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87. schůze rady města se konala
dne 13. března

Radní schválili uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemene mezi městem Pře-
louč a Východočeskou plynárenskou, a.s.
na části pozemků „na obci“ za účelem
zřízení a provozování plynovodního po-
trubí. Stejně tak odsouhlasili smlouvu se
společností Excalibur Army spol. s r.o. na
části pozemku v ulici Jaselská za účelem
zřízení kanalizační přípojky. 

Uzavřením části komunikace ulice
Pražská započaly první práce na pláno-
vané investiční akci „zklidnění centra“. Cí-
lem a smyslem studie, která byla v roce
2003 schválena je zklidnění a postupná
humanizace centra města. Jednosměr-
ný provoz od kruhového objezdu až po
Václavské náměstí, který je ve studii uve-
den se však nelíbí obchodníkům, kteří
mají v těchto místech svoji živnost. Na
tento fakt proto upozornili radu města
společnou žádostí o přehodnocení do-
pravního řešení Václavského a Pern-
štýnského náměstí. Radní proto navrhli
veřejné setkání občanů a zastupitelů,
kde bude společně otázka automobilo-
vé dopravy řešena.

Několik dalších usnesení se týkalo
stavby kuželny. Počáteční práce se plá-
nují na srpen letošního roku. Záměrem
je provést demolici stávající nevyhovují-
cí budovy a na uvolněné parcele provést
výstavbu nového objektu s odpovídají-
cím sociálním a odpočinkovým zázemím
s novou technologií čtyřdráhové herny
kuželek s hledištěm.

Radní rozhodli, že zadání veřejné za-
kázky na výstavbu kuželny bude prove-
deno formou užšího řízení s omezením
počtu zájemců na 5 a to losováním. Zá-
kladním kritériem pro zadání veřejné
zakázky bude nejnižší nabídková cena.
Hodnotící komise pro posouzení a hod-
nocení nabídek pro výběr zhotovitele
zasedne ve složení: P. Myška (náhrad-
ník J. Dobruský), M. Manžel (náhradník
I. Grohmannová), L. Novotný (náhrad-
ník J. Zdražilová), J. Štěpánek (náhrad-
ník ing. L. Kuchyňka). Jako zástupce
zadavatele do hodnotící komise byl de-
legován J. Kocourek. Dohledem nad prů-
během losování byla pověřena starost-
ka města. 

V dalším bodě programu se radní
zabývali rozšířením počtu stanovišg na
separovaný odpad, který je nedostateč-
ně pokryt. Při určování nových stano-
višg bylo přihlédnuto také k požadavkům
a připomínkám občanů. Radní rozhodli
zrealizovat stanoviště v následujících
ulicích: Palackého (u potoku Švarcava),
Přemyslova, Trstenická (vedle trafostani-
ce),  ul. Choceňská (parkoviště), ul. Lab-
ská (park), ul. Fibichova-Sukova, ul. ČSA
(vnitroblok), ul. J. Dítěte (nová výstav-
ba). Na všechna stanoviště budou umís-
těny 3 nádoby na separaci odpadů (pa-
pír, plasty, sklo).

88. schůze rady města se konala
27. března

Radní vzali na vědomí zápis ze schů-
ze bezpečnostní a dopravní komise, ko-

nané 9. února, a zápis ze schůze spor-
tovní komise ze dne 23. března.

Protože ani v letošním roce nepřidě-
lil stát našemu městu finance na stavbu
sportovní víceúčelové haly, zastupitelé
zvažují zainvestovat stavbu pomocí úvě-
ru. Radní se proto zabývali ekonomickou
rozvahou pro případný úvěr na výstavbu
této haly. Z předloženého materiálu vy-
plynulo, že pokud by si město vzalo úvěr
ve výši 30 mil. Kč na dobu 10 let, zapla-
tilo by na úrocích 6,8 mil. Kč, což bylo
pro radní nepřijatelné. Touto rozvahou se
budou zabývat zastupitelé na svém dub-
novém zasedání.

Rekonstruovat stávající ubytovnu
v Libušině ulici na 34 chráněných bytů,
určených pro bydlení seniorů a zdravot-
ně postižených občanů, rozhodli radní
na své prosincové schůzi. Vzhledem k vy-
soké finanční zátěži (cca 28 mil. Kč) se
plánuje rekonstrukce až s využitím stát-
ní dotace. Radní rozhodli, že nejvýhod-
nější nabídku na realizaci této veřejné
zakázky „Nástavba a stavební úpravy
ubytovacího objektu v ulici Libušina“
podal podle zadávacích podmínek ucha-
zeč s nejnižší nabídkovou cenou - fir-
ma AZ stavební Heřmanův Městec s r.o.
Druhý se umístil uchazeč VESTAP Pardu-
bice s r.o., třetí Chládek & Tintěra, Pardu-
bice a.s., čtvrtý VCES a.s. a pátý INSTAV
Hlinsko spol. s r.o.

Na dubnovém zastupitelstvu radní
doporučili schválit rozpočtové opatření
II. rozpočtu města pro rok 2006, celoroč-
ní hospodaření Města Přelouče za rok
2005 bez výhrad a také stanovit měsíční
odměny neuvolněným členům zastupi-
telstva s účinností od 1. 1. 2006
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Rada města Přelouče

" 1. března zastupovala starostka město na jednání mikrore-
gionu Podhůří Železných hor v Cholticích, na programu by-
la zpráva o hospodaření mikroregionu za rok 2005, úprava
rozpočtu na rok 2006 a příprava nových internetových strá-
nek mikroregionu

" 2. března se starostka zúčastnila pracovního oběda s poslan-
cem Evropského parlamentu p. Mgr. Hynkem Fajmonem
v Pardubicích, hlavním diskutovaným tématem přítomných
starostů byla problematika Evropské unie ve vztahu ke ko-
munální politice (požadavky evropského práva na obce, ve-
řejné zakázky, životní prostředí, strukturální fondy)

" 2. března - jednal místostarosta se zástupcem Komerční
banky o finanční účasti na udílení Cen FF

" 7. března a 10. března svolala starostka jednání povodňové
komise města, byla prověřena funkčnost svolávání v mimo-
řádných situacích, jednalo se o zajištění materiálu, techniky
i osob pro případ nasazení v době povodní, bylo rozhodnu-
to o zakoupení 2 tis. ks protipovodňových dvoukomorových
pytlů jako zábran při stoupající vodě

" 8. března se starostka zúčastnila jednání Rady Svazku obcí
Přeloučska v Týnci nad Labem, řešily se problémy odpado-
vého hospodářství včetně zavedení nové složky separace
bioodpadu v obcích Svazku

" 9. března se konala na úřadě pracovní schůzka za účasti sta-
rostky, p. Dlaskové, (tiskové mluvčí), pracovníků odboru ži-
votního prostředí a ředitele f. SOP a.s. p. Hrůzy, byl vyhodno-
cen zájem občanů o poskytnutí nové nádoby na bioodpad,
byly stanoveny konrétní kroky pro předání nových nádob,
občané, kteří se do systému přihlásili, obdrží nejpozději do
14. 4. 2006 písemné informace o zaváděné službě

Stalo se



" 20. března - se místostarosta zúčastnil pracovní schůzky
v Praze zabývající se přípravou 12.ročníku Ceny FF

" 22. března přijala starostka ředitele f. Maxprogres Brno, je-
hož firma provedla v závěru roku instalaci nového kame-
rového systému, byla zhodnocena kvalita odvedené práce,
jednalo se o přípravě další etapy instalace nových kamer
v letošním roce

" 29. března a 30. března z důvodu hrozícího nebezpečí zá-
plav a vývoje situace svolala starostka jednání povodňové
komise města, jednotliví členové dostali příkazy, vedoucí
k minimalizaci škod (pravidelný monitoring a vyhodnocení
situace v terénu - kromě Labe se hlídají i potoky ve městě
a okolí, přesun pytlů naplněných pískem pro občany nejví-
ce ohrožené stoupající vodou (Mělice, Lohenice), zajištění
kontroly průtoku všech vodních toků na katastru (čištění od
naplavenin) apod.

" 29. března - se místostarosta zúčastnil I. schůzky školské
rady přeloučského Gymnázia

" 30. března se v zasedací místnosti MěÚ uskutečnilo pracov-
ní jednání starostky, ved. majetkového odboru a vedoucí-
ho odboru životního prostředí s ing. M. Jebavým, PhD., který
z pověření rady zastupuje město Přelouč při architektonic-
kém a krajinářském ztvárnění všech ploch nového ostrova,
který vznikne mezi současným tokem Labe a budoucím
plavebním stupněm, byly projednány konkrétní představy
i požadavky města, jež budou zapracovány do projektové
dokumentace stavby

V minulém čísle našeho měsíčníku jsme vás seznámili s prv-
ní částí kampaně na zkušební sběr bioodpadu. Z počtu 1777
rozeslaných letáků se k možnosti využít nádoby na bioodpad
přihlásilo 322 rodin. Věříme tomu, že všem ostatním, kteří do-
sud nabídku nevyužili, není tato problematika lhostejná. Jeden
občan nám dokonce v dopise sděluje, že jeho rodina bioodpad
vlastně třídí a využívá už 35 let, nebog mají na zahrádce kom-
post, který jim poskytuje kvalitní zeminu pro opětovné použití
na zahrádce, a zbytky potravin zase používají jako krmení pro
domácí zvířectvo.

