x na
rojící se včely. Od počátku měsíce
téměř 10 obdobných případů. Pokud
se nejedná o bezprostřední ohrožení zdraví, hasiči odchyt neprovádějí,
jsou ale informováni včelaři, kteří odchyt roje provedou. Proto nás vždy
a včas informujte!
% 13. 6. v 15.30 hlídka vyjíždí na údajného zfetovaného sebevraha do obce Břehy, který se pokouší skočit pod
jedoucí vozidla. Byl zajištěn hlídce
známý problémový mladík. Při přivolání záchranné služby (údajně spolykal krabičku ibuprofenu) vytáhl na
strážníka nůž s úmyslem tohoto bodnout. Proti útočníkovi byly použity
hmaty a chvaty sebeobrany, byl spacifikován a přiložena služební pouta.
V současné době ho čeká obvinění
z trestného činu útoku na veřejného
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činitele. (Mladík měl ještě v krvi více
jak 2 promile alkoholu.)
% 14. 6. v 07.09 hlídka poskytuje první
pomoc seniorce napojené na pult centralizované ochrany, která doma upadla a nemohla se dále pohybovat. Ta
stisknutím tísňového tlačítka, které
nosí u sebe, hlídku přivolala.
% 15. 6. v 17.08 je hlídce oznámen nález
mláděte orla. Hlídka mládě zajistila
a předala odborníkům do Ekocentra
Paleta.
% 16. 6. v 03.20 hlídka objevila dokořán
otevřený dům. Majitelé byli vzbuzeni
a velice rádi si „zamkli“, na což v podvečer zapomněli.
% 17. 6. v 19.50 si pozorný mladík všiml
otevřeného vozidla. Majitel byl kontaktována a neporušené vozidlo si s díky zabezpečil.
% 18. 6. v 12.00 hlídka pomáhá hledat
ztracené štěně rotvajlera. Do hledání
se zapojily i kamery a po chvíli bylo
štěně majitelce předáno. Ta byla také
o volném pohybu psů řádně poučena.
% 19. 6. v 00.10 hlídka asistuje u převozu nadrozměrného nákladu u kruhového objezdu, aby nedocházelo
k dalšímu ničení obrub. Po domluvě
s Ředitelstvím silnic a dálnic budeme
vždy o takovémto nákladu informováni, abychom majetek města dokázali
ještě lépe zabezpečit.
Toto je přehled zajímavějších událostí
z naší práce za uvedené období.
Ještě připomínám naše telefonní čísla: 466 959 660, tísňová linka 156, fax:
466 094 104, mobilní tel.: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz
Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč

Nad vašimi dotazy
V Roštu jsem se dočetl, že rekonstrukce mateřské školy Za Fontánou bude stát 10 mil. korun. Proč rekonstrukce,
když je Kladenská školka nevyužitá?
„Mateřská škola Za Fontánou nesplňovala dané hygienické předpisy, proto město muselo přistoupit k celkové rekonstrukci. Po dokončení bude mít školka
2 oddělení. Od září loňského roku bylo
do Kladenské školky převedeno jedno

oddělení ze školky Za Fontánou, kapacita je proto plně využita.
Požadavky
rodičů na umístění předškolních dětí v našem městě jsou
plně zabezpečeny“, sdělil místostarosta města J. PaYour.
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Základní škola
Smetanova ul.

Sportovní olympiáda
okresu Pardubice
Naše škola získala celkově 9. místo z 32
škol okresu a 1. místo z mimopardubických
škol. Úspěch následovalo převzetí poháru
a diplomu na radnici v Pardubicích. Pohár za
žáky přebíral Daniel Mazal z 8.B.

Vítězné družstvo chlapců ve vybíjené

ském kole získala „bronzové“
3. místo a 3. května v Domě
hudby v Pardubicích převzala
ocenění - diplom a knižní odměnu.
Blahopřejeme.
Mgr. V. Jelínková

Přírodovědná soutěž
Poznáte živočichy a rostliny, které kolem
sebe vidíte? Některé děti je znají velmi dobře. Ukázaly to dne 31. 5. 2006, kdy se na naší škole konala přírodovědná poznávací soutěž. Zúčastnilo se jí 28 žáků z 3. až 5. tříd.
V kategorii 3. tříd se na 1. místě umístila
Lenka Fričová, na 2. místě Jana Neubauerová a na 3. Mikuláš Černohlávek. Všichni jsou
ze 3.B.
V nejsilněji obsazené kategorii 4. tříd získala 1. místo Tereza Luňáková ze 4.A, na
2. místě jsou Jiří Šafránek, Ladislav Roušar
a Jana Mačková ze 4.B, na 3. místě Lucie
Pravdová také ze 4.B.
Kategorii 5. tříd vyhrála Hana Chalupová z 5.B, 2. místo obsadila Barbora Krejzlová z 5.B a 3.místo patří Haně Kováčové z 5.A.
Všem soutěžícím žákům děkujeme za
účast, výhercům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole této soutěže.
Mgr. V. Mňuková, Mgr. Z. Jánská

Rozloučení s devádáky

Vítězné družstvo dívek ve vybíjené
Z posledních výsledků olympiády:
Vybíjená 6. tříd: dívky i chlapci získali
1. místo v okrskovém kole, dívky 3. místo
a chlapci 6. místo v okresním kole. Nejlepší
hráči: Aneta Burešová 6.A a Robin Vorlíček
6.A, Jan Kohout 6.B.
V odbíjené chlapci získali 5. místo.
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. H. Neradová

Adopce na dálku
Již několik let formou „Adopce na dálku“
podporujeme dvě indické dívky, aby mohly
získat vzdělání. I letos jsme pro ně na další školní rok uspořádali finanční sbírku. Vybrali jsme celkem 14 000 Kč, z nichž je pro
Monicu a Eliz určeno 10 000 Kč. Zbývajících 4 000 Kč jsme poukázali nadaci „Kapka naděje“ pro děti nemocné leukémií.
Mgr. V. Jelínková

16. 6. proběhl sportovní den pro II. stupeň. Po různých disciplínách se celkovým
vítězem stala třída 8.B, 2. místo získala 7.B
a 3. místo 8.C.

se již tradičně uskutečnilo v Záložně 27. 6.
za účasti hostů, rodičů a pedagogického sboru. Absolventi obdrželi z rukou svých třídních učitelek Mgr. Dolanové, Mgr. Tomanové a Mgr. Holcové pamětní listy, které jim
budou připomínat základní školu.
Do další životní etapy jim hodně štěstí popřáli místostarosta MÚ p. Pasour, předsedkyně Klubu přátel pí Machová a předseda
Školské rady p. Plecháček. Za pedagogický
sbor se s vycházejícími žáky rozloučil a hodně úspěchu popřál ředitel školy Mgr. Jelínek.

Reprezentant 6.A ve skoku do dálky
Ve vybíjené smíšených družstev vybojovala 1. místo 8.B. Vítězům blahopřejeme a všem
soutěžícím děkujeme za obrovské sportovní
nadšení.
Mgr. Jelínková, Mgr. Neradová

Na závěr školního roku
chci jménem vedení školy popřát našim absolventům - žákům 9. tříd
hodně úspěchů na jejich dalších působištích,
poděkovat svým kolegyním a kolegům za dobrou celoroční práci a pochválit žáky, kteří získali úspěchy v soutěžích.
Všem pak přeji hezké
prázdniny a čtenářům
Roštu krásné léto.
Mgr. F. Jelínek
ředitel školy

Červen
byl bohatě naplněn akcemi, zejména exkurzemi a výlety. 6.-7. třídy navštívily představení ZUŠ - Hobit (podle knihy Pán prstenů),
v rámci předplatného zhlédli žáci dvě představení ve VČD Pardubice.
2. června se na I. stupni konal Dětský
den naplněný soutěžemi a hrami.

Z 1. st. převzaly ocenění Reprezentant školy
Lucie Novotná a Hana Chalupová

Evropa ve škole
byla jednou z letošních literárních soutěží.
Svojí prací Každé místo má svůj charakter
na téma Duch evropského společenství se jí
zúčastnila Alina Kulakovská ze 7.C. V kraj-
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Některé soutěže vyžadovaly
„pekelné soustředění“

Z 2. st. převzali ocenění Reprezentant školy
zleva T. Trkanová, A. Leksová, T. Husák,
A. Kulakovská
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AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Vybíjená
Ve středu 24. 5. 2006 jsme se zúčastnily finálového turnaje XII. olympiády dětí a mládeže regionu Pardubice ve vybíjené dívek 6. tříd. Tam jsme
postoupily z místního okrskového kola.
Tady už byly soupeřky nad naše síly, ve skupině jsme se také utkaly s pozdějším celkovým vítězem. Všechno jsme neprohrály, dosáhly jsme s jedním soupeřem ve skupině nerozhodného výsledku
„plichty“ a mohly jsme možná i jednou vyhrát. V dané chvíli to bylo asi naše maximum. Dobře jsme
si zasportovaly a také si poměřily síly s ostatními
školami.
Dívky ze 6. A, B

Zdechovice Cup 2006
Dne 26. 5. 2006 se konal ve sportovní hale
ZŠ Chvaletice 15. ročník okresní olympiády ve vybíjené pod názvem Zdechovice Cup 2006.
V otevřené kategorii (v týmu minimálně dvě
dívky) se utkalo devět družstev z devíti základních
škol pardubického okresu. Základní školu Masarykovo náměstí Přelouč reprezentovali žáci ze třídy
5. A - Michal Málek, Tadeáš Knížek, David Verunáč,
Kateřina Dvořáková, Tomáš Klusák, Martin Votápek
a Michal Vosáhlo. Ze třídy 5. B nastoupili žáci - Michaela Fejlová, Petr Šanda, Martin Vopatřil, Robin
Blažek, David Janda a Renáta Mrštíková. Naše družstvo nastoupilo postupně proti družstvům ZŠ Zdechovice, Mikulovice, Pardubičky a ZŠ Benešovo náměstí Pardubice. Naše škola vybojovala pěkné čtvrté
místo. Všem zúčastněným žákům patří velké poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. D. Kutilová

Papír, papír, ...
Ve dnech 24. - 26. května vyvrcholila soutěž třídních kolektivů ve sběru starého papíru. Dětem se
podařilo nashromáždit celkem 16 100 kg papírového odpadu. Finanční výtěžek byl rozdělen mezi třídní kolektivy a RR SRŠ při ZŠ Masarykovo náměstí.
Nejúspěšnějšími byli žáci ze 3. A, 2. tř. a 3. B.
Všem, kteří se do této akce zapojili, děkujeme.
Mgr. K. Pokorná

V knihovně
Prvňáčkové ze ZŠ Masarykovo náměstí využili v letošním školním roce nabídky Městské knihovny v Přelouči a zúčastnili se besed, které knihovna
pořádá.
Na začátku školního roku se děti seznámily
s provozem knihovny a prohlédly si její prostory.
S paní knihovnicí si potom povídaly o pohádkách,
jednu si samy zahrály.
Nyní před prázdninami se žáci podívali do knihovny znovu. Dostali úkoly, na kterých prokázali své
čtenářské dovednosti. Proto byli všichni „pasováni“
na čtenáře a „Paní knížka“ je přivítala do svého kouzelného království.
Děti získaly čtenářský diplom, malou sladkou
odměnu a pozvání, aby se staly stálými čtenáři této knihovny.
Děkujeme celému kolektivu Městské knihovny v Přelouči za připravený program, který byl pro
všechny příjemným zážitkem.
Mgr. I. Richterová

V kategorii 6. tříd - 8.
9.
7. tříd - 4.
9. tříd - 5.
6.
7.

místo
místo
místo
místo
místo
místo

Karolína Švejdová
Lenka Kopáčová
Sabina Deverová
Filip Devera
Nikola Robová
Kateřina Skalová
Mgr. M. Skálová

Celá čtvrtá třída naší školy si pochutnala na zeleném
trávníku. Získala totiž zvláštní ocenění za skupinovou práci (pod vedením p. uč. V. Káňové) v rámci
výtvarné soutěže k příležitosti ŽÁKOVSKÉHO TURNAJE V KOPANÉ tradičně pořádaného v našem městě. Cenu předal osobně p. Daněk.