V další etapě 22. dubna bude přihlášeným rodinám přidě-
lena nádoba na bioodpad. Včas budou dopisem informováni
o termínu a způsobu předání, termínu svozu a seznámeni s dal-
šími bližšími informacemi.

Zde bychom rádi připomněli všem spoluobčanům, že ve sběr-
ných surovinách v ulici Sportovní je již rok celoročně k dispo-
zici velkoobjemový kontejner na kompostovatelný odpad, ag se
jedná o trávu, listí, plevel, zbytky rostlin, nepoživatelné ovoce
a zeleninu, drobnější větve apod., a to samozřejmě zdarma.

Nutnost řešení, jak snížit množství odpadu ukládaného
na skládku bez dalšího využití, vyplývá ze zákona o odpadech
a z Plánu odpadového hospodářství ČR, rozpracovaného na
podmínky Pardubického kraje i města Přelouč. Z důvodu sni-
žování podílu biologicky rozložitelných odpadů v odpadu ko-
munálním bude svozová firma, pověřená městem, oprávněna
prohlížet sběrné nádoby na směsný komunální odpad a v pří-
padě, že ve větší míře bude obsahovat i odpad využitelný, bude

tato nádoba označena a nebude vyprázdněna až do jejího řád-
ného vytřídění.

Ve svém důsledku tento způsob šetří kapsu všech občanů,
nebog za ukládání biologicky rozložitelného odpadu na řízenou
kompostárnu se platí méně než za uložení na skládku. Na-
víc za využitelný odpad (plasty, sklo, papír a železo) dostává
město odměnu, kterou pak promítá do snížení poplatku za
komunální odpad, který každý občan každoročně platí.

V současné době historici píší rukopis čtvrtého a posled-
ního dílu knihy Dějiny města Přelouče - IV. díl. V knize autoři
Mgr. Jan Tetřev a PhDr. Hana Vincenciová podrobně popisují
události města od roku 1918 až do současnosti. Rukopis bu-
de dokončen a předán koncem letošního roku a poté, v první
polovině 2007 vytištěn. Autorem prvního a druhého dílu byl
doc. PhDr. Petr Vorel CSc. Na třetím dílu se podíleli autoři
Mgr. Jan Tetřev a PhDr. Hana Vincenciová. Stejní autoři nyní
připravují díl čtvrtý.

Stejně jako v předchozích letech na budově městského úřa-
du vlála tibetská vlajka. Rada města se tak rozhodla vyjádřit
solidaritu a podporu tibetskému lidu v jeho úsilí za dodržo-
vání lidských práv. 10. března si celý svět připomíná povstání
Tibeganů proti čínské okupaci v roce 1959, během něhož zahy-
nulo 80 000 obyvatel Tibetu. 
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Šetřte svoji kapsu

Dějiny města Přelouče

Sběr ošacení
V našem městě bylo zvykem pořádat v květnu sběr
ošacení. Minulý rok Charita zorganizovala sběr
v červnu, ale letos se sběr ošacení pro třetí svět
připravuje až na konec září nebo začátkem října.

O termínu vás budeme včas informovat.
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Vysoké teploty a četné srážky vzedmuly hladiny řek.
Voda vystoupila z břehů a zalila pole i silnice

Evakuace hrozila také obyvatelům části „Na Dole“.
V ohrožených oblastech drželi hasiči nepřetržitou službu

Pískové hradby stavěli profesionální a dobrovolní hasiči také
v sousední obci Břehy                         Aktuálně: 2. 4. 2006

Už to není běžné jarní tání, ale povodeň.
Povodí Labe hlásí III. stupeň ohrožení

Velké obavy měli obyvatelé Mělic

Pytle s pískem plnili pracovníci  technických služeb a dobrovolní hasiči ve dne i v noci



Město Přelouč nabízí seniorům nouzové
signalizační zařízení. 

Zařízení bude sloužit vymezené skupině
osob z Přelouče a integrovaných obcí (Lho-
ta pod Přeloučí, Škudly, Mělice, Lohenice, Ště-
pánov, Tupesy, Klenovka) a také z obce Bře-
hy, se kterou byla uzavřena veřejnoprávní
smlouva o zajišgování místních záležitostí ve-
řejného pořádku.

Jedná se o zařízení, které je připojeno
k pevné telefonní lince. Osoba bude mít u se-

be „pager“, kterým se aktivuje nouzové signalizační zařízení,
vytočí se telefonní číslo na Městskou policii Přelouč, která se
na dané místo v několika minutách dostaví. Dosah zařízení je
cca 30 - 50 metrů od telefonního přístroje.

Žádáme občany, kteří o zařízení mají zájem, aby si vyzvedli
„Žádost o přidělení nouzového signalizačního zařízení“ u vedou-
cí sociálního odboru MěÚ Přelouč. 

Signalizační zařízení bude přidělováno prostřednictvím ko-
mise sociálně zdravotní vybraným seniorům, kteří budou splňo-
vat stanovené zdravotní a sociální podmínky.

Dvoupodlažní objekt střediska zdravotnické záchranné služ-
by, výjezdového stanoviště Přelouč bude zcela kryt z prostřed-
ků Pardubického kraje.

Původní záměr byl postavit objekt jako středisko pro inte-
grovaný záchranný systém, tedy zdravotnická záchranná služ-
ba, lékařská pohotovost a profesionální i dobrovolní hasiči.
Hasičský záchranný sbor ale na realizaci stavby nesehnal fi-
nanční prostředky, a proto se Pardubický kraj rozhodl vybudo-
vat samostatný objekt. Projekt bude zpracován tak, aby do bu-
doucna mohl být dostavěn až do původně plánového záměru.

V těchto místech bude postavena budova záchranné služ-
by. Staveniště bylo stavební firmě předáno 28. března. Termín
dokončení je plánován na první čtvrtletí 2007.

V dvousetmetrovém úseku v Pražské ulici od Sokolovského
náměstí po Masarykovo náměstí se provádí oprava vodovod-
ního a kanalizačního řádu a dlouho plánovaná rekonstrukce
chodníku a silničního povrchu. Uzavírka v této části potrvá až
do poloviny června a poté by měla přijít na řadu částečná re-
konstrukce Masarykova náměstí. Tak se konečně dostává ke
slovu tři roky stará studie „zklidnění centra města“. Silniční po-
vrch v těchto místech bude živičný a na chodnících položena
zámková dlažba.

Po dobu této uzavírky je stanovena následující objízdná tra-
sa: silnice I/2 Pardubická po křižovatku se silnicí II/333 Slad-
kovského - silnice II/333 Sladkovského po křižovatku s místní
komunikací Václavského náměstí - místní komunikace Václav-
ské náměstí - místní komunikace Pernštýnské náměstí - míst-
ní komunikace Hradecká - místní komunikace Masarykovo
náměstí. Objízdná trasa je obousměrná.

Ti, co minulý měsíc sháněli marně videokazetu o historii
města „Přelouč v běhu staletí“ upozorňujeme, že si ji nyní mo-
hou zakoupit v INFAKu, Městské knihovně a na MěÚ dv. č. 4.
Protože DVD a VHS často využíváte jako dárek pro své blíz-
ké v tuzemsku i v zahraničí, zajistilo město nahrávku v dosta-
tečném množství. Ce-
na VHS je 100,- Kč
a DVD, kde si komen-
tář můžete jednodu-
chým přepnutím po-
slechnout nejen v ma-
teřském jazyce, ale
také v anglické a ně-
mecké mutaci je za
150,- Kč.
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Přelouč v běhu staletí
opět v prodeji

Prvních osm milionů
na zklidnění centra

Pomoc  seniorům

Záchranka ve svém



Záměr obchodního řetězce postavit místo zeleně market,
nenechal lhostejným především ty, kteří bydlí v blízkosti parčí-
ku. Své NE návrhu na zástavbu pozemku za Benzinou v Par-
dubické ulici přišli vyjádřit dvě stovky občanů. Zástupce firmy
WORLD INVEST sice podrobně seznámil přítomné s plánem
a nabídkou, kterou učinil městu, ovšem žádného příznivce tím
nezískal. Argument, že z celkové výměry 7000 m2 bude 1400 m2

zeleně, stejně velkou plochu má půdorys šestimetrové budovy
marketu a na zbývající ploše jsou parkovací místa, nikoho z pří-
tomných nepřesvědčil. 

„Park je vhodné místo hlavně pro maminky s dětmi, marke-
tem vznikne vyšší procento zplodin v ovzduší, bude ohrože-
ná bezpečnost zejména dětí, neustálý hluk zásobovacích aut,
je to další ohrožení drobných podnikatelů, mnohem složitější
doprava než je dosud, je ohrožena statika domů...“ to byly při-
pomínky občanů, kteří se neustále dožadovali slova.

Zastupitelé chtěli slyšet názor občanů a ten byl jednoznač-
ný. Pokud market, tak v původně plánovaném místě pod nad-
jezdem, kde by mělo stát také autobusové nádraží. Je tedy už
jen na vedení marketu, jak se rozhodne. Zastupitelé znají ná-
zor občanů a o stavební uzavírce na zmiňovaném soukromém
pozemku rozhodnou ve čtvrtek 20. dubna na veřejném zase-
dání zastupitelstva. Zde by se také mělo vyřešit dopravní řeše-
ní Pernštýnského a Václavského náměstí, samozřejmě s přihléd-
nutím k žádosti podnikatelů v dotčené části města. 