Basketbal - Chvaletice
V pátek 9. června se zúčastnilo smíšené družstvo chlapců a dívek z 5. - 7. tříd turnaje v košíkové, který pořádala ZŠ Chvaletice. Jelikož nás pořadatelé přidělili do kategorie žáků a žákyň 8. a 9. tříd,
kde byla družstva složena z hráčů podstatně vyspělejších, je naše konečné 4. místo ze sedmi týmů
velkým úspěchem. Za naši školu nastoupili: R. Blažek, N. Bachurová, S. Deverová, N. Švejdová, N. Žáková, H. Kučerová, K. Kučerová, J. Pospíšil, M. Tichý
a L. Vlk. Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Bc. Martin Bulušek

Občanská záložna pro nás
Stalo se již tradicí, že těsně před závěrem školního roku patří Občanská záložna na jeden den žákům naší školy. Co se tam děje zajímavého? Rozloučení se žáky 9. ročníků a s tím spojený další
slavnostní program. Tentokrát obdrželo pamětní listy 55 vycházejících chlapců a dívek.
Nedílnou součástí tohoto shromáždění je oceňování nejlepších jednotlivců z každé třídy. Tedy
celkem 16 vybraných žáků a žákyň se představilo
zaplněnému sálu a převzalo knižní odměnu jako
vzpomínku na školní rok 2005/2006.
Byli to:
I. A Filip Marek
I. B Lukáš Jirka
II. Karolína Říhová
III. A Iva Nedělková
III. B Anna Dmejchalová
IV. Pavlína Hačková
V. A Daniela Petržilková
V. B Robin Blažek

VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
IX. A
IX. B

Keramický kroužek pod vedením p. uč. V. Šorfové
a p. uč. D. Staňkové uspořádal výstavku svých prací. Kroužek navštěvují děti již od 1. třídy.
Líbí se Ti krásné výrobky? Přijs si je k nám vyrobit.

Jakub Pleskot
Robin Medňanský
Luboš Ďatko
Anna Pokorná
Nikola Havlíčková
Linda Krausová
Lukáš Prochocký
Nikola Robová

V závěru slavnostního odpoledne se představili členové volitelného předmětu stud. tvořivost
a sboru Roš|ák a svým vystoupení dali odcházejícím žákům i všem ostatním v sále malý dárek.

Ve středu 14. června byla předána našim dětem
CENA REPREZENTANT ŠKOLY. Pro letošní školní
rok se jimi stali tito žáci:

Školní rok 2005/2006
skončil, nový školní rok 2006/2007 je již připraven.
O všem podstatném se, vážení čtenáři Roštu, můžete dozvědět na stránkách www.zsmn.xf.cz.
Děkuji všem kolegům a kolegyním za všechnu
práci odvedenou během roku, děkuji rovněž žákům
a žákyním, kteří se snažili o co nejlepší výkony.
Přeji všem žákům, spolupracovníkům, rodičům
i vám, čtenářům, pěkné léto a těším se nashledanou nad dalším číslem Roštu.
Mgr. Věra Pětioká, ředitelka školy

Naši přírodovědci
Dne 8. 6. proběhlo v Pardubicích okresní kolo přírodovědné poznávací soutěže, kterého se již
tradičně zúčastnili i žáci naší školy. V praktickém
určování rostlinných i živočišných druhů za velké
konkurence obsadili velmi pěkná místa.

7-8 / 2006

Jak jsme snědli fotbalové hřiště

zleva nahoře: F. Devera, J. Čížek, L. Prochocký
zleva dole: K.Dvořákova, L. Malinová, L. Krausová
BLAHOPŘEJEME!

15

Přeloučské školství

!

Před závěrem
školního roku
& Maturanti definitivně opustili naše gymnázium, krátkou bilancí se vracíme k jejich závěrečnému vystoupení na naší škole.
K maturitním zkouškám přistoupilo celkem 55 studentů posledních ročníků, z nich 26 prospělo s vyznamenáním - 15krát
se jednalo o samé jedničky, 29 studentů prospělo, jeden žák
nesplnil podmínky uzavření ročníku a bude konat maturitní zkoušky v září. Nejen na základě těchto výsledků byli již
někteří absolventi přijati k dalšímu studiu na VŠ. Ostatním
přejeme mnoho úspěchů u přijímacích pohovorů.
& S pochvalou a věcnou odměnou míří do pražských vysoko-

školských lavic také tři nejúspěšnější z celoroční matematické soutěže profesora O. Černohlávka - J. Klečka a M. Špaček
(ČVUT - fakulta jaderného inženýrství) a Mikuláš Ferjenčík
(UK - matematicko-fyzikální fakulta)
& Poprvé s maturitním vysvědčením naši studenti obdrželi také protokol „Maturita nanečisto 2006“ celostátního testování
CERMAT žáků posledních ročníků všech škol ČR s celkovými velmi potěšujícími výsledky, které jsou uvedeny v následující tabulce (úspěšnost řešení v %):
Gy Pre Gy ČR
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Občanský základ
Matematika

81,7
85,0
80,9
68,8
82,4

79,7
84,0
88,3
68,2
74,6

Gy, SOŠ a SOU ČR
68,6
68,4
65,3
62,0
51,7

Až na Nj, kde byl velmi malý počet testovaných, jsme se ve
všech ostatních předmětech umístili v horní polovině pořadí
gymnázií ČR, nejlépe pak v matematice na 39. místě z 250 škol
všeobecného zaměření.
& Výčet největších úspěchů studentů našeho gymnázia v letošním školním roce ještě doplníme výkonem M. Stránského
z třídy septima v olympiádě Aj. Po 2. místě v okresním kole
a vítězství na krajské úrovni se Milan společně s dalšími
soupeři podělil v celostátním kole o 4. místo. V olympiádě Čj
v pardubickém okrese v kategorii SŠ zvítězila V. Dvořáková
ze 4.A. Tímto hodnotným výkonem si vybojovala postup do
krajského kola, kde se umístila na pátém místě.
& Více informací, foto a výsledky na www.gymnaziumprelouc.cz

Inzerce
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Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752, telefon 466 672 003

Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2006/2007

Inzerce

7-8 / 2006
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Ze života skautů
PAINTBALL
O víkendu 26.-27.5. skauti a skautky z Přelouče a Pardubic vyjeli na společnou akci.
Ačkoliv program musel být kvůli trvalému nepříjemnému
dešti upraven, děti se bavily. Mohly se těšit ze vzájemně připravené večeře, dopoledního souboje o vlajky, freesbee a hlavně paintballu.
Akce se líbila a při loučení s oddíly z Pardubic jsme si slíbili, že spolu musíme zase někam brzy vyjet.
pro další články http://www.sestka-pardubice.wz.cz
pro další fotky http://www.junakprelouc.cz/zivel (Foto album
- druhý oddíl)
(Lucky)

Přeloučský den dětí
27. května jsme se podíleli na přípravě a realizaci oslavy
svátků všech dětí z Přelouče i okolí. Fotky těch, kteří si vyzkoušeli lanové překážky a nechali se fotit, můžete najít na našich stránkách: http://www.junakprelouc.cz/zivel (foto album - den dětí)

INTERCAMP
- Mezinárodní setkání skautů a skautek ze zemí aliance NATO

Naše 17 členná přeloučská skupina se 2.6. - 5.6. zúčastnila tohoto významného setkání, kde bylo možné potkat skauty
z Ameriky, Anglie, Belgie, Kanady, Francie a mnoha dalších zemí.
Setkání uspořádali Boys skaut of Amerika v Německu na
vojenské základně nedaleko Vilsecku.

Programová část byla rozdělena do těchto bloků: Bufalo
Village, Pioneer Village a Hike Station. Vydali jsme se na dobrodružnou cestu, kde se v týmech řešily situace, které by jedinec sám nedokázal zvládnout. Boj o přežití, kde byla potřeba
trocha důvtipu a týmového ducha. Různé tvůrčí práce, které
bylo možné vyzkoušet, znamenalo, že někteří z nás si domů odváželi lapače snů, či vlastnoručně vypálené znaky do kůže.
Čekalo na nás i mnoho sportovních aktivit, horolezecká stěna, zápasy ve Freesbee či tradiční fotbálek.
Těch několik dní bylo v duchu: „Bavme se, seznamujme se,
poznávejme jiné kultury a užívejme si!“ Využili jsme možnosti poznat jiné národy, jejich kultury či ochutnat jejich tradiční jídla.
(Píza)

Vyznamenání pro ZOO
3.6.2006 jsme se vypravili do pražské zoo s těmi nejmenšími z našeho střediska, byla to akce i pro rodiče. Náplní dne
nebylo jen se podívat do zoo, ale zkontrolovat, že to tam provozují správně a že zvířátkům nic nechybí. Naše namátková
kontrola dopadla dobře a Zoo Praha prošla s vyznamenáním.
(Kapka)

CO SE CHYSTÁ?
Skautské dny v Přelouči
8. 9. - 9. 9. 2006
na obvyklém místě v přeloučském parku budou pro Vás připraveny různé sportovní, zábavné hry a mnoho dalších známých i nových aktivit
9. 9. 2006 - v podvečer prezentace naší činnosti

Městská policie působí v našem městě už 15 let
Od 1. července 1991 působí v ulicích města městská policie. Ti první strážníci kromě pochůzek a pracovní činnosti ještě
v prostorách skladu ve dvoře městského úřadu vlastními silami vytvořili prostor pro své sociální zázemí. Co nejvíce řešila městská policie: vandalizmus, černé skládky, pořádek ve městě, nepovolené parkování a dohled nad bezpečností občanů. Činnost
se postupně rozšiřovala i do integrovaných obcí. Postupně přibývalo pravomocí, ale i nároků a zodpovědnosti. Většina uspěla, někdo ne. Ale tak to bývá a ani to nemění na skutečnosti,
že zřízení městské policie v Přelouči byl správný krok.
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A současnost? Mobilita zajištěná auty, koly a dobrou obuví. Pěkné a účelové sociální zařízení. Vynikající výstroj a výzbroj. Servis pro občany: pult centrální ochrany, kamerový systém, kontrola v terénu a možnost dalších služeb dohodou.
S rostoucími povinnostmi a požadavky na městskou policii
rostl i rozpočet. S tímto se město vždy v rámci možností vyrovnalo. Díky za službu občanům. Bylo to velmi dobré rozhodnutí a hlavně za vámi zůstává spousta dobře odvedené
práce.
F. Zachař

Přeloučský ROŠT

Žili mezi námi...

!

Evangelický farář PhDr. Jan Amos Pellar
- charismatický kazatel
Loňský obsáhlý příspěvek
ku stému výročí
chrámu Páně
sboru Českobratrské církve evangelické v Přelouči - viz Rošt
č. 9/2005 - nemohl obsáhnout
všechny inforPhDr. J.A. Pellar
mace, související s dostavbou souboru staveb v rámci
přeloučského církevního okrsku. Jedná
se o vestavbu dvou symetrických galerií v Chrámu Páně, dále dostavbu druhé poloviny prvního patra farní budovy
a zahájení výstavby nového sborového
domu.
Všechny tyto stavební práce se uskutečnily v době působení evangelického
faráře PhDr. Jana Amose Pellara a kurátora Stanislava Chvojky. PhDr. J.A. Pellar
působil v Přelouči v době od 16. 12.
1932 do 31. 8. 1940.
Vzhledem k tomu, že přeloučský Rošt
věnoval již v minulosti pozornost jiným
významným místním evangelickým farářům - viz ThB. Josef Závodský, (Rošt
č. 4/2004), ThLic. Bohumil Mareš (Rošt
č. 9/2005), považuje redakce za vhodné seznámit místní veřejnost s osobností, která svým významem přesahuje přeloučský církevní okrsek, t.j. s evangelickým
farářem PhDr. Janem Amosem Pellarem.
Narodil se 14. 4. 1905 v obci Krucemburk na Vysočině v rodině evangelického faráře, kde vyrůstal společně se
sedmi sourozenci. Po maturitě v roce 1922
na hradecké reálce odešel do Prahy na
Husovu evangelickou fakultu studovat
teologii. Ordinován byl dne 22. července
1928 a působil jako vikář a farář v Rovečném (1928-1932). Byl to člověk neobyčejně vzdělaný (studoval na Státní
protestantské fakultě v Paříži a ve Skotském Aberdeenu 1926-1927), osobnost
statné postavy, pevného charakteru,
s charismatickým kazatelským darem,
(jeho spontánní projev byl s neopakovatelným patosem a lehkostí). Přeloučského úřadu se ujal dne 16. prosince
1932. Za jeho funkčního období (ve funkci kurátora působil velmi úspěšně Stanislav Chvojka) byl soubor sborových staveb dokončen.
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Nejdříve - již v roce 1933 - byla realizována vestavba dvou symetrických galerií v Chrámu Páně podle původního
Kříženeckého záměru. Stavbu provedla
místní firma stavitele Jana Ludvíka celkovým nákladem cca Kčs 60.000,- (galerie, střecha, malba atd.). Kapacita kostela se tak zvětšila minimálně o sto míst na
500 sedadel.
Pro faráře Pellara byl osobně významný rok 1933 tím, že se 13. října oženil
s PhDr. Evou Luklovou s Prahy, která mu
byla celoživotní oporou. Také on měl početnou rodinu, společně s manželkou
vychovali 4 děti: v r. 1935 dcera Jana
(právnička), v r. 1938 syn Tomáš (lékař),
v r. 1942 dvojčata Petr a Pavel (zemědělští inženýři).
Ukončení souboru staveb v přeloučském „evangelickém církevním okrsku“,
t.j. dostavby druhé poloviny prvního patra farní budovy a hlavně výstavby nového sborového domu, předcházelo pět
velké úsilí při získávání finančních prostředků.
V období tehdejší hospodářské krize
poskytoval stát také příspěvek na výplaty dělníků, kteří by jinak byli nezaměstnaní a pobírali by podporu. Koncem jara
1937 proto navštěvoval J.A. Pellar okolní
úřady práce (v Chlumci n. Cidlinou, Novém Bydžově, Kolíně a Čáslavi) - a to se
pozitivně promítlo do rozpočtu stavby.
Na finální rok dostavby sborového domu zavzpomínala manželka paní Dr. Eva
Pellarová (ročník narození 1909) m.j. takto: „Byla to doba plná napětí, v květnu
byla částečná mobilizace. Hitler hrozil,
ale naše republika se tenkráte nechtěla
dát zastrašit, všude bylo plno napětí. Můj
manžel kázal tak, že do kostela chodili
lidé i z jiných církví a bývalo přeplněno
až ke kostelním vratům. Nadšení a statečnost byla i ve sboru, všichni obětovali s radostí příspěvky na dům, který nesl
jméno „Masarykův...“ Vybudován byl v tehdy moderním funkcionalistickém slohu.
Autorem projektu byl Pellarův dobrý
známý z Hradce Králové (kam se jeho
matka - vdova - po smrti Pellarova otce
z Krucemburku se sedmi dětmi přestěhovala) - Ing. akad arch., Dr. techn. Jan
Rejchl (1899-1985), pocházející z významné stavitelsko - architektské rodiny,
který studoval m.j. u prof. Josefa Gočára na pražské AVU v letech 1923-1926.