V letních měsících si naše město připomene hned dvě vý-
znamná výročí. 

21. srpna je to 105 let od slavnostního otevření novorene-
sanční budovy Občanské záložny a 8. září je 745 let od doby,
kdy král Přemysl Otakar II. povýšil Přelouč na město. Členové kul-
turní a školské komise se proto sešli, aby naplánovali, jakým způ-
sobem připomenout výročí především občanům našeho města.

Akce, na kterých se členové shodli, se proto z větší části té-
maticky vážou k historii města. Nezapomněli ovšem ani na ty
nejmenší a školou povinné. Výtvarná soutěž a také zábavné

soutěžní odpoledne spojené s ukázkami hasičské techniky bu-
de závěrečnou tečkou oslav. 

Výstava fotografií s názvem „Přelouč na začátku 20. stole-
tí“, výstava prací kreslířky Marcely Danihelkové a „Přelouč oči-
ma dětí“ vám bude nabídnuta v průběhu letních měsíců. 

Výstava Přelouč na začátku 20. století
Materiály k výstavě pohlednic a fotografií města budou z pře-

vážné části ze sbírek městského muzea. Rádi bychom ovšem ce-
lou kolekci obohatili také o snímky, které však muzeum nevlast-
ní. Prosíme proto o pomoc všechny sběratele, kteří mají ve svých
soukromých sbírkách historické obrázky se vztahem k Přelou-
či, aby nám na krátký čas své snímky zapůjčili ke zkopírování.

Výtvarná soutěž
Při příležitosti výročí 920 let od 1. zmínky v kronikách

a 745 let od povýšení Přelouče na město - vypisujeme výtvar-
nou soutěž na téma Pohlednice z Přelouče.

Technika a formát výtvarných prací jsou libovolné.
Soutěžní kategorie: 3-6 let, 7-11 let, 12-16 let.
Soutěžní práce zezadu podepsané, se zapsáním kategorie

a školy odevzdávejte do 30. 5. 2006 v podatelně Městského
úřadu s popisem „pohlednice z Přelouče“.

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

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

Termín svozu: sobota 11. března 2006
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Zprávy z radnice !

Market tady nechceme

Připravují oslavy

Mobilní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu



Jsem přeloučák a jsem pyšný, jak
hezké náměstí tady je. Chtěl bych vě-
dět, kdo rozhodl, aby pohled na tohle
historické centrum kazil natažený tlus-
tý kabel. To nebylo možné jiné řešení?

LH

Takto vedený kabel je pouze dočas-
ným řešením z důvodu přemístění Měst-
ské policie. Tímto způsobem je totiž
připojen kamerový systém, městský roz-
hlas a internet. Nevzhledný prověšený
kabel ale budeme ještě nějakou dobu
vídat. V letních měsících se plánuje čás-
tečná rekonstrukce Masarykova náměs-
tí, při kterém bude kabel umístěn do
země.

V novinách jsem se dočetl, že v uli-
ci pražská bude na chodníku zámková
dlažba a na silnici asfalt. Povrch ze žu-
ly je nezničitelný a navíc podtrhuje his-
torický ráz. Budou žulové kostky alespoň
na Masarykově náměstí? 

Na své říjnové schůzi se touto otáz-
kou zabývali radní a rozhodli, že v úse-
ku ulice Pražská od kruhového objezdu
přes Masarykovo náměstí a ulici Hradec-
ká po ulici 28. října bude vozovka asfal-
tová a na chodnících zámková dlažba
bez snížení silničních obrub. Provedení
chodníků a vozovky v žule by zname-
nalo finanční rozdíl v řádech několika
milionů. 

Od 10. dubna je úřední deska měst-
ského úřadu a Města Přelouče přemístě-
na do ulicie Čs. armády, vedle budovy
městského úřadu.

8 Přeloučský ROŠT

! Zprávy z radnice 

Nad vašimi dotazy Upozornění
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Na ÚP v Přelouči bylo k 28. 2. 2006
evidováno celkem 1 227 uchazečů o za-
městnání, což představuje oproti lednu
mírné snížení počtu evidovaných (o 13).
Celková míra nezaměstnanosti v měsí-
ci únor tedy činila v této oblasti 8,41 %
(dle původní metodiky). V současné chví-
li je snížení zaměstnanosti otázkou po-
časí, nebog se opožwují nástupy uchaze-
čů do sezónních prací. 

K obcím s největší mírou nezaměst-
nanosti patří ke sledovanému datu např.
Tetov (26,67 %), Holotín (25 %), Vápno
(22,81 %), Litošice (20,83 %), Poběžovice
u Přelouče (19,51 %), Sovolusky (19,4 %),
apod. Nízkou míru nezaměstnanosti na-
opak zaznamenali obce Mokošín (1,79 %),
Chrtníky (2 %), Valy (4,02 %). V Přelouči
dosahovala míra nezaměstnanosti 7,11 %
a z celkového počtu 53 obcí se umísti-
la se svojí mírou nezaměstnanosti na
11 místě.

V okrese Pardubice činila celková mí-
ra nezaměstnanosti 7,22 % s celkovým
počtem 5 817 evidovaných uchazečů. 

Úřad práce v Pardubicích evidoval
v okrese k 28. 2. 2006 celkem 1 005 vol-
ných pracovních míst. Na jedno volné pra-
covní místo připadlo v okrese Pardubice
v průměru 5,8 uchazeče. Na Přeloučsku
bylo k 28. 2. 2006 hlášeno na ÚP celkem
126 volných míst., z toho 56 v Přelouči.
Na jedno volné místo připadlo v měsíci
únor celkem 9,7 uchazeče, v Přelouči pak
6,3 uchazeče.

Informace pro uchazeče
z ÚP v Přelouči:

Od března bude pro zájemce pří-
stupný vestibul ÚP v Přelouči s infor-
macemi o volných místech od: (Úřed-
ní hodiny zůstávají bez změny)

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

Personální agentury

ADECCO s.r.o. 
Pernerova 739, Pardubice, tel. 466 513 658
(bez ohledu na vzdělání)
e-mail: pardubice@adecco.cz
www.adecco.cz

PROFI-MEN v.o.s. 
Jiráskova 1275, Pardubice, 
tel. 466 614 485-6
(odborně zaměřená pracovní místa)
www.profimen.cz/inzerce/

ALYTE spol. s r.o.
Jindřišská 1620, Pardubice, 
tel. 466 657 511
e-mail: alyte.sro@tiscali.cz
www.alyte.pardubicko.com

Dr. Oldřich Čech - Personal manage-
ment (budova ČSOB)
tř. Míru 63, Pardubice, tel. 466 855 325-6
(jen vyšší management, specialisté v oborech)
www.personalmanagement.cz

Personal consult (vedle Hudy sportu)
17. listopadu 400, Pardubice, 
tel. 466 510 312-3
(bez ohledu na vzdělání, na základě pohovoru)
www.personalconsult.cz

Start (budova Grandu, 2. patro)
Nám. republiky 1400, Pardubice, 
tel. 466 500 197-8
(bez ohledu na vzdělání)
www.start.cz

Opočenská Bohdana-Personal mana-
gement (budova T-Stringu)
Masarykovo nám. 1484, Pardubice,
tel.: 466 714 278 (363)
(jen střední a vyšší management, specialisté 
v oborech, certifikované dělnické profese)
e-mail: opočenská@iqnet.cz
www.personal-management.cz

Kappa people, a.s. 
Palackého 2020, Pardubice, 
tel. 466 430 030
HPP v rámci ČR, práce v zahraničí, brigády
e-mail: pardubice@kappa.cz
www.kappa.cz

Manpower
tř. 17. listopadu 237, Pardubice,
tel.: 466 531 157 
HPP, brigády
e-mail: pardubice@manpower.cz
www.manpower.cz

INDEX PLUS, spol. s r.o.
(jen studentské brigády)
třída Míru 109, Pardubice,
tel. 466 500 133, 466 536 656
email: pardubice@indexplus.cz
www.indexplus.cz

Servery s volnými místy:

http://portal.mpsv.cz
- Integrovaný portál služeb: MPSV, Státní sociál-
ní podpora, Úřady práce, ČSSZ, veřejné správy
- možnost vložit svůj inzerát

www.pracevpardubicich.cz
www.preloucsko.cz
www.sprace.seznam.cz
www.jobs.cz
www.prace.cz (inzeráty z jobs.cz, ÚP, iDnes)
www.iinzert.cz (nabídky iDnes)
www.jobpilot.cz
www.jobatlas.cz
www.infojob.cz
www.jobmaster.cz
www.joblist.cz
www.trenkwalder.cz (zejména Brno, Praha)
www.hledampraci.cz
www.chcipraci.net (90% VPM z Prahy)
www.evs.cz (Evropská dobrovolná služba)

Volná místa v zahraničí:

Slovensko: www.nup.sk
www.profesia.sk

Rakousko: www.ams.or.at
www. jobnews.at

EU:     europa.eu.int
www.tenkwalder.com
www.jobsintl.com

Leoš Malina, DiS., vedoucí pobočky

Trh práce
na Přeloučsku

Inzerce
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Fontána - pře-
loučský hotel,
kolem kterého
někdo projde
bez povšimnu-
tí, někdo nao-
pak pravidelně
využívá nabíze-
né restaurační
služby. Od le-
tošního 20. března hotel vlastní pan Oldřich Bujnoch, který
působí už víc než deset let v pardubickém rodinném hote-
lu Zlatá štika. 