Sbor mu za jeho návrh vyplatil částku
Kčs 3.000,-.
Provedení stavby bylo svěřeno přeloučskému staviteli Ing. Antonínu Mahnovi, stavebním dohledem pověřilo staršovstvo bratra Václava Vacka z Přelouče.
Náklady na stavbu nakonec dosáhly výše Kčs 181.768,-.
Sborový dům byl slavnostně otevřen
v neděli dne 15. srpna 1938 v 10 hodin
za účasti církevních i politických hodnostářů, mnoha farářů a veřejnosti. Při této příležitosti kázal farář (od roku 1939
synodní senior) Josef Křenek (1885-1949)
z Prahy a dům byl odevzdán do užívání
farářem Kamilem Nagyem (1873-1939)
z Vanovic. Odpoledne bylo ve znamení
Slavnostní akademie - vystoupil místní
evangelický pěvecký sbor, následoval projev kurátora Stanislava Chvojky a pozdravy hostů.
Od svého otevření nesl sborový dům
jméno po T.G.M. - „Masarykův dům“. Velký sál v prvním patře měl výbornou
akustiku a byl proto využíván i pro komorní koncerty místních i hostujících hudebníků i zpěváků. Byly konečně získány
také prostory pro shromáždění a zájmovou činnost dětí a mládeže, biblické hodiny, přednášky, Křes|anskou službu atd.
Dům sloužil sboru jen krátce, po
15. březnu 1939 ho zabrali Němci.
Jan Amos Pellar se s přeloučským
sborem rozloučil dne 31. srpna 1940
a odešel na farní úřad v Hradci Králové.
Zde působil v letech 1940-1951 jako farář, v letech 1951-1969 byl seniorem Královehradeckého seniorátu. Od poloviny
50. let působil také jako externí docent
oboru Praktická theologie na Komenského bohoslovecké fakultě v Praze. V květnu 1976 utrpěl spolu s manželkou vážný
úraz při autohavárii u Hoděšovic a byl
půl roku v léčení, příznivě se však zotavil a teprve později, v roce 1981, zažádal
o důchod.
Zemřel po krátké nemoci 2. února
1982 a byl pohřben do rodinného hrobu
na královéhradeckém hřbitově.
U příležitosti loňských zářijových oslav
(18. 9. 2005) stého výročí Chrámu Páně
v Přelouči bylo rovněž vzpomenuto stého
výročí narození faráře Jana Amose Pellara (nar. 14. 4. 1905).
František Hollmann
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Výročí a významné dny na Přeloučsku - červenec a srpen
1.7.1919
byl zvolen starostou města Přelouče berní správce František Horáček
1.7.1949
vznikl národní podnik Magnetorudné a kyzové
závody Chvaletice /MKZ/
1.7.1957
byla v Přelouči zrušena čokoládovna EGO. Objekty a zaměstnance po ní převzala Tesla II. Přelouč. Čokoládovna EGO byla v Přelouči založena v r. 1923, po roce
1945 byla přejmenována na VÝVOJ.
1.7.1978
si obyvatelé obce Raškovice mohli poprvé natočit vodu ve svých domácnostech z vodovodu
1.7.1997
zemřel v Praze přeloučský rodák ing. Karel
Ptáček, potomek přeloučské muzikantské rodiny, ve 30.
a 40. letech byl známý jako aranžér džezové hudby. Jako
tenorsaxofonista působil v předních orchestrech té doby
/Ladislava Habarta, Karla Vlacha, Gramo-klub Jana Šímy aj.
2.7.1959
zemřel v Praze přeloučský rodák akademik
MUDr. Jiří Diviš, bývalý přednosta 2. chirurg. kliniky v Praze, vynikající hrudní chirurg, v r. 1923 provedl první transfusi krve v ČSR. Pochován na Svatém Poli v Přelouči.
2.7.2003
zemřela soběslavská rodačka Klára Zurynková-Svobodová, klavíristka a učitelka hudby. Za svého působení v Přelouči vyučovala hudbě a řídila pěvecký sbor
J.B.Foerstera. Byla doprovázečkou četných umělců ve východních Čechách.
3.7.1842
požár ve Zdechovicích zničil za silného větru
22 domků
4.7.1776
se konala v Přelouči slavnost u příležitosti dokončení stavební rekonstrukce Svatopolského areálu
5.7.1837
se konal v Přelouči první týdenní trh na obilí; prodalo se přes 300 korců obilí, mnoho drůbeže a jiných věcí
5.7.1866
vtrhlo do Přelouče pruské vojsko, které zde po
bitvě u Hradce Králové pátralo po zbytcích rakouských
armád
6.7.1921
se v Přelouči narodil Miloslav Bervíd, býv. šéfdirigent Západočeského symfonického orchestru v Mariánských Lázních
6.7.1930
byla otevřena nová školní budova ve Chvaleticích, postavená podle návrhu akad. arch. Karla Řepy st.
7.7.1861
sehráli přeloučští divadelní ochotníci hru „Paličova dcera“
10.7.1752 vyhořel lovecký zámeček kladrubského hřebčína.
Po opravě v něm zřídila dvorská komora „císařskou fabriku na sukna“
10.7.1817 se v Bohdanči narodil Václav Pour, právník,
později mlynář ve Valech, přítel K.Havlíčka Borovského,
účastník revolučního dění r. 1848. Byl jedním z českých
81 poslanců, kteří podepsali v srpnu 1868 Deklaraci českou (požadavek federace v rámci Rakousko Uherka)
10.7.1997 zaplavil vysoký stav vody v Labi po vytrvalých
deštích prameniště pitné vody u Semína
11.7.1870 se narodil v Bohdanči Jan Hroch, hudební pedagog a skladatel, v letech 1907-1922 působil v Přelouči.
Vedle učitelské praxe byl sbormistrem pěveckého spolku
a dirigentem smyčcového orchestru. V r. 1922 se stal ředitelem měš|anské školy v Pardubicích
13.7.1930 byla v Přelouči slavnostně otevřena nová sokolovna, postavená nákladem 470 tis. tehdejších korun
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13.7.1947 se konal na letišti v Přelouči (bylo zrušeno v roce 1955) první letecký den
14.7.1875 se narodil v Přelouči Bohuslav Jelínek, hudebník a cestovatel, absolvent pražské konzervatoře. Byl
kapelníkem 18. východosibiřského pluku v Manžursku,
a to v hodnosti kapitána. Muzeu v Přelouči věnoval sbírku zbraní
15.7.1863 se narodil v Cholticích PhDr. Jindřich Barvíř, český petrograf a mineralog, původně středoškolský profesor,
později profesor petrografie na UK v Praze. Jako regionální archeolog - provedl řadu průzkumů.
15.7.1867 žilo v Přelouči 2 345 obyvatel
15.7.1919 se narodil v Přelouči Jindřich Mahelka, akademický malíř, grafik, ilustrátor, profesor na střední průmyslové
škole grafické v Praze. Studoval na grafické speciálce AVU
v Praze u profesora Vladimíra Silovského. Náměty pro krajinomalby čerpal hlavně z Polabí v okolí Přelouče. Čestný
občan města Přelouče.
15.7.1922 byl v Cholticích zřízen a uveden do provozu chudobinec
15.7.1963 zemřel přeloučský rodák Gustav Heřman, školský a osvětový pracovník, ředitel měš|anské školy v Přelouči. Působil jako správce konzulátu ve Splitu, později
působil jako ředitel měš|anských škol na Slovensku. Byl
zakládajícím členem městského muzea, důvěrný přítel
Dr. Emila Holuba
16.7.1921 byla v Kojicích založena tělocvičná jednota Sokol. V roce 1945 se spojila s místním fotbalovým klubem
pod společným názvem Sokol Kojice
17.7.1864 se v Přelouči narodil Rudolf Brunner-Dvořák,
momentní fotograf, byl dvorním fotografem arcivévody Ferdinanda d´Este
17.7.1937 zemřel v Pardubicích Jan Hroch, hudební pedagog a skladatel, býv. ředitel měš|anské školy v Pardubicích. V letech 1907-1922 působil v Přelouči - viz podrobnosti u data 11.7.1870
17.7.1941 zemřel v Plzni přeloučský rodák Karel Seidl, český operní tenorista
17.7.1989 zemřel v Rychnově nad Kněžnou přeloučský rodák Jan Horyna, býv. důstojník čsl. armády, v mládí talentovaný místní sportovec, reprezentant armádního tenisu,
zakládající člen přeloučského hokeje, úspěšný hráč kopané a stolního tenisu.
17.7.1998 se konala kolaudace plynovodu do obcí Choltice, Chrtníky, Jedousov, Svinčany a Bezděkov
18.7.1920 se ustavil v Přelouči studentský spolek „Ladislav Quis“
18.7.1927 byla dokončena stavba zdymadla a hydroelektrárny na Labi v Přelouči
21.7.1774 se narodil v Kvasinách Alois Budislav Rettig,
zkoušený magistrátní rada, advokát, spisovatel a dramatik, na přeloučské radnici působil v letech 1813-1818 jako
magistrátní rada. Manžel M.D.Rettigové
21.7.1937 se narodil v Přelouči Ing. Miroslav Hrnčíř, CSc.,
ekonomicko-finanční expert, býv. poradce guvernéra centrální banky v Praze, v r. 1996 jmenován prezidentem republiky členem bankovní rady České národní banky.
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22.7.1638 povolil císař Ferdinand III. městu Přelouči právo pořádat třetí jarmark v úterý po neděli Provodní
23.7.1893 byla v Přelouči zahájena Národopisná výstava,
u jehož zrodu stál Dr. Ladislav Quis, místní advokát a básník
23.7.1913 se narodil Václav Kytka, profesor Stření odborné školy výtvarné v Praze. Školní prázdniny trávil u prarodičů v Přelouči, kde se stýkal s místními akademickými malíři Emlerem, Brotánkem a Mahelkou
24.7.1879 byl položen základní kámen ke stavbě staré
choltické školy
24.7.1913 se narodil v České Třebové Vladimír Zourek,
akademický malíř a portrétista, žil a pracoval v Přelouči.
Studoval v letech 1934-1939 a též 1945 na AVU v Praze
u prof. Willi Nowaka. Místními spoluobčany byl označován
za „posledního přeloučského bohéma“.
25.7.1867 byla na okresním úřadě v Přelouči zřízena „poptavárna po práci“
25.7.1910 byl na mlýnských pozemcích u Výrova nalezen
poklad zlatých a stříbrných mincí, pocházejících většinou
ze 17. století
25.7.1921 byla v Přelouči ustavena Federativní dělnická
tělovýchovná jednota (FDTJ)
26.7.1844 zemřel v Litomyšli Alois Budislav Rettig, bývalý
magistrátní rada na přeloučské radnici, manžel M.D.Rettigové
26.7.1849 se narodil v Sezemicích Josef Ledr. st., pedagog,
původně učitel, ředitel školy v Nových Dvorech a v Uhlířských Janovicích, od r. 1915 žil v Přelouči. Sepsal Dějiny
města Přelouče n.L., Dějiny panství a města Nových Dvorů, Dějiny Malína, Dějiny města Uhlířských Janovic
26.7.1912 se narodil v Přelouči Františel Emler, akademický malíř, čestný občan města Přelouče, náměty pro krajinomalby čerpal z rodného Polabí, Českomoravské vrchoviny a při svých studijních cestách v cizině
27.7.1864 se narodil v Přelouči František Flos, okresní školní inspektor v Pardubicích, autor dobrodružné a naučné
literatury pro mládež
28.7.1872 se konalo svěcení praporu „Krejčovské jednoty
v Přelouči“
31.7.1785 byl vysvěcen evangelický kostel v Bukovce. První bohoslužby se v Bukovce konaly před výstavbou kostela již 3.8.1783
31.7.1938 byly při odstraňování zdiva na zbořeništi Krejzlova domu v Přelouči nalezeny zazděny v jedné místnosti
dva plátěné pytlíky stříbrných mincí o váze 4,8 kg, pocházejících z let 1740-1800 a do úkrytu byly zazděny v bouřlivém roce 1848
31.7.1997 zemřel v Praze Ing. Josef Zeman, významný projektant, autor řady projektů sportovních hal u nás i v cizině. Byl rovněž autorem unikátního Ždákovského mostu
u Orlické přehrady. Mládí prožil v Přelouči, kde je také
pochován.
31.7.1999 převzala obec Sopřeč z rukou senátorky Jaroslavy Moserové a přednosty Okresního úřadu v Pardubicích Michala Rabase obecní znak a prapor
1.8.1934
došlo ke spojení Městské spořitelny v Přelouči
s Městkou spořitelnou v Pardubicích
2.8.1906
zemřel v Praze Jan Slavík, matematik a filozof, organizátor středního školství na Moravě. Od roku 1891 byl
zemským školním inspektorem na Moravě. Tento přeloučský rodák byl čestným občanem sedmi moravských měst.
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2.8.1975
zemřel v Přelouči Ing. Dr. Zdeněk Kadlus st., profesor a později ředitel Zemědělské školy v Přelouči, byl
autorem četných odborných publikací a příspěvků
3.8.1620
byl královskou komisí Fridricha Falckého sestaven soupis majetku zdechovického statku. Kromě zámku,
kostela a panského dvora mu patřily mlýn a pivovar i příslušný úsek Labe. Ve Chvaleticích obecní lázeň a vinice,
z vesnic pak Trnávka, Řečany s kostelem, Labětín a Spytovice
3.8.1783
se konaly první evangelické bohoslužby v Bukovce. Evangelický kostel zde byl vysvěcen 31.7.1785
3.8.1882
byla slavnostně zprovozněna nová školní budova v Přelouči na nynějším Masarykově náměstí
3.8.1935
byl v Přelouči ustaven „Sbor skautů DTJ“
4.8.1831
se narodil v Libenicích u Kolína Josef Dobiáš,
evangelický duchovní, přítel Karla Havlíčka Borovského,
autor řady článků historického obsahu. Zemřel v r. 1907
v Bukovce.
4.8.1861
sehrály přeloučští divadelní ochotníci hru „Paní
Mariánka, matka pluku“
5.8.1845
zemřela v Litomyšli Magdalena Dobromila Rettigová, populární spisovatelka, v Přelouči pobývala po boku
manžela-magistrátního rady na přeloučské radnici
7.8.1887
se narodil v Lipolticích Augistin Deršák, hudební pedagog a sbormistr, absolvent varhanního odděl. pražské konzervatoře, ředitel kůru, zakladatel a sbormistr Pěveckého sdružení slovenských učitelů
10.8.1925 se v Přelouči narodil Ing. Stanislav Brebera, býv.
výzkumný pracovník Voj. techn. ústavu, v r. 1952 vyvinul
plastickou trhavinu s názvem SEMTEX pro použití v průmyslu
10.8.1884 byl v Cholticích založen Sbor dobrovolných hasičů
12.8.1934 byl v Přelouči otevřen spolkový dům DTJ s tělocvičnou
13.8.1933 byl v Přelouči slavnostně otevřen hasičský dům.
Základní kámen byl k němu položen již v roce 1926
14.8.1904 a 15.8.1904 uspořádali vídenští Češi manifestační výlet do Čech. Navštívili i město Přelouč.
15.8.1785 bylo v Přelouči zrušeno Bratrstvo Sv. Barbory
16.8.1922 se narodil v Chlumci n. Cidlinou prof. PhDr. Zdeněk Matějček, Dr.Sc., své mládí prožil v Kladrubech n. Labem, kde byl jeho otec ředitelem Národního hřebčína. Jako
známý dětský psycholog byl autorem a spoluautorem řady
odborných knih o psychických deprivacích v dětství. Vykonal řadu přednášek doma i v cizině (Kanada, USA, Austrálie).
16.8.1932 se v Přelouči narodil prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc., od 6.4.1994 rektor Univerzity Pardubice, autor
četných odborných publikací, učebnic a skript
16.8.1976 byla v Přelouči otevřena nová pošta v nynější
Pardubické ulici
20.8.1984 zemřel v Praze přeloučský rodák Ing. Jiří Rydlo,
specialista v oboru elektrotechnického zabezpečení železnic. Publikoval v odborných časopisech.
22.8.1917 se v Přelouči narodil Zdeněk Václavík, účastník
2. zahraničního odboje ze Západu. Po 2. světové válce napsal několik autentických knih o cestách a osudech našich
vojáků v zahraniční armádě. Po únoru 1948 byl vyloučen ze
svazu novinářů a byl nucen emigrovat podruhé. Žije v USA.
22.8.1995 došlo v Cholticích k přepadení pošty. Maskovaný lupič si odnesl 36 tis. Kč.
24.8.1919 se usnesla obecní rada v Kojicích zavést do obce
el. proud. Elektrifikaci provedla v r. 1921 fa Ing. Křižík, Praha.
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25.8.1944 zamřel v Přelouči místní rodák Karel František
Ludvík, sazeč a polygraf, malíř, fotograf, cestovatel. V letech 1924-1934 působil v Addis Abebě v Etiopii, kde měl
tiskárnu, část jeho sbírek je uložena v Městském muzeu
27.8.1918 se městská rada v Přelouči veřejně přihlásila
k právu českého národa na státoprávní upořádání
29.8.1998 se konaly ve Valech oslavy 600. výročí první písemné zmínky o této obci. Při této příležitosti byly předány starostovi obce symboly obce-prapor a znak.