„Renovace van, vymalování pokojů, nové záclony - to jsou
zdánlivě maličkosti, které dělají hodně“, sdělil nám syn ma-
jitele Tomáš Bujnoch, který přeloučský hotel povede. „Propo-
jením salónků pro personál vznikly další tři apartmány, dále
zde nabízíme celkem 41 pokojů. Rádi bychom, aby hotel po-
skytl dočasný domov lidem na služební cestě, stáži, při stu-
dijním pobytu apod. Chceme přitom naplnit naše motto: Pro-
vádíme restauraci těl i duší dobrým jídlem a skvělým vínem!“

A na co zvláštního se z nabídky hotelové restaurace mů-
žeme těšit? 

Každou neděli pro dospělé a jejich děti zde připravují
Sunday brunch - nedělní obědy, které jsou pojaty formou
rautu. Podle vlastní chuti si můžete z pestré nabídky vybrat
své oblíbené jídlo a sníst, co unesete. V ceně je též džus dle
nedělního menu pro děti a pro dospělé sklenička sektu. Sun-
day brunch již nabízí několik pražských hotelů, v Pardubi-
cích Zlatá štika a nyní také u nás hotel Fontána.

Inzerce

Inzerce



V tomto příspěvku Vás před přehle-
dem zajímavějších událostí chceme se-
známit s výsledkem a vyhodnocením
kurzu sebeobrany pro ženy a dívky po-
řádaném Městem Přelouč a dále s ná-
sledky a sankcemi za přestupek plošné-
ho vypalování trávy a porostů. 

1. Cílem konané sebeobrany bylo:
# pochopení pojmu sebeobrana a její

praktické použití
# potřebná znalost právních norem sou-

visejících se sebeobranou (§ 13 nut-
ná obrana, § 14 krajní nouze, § 15
oprávněné použití zbraně, § 207 ne-
poskytnutí pomoci, § 225 rvačka)

# nácvik úderů, kopů a základních se-
beobranných technik a jejich možné
použití v krizových situacích při spl-
nění podmínek nutné obrany či kraj-
ní nouze

# nácvik použití běžně dostupných zbra-
ní (deštník, kabelka, spreje…)

# sebeobrana z hlediska psychologie 
# poskytování první pomoci (teorie i pra-

xe) - v součinnosti se Záchrannou
službou v Přelouči

# sebeobrana a srovnání s bojovými
sporty

Po skončení kurzu měly účastnice
získat také potřebnou sebedůvěru a roz-
vahu pro řešení krizových situací. 

2. Místo a časový harmonogram
Kurs sebeobrany probíhal v prosto-

rách Sokolovny Přelouč, v tělocvičně ve
2. patře. 

Celý kurs trval celkem 1 měsíc (únor),
2x týdně. Jedna učební jednotka trvala

2 hodiny. Celkem proběhlo 8 učebních
jednotek. 

Vyučovací jednotka se skládala z te-
oretické části (vysvětlování právních poj-
mů), rozcvičky, nácviku základní gymnas-
tiky a vlastních sebeobranných technik.
Vždy na konci hodiny proběhla diskuse
o případných nejasnostech ze strany
účastnic kursu. 

3. Pořadatel kursu
Pořadatelem kursu je Město Přelouč,

praktický výcvik zajišgují strážníci Měst-

ské policie Přelouč Radek Šípek Dcv.
a Martin Karabec (student FSPS MU
v Brně). 

Proč je zapotřebí pořádat kurzy
sebeobrany pro ženy a dívky?

Podle statistik Ministerstva vnitra se
počet znásilněných či jinak obtěžova-
ných žen neustále zvyšuje. Každá osmá
žena starší 15 let v naší republice má
s podobným jevem zkušenost. Snad je
to způsobeno celkovým chováním spo-

lečnosti, která se
stále více stává
agresivní zejmé-
na kvůli tomu,
že násilí je nám
nabízeno již od
nejútlejšího věku
a stává se stále
přirozenější. 

Úloha násil-
níků je v dnešní
době stále jed-
nodušší zejména
kvůli lhostejnos-
ti lidí vůči sobě.
Dnes se snad již
ani nedivíme to-

mu, když v odpoledních hodinách na
veřejnosti dochází k napadení nejen žen
a lidé, kteří procházejí kolem, raději klo-
pí oči nebo je náhle zaujme cosi na dru-
hé straně ulice… Je tedy jasné, že člo-
věk se musí dnes spoléhat hlavně sám
na sebe a na své schopnosti, aby ženy
získaly alespoň možnost se účinně brá-
nit, pořádají se kurzy, které mají pomo-
ci ženám, které mají o tuto problemati-
ku zájem. 

Kurzy, které pořádají různé ozbroje-
né složky či oddíly zabývající se bojový-
mi sporty, mají za cíl naučit účastnice
kurzů v krátkém časovém období účin-
ně a jednoduše zvládat možné krizové
situace. 

Obsahem každé cvičební jednotky
pořádané MP Přelouč bylo:

teoretická část - v té se účastnice se-
znamovaly s:
# právními předpisy souvisejícími se se-

beobranou
# psychologií v sebeobraně 
# taktikou při střetu s možným protivní-

kem a útočníkem
# poskytováním první pomoci (také prak-

ticky)

praktická část
1. důkladné zahřátí a procvičení všech

svalových partií a kloubů
2. nácvik základní gymnastiky a nácvik

pádů
3. nácvik úderů a kopů (ruce, nohy a ko-

lena)
4. cvičení samotných technik (vyproště-

ní z úchopů, jednoduché páky v kom-
binaci s údery, využití kabelek, deštní-
ků, sprejů…)

5. závěrečné protažení, uklidnění a od-
povědi na otázky účastnic

Hodnocení kurzu: 
Ženy a dívky se v krátkém časovém

intervalu měly naučit základům sebeo-
brany, nejjednodušší gymnastice a ně-
kterým předpisům a teoriím souvisejících
s touto problematikou. 

Dle našeho názoru mají ženy větší
blok k fyzickému násilí než muži, a pro-
to bylo zpočátku pro většinu problémem
naučit se úderům a kopům. Po odstra-
nění tohoto bloku musíme říci, že všech-
ny účastnice zvládaly tuto část opravdu
skvěle a podle jejich slov je opravdu nad-
chla. Při procvičování technik se také
projevovala spíše opatrnost. Po dobře
provedených technikách měly ženy stá-
le snahu domnělého útočníka zachytá-
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vat a bylo zřejmé, že mají strach, aby se
instruktorům něco nestalo. Po několika
výtkách a upřesnění daného cviku bylo
i zde po problémech a také tuto část
zvládly všechny účastnice výborně. 

Gymnastika, která vždy předcházela
každému cvičení, byla zaměřena pouze
na rozcvičení potřebných svalových par-
tií, kostí a kloubů. Samozřejmě bylo při-
hlédnuto k fyzickým možnostem jednotli-
vých účastnic. 

Účastnice byly dle vyplněných dotaz-
níků spokojené a většina měla zájem
o opakování, případně o rozšíření kona-
ného kurzu sebeobrany. 

Z našeho pohledu bylo poskytnuto
a zvládnuto vše, co se dalo v plánova-
ném krátkém časovém úseku stihnout.
Přáli bychom si však, aby všechny ko-
nané kurzy přispěly jen k fyzickému
zdokonalování a aby nikdy nebylo tře-
ba praktické použití toho, co se účastni-
ce kurzu naučily. 

Zákaz plošného vypalování porostů
- upravuje zákon č. 203/1994 Sb. „O po-
žární ochraně“, kde se v § 78 písm. r, ří-
ká: přestupku se dopustí fyzická osoba,
která plošně vypaluje porosty. Podle to-
hoto zákona za tento přestupek hrozí
sankce - pokuta až do výše 15 000,- Kč.
Jelikož každým rokem vzniká právě při
vypalování staré trávy v našem katas-
tru několik požárů, kdy se oheň vymkne
kontrole, a nemalý dopad má toto ko-
nání také na životní prostředí, budeme
v jarních měsících sledovat porušování
tohoto zákona a přestupce předávat k do-
řešení přestupkové komisi, která může
uložit pokutu až do výše uvedené částky.