29.8.2005 zemřel v Pardubicích přel. rodák Ing. arch. Lubomír Driml, autor projektů významných budov ve Vč kraji.
Byl autorem poválečného územního plánu našeho města
(školní práce na ČVUT v Praze za vedení doc. Ing. Krásného)
31.8.1963 se v Přelouči narodil Alois Balán, učitel na umělecko-průmyslové škole ve Vídni a ve Valašském Meziříčí.
Působil též v Paříži a Mnichově.
31.8.1918 byla v Přelouči ustavena Hospodářská rada
F.H.

Pohledy do historie Přelouče
Náhrobek Jana Dítěte reprezentoval na počátku 20. století město Přelouč na pohlednicích. Stojí na přeloučském
hřbitově a dimenzemi i celým pojetím nebyl na „Svatém
poli“ dosud překonán. Pomník je tvořen vysokým soklem,
na němž je umístěn sarkofág. O ten se opírá anděl, stojící
na Zeměkouli, a ochraňuje kruhový medailon s reliéfní podobiznou zemřelého z profilu. Nad čelním nápisem je na
soklu vytesán erb města Přelouče, po obvodu soklu je rozvinut formou hesel výčet občanských zásluh Jana Dítěte.
Slavný český sochař a architekt Bohumil Schnirch vytvořil
ke hřbitovnímu náhrobku návrhy a modely. Vybranou variantou dle modelu v hořickém pískovci realizoval sochař
Vondráček z Prahy, práce na soklu prováděl přeloučský kameník Jan Vávra. V letech 1893-1894, kdy se uskutečnila
stavba pomníku v parku i na hřbitově, bylo nadšení pro
vlast a město součástí přeloučského klimatu. Proto byly přirozeným jevem takovéto specifické aktivity, vyvolané úmrtím správce městských důchodů a pokladníka Občanské

záložny Jana Dítěte, který pro Přelouč tolik dobrého vykonal.
Marcela Danihelková

V minulém čísle Roštu vás paní Danihelková blíže seznámila
s bývalým správcem a čestným
občanem města J. Dítětem. Omluva patří autorce a všem, kteří se
těšili na ztvárnění sochařského
díla, které nebylo otištěno. Kresbu nyní uvádíme společně s pomníkem Jana Dítěte.
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Kulturní sluby mìsta Pøelouèe
pro Vás poøádají

kadou druhou støedu od 1900 hodin.
Masarykovo námìstí Pøelouè
12. èervence - dechová hudba
Vlad. Kosiny

9. srpna - Technics Jos. Pecky
16. srpna - BACKSPACE Pøelouè

26. èervence - country kapela
Kavalerie Jar. Mifka

23. srpna - Spektrum - Hradec Králové
rock 60. a 70. let

Inzerce

7-8 / 2006
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Kulturní služby města Přelouče
ČERVENEC a SRPEN 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
1. července
sobota
21.00 hod.
128 minut
2. července
neděle
18.30 hod.

91 minut
7. července
pátek
21.00 hod.
121 minut
8. července
sobota
21.00 hod.

124 minut
9. července
neděle
18.30 hod.

122 minut

DOMINO
Francie/USA-Keira Knightley v roli modelky Domino Harvey,
která opustila svou kariéru a stala se lovkyní lidí. Domino představuje zábavnou směs drsné akce, temného thrilleru, kousavé komedie a ostrých vizuálních efektů.
50,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

INDIÁN A SESTŘIČKA
Česká republika-Indián a sestřička je film o lásce, odehrávající
se v Prachaticích. Jeho námětem je příběh pětadvacetiletého
dělníka Františka, který inklinuje ke komunitě „bílých indiánů“, a romské dívky Marie, zdravotní sestry z městské nemocnice.
50,- Kč mluveno česky
mládeži přístupný

TYGR A SNÍH
Itálie-příjemná, inteligentní komedie režiséra a herce Roberta
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.
50,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

ELIZABETHTOWN
USA-když chcete najít sami sebe, musíte pořádně hledat. Život
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 telefonát mu oznámí úmrtí otce.
50,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

OBCHODNÍK SE SMRTÍ
USA-kde je zbraň, tam je chu` zabíjet. Obchodník se smrtí
je akční dobrodružný příběh podle skutečné události, který
se odehrává ve světě mezinárodního obchodu se zbraněmi.
Příběh filmu pojednává o pozoruhodných výkonech obchodníka se zbraněmi Yuriho Orlova.
50,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

14. července SAW 2
pátek
USA-z téhle show se vypadnout nedá. V téhle show se nehla21.00 hod.
suje. V téhle show prostě přežijete, nebo ne. Do nevábné místnosti tvůrci umístili hned osm lidí... Když se probudí, je jim
opět přednesena premisa - ten kdo zabije ostatní, zaslouží si žít.
92 minut
50,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

22. července PRIME
sobota
USA-když už i terapeut potřebuje terapii... Rafi je velmi atrak21.00 hod.
tivní 37 letá žena. Po rozvodu řeší zklamání z mužů se zkušenou terapeutkou. Ta jí poradí, aby si našla takového muže, který jí zase vrátí chu` do života. A tak se seznámí s Davidem.
105 minut
50,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný
23. července ŠIFRA MISTRA LEONARDA
neděle
USA-hledejte pravdu. Proslulý symbolog je jedné noci přivo18.30 hod.
lán do Louvru k vraždě místního správce, který za sebou za21.00 hod.
nechal spoustu mystických stop a symbolů. Snaží se rozluštit
záhadnou šifru a přijít na kloub tajemstvím, která mohou
otřást základy lidského bytí.
148 minut
70,- Kč
mládeži do 12let nevhodný
28. července SPOJENEC
pátek
USA-dokonalý zločin neexistuje. Newyorský detektiv Keith
21.00 hod.
Miller je typický drsný polda, jehož kariérnímu postupu brání
obvinění z nezákonného jednání, která se s ním táhnou od
posledního většího případu. Je tu ale nová kauza s přepadenou bankou a desítkami rukojmích.
128 minut
50,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný
29. července ŽENA MÉHO MUŽE
sobota
Francie/Španělsko-až prostitutka jí pomohla poznat svého muže.
21.00 hod.
Atraktivní a úspěšná žena, která žije již 25 let ve zdánlivě pevném manželském svazku s Bernardem. Jejich soužití je bezproblémové až do chvíle, kdy Catherine zjistí, že má Bernard
mimomanželský vztah.
105 minut
65,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný
30. července MARIŇÁK
neděle
USA-vítejte v pouštní bouři. Dvacetiletý zelenáč chtěl pokra18.30 hod.
čovat v rodinné vojenské tradici. Netušil ale, že ho tato touha
vyhodí se snajperskou puškou v ruce a padesátikilovým batohem na zádech uprostřed pouště tváří v tvář vražednému horku a nepřátelským iráckým vojákům.
124 minut
50,- Kč
mládeži do 12let nevhodný
4. srpna
pátek
21.00 hod.
113 minut

15. července SHOW ZAČÍNÁ
sobota
Velká Británie-znuděná smetánka. Provokující nahota. Pikantní
18.30 hod.
zábava. Bohatá žena s mnoha konexemi právě pohřbila svého
milovaného manžela. A nyní se nudí. K údivu svých přátel si
koupí divadlo a vymyslí něco speciálního - postaví na jeviště
nahé holky!
103 minut
60,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

5. srpna
sobota
18.30 hod.
90 minut

16. července DIVOČINA
neděle
USA-za zvířátky nemusíte jen do ZOO. Přijite na ně do kina!
18.30 hod.
Příběh zvířat z newyorské zoo, která se vydávají na nebezpečnou záchrannou výpravu. Ve chvíli, kdy opustí brány zoo, pozná pestrá parta zvířat, jakou džunglí se může stát i obyčejné
město.
94 minut
60,- Kč mluveno česky
mládeži přístupný

6. srpna
neděle
18.30 hod.

21. července ODVAHA MILOVAT
pátek
Francie-neobyčejné příběhy o obyčejných lidech. Odvaha mi21.00 hod.
lovat je romantický příběh o nevěře, vraždě, sebevraždě, ale
především o lásce. Nejnovější film nestora francouzské kinematografie Clauda Lelouche odehrávající se v současné Paříži.
103 minut
65,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

11. srpna
pátek
21.00 hod.
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125 minut

126 minut

CAPOTE
USA-chladnokrevný zločin očima slavného spisovatele. Píše se
listopad 1959 a Truman Capote, autor Snídaně u Tiffanyho, si
právě čte jeden článek na poslední straně New York Times.
Zpráva pojednává o vraždě čtyř členů známé farmářské rodiny.
65,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

TAJEMSTVÍ OCEÁNU
Německo/Velká Británie-až dotei jsme se dotýkali jen povrchu. Tajemství oceánu je netradiční film, který přináší unikátní záběry ze světa moří a oceánů. Jeden z nejpozoruhodnějších
projektů, které kdy byly na poli dokumentů natočeny.
60,- Kč
mládeži přístupný

MISSION: IMPOSSIBLE III
USA-mise začíná 04:05:06. Mission: Impossible a Tom Cruise.
Dva filmové pojmy, které se staly do určité míry synonymem.
Tajný agent, pro něhož není splnění žádné mise nemožné, se
vrací už potřetí a nabízí kromě zvýšené hladiny adrenalinu
i chytrou zápletku s řadou zvratů.
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

TRISTAN A ISOLDA
Německo/Velká Británie/USA-... nestárnoucí příběh věčné
lásky, spalující vášně, bezmezné oddanosti a kruté zrady...
Podle prastaré keltské pověsti byl Tristan královským synem,
který se zamiloval do krásné Isoldy, ženy lorda Marca.
55,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný
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Kultura
12. srpna
sobota
18.30 hod.
82 minut
13. srpna
neděle
21.00 hod.
107 minut
18. srpna
pátek
21.00 hod.

135 minut
19. srpna
sobota
18.30 hod.

91 minut
20. srpna
neděle
18.30 hod.

98 minut
25. srpna
pátek
18.30 hod.
128 minut
26. srpna
sobota
18.30 hod.
105 minut

DĚSNEJ DOJÁK
USA-je to o lásce, romantice a podobných hovadinách. „Hlavní
postavou příběhu je Julia Jonesová, jejíž přízvisko je kombinací jmen herecké superstar Julie Robertsové a fiktivní filmové
postavy Bridget Jonesové.
50,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

HORY MAJÍ OČI
USA-ti š`astnější zemřou první. Všechno začíná typicky nepovedeným rodinným výletem. Nakonec se ale celá tahle rozklížená skupina úspěšně vydá na cestu, jenže pak otec Bob
učiní nejhorší rozhodnutí ve svém životě - vezme to zkratkou.
50,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

SNÍDANĚ NA PLUTU
Irsko/Velká Británie- Patrick Braden je mladý muž, který je
oblíbený, ale marně si hraje na drsného chlápka. Již jako dítě
si byl vědom toho, že je jiný, než ostatní kluci. Trpkým
urážkám ze svého okolí čelí pomocí důvtipu a šarmu a nedovolí, aby jeho život cokoliv změnilo.
60,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

DEVÁTÝ DEN
Německo/Lucembursko-film držitele Oscara, režiséra Volkera
Schlöndorffa. Abbého propustí nacisté z pekla koncentračního tábora a pošlou ho domů. Po pár dnech zjistí, že od katů nedostal milost, ale že má devět dní na to, aby přesvědčil biskupa
ke spolupráci s okupanty.
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

LEMRA LÍNÁ
USA-někomu stačí naznačit. Někoho musíte postrčit. Tripp
není ani v pětatřiceti letech ochotný vyletět z rodného hnízda.
Zoufalým rodičům ale došla trpělivost. Domluví se proto s rozkošnou Paulou, která má chytrý plán, jak jejich synáčka konečně postavit na vlastní nohy.
50,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

SYRIANA
USA-vše souvisí se vším ... Politický thriller, který nahlíží do
dravého a zkorumpovaného prostředí světového ropného průmyslu, se několika souběžnými dějovými liniemi snaží poukázat na důsledky honby za bohatstvím a mocí.
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

FIREWALL
USA-výbušniny, doutnáky, auta - na to zapomeň. Sejf je dnes
někde jinde. Binární kód. Virtuální peníze. Samé jedničky a nuly. Odborník na počítačovou bezpečnost Jack Stanfield pracuje pro Landrock Pacific Bank v Seattle.
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

27. srpna
neděle
18.30 hod.
132 minut
1. září
pátek
18.30 hod.
93 minut
2. září
sobota
21.00 hod.

114 minut
3. září
neděle
18.30 hod.
99 minut
8. září
pátek
18.30 hod.

9. září
sobota
21.00 hod.

110 minut
10. září
neděle
18.30 hod.
100 minut

!

V JAKO VENDETA
Německo/USA-svoboda navždy! Příběh filmu je zasazen do
futuristického prostředí totalitní Británie a vypráví příběh dívky
z dělnického prostředí Evey, zachráněné z nebezpečné situace
maskovaným mužem, který se ukrývá pod krycím jménem V.
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

SEXY PISTOLS
Francie/Mexiko/USA-když ženy zlobí, mužům běhá mráz po
zádech. Definitely wanted. 1880. Drsný zákon Dalekého Západu nešetří ani Mexiko. Sara, dcera bohatého bankéře, a Maria,
holka z rolnické rodiny, mají jen málo šancí sdílet stejný osud.
mládeži do 12let nevhodný

LIBERTIN
Velká Británie-nebudete mě mít rádi. Film vypráví životní
příběh hraběte Rochestera, volnomyšlenkáře, který je chráněncem anglického krále Karla II. Rochester bojuje po svém proti společenskému pokrytectví, zpochybňuje společenská tabu
i autoritu krále.
mládeži do 15let nepřístupný

X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR
USA-rozhodující souboj. Mutanti mají poprvé možnost zvolit
si svou budoucnost: bui si mohou zachovat svou výjimečnost,
která je však příčinou jejich izolace a odcizení od ostatních,
nebo se svých schopností vzdát a stát se normálními lidmi.
mládeži přístupný

KOUZELNÁ CHŮVA NANNY McPHEE
USA-dejte si na ni bacha! Když děti začnou přerůstat rodičům
přes hlavu, měli by si na ně pořídit chůvu. Když nezvladatelné ratolesti zlikvidují sedmnáct pečovatelek v řadě, existuje jediné řešení. Dáma jménem Nanny McPhee, která k výchově
neváhá používat kouzla.
mluveno česky mládeži přístupný

SATAN PŘICHÁZÍ
USA- proroctví je jasné. Znamení jsou nezpochybnitelná. 6. dne,
6. měsíce, roku 2006 přijde jeho den. Je proroctví z knihy
Zjevení předzvěstí děsivé budoucnosti, která náš svět čeká?
Znamení vidíme všude: teroristické útoky, extrémní projevy
počasí. jejich výčet je dlouhý.
mládeži do 15let nepřístupný

VŠECHNO NEJLEPŠÍ
ČR-každý dostane, co si zaslouží. Pražský taxikář Jarda má dnes
narozeniny a chce si je opravdu užít. Všechno zařídí, všichni
jsou spokojení. Jarda se „vyzná“. Má skvělou manželku, krásný byt, pohodovou práci, novou milenku a spoustu známostí.
mluveno česky mládeži přístupný

Inzerce
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Mohli jsme si zavzpomínat…

Poznat některá zákoutí města bylo skutečným oříškem. Pan
„Pamětník“ František Hollmann nám vypomohl a místa přesně určil.
Vernisáží byla zahájena výstava
s názvem Přelouč
v běhu staletí.

V průběhu dvou
týdnů jste měli
možnost prohlédnout si historické snímky města
a porovnat je se
současností.

Pohlednice z Přelouče
V rámci oslav města se uskutečnila výtvarná soutěž na téma Pohlednice z Přelouče. Některé návrhy si můžete prohlédnout ve vývěsce u parčíku v Hradecké ulici.

Podle předložených historických
snímků fotografoval současnou
podobu těchto míst Petr Vlček,
kterému patří náš dík.

Výstavní prostory, které ve městě chybí, nahradilo foyer Občanské záložny.
Ráda bych proto touto cestou
poděkovala řediteli Gymnázia Přelouč, který pomohl prostřednictvím studentů zajistit dozor po převážnou část dne. V odpoledních hodinách ochotně výstavu dozorovali někteří naši
starší spoluobčané.
JD

2. místo
3. místo

společná práce MŠ Kladenská 1. pavilon a Kristýna
Štěpánová MŠ Kladenská
Tereza Karabcová MŠ za Fontánou

Cena za originalitu - Kolektivní práce MŠ Kladenská 3. pavilon
Kategorie 6-11 let
1. místo
2. místo
3. místo

Alena Jánská 1.A ZŠ Smetanova
Andrea Rosenbergerová 1.A ZŠ Masarykovo nám.
Kryštof a Tadeáš Rozsypalovi 4.B ZŠ Smetanova
společná práce 3.B ZŠ Smetanova

Ocenění za netradiční zpracování získává společná práce žáků 4.A ZŠ Smetanova
Cenu za originální nápad - 1.B ZŠ Masarykovo náměstí
Kategorie 12-16 let
1. místo
2. místo
Odborná porota vybírala z několika desítek výtvarných prací

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
Kategorie 3-6 let
1. místo
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kolektivní práce MŠ Kladenská 3. pavilon

3.místo

Ester Kokyová 13 let ZŠ Mas. nám
Markéta Svobodová 13 let a Nikol Mašková 14 let
Gymnázium Přelouč.
Hana Dvořáková 14 let ZŠ Mas. nám.

Cenu za netradiční zpracování námětu získává společná práce žáků ZŠ Praktická
Ocenění za originalitu práce „Přelouč v odrazech“ Kristýna
Vidnerová a Tomáš Husák 9. tř. ZŠ Smetanova

Přeloučský ROŠT
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
HURT, Zdeněk
Češi a Slováci v RAF za druhé světové
války.
Brno: Computer Press, 2005.
PERRAULT, Gilles
Tajemství dne D.
Praha: Naše vojsko, 2006.
výchova
ANTIER, Edwige
Dítě toho druhého: umění žít s dítětem
nového partnera.
Praha: Portál, 2005.
průvodci
CAINE, Peter
Toulky Paříží: průvodce po stopách Šifry
mistra Leonarda.
Praha: Metafora, 2006.
KANTŮRKOVÁ, Eva - CIMICKÝ, Jan - DUŠEK, Václav
Most přes Dlouhou řeku (o Číně).
Praha: Baronet, 2006.
KUNC, Radovan
Cestami trollů: netradiční cyklistický průvodce Norskem.
Plzeň: Cykloknihy, 2006.
BELETRIE
KUBÁTOVÁ, Marie
Poutnické povídky: album povídkových
zastavení ve východních Čechách.
Třebechovice pod Orebem: Libros, 1993.
KUNDERA, Milan
Zneuznávané dědictví Cervantesovo.
Brno: Atlantis, 2005.
DŽIBRÁN, Chalíl
Poutník.
Praha: Vyšehrad, 2006.
KHOURY, Raymond
Poslední templář.
Ostrava: Domino, 2006.
PRO MLÁDEŽ
BŘEZINOVÁ, Ivona
Obrázková encyklopedie pro nejmenší.
Havlíčkův Brod: Fragment, 2003.
KUKAL, Petr
Říkejme si přísloví: náměty a využití přísloví a říkanek k rozvoji myšlení dětí od
4 do 8 let.
J.K.
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…pro vaši pohodu

…za hezkého počasí
… je v letních měsících otevřena

LETNÍ ČÍTÁRNA
Pracovnice městské knihovně v parku za Záložnou nabízí příjemné posezení
při čtení časopisů
… pro děti jsou připraveny KAŽDÝ ČTVRTEK v 10.00 hod. pracovní i literární dílny
(např. výrobky z papírových ruliček, z přírodních materiálů, skládání origami, výroba
loutek, náramky přátelství, pohádkové a detektivní dílny, hry a soutěže)
Ve čtvrtek 13.7. v 10.00 hod. výrobky z papírových ruliček

Provozní doba letní čítárny
Pondělí 9 - 17
Středa 9 - 17

Úterý 9 - 15
Čtvrtek 9 - 15

Na vaši návštěvu v letní čítárně se těší knihovnice Městské knihovny v Přelouči.