A nyní již k událostem od 20. úno-
ra 2006 do 20. března 2006:
$ dne 21. 2. v 17:55 hod. nám oznámi-

la zaměstnankyně marketu Plus, že
nalezla u kontejneru na komunální
odpad větší počet použitých injekč-
ních stříkaček, hlídka stříkačky uloži-
la do speciálního boxu, jehož obsah
likvidují pracovníci protidrogového cen-
tra v Pardubicích

$ dne 24. 2. v 21:25 hod. jsme vyjížděli
do jednoho z domů v ulici Přemyslo-
va, kde si ostatní nájemníci stěžovali
na hluk vycházející z jednoho bytu,
kde se často pouští nahlas hudba. Oby-
vatelé bytu byli řádně poučeni a situ-
ace se již neopakovala

$ dne 25. 2. v 1:50 hod. jsme museli vy-
kázat jednoho hosta z baru v ulici

Hradecká, kde urážel obsluhu a ne-
chtěl zaplatit útratu, po příjezdu hlíd-
ky se zklidnil, vše urovnal a odkráčel
k domovu 

$ dne 25. 2. v 17:35 hod. telefonicky
oznámila obsluha jedné z restaurací,
že nalezli na WC muže s podřezaný-
mi žílami, hlídka okamžitě vyrazila na
místo spolu se záchrankou, muž byl
zachráněn a případ byl předán PČR
k dalšímu šetření, zda se muž poku-
sil o sebevraždu nebo zde bylo cizí
zavinění

$ dne 26. 2. v 21:00 hod. opět rušení
nájemníků hlasitou hudbou, opako-
val se stejný případ, tentokrát se zde
slavily narozeniny, opět po domluvě
reprodukce ukončena

$ dne 28. 2. v 15:35 hod. opět hlasitá
hudba, když si skupinka mladíku
vyndala ven mezi bytovky celou apa-
raturu a rozhodla se, že zde uspořá-
dají diskotéku, po příjezdu strážníků
s mumláním o policejním státě a de-
mokracii vše vypnuli a uklidili

$ dne 2. 3. v 11:40 hod. jsme byli přivo-
láni do Penny, kde se dopustili kráde-
že tři mladíci, jelikož neměli dokla-
dy, byli předvedeni na PČR k ověření
totožnosti. Zde se ukázalo, že už ma-
jí bohatou kriminální minulost, a tak
si případ převzala PČR pro podezře-
ní ze spáchání trestného činu. 

$ dne 2. 3. v 16:10 hod. se na nás obrá-
tila o pomoc starší paní, na které te-
lefonicky neznámá osoba vyzvídala
kolik jí je let, zda žije sama atd., dal-
ší den prý přijede, jelikož dělá zdravot-
ní průzkum, paní byla poučena, jak
se má zachovat a ihned nás uvědo-
mit, druhý den však nikdo nepřijel 

$ podobný případ se několikrát opako-
val ještě další dny u občanů Přelou-
če, je vidět, že osvěta, jak se zacho-
vat v podobných případech funguje,
nebog nás vždy kontaktovali a žáda-
li o radu, co dělat. My jsme tyto přípa-
dy konzultovali s Českým statistickým
úřadem, který většinou taková šetře-
ní provádí, ale ani v jednou případě to
nebyli jejich pracovníci, takže příště
Pozor a vždy v podobných případech
se na nás obragte

$ dne 5. 3. v 16:30 hod. opět zloděj
v Penny, tentokrát byl případ řešen
předáním přestupkové komisi, která
přestupek předá k vyřešení do trva-
lého bydliště pachatele

$ dne 5. 3. v 22:10 hod. rušení noční-
ho klidu na sídlišti, protože to nebylo
poprvé a tentokrát mladík neuposlechl

výzvy strážníků, aby hudbu ztlumil,
vysloužil si k rušení nočního klidu dal-
ší paragraf, a to neuposlechnutí výzvy
veřejného činitele

$ dne 8. 3. v 9:05 hod. zloděj v Plusu
a v 18:25 hod. zloděj v Penny, oba
přestupky vyřešeny blokovou pokutou
na místě

$ dne 13. 3. v 5:20 hod. vyjíždíme na žá-
dost průvodčí na nádraží, kde dvojice
osob odmítala zaplatit jízdné a opus-
tit vlak, byli strážníky vyvedeni a přes
PČR byla zjištěna jejich totožnost pro
České dráhy na vymáhání dlužné
částky

$ dne 14. 3. v 12:30 hod. nás upozornil
občan, že v ulici Smetanova se mla-
díci baví tím, že nahrnuli na vozov-
ku hromadu sněhu a pozorují jak mu-
sí auta kličkovat. Jelikož se jednalo
o známé firmy, byli během chvíle vy-
pátráni. Jednomu již bylo 15 let a sám
si vybral alternativní trest. Doběhli si
domů pro lopaty a nejen, že odklidili
hromadu sněhu z vozovky, ale ještě
odházeli sníh z přilehlých chodníků. 

$ dne 18. 3. v 16:30 hod jsme vyjížděli
do domova důchodců, kde se jedna
z mladších obyvatelek opila, vyhro-
žovala ostatním a personálu zbitím
a demolovala zařízení pokoje, po pří-
jezdu hlídky byl požádán lékař zá-
chranné služby o aplikaci uklidňují-
cí látky, žena se zklidnila, a nebylo ji
tudíž nutno eskortovat na záchytku 

Nakonec se chci zmínit o prevenci
proti následkům onemocnění ptačí chřip-
kou. Ve výše uvedeném období jsme asi
v 12 případech na upozornění občanů
sbírali uhynulé zpěvné ptáky. I když pod-
le nařízení veterinární správy je pode-
zření na tuto nemoc při úhynu nejméně
5 ptáků současně, jsme rádi, že voláte,
protože opatrnosti není nikdy dost. Jsme
na sběr mrtvých ptáků vybaveni ochran-
nými prostředky, proškoleni a vždy na
zavolání přijedeme a zařídíme vše po-
třebné. 

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

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

příspěvek připravili:
Jaromír Urban - zástupce velitele MP
str. Martin Karabec 
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Kráska a netvor
V pátek 24. března navštívila 5.A VČD v Pardubicích. Na

programu byla hra, kterou v této úpravě nastudovalo DVD
(Docela velké divadlo) Litvínov.

I když je pohádka všeobecně známá, mohly ji děti nyní
zhlédnout ve zcela novém provedení, které je myslím dost za-
ujalo svou moderní a krásnou choreografií i výkony herců.

Do nich režisér Jurij Galin zařadil i řadu projevů ze života
dnešních mladých lidí. I přes řadu humorných prvků vážný
smysl pohádky i po mnoha letech zůstává stejný: nezáleží na
tom, jak člověk vypadá, ale jaké má nitro.

Ačkoli jsme měli lístky až na druhý balkón a v plně obsa-
zených vlacích jsme tam i zpět stáli, vracely se děti spokoje-
né a s pocitem určitě svátečním.

Vždyg drtivá většina z nich byla v tomto pěkném divadle
úplně poprvé!                      

Mgr. D. Katonová

Neobvyklé odpoledne
Neobvyklé dopoledne zažili žáci prvních tříd ze ZŠ na Ma-

sarykově náměstí. Všichni nastoupili do autobusu „CK Vašák“,
aby společně odjeli do Východočeského divadla v Pardubicích.

Herci v pohádce „Jak si princezna vzala draka“ vtáhli malé
diváky do děje nejen legračními výstupy, písničkami, ale i skan-
dováním říkanek.

Některé děti byly v tomto divadle poprvé, a proto také na
závěr uvítaly malou prohlídku celé budovy.

Z tohoto nezvyklého dopoledne si odnášely spoustu zážitků.

Mgr. V. Šorfová

Lyžařský výcvik 20. 3. - 25. 3. 2006 - Jedlová v Orlických horách 
41 žáků + 4 pedag. pracovníci

Podrobné informace v příštím čísle Roštu.
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Nejlepší angličtinář okresu (je z naší školy)
Velkého úspěchu dosáhl žák 9. C Tomáš Husák - 1. 3. 2006

se v Pardubicích zúčastnil okresního kola konverzační soutěže
v anglickém jazyce. Musel zvládnout poslech textu, lexikální

test a konverzaci na zadané té-
ma. V tvrdé konkurenci si počínal
velice úspěšně a celou soutěž vy-
hrál. Tím si zabezpečil postup do
krajského kola, které se uskuteč-
nilo 22.3. také v Pardubicích. Ani
tady Tomáš nezklamal a obsadil
hezké 6. místo.
Blahopřejeme!

Tomáš Husák z 9.C                      Mgr. E. Horáková

Klokan 2006
Tato matematická soutěž proběhla na naší škole i letos.

Soutěží se ve 4 kategoriích a každá z nich má už své vítěze.

Kategorie „Cvrček“ - 2. - 3. třída
1. David Vondráček 3. A

2. Mikuláš Černohlávek 3. A           3. Vojtěch Dvořáček 2. A

„Klokánek“ - 4. - 5. třída
1. Josef Kumstýř 5. B

2. Václav Kubelka 5. B                        3. Anna Volfová 5. B

„Benjamín“ - 6. - 7. třída
1. - 2. Lenka Šebestiánová, Jan Dvořák 7. C

3. Barbora Plecháčková 6. A

„Kadet“ - 8. - 9. třída
1. Petra Holá 9. C

2. Ladislav Kopáč 8. C                      3. Luboš Bogdan 8. A

Všem úspěšným žákům blahopřejeme.
Mgr. H. Neradová, Mgr. D. Nový

Den otevřených dveří
se uskutečnil 8. března ve třídě Mgr. Zuzany Jánské - 1. A v prv-
ních třech vyučovacích hodinách. Rodiče se tak mohli sezná-
mit s ukázkami různých forem práce v hodinách. Účelem této
akce je, aby rodiče mohli sledovat práci svých dětí a vidět po-
krok v jejich znalostech a dovednostech.