V první polovině letošního roku jsme v Městské knihovně
vyhlásili pro naše malé čtenáříčky literární soutěž

KDYBYCH BYL SVÝM PRADĚDEČKEM
KDYBYCH BYLA SVOU PRABABIČKOU
Děti dostaly šanci vyzkoušet si alespoň ve své fantazii život dětí z počátku
minulého století. Aby jejich pátrání po
příhodách prapředků nebylo tak těžké,
vyplňovaly nejprve badatelské listy, do
kterých bylo třeba zapsat některé podrobnosti ze života jimi vybrané prababičky nebo pradědečka a ještě si mohly
řadu věcí a praktických problémů ujasnit
při besedě s panem Tetřevem, pracovníkem pardubického muzea. Jeho znalosti ze života školáků za Rakouska Uherska jsou opravdu úžasné.
Na závěr svého pátrání se pak děti
pokusily alespoň na jeden den se převtělit a vyzkoušet si minulé století na
vlastní kůži. Znovu dokázaly, že dětská
fantazie je báječná věc.
Jaké je to dojit krávu, starat se o 10
sourozenců, jít do první služby, šlapat do
školy každý den 6 kilometrů, mít na starosti hospodářská zvířata či dokonce
uvidět tajemné zjevení… to je jen pár
zážitků z jejich výprav do minulosti. Doufáme, že se při nich potkaly také s minulostí své rodiny.
Velké poděkování patří všem, kteří se
v průběhu soutěže do práce zapojili, a|
už to byli dospělí, nebo děti. Všechny
práce si můžete přečíst u nás v knihov-

ně, ale jako ochutnávku nabízíme malou ukázku.
„… vyšla jsem na dvůr a otevřela
chlívek husám, aby mohly vyběhnout.
Vyhnala jsem je na louku za domem.
Uběhlo asi dvacet minut, husy začaly posedávat a volata už měly napasená. Pustila jsem je tedy na řeku. Pak jsem si doběhla pro aktovku a spěchala do školy.
… V jednu hodinu jsme s bratrem
spěchali ze školy domů na oběd. Maminka vařila škubánky, které já hrozně
nerada. Pak jsme zase šli do školy a po
škole jsem zase chtěla vyhnat husy na
pastvu, ale naše černohlavá husa s housaty nechtěla z řeky vylézt. To mě rozčílilo, protože všechny děti už byly na
pastvě, kde pekly brambory a hrály různé hry. Tak jsem začala po housatech
házet kameny a nešOastnou náhodou
jsem tři z nich trefila. Vrazila jsem je do
pytle a hodila za vrata. Když jsem se vrátila z pastvy, otec už byl doma a čekal
na mě s řemenem. Nařezal mi tak, že na
to hned tak nezapomenu.“
(výňatek z práce Sáry Klimentové,
žákyně ZŠ Smetanova ul.)
Výherce této soutěže vyhlásíme na začátku nového školního roku.
L.H.
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Anketa
Letní lásky
Terina. Vím jenom,
že je jí patnáct. Chci si ji vypodobnit,
je však nevypodobitelná. Je všechno,
co mých dvacet let do mne nanosilo
z vůní a tvarů a z čeho si dnes ona
jak z pláství vybrala strašné sladkosti.
Je všechno, co naráz zastavuje srdce,
a přece to není smrt. A je všechno,
čím vždycky člověk poprvé vydechne.
Milenka ještě ne, na to je jí mnoho.
Nevím, kolik má rukou a kolik úst,
každým stéblem a lístkem a každou
hvězdou
mě žíznivě pije. Jsem vesmírem
doteků, až mě mrazí, a přece jsme se
plaše dotkli jen jednou.
Prsatá Tonka.
Ze zaprášených nohou a snědých lýtek
vytryskla andělsky bílá stehna.
Terina je všechno,
čím vždycky člověk poprvé vydechne.
A Tonce tryskají andělsky bílá stehna
z vřesů a metlic.
(F. Hrubín Romance pro křídlovku)

muž 45
… když si báječnou ženskou vezme
báječnej chlap… potkal jsem ji v létě.
A chodili jsme spolu doslova a do písmene, to léto byla nekonečná vycházka. Romantika. Kytara. Měsíčný noci. Já
ji fakt vodil za ruku nebo ji vzal kolem
ramen, nic víc.
Příští prázdniny další letní láska…
Ale po návratu z tábora jsem potkal
tu loňskou. Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše…
… jedno vám radím, dejte na mě - nikdy jí o tom nevyprávějte…
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Vzpomínající pan J.
To je už dávno! Ještě když se jezdilo
na chmelové brigády. Na jednom místě
kromě nás byla ještě další škola a mezi dívkami tam byla Jana, která mi připadala úplně nejhezčí ze všech. Za těch
9 dní brigády - spíš večerů - padla nějaká ta pusa, vyměnili jsme si s Janou
pár dopisů a pak zkrátka udělala své
vzdálenost - zůstaly jen vzpomínky.
Paní P., střední věk
Já už ani nevím, že bych něco takového zažila. Sice jsem měla nějaké lásky, ale delší a nepovedené, nikdy ale nebyly ty přechodné letní.

muž 28
Letní lásky? Zamiloval jsem se na vodě, ale nakonec mi dala košem. 15 kilo
dole. Tes, jak vidíte, jsem spokojenej…

Pán - střední věk
Letní lásky? Grilování pod širákem.
Na to se těším.

žena 48
Vždycky jsem se zamilovala na táboře. Dlouhý pohledy, nenápadný doteky, noční návštěvy ve stanu, vadí - ne-

Pán - 32 let
Každý rok byla jiná. Až do doby, kdy
se mi to neplatilo. Musel jsem se ženit,
ale nelituji toho.

Ohlédnutí za koncertem
Koncert k 85. výročí založení pěveckého souboru „J. B. Foerster“ se konal ve
dvoraně Občanské záložny. K tomuto vystoupení byli přizváni členové souboru
„KORÁLEK“ z Přelouče, „VLASTISLAV“
z Heřmanova Městce a spojené sbory
PERNŠTÝN, LUDMILA,SUK“ z Pardubic.
Na koncert přišli naši „věrní“ posluchači,
kteří naše koncerty pravidelně navštěvují, a my jim za jejich přízeň děkujeme.
Za UNII ČESKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
- předávala „ČESTNÉ UZNÁNÍ“ k 85 letům
aktivní práce našemu sboru paní Ludmila Štěpánová, sbormistr „VLADISLAVA“
z Heřmanova Městce. Paní Štěpánová
vyjádřila velký podiv nad malou účastí
návštěvníků tohoto koncertu. Přesto se
zúčastněným sborům u nás v „Záložně“
líbilo a bylo vidět, že všichni zpívali s velkou chutí. Zvláště závěr koncertu, který
končil společným vystoupením všech sborů - z opery „Prodaná nevěsta“ B. Smetany - byl posluchači odměněn velkým
potleskem. Celý pořad slovem provázel

vadí. Pusa vždycky vyšla na někoho,
o koho jsme nestáli, předmět touhy pak
musel třikrát oběhnout stan nebo skočit do jídelny pro čaj… Ale ono to v životě není o moc jinačí…

Martin Karlík. Chceme dodatečně poděkovat všem sponzorům, kteří se na akci
sboru J. B. Foerster podíleli a tak podpořili tuto kulturní událost. Je známo že
pro činnost zpěváků, sbormistra a kla-

víristy je potřebné nadšení a obětavost.
Ta našim členům nechybí, patří jim proto velké uznání. Ale co sboru chybí, to
jsou ti mladší zpěváci, kteří by pokračovali dál v naší práci, aby tento sbor s tak
dlouholetou tradicí nezanikl.
Za sbor „Josef Bohuslav Foerster“
Jiřina Koppitzová
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE:
Kobera Matěj
Tůmy Přeloučského
Kováčová Kateřina
Pražská
Kysilková Jana
nám. 17. listopadu
Lemberková Samuela
Studentská

Kasal Jaroslav
Sluneční

80 let

Novák Zdeněk
Karla Čapka

80 let

Trojanová Božena
Pardubická

80 let

Železný Václav
Nám. 17. listopadu

86 let

Macháček Josef
Nádražní

91 let

Rybářová Anna
Karla Čapka
Železná Veronika

Sukova

JUBILANTI:
Hájková Jaroslava
Na Vyšehradě

75 let

Honsová Libuše
Arnoštova

75 let

Pokorná Irena
Československé armády

75 let

Pokorná Hana
Hradecká

75 let

Mrštíková Zdislava
Žižkova

75 let

Špaček Jaroslav
Mělice

75 let

Víšek František
Mělice

75 let

Boudyš František
Sportovní

80 let

10. 6. 2006 Lukáš Sova

+ Šárka Rambousková

16. 6. 2006 Ondřej Bechyně

+ Michaela Mayerová

16. 6. 2006 Daniel Šetina

+ Monika Matoušková

16. 6. 2006 Petr Zeman

+ Lucie Žáčková

17. 6. 2006 Petr Farnik

+ Markéta Kučerová

17. 6. 2006 David Benešovský + Miroslava Horečná
17. 6. 2006 Pavel Diviš

+ Šárka Budinská

24. 6. 2006 Jiří Zima

+ Libuše Hladová

24. 6. 2006 Vladimír Hroník

+ Iveta Synková

24. 6. 2006 Lukáš Bydžovský + Magdaléna Kolmašová
24. 6. 2006 Miloš Stareček

Poděkování
V pátek dne 2. 6. 2006 v 11.00 hodin byli v obřadní síni
města Přelouče oddáni místostarostou p. Pasourem Karel Polc
a Lucie Sedláková. Svatební hostina se konala v salónku nově
zrekonstruovaného Hotelu Bujnoch. Od slavnostního přivítání
až po celou svatební hostinu bylo vše krásně připraveno. Poděkování patří celému personálu a majiteli hotelu za vytvoření
příjemného prostředí, které se určitě nesmazatelně zapsalo do
mysli všem účastníkům svatby.
Marie a Karel Polcovi
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SVATBY:

+ Šárka Brűcknerová

STŘÍBRNÁ SVATBA:
Bureš Lubomír a Vlasta

Tyršova

Drábek Jiří a Lenka

Karla Čapka

Ráda bych touto cestou
poděkovala panu Aleši Doležalovi z Přelouče, který mi
11. května 2006 při dopravní
nehodě svým rychlým a přesným rozhodnutím zachránil
život před příjezdem záchranné služby. Zároveň děkuji všem členům záchranné služby.
Žáková Zdenka
s rodinnou
Břehy
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ŽÁKOVSKÝ TURNAJ
50. ročník významné mládežnické fotbalové události je za námi a ke spokojenosti rozhodně přispěl i přeloučský tým
svým umístěním.
Organizační výbor připravoval vše
okolo turnaje dlouhé měsíce a do nejmenších detailů. V předstihu vyzval děti
základních škol, aby nakreslily obrázky
s fotbalovou tématikou. Výkresy pak doplňovaly výstavu fotografií významných
sportovců, písemností z fotbalového zákulisí, kronik, pohárů a dresů, uspořádanou v Občanské záložně.
Oficiální přivítání zástupců družstev
starostkou města střídala slavnostní schů-