Víte, že…
… i během března pokračovaly semináře žáků s členy

městské policie, a to tentokrát ve 4. A, B a 8. C a 9. C? Žáky
probíraná témata (dopravní výchova, trestné činy, extremismus)
velmi zajímala.

… 48 žáků 7. - 9. tříd 2. stupně naší školy jezdí pod vede-
ním svých učitelek do VČD v rámci předplatného?

Ve 2. pololetí zhlédli divadelní hru ,,Úžasná svatba“ a ,,Ve-
selé paničky windsorské“. VČD navštívili i žáci 5. - 7. ročníků,
kteří viděli školní představení, pohádku ,,Kráska a zvíře“.

Mgr. J. Klečková

4 / 2006 15

Přeloučské školství !

Základní škola
Smetanova ul.
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ZAPAMATUJTE SI TERMÍNY:
Třídní schůzky se na ZŠ Smetanova konají pro

1. stupeň v pondělí 10. 4.               2. stupeň v úterý 11. 4.
VŽDY OD 15.30 HOD.

VELIKONOČNÍ PRÁZDINY: 
Čtvrtek 13. 4. a pátek 14. 3. 2006

Přejeme všem hezké Velikonoce a dobrou náladu do jarních dnů!!



Komorní zpěv
Duo Tereza Moravcová a Leona Šenková 2. místo

Hra na dechové nástroje
Krajské kolo soutěže dechových nástrojů se konalo 7. 3. ve

Vysokém Mýtě. Z naší školy soutěžili celkem 3 žáci a získali
následující ocenění:

Tomáš Mach - hra na trubku 3. místo
Alžběta Šmahová - hra na zobcovou flétnu 2. místo
Marie Ptáková - hra na zobcovou flétnu

1. místo s postupem do ústředního kola
Marie Ptáková - hra na příčnou flétnu

1. místo s postupem do ústředního kola

Marie Ptáková byla vyhlášena 
jako absolutní vítěz celé soutěže.

Zvláštní ocenění bylo uděleno 
za klavírní doprovod i p.uč. Čapkovi.

Poděkování ředitelství školy za vzornou reprezentaci
školy i města Přelouč patří všem našim soutěžícím, jejich
pedagogům (p. uč. Milde, p.uč. Tomášek a p.uč. Bednářová),
korepetitorům (p. uč. Szturcová, p. uč. Čapek) a stejně tak ro-
dičům, kteří s námi při vzdělávání svých dětí spolupracují. 

Jako každoročně, připravila pro Vás i letos základní umě-
lecká škola Vítání - námi všemi tak dlouho očekávaného - jara.
Rádi bychom při této příležitosti pozvali Vás všechny k návště-
vě naší školy.

Celá akce se uskuteční v úterý 11. dubna 2006
od 9.00 do 17.00 hodin.

Program:
9.00 - 12.00 - připraven program, kde si budou moci děti

vyzkoušet své dovednosti
- odborná diagnostika předpokladů ke stu-

diu na ZUŠ.
Určeno pro kolektivy i jednotlivce (děti s rodiči), kteří mají
zájem o studium na ZUŠ.

15.30 - 16.30 - vystoupení uměleckých kolektivů v prosto-
rách zahrady i koncertního sálu ZUŠ Přelouč,

- další možné konzultace s učiteli jednotli-
vých předmětů.

Určeno pro rodiče a širokou veřejnost. Vstup volný.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Jana Bednářová, ředitelka školy
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Dům dětí a mládeže v Přelouči, Veverkova 752,
telefon 466 672 003

nabízí rodičům

letní tábor

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

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

Příměstský tábor pro děvčata
a kluky od 1. třídy ZŠ

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

Cena tábora: 400,- Kč

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

Těšíme se na vás.          
pracovníci DDM Přelouč

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

II. běh: 15. 7. - 28. 7. 2006

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

Cena tábora: 2 900,- Kč

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

Úspěchy žáků ZUŠ Přelouč
v krajském kole soutěže ZUŠ ČR

Vítání jara
- Den otevřených dveří ZUŠ Přelouč

Inzerce
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Dne 7. března 2006 proběhl v sokolovně při cvičení pro ma-
minky s dětmi karneval. Jako každým rokem si maminky při-
pravily pro své děti krásné masky. Konala se přehlídka masek.
Byli tam k vidění motýli, medvídci, šaškové, princezny atd. Ma-
minkám se masky moc povedly. Děti si zacvičily a zatancova-
ly a na konec si domů odnesly balónek a sladkosti.

Pro maminky a jejich děti, které navštěvují toto cvičení, ješ-
tě připravujeme Dětský den a na závěr školního roku výlet do
ZOO v Jihlavě.

Cvičení maminek s dětmi se koná vždy v úterý od 8.30
do 9.30 pro členy Sokola, od 15.00 do 16.00 pro všechny
zájemce. Cena za hodinu cvičení je 25 Kč. Těšíme se na

vás v sokolovně. Vedoucí oddílu R+D 

Karnevalový rej
při cvičení Rodičů s dětmi

Inzerce

Inzerce



V polovině března schválila poslanec-
ká sněmovna nový zákon o sociálních
službách. Na toto rozhodnutí se čekalo
již dlouho. Úvahy o potřebnosti nového
zákona byly již v roce 1990, výsledek
přišel tew. Zákon čeká na podpis u pana
prezidenta a začne platit od 1. 1. 2007.
Pročítáme ho s napětím, co tam po zása-
hu pánů poslanců zůstalo a co zmizelo.
Ještě důležitějším dokumentem bude pro-
váděcí vyhláška, která bude „kuchařkou“,
jak se zákon aplikuje do života. Systém
sociálních služeb, který tew funguje, je
již překonaný. Sociální služby procháze-
jí rychlým vývojem a celý systém je nut-
né změnit.

Největší změnou pro uživatele je za-
vedení příspěvku na péči. Nový zákon
počítá se čtyřmi stupni jeho výše a to od
2 000 Kč po 11 000 Kč. Tyto prostředky
mají organizacím poskytující sociální služ-
by, když je od klientů vyúčtují, pokrýt z vý-
razné části provozní náklady. Také pro
rodiny pečující o své rodinné příslušníky
bude tento příspěvek určitě významný.

Pro nás poskytovatele je největší změ-
nou povinnost zaregistrovat se a praco-
vat na základě standardů kvality, které
MPSV zpracovalo a vydalo již v r. 2002. 

Abychom se dověděli ještě více,
pozvali jsme na návštěvu náměstka
MUDr. Mariána Hoška, který má na

MPSV na starosti oblast sociální po-
litiky, sociální služby a rodinné poli-
tiky a přijede v úterý 11. dubna 2006.
Setkání v Přelouči je určeno pro veřej-
nost, tedy všechny zájemce, kterých se
tato problematika týká a zajímá je. Akce
se uskuteční v salonku Hotelu Fontána
v čase od 15 do 16 hodin. 

Pokud chcete vědět, jak o vás ne-
bo vaše blízké bude postaráno ve stá-
ří nebo v nemoci, přijtte. Týká se to
každého z nás!

Zdenka Kumstýřová
ředitelka Charity Přelouč

4. Historický tábor
v Železných horách

Jakub klub již každým rokem připra-
vuje letní tábor pro děti, který letos pro-
běhne v Železných horách. Křižuje se
zde vlastivědná stezka Krajem Železných
hor, která má 15 zastavení, na nichž je
možno blíže poznat historii i současnost
významných míst v tomto kraji. Také vy-
užijeme značených cyklotras z těchto hor
do Posázaví a na Vysočinu. Děti se bu-
dou seznamovat jak s naší historií, pří-
rodou, kulturou, tak budou mít i boha-
té sportovní vyžití. Jelikož ne každé dítě
bude mít možnost pořídit si vlastní kolo
a přilbu, obracíme se na Vás s prosbou.

Pokud máte někdo doma nepotřebné ko-
lo, přilbu, či jiné vybavení a jste ochotni
je dětem věnovat, budeme velice rádi. Tak-
též s vděčností přijmeme i jakýkoli fi-
nanční dar na tento účel. 

S přáním krásného měsíce 
za Jakub klub      Radoslav Housa

Krátká zamyšlení
O nemocných ptácích

Končí dlouhá zima a přichází obdo-
bí, na které se každý rok většina lidí těší.

Slunce bude opět hřát, všechno se
zazelená a rozkvete. Jen ptačí zpěv, kte-
rý nám vždy přinášel radost, s sebou le-
tos nese i strach. Člověk se nějak naučil
zabíjet vše, co ho ohrožuje. Vybijí nemoc-
ná prasata, krávy, slepice. S nemocnými
raději i ta zdravá, která by se mohla stát
alternativními přenosci nemoci. Přesně,
jak velí hygienické předpisy. Jsou přece
na ochranu lidí. Mohli bychom tu však
nalézt i námět k zamyšlení. Kdo snížil
obranyschopnost chovaných zvířat? Ne-
byl to právě jejich nepřirozený chov? Ne-
ní to snad právě člověk, který je krmí
sušenou směsí, zavírá do kotců a celý
jejich život je nechá prožít, či spíš pro-
živořit bez pohybu a často i bez slunce.
A když přijde nemoc na takto oslabené
jedince…zbaví se jich. Jak také jinak!
Lidstvo musí být zachráněno!

Skot i vepři jsou pod naší kontrolou,
nemohou uniknout rozhodnutí, které vy-
dáme. Skutečným problémem se nám
však stává svoboda ptáků.Co s ní? Jak
je tei všechny vybijeme? Kočky, které
nám dotei byly domácími mazlíčky, dá-
váme utratit ve strachu, že by si mohly
smlsnout na nějakém ptáčkovi a při-
nést nám domů, do našeho bezpečí ná-
kazu. Jistě, že hrozí nebezpečí rozšíření
každé nemoci, lidé se více či méně bo-
jí, je to asi přirozené.Ale neměli by se
bát také svého strachu a všeho, co z ně-
ho vyplývá? A.M.J.

Naše webové stránky
Pokud máte přístup k internetu, od 2. dub-

na 2006 jsou v provozu naše webové stránky.
Naleznete zde informace o službách, o novin-
kách a všech připravovaných akcích. Postup-
ně dáme na stránky i starší fotky z minulých
let. Doufáme, že se vám budou líbit. Ještě
adresa: www.charitaprelouc.cz 
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Napsali nám !

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

Návštěva náměstka MUDr. Mariána Hoška z MPSV v Přelouči 
- informace o revoluci v sociálních službách

Inzerce
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Inzerce



V říjnu loňského roku byla plastika
našeho městského znaku instalována
doprostřed kruhového objezdu u prodej-
ny Plus. Stala se předmětem mnohých
diskusí…

… v Praze mají Tančící dům a my
máme rošt na kruhovém objezdu…

Tentokrát jsme se vás zeptali:
zvykli jste si na „výzdobu“ kruhové-
ho objezdu?

Pan P. 76 let
Asi ano, protože už to vůbec nevní-

mám.

Pan J. 58 let 
Ne. To moc dobře nejde. Ale existuje

jeden pohled - z Pražské ulice, odkud to
nevypadá tak strašně.

Pan M. 37 let
Nezvykl jsem si a vím, že nezvyknu.

Ignoruji to.

Pán 36 let
Je moc velký a myslím, že „cizinec“

asi nepochopí, že jde o znak města.

Paní J. 57 let
Nezvykla. Je mi to líto, že tam je ta-

kové monstrum. Loni jsme byli ve Fran-
cii „zemi kruháčů“, kde i v té nejmenší
vesnici je krásný kruhový objezd plný
květin nebo se skalkou, jehličnany. Inu,
Francouzi vždycky měli vkus…

Paní H. z Přelouče
Já už jsem si docela zvykla, i když ze

začátku se mi to vůbec nelíbilo.

Mladí manželé M.
Nezvykli jsme si a cizí lidé se pořád

ptají, co to má být.

Mladá paní N.
Na tu plastiku = rošt se nerada dí-

vám dotew. Je to hodně nepovedené, lep-
ší by bylo něco menšího.

Pán střed. věku
Já tu nebydlím, ale denně přes kru-

hák jezdím do práce a nelíbí se mi.

Pán 45 let
Nezvykl. A nelíbí se mi. Přes svoji mo-

hutnost působí stroze. Chápu, že tako-
vý je znak města, ale provedení by mě-
lo být jiné. Představoval bych si menší
a na podstavci, třeba v symbolickém rá-
mečku pro znak města.

Paní 30 let
Nelíbí se mi a asi si už nezvyknu.

Škoda materiálu a peněz. Záhon květin
by to vyřešil.

Paní E. 48 let
Ne. Radši si toho nevšímám, protože

se pak leknu. Ale daleko horší pohled
je na ty fabriky na jižních svazích.

Starší pan S.
Rošt? Mně je to celkem jedno od za-

čátku, na tom svět nestojí.

A jak to vidí děti školou povinné?

Kristýnka
Když jsem rošt uviděla poprvé, říkala

jsem si, že to vypadá hrozně a že by tam
byla lepší fontána. I mamka si to mysle-
la. Pak k nám přijela babička a ptala se,
co je to tam za monstrum. Tew jsme si
na to už zvykli, jenom si myslíme, že by
tam mohly být květiny.

Michal
Děda a babička říkali, že to stejně

brzo spadne.

Jára
Mně rošt, tak jak ho postavili, připa-

dá zvláštní i tím, že ho natřeli červenou
barvou, přitom by měl být černý. Ulice,
ve které kruhák je, se jmenuje Za Fon-
tánou - bylo by dobré, kdyby tam místo
roštu postavili fontánu. 

Eva
Když jsem ho poprvé viděla, líbil se

mi, ale když jsem tam jela poněkolikáté,
připadal mi moc smutný, chybělo tam
trochu kytiček. Podle mamky by tam
mohlo být něco jiného, ale když je rošt
náš přeloučský znak… byl na něm upá-
len sv. Vavřinec.

Filip
Tady v Přelouči na objezdu je náš

rošt. Ten rošt je takovej smutnej. Já bych
řekl, že by tam mohly být nějaký kytky,
aby to bylo veselý, jako že se Filip Dole-
žálek jmenuju. 

Jana
Jeli jsme kolem roštu a tagku hned

napadlo grilovaný kuře... A já si myslím,
že by měl být barevnější.

Klára
Mně se ten rošt celkem líbí, ale mohlo

by kolem něco růst, třeba břečgan. A taky
by na tom mohly být bezpečnostní svě-
týlka, aby ho bylo vidět v noci a nikdo
do něj nenarazil. Jinak je to hezký.

Valentýnka
Mamce a tagkovi se moc nelíbil, ale

pak říkali, že to aspoň upozorní lidi, kte-
ří tam jedou, že mají jet pomalu. 

Verča
Proč nám toho Vavřince raději neuto-

pili ve fontáně…

Lenka, 14 let 
Ne. Nelíbí se mi. Mohlo by tam být ně-

co hezčího.
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Anketa !

A N K E T A

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

11. 4. 2006     - TEXTY V PC

18. 4. 2006     - INTERNET A E-MAIL

25. 4. 2006     - SAM SOBĚ ÚŘEDNÍKEM

POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST
- základy práce s počítačem
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1. 4. 1867 byl jmenován čestným občanem Přelouče řídí-
cí učitel Jan Červinka

1. 4. 1933 byl přeložen přeloučský jezdecký vojenský útvar
do Hodonína a do Přelouče přišel oddíl obrněných auto-
mobilů

1. 4. 1934 povýšil královéhradecký biskup Msgre dr. Mo-
řic Pícha děkanský chrám sv. Bartoloměje v Pardubicích
na arciděkanský a jmenoval prvním arciděkanem P. Vin-
cence Šetinu, rodáka ze Břehů u Přelouče

1. 4. 1999 zahájilo v Přelouči činnost Informační a turis-
tické centrum

2. 4. 1874 se narodil v Bukovce evangelický duchovní
Jaroslav Dobiáš, který působil řadu let v USA, kde vydá-
val časopis „Český svět“

3. 4. 1909 se narodil ve Valech u Přelouče Jaroslav Štork
- Žofka, bývalý čsl. reprezentant a olympionik v atletice.
V roce 1932 byl čtyřnásobným mistrem republiky v běhu
a chůzi, na OH v r. 1936 v Berlíně dosáhl 4. místa v chůzi
na 50 km

4. 4. 1851 se v Přelouči narodil Josef Pirko, přírodovědec,
působil jako profesor v Kolíně. Publikoval práce z oboru
vodárenství

4. 4. 1909 se v Přelouči narodil Karel Jiří Brotánek, pozdě-
ji pracovník Ústavu fyziky pevných látek při ČSAV

5. 4. 1827 se narodil v Cholticích Ing. Čeněk Jan Daněk,
strojní inženýr a vynálezce v oboru cukrovarských strojů.
V roce 1854 založil karlínskou strojírnu Daněk a spol.,
později a.s. ČKD

5. 4. 1848 se narodil v Pardubicích Ing. Jan Vincenc Di-
viš, ředitel cukrovaru v Přelouči, autor mnoha odborných
děl, v letech 1914-1919 úspěšný starosta města Přelou-
če. Byl zakládajícím členem městského muzea

5. 4. 1887 se narodil v Horušicích Jaroslav Boháč, stře-
doškolský profesor, botanik a cestovatel. Autor cestopis-
né knihy „V tropické Asii“ z r. 1922

5. 4. 1996 byl na trati Přelouč-Prachovice zaveden v osob-
ní přepravě samoobslužný provoz

6. 4. 1994 se konala inaugurace prvního rektora Univer-
zity Pardubice, kterým se stal dosavadní rektor VŠCHT Par-
dubice prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc., přeloučský rodák

7. 4. 1783 byl položen základní kámen evangelicko-aug-
špurské modlitebny v Trnávce, vysvěcena byla 29. 5. 1783
jako první v Čechách

7. 4. 2003 zemřel přeloučský rodák Stanislav Polanský,
hudebník, dirigent a sbormistr pěveckého sboru J.B. Foer-
ster, býv. ředitel ZUŠ v Přelouči a úspěšný skladatel

8. 4. 1976 bylo v Cholticích dáno do provozu nové veřej-
né osvětlení (91 výbojkových světel a 39 parkových)

8. 4. 1999 zemřel v Praze Ivan Diviš, významný básník
a esejista, potomek přeloučské Divišovy rodiny, nositel ce-
ny Jaroslava Seiferta

9. 4. 1923 se narodil v Brně Karel Vodák, grafik a ilustrá-

tor, absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové, mládí pro-
žil s rodiči v Přelouči