Před zahájením turnaje bylo město vyzdobeno vlaječkami s logem turnaje.

ze, na kterou byli pozváni všichni, kteří
se aktivně podíleli na přípravě přeloučského fotbalového svátku. Nechyběl také společenský večer za účasti sponzorů,
bez kterých by se turnaj v tomto rozsahu
nemohl uskutečnit.
Protože turnaj termínově kolidoval
s fotbalovým mistrovstvím světa v Německu, zajistili organizátoři pro mladé
sportovce projekci přenosů v městském
kině. Škoda jen, že český tým nám nedopřál více příležitostí, abychom mohli
sledovat i ty, kteří v minulosti přeloučským turnajem také prošli. Hodnotu přeloučského klání potvrzuje právě skuteč-

nost, že se zde v minulosti představilo
víc než 100 současných ligových hráčů
a 16 reprezentantů z výběru trenéra
Brücknera na mistrovství světa: Baroš,
Blažek, Čech, Kinský, Heinz, Sionko, Štajner, Grygera, Plašil, Jankulovski, Jarolím, Lokvenc, Ujfaluši, Poborský, Nedvěd
a Rosický. Někteří z nich slavili v Přelouči i úspěchy - Tomáš Rosický vyhrál
se Spartou 38. ročník v roce 1994, Karel
Poborský hrál v Přelouči dvakrát - v roce 1985 (29. ročník) získal svou první
medaili v životě. O rok později již však
na medailové pozice nedosáhl. Pavel
Nedvěd přijel v roce 1987 a získal bronz.
Milan Baroš v dresu Baníku Ostrava se
zúčastnil turnaje v letech 1995 a 1996
a za třetí místo si odvezl také bronzovou medaili.

Losování 1. ročníku
provedla Maruška Křivková.

Výborný nápad měli
organizátoři turnaje,
když oslovili paní Marii Křivkovou-Langerovou, aby rozlosování do skupin si po
letech zopakovala
právě ona.

Hudbou vítali žáci ZUŠ přijíždějící fotbalové týmy.
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Mladé sportovce přivítal organizační výbor
společně s představiteli města.
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Trenéry a zástupce týmů přivítala starostka města v Občanské záložně.

Postupem do elitní osmičky mile překvapil přeloučský tým. Naposledy se tak stalo v roce 1987.

Ani tropické teploty neodradily fanynky
a od rána do večerních hodin sledovaly fotbalová utkání.

Vítěz putovního poháru 50. ročníku žákovského turnaje
FK Teplice.
O pohár města Přelouče bojovalo šestnáct týmů.
Konečné pořadí:
15 - 16
13 - 14
11 - 12
9 - 10
7- 8
5- 6
3- 4
1- 2

7-8 / 2006

FC Viktoria Plzeň
BŠK Bardejov
1. FC Tatran Prešov
FC Tescoma Zlín
FC Vítkovice
FK SIAD Most
FK AS Pardubice
FK Teplice

:
:
:
:
:
:
:
:

PFK Pieš|any
FC Baník Ostrava
FC Vysočina Jihlava
FC Hradec Králové
FK Přelouč
FK Dubnica n. Váhom
FK Mladá Boleslav
SK České Budějovice

5:0
0:4
4:1
0:2
3:0
0:1
0:3
1:0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FK Teplice
SK České Budějovice
FK Mladá Boleslav
FK AS Pardubice
FK Dubnica n. Váhom
FK SIAD Most
FC Vítkovice
FK Přelouč

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FC Hradec Králové
FC Tescoma Zlín
1. FC Tatran Prešov
FC Vysočina Jihlava
FC Baník Ostrava
BŠK Bardejov
FC Viktoria Plzeň
PFK Pieš|any

Spravedlivý systém náročného turnaje absolvují jen fotbalově
vyspělé kolektivy a mezi ně patří už 50 let také ten přeloučský.
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Sport

Mistrovství České republiky
- Přelouč
Mladší žáci RC Přelouč vybojovali
po roce opět stříbrné medaile
V Přelouči se konalo ve dnech 10. - 11. 6. 2006 Mistrovství České republiky mladších žáků v rugby. Tohoto závěrečného turnaje
o nejlepší mužstvo republiky se zúčastnilo devět nejlepších mužstev. Desáté mužstvo Bystrce Brno bylo z turnaje vyřazeno, nemělo v pořádku registrace. Mužstva byla rozdělena do dvou skupin
podle výsledků, které dosáhla během celé sezony. Skupinu A tvořily mužstva Petroviče, Přelouč, Tatra Smíchov a Vyškov. Skupinu B mužstva Dragon Brno, Havířov, Ostrava, Říčany a Sparta
Praha. V sobotu proběhly boje ve skupinách. První dvě mužstva
z každé skupiny postoupily do semifinále a zbývající mužstva
hrála ve skupině o 5. - 9. místo. Semifinále i skupina o umístění
se odehrály v neděli. Ze skupina A do semifinále postoupila mužstva Přelouče a Vyškova. Ze skupiny B to byla mužstva Říčany
a Sparta Praha. Mužstva v semifinále předvedla velmi kvalitní
výkon, tvrdý ale férový boj bez záludností. „Musím uznat, že po-

řadatele připravili celé mistrovství velmi dobře“, zhodnotil člen STK
a komise rozhodčích pan Miroslav Šustek.
Děkujeme pořadatelům a maminkám, které po oba dny pomáhaly při stravování všech zúčastněných. Poděkování si zaslouží i rozhodčí za velmi kvalitní rozhodování.
Nyní už k výsledkům semifinále a finále a nakonec konečné
umístění.
1. semifinále
2. semifinále

RC Přelouč
RC Říčany

Finále:
o 3. místo
o 1. místo

RC Sparta Praha - RC Jimi Vyškov
RC Říčany
- RC Přelouč

Celkové umístění:

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

- RC Sparta Praha
- RC Jimi Vyškov

4:3
6:1
5:4
7:1

RC ŘÍČANY
RC PŘELOUČ
RC SPARTA PRAHA
RC JIMI VYŠKOV
TJ MAR. HORY OSTRAVA
RC DRAGON BRNO
RC HAVÍŘOV
RC TATRA SMÍCHOV
RK PETROVICE
Oczadlý Zdeněk

POSLEDNÍ TURNAJE NA STARÉ PŘELOUČSKÉ KUŽELNĚ
Výsledky 5. ročníku turnaje neregistrovaných

O PUTOVNÍ POHÁR
SK KUŽELKY PŘELOUČ
V květnu proběhl již 5. ročník tradičního turnaje neregistrovaných hráčů. V sedmi hracích dnech se vystřídalo celkem
102 hráčů a hráček všech věkových kategorií z Přelouče a blízkého okolí. Do turnaje přihlásilo i několik družstev z Pardubic.
Soutěžila tříčlenná družstva v disciplíně
3x40 hodů do plných.
25 hráčů dokázalo pokořit magickou
hranici 200 poražených kuželek. Vítězem
se stalo družstvo z názvem KULEVÁLOŠI II.
v sestavě J. Suchomel, J. Dvořák a K. Jelínek výkonem 664 poražených kuželek
(236+204+224). Na druhém místě se umístilo družstvo AUTOFORUM I. výkonem 644
a třetí skončilo družstvo POHODA výkonem 624 poražených kuželek.
Mezi muži si nejlépe vedl Josef Suchomel, který dosáhl výkonu 236 poražených
kuželek. Na druhém místě Karel Kotera,
když porazil 231 kuželek. O třetím místě se
rozhodovalo mezi třemi hráči, kteří dosáhli
stejného výkonu - 229. Nepomohlo ani druhé kritérium - počet chybných hodů. Takže
přišla na řadu vyrovnanost na jednotlivých
drahách. V tomto ukazateli si vedl nejlépe
Jaroslav Havlas, který tak získal třetí místo před J. Švadlenkou a V. Beskybou.

V ženské kategorii si vedla nejlépe Blanka Kyseláková a výkonem 211 poražených
kuželek obhájila loňské prvenství. Druhé
místo obsadila Věra Krutská (207) a třetí skončila Martina Kasalová (194).
Kompletní výsledky si můžete prohlédnout na adrese www.kuzelkyprelouc.wz.cz
v sekci turnaje.
Děkujeme firmě SOFTCONSULT za výrobu plakátů sloužících k propagaci turnaje.
Doufejme, že tento turnaj, který se těší oblibě široké veřejnosti, budeme moci
v příštím roce opět uspořádat, ale již v novém, mnohem modernějším sportovním
stánku.

ROZLOUČENÍ
S PŘELOUČSKÝM ASFALTEM
V prvních červnových dnech uspořádal
oddíl SK KUŽELKY Přelouč další turnaj.
Tentokrát startovaly dvojice registrovaných
hráčů v disciplíně 2x100 HS. Turnaj dostal
příznačný název ROZLOUČENÍ S PŘELOUČSKÝM ASFALTEM. Jedna z posledních asfaltových drah v celé ČR přilákala celkem
28 dvojic z těchto oddílů: SKK Hořice, TJ Třebechovice pod Orebem, SOKOL Nová Paka, SKK Týniště nad Orlicí, TJ ČKD Blansko,
TJ TESLA Pardubice, KK KONSTRUKTIVA Praha, ZÁLABÁK Smiřice, SOKOL Kolín, SPARTA Kutná Hora, ČECHIE Karlín, SLAVIE Pra-

ha a SLAVOJ Praha. Hráči domácího SKK
neměli start povolen.
Účast hráčů z prvoligových oddílů slibovala pěknou podívanou. Hned druhý den
turnaje předvedl jeden z nejlepších hráčů
SLAVOJE Praha a celé první ligy A. Stašák
výkon 512 poražených kuželek. Toto číslo
je historicky druhým nejlepším výkonem hostujícího hráče na přeloučských drahách
a znamenalo vítězství mezi jednotlivci a zisk
titulu „Nejlepší asfaltový hráč“. Druhé místo a titul „Lepší asfaltový hráč“ si z Přelouče odváží Týniš|ský M. Prošvic za 501 poražených kuželek. Třetí místo a titul „Dobrý
asfaltový hráč“ získal Z. Rajchman z Kutné Hory - výkon 486.
Mezi dvojicemi se vedlo nejlépe duu
Z. Rajchman, P. Dus z Kutné Hory, kteří si
za výkon 932 poražených kuželek odvážejí z Přelouče pohár pro vítěze. Pohár za
druhé místo získala dvojice z Týniště nad
Orlicí v sestavě M. Prošvic, J. Praus - 919.
Cenu za třetí místo si v posledním dni turnaje zajistil pár I. Sedláčková, J. Krčma z Čechie Karlín výkonem 883.
Kompletní výsledky si můžete prohlédnout na adrese www.kuzelkyprelouc.wz.cz
v sekci turnaje.
Na závěr zbývá poděkovat všem účastníkům za předvedené výkony a členům oddílu za zajištění bezproblémového průběhu obou turnajů.
(-pm-)
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