10. 4. 1932 byl v Přelouči poprvé promítán zvukový film

11. 4. 1878 se narodil v Lohenicích Rudolf Šetina, kateche-
ta, hudební skladatel chrámové hudby, představitel cyrilic-
kého směru

15. 4. 1809 shořelo v Přelouči 42 domů, radnice, kostel,
fara a pražská brána, pardubická byla zbourána téhož roku

16. 4. 1826 se ve Svojšicích narodila Julie Havlíčková-Sý-
korová, dcera hajného ze svojšické hájovny, dne 4.3. 1848
se provdala za Karla Havlíčka Borovského, zemřela ve
29 letech 16.4. 1855 v Praze. Její životní příběh zpraco-
val Karel Novotný v knize „Co jsem poznal srdce Tvé...“

16. 4. 1861 se stali čestnými občany města Přelouče Fran-
tišek Palacký a Dr. František Ladislav Rieger pro zásluhy
o vlast a národ

17. 4. 1807 se v Cholticích narodil Josef Vojtěch Hellich,
malíř historických výjevů (církevních a vlasteneckých). Zná-
mé jsou jeho portréty Boženy Němcové a Františka Pa-
lackého

17. 4. 1996 byl ve Chvaleticích slavnostně zahájen pro-
voz železničního výklopníku uhlí za účasti ředitelů elek-
trárny a polského dodavatele

18. 4. 1914 se narodil v Holicích v Č. Karel Schejbal, hudeb-
ní pedagog, klavírista, sbormistr, působil jako hudební
pedagog v Přelouči

19. 4. 1734 bylo listinou papeže Klementa XII. založeno
v Přelouči Bratrstvo sv. Barbory

19. 4. 1969 zemřel v Přelouči za tragických okolností ro-
dák z 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 No-
waka. V okruhu svých přátel byl označován za „posled-
ního přeloučského bohéma“

22. 4. 1681 potvrdil císař Leopold I. městu Přelouči všech-
na dřívější privilegia

22. 4. 1956 zemřel v Heřmanově Městci přeloučský rodák
Bohuslav Jelínek, hudebník a cestovatel, absolvent praž-
ské konzervatoře. Byl kapelníkem 18. východosibiřského
pluku v Manžursku, přeloučskému muzeu věnoval sbír-
ku zbraní

23. 4. 2005 zemřel v Pardubicích doc. Ing. Miroslav Matr-
ka, DrSc., rodák z Josefova. Významný vědecký pracovník
- publikoval cca 450 prací z oboru analytické, organické
a farmaceutické chemie. Mládí prožil s rodiči v Přelouči

24. 4. 1579 povýšil císař Rudolf II. Kladruby na dvorní
hřebčín

24. 4. 1964 zemřel v Praze Josef Hais - Týnecký, spisova-
tel, původně katolický kněz, autor řady románů a di-
vadelních her. Býval častým hostem na statku Lidických
v Brlohu, odkud čerpal látku k románu „Bílý dvůr“ a k po-
vídce „Mrtva“ o předčasně zesnulé nadané žačce pěvec-
ké školy Marušce Lidické.                                   F.H.

Dubnová výročí a významné dny na Přeloučsku



Kulturní slu�by mìsta Pøelouèe
Vás zvou v nedìli 30. dubna pod park na:

PÁLENÍ
ČARODĚJNIC

Program:
19.00  - sraz u Gymnázia Pøelouè
19.30  - odchod lampionového prùvodu

za doprovodu dechovky pana Kosiny
20.00  - zapálení Morény
20.30  - koncert skupiny Kavalerie do 2230 hodin.

Obèerstvení na místì.
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Historie !

Pohledy do historie Přelouče

S představou venkova a české krajiny splývají jako neodmyslitelný prvek
křížové cesty, kapličky, boží muka-kamenná sloupková i zděná pilířková a sochy
ve skupinách starých stromů, které bychom např. marně hledali v sousedním
Německu, ale i v jiných zemích byg sebebohatších na sochařskou tvorbu. Na
stráni směrem ke svatopolskému návrší (hřbitovu) byla v roce 1859 postave-
na pilířková čtyřboká mariánská kaplička se vsazeným obrázkem Madony. Co
se týká objektů tzv. drobné architektury, nebyla v Přelouči ojedinělá. Podobný
objekt stál jihovýchodně od měs-
ta, kde se od silnice ke Štěpáno-
vu oddělovala cesta ke Klenovce.
V prostoru někdejší pražské brá-
ny na západním okraji vnitřního

města stávala kaplička s obrazy
sv. Jana Nepomuckého a sv. Mar-
tina. Kaplička byla zrušena v ro-
ce 1809 spolu s pražskou západ-
ní bránou, nebog překážela pro-
vozu. Nedávno opravený kříž na
vyvýšeném místě ve skupině stro-
mů nalezneme na konci města
když se vydáváme na západ po
pražské silnici.

Tyto památky nejsou jen při-
pomínkou starých časů, ale i toho,
že naše civilizace stojí na křes-
ganských základech.

Marcela Danihelková

Kulturní slu�by mìsta Pøelouèe
poøádají v Obèanské zálo�nì

ve ètvrtek 20. 4. 2006 od 19.30 hod.
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! Kultura 

Kulturní služby města Přelouče
DUBEN 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

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

ambiciózní hudebník Jimmy Rabbitte dává dohromady no-
vou soulovou kapelu. Všichni hudebníci mu plně důvěřují…

118 minut 60,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

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

želka, znuděná jeho lhostejným přístupem k manželství i k ži-
votu. Muž se náhle ocitá před nelehkým úkolem - překonat
apatii, které beze zbytku propadl.

88 minut 55,- Kč mládeži do 12let nevhodný

9. dubna HRA S NEVĚROU
neděle USA-byla to přitažlivost téměř osudová... Pracovník v re-
17.30 hod. klamní agentuře je jen dalším člověkem z Chicaga, který

každé ráno běží na vlak v 8:43, aby se dostal včas do práce.
Když jej jednou nestihne a díky tomu se setká s Lucindou, jeho
život se nenávratně změní.

107 minut 65,- Kč mládeži do 12let nevhodný

14. dubna HOOLIGANS
pátek Velká Británie/USA-neprávem vyhozený student Harvardu,
20.00 hod. Matt Buckner, přijíždí do Londýna, kde se chce na čas usadit

u své sestry. Skamarádí se se sestřiným švagrem, Petem Dunha-
mem, a je vtažen do násilného světa fotbalových „hooligans“.

109 minut 60,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

15. dubna V MOCI ĎÁBLA
sobota USA-thriller, drama, horor, mysteriozní. Strhující souboj mla-
17.30 hod. dé dívky se samotným gáblem. Příběh filmu V moci gábla

pojednává o dramatickém soudním líčení s farářem, odsou-
zeným za nedbalost, která vyústila ve smrt mladé, údajně
posedlé dívky.

119 minut 65,- Kč mládeži do 12let nevhodný

16. dubna KDYBY
neděle Velká Británie-drama Lindsaye Andersona je produktem doby,
20.00 hod. neklidných a revolučních šedesátých let. Z každého záběru

lze cítit obrovský vztek mladé generace, který může zchladit 
jen bourání hodnot, na nichž v té době stála britská střední třída.

111 minut 60,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

20. dubna P A N I C   J E   N A N I C
čtvrtek ČR-aneb návod, jak si konečně dosyta užít... Hřejivá komedie
17.30 hod. plná lechtivého humoru, překvapivých situací a vtipných hlá-
20.00 hod. šek. Hlavní role si zahráli David Vobořil, Michal Hruška a To-

máš Žatečka. Hlavní dívčí role byla svěřena finalistce Super-
star Šárce Vaňkové.

99 minut 65,- Kč mládeži do 12let nevhodný

21. dubna FINTY DICKA A JANE
pátek USA-komedie, krimi. Peníze nebo život. Náhlá změna vrtkavé
17.30 hod. štěstěny udělala Dickovi, který si nestihl našetřit žádné peníze

na horší časy, velkou čáru přes rozpočet. A místo horších časů
přicházejí rovnou ty nejhorší…

90 minut 65,- Kč mládeži přístupný

22. dubna KARCOOLKA
sobota USA-červená Karkulka je sice klasické pohádkové téma, ale
17.30 hod. zde je vše naopak. Začínáme od konce. „Chlupatí a opeření“

strážci zákona pátrají po tom, co se odehrálo v chaloupce
babičky, jakou roli tu hraje sekera, vlk i samotná Karkulka…

80 minut 60,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

23. dubna ERASMUS 2
neděle Francie, Velká Británie-komedie, romantický. Studentské časy
17.30 hod. skončily, začíná život. Xavierovi je neuvěřitelných třicet let.

Co se to s ním děje? Není ani student, ale ani opravdu do-
spělý člověk, který ví, jak se věci mají.

125 minut 60,- Kč mládeži do 12let nevhodný

28. dubna R A F Ť Á C I
pátek ČR-„Hledám roštěnku. Zn: na pokusy“. Letní teenagerovská
17.30 hod. komedie režiséra Karla Janáka s Vojtou Kotkem a Jirkou Mád-
20.00 hod. lem v hlavních rolích. Poslední dovolená s rodiči, při které klu-

ci zažívají akce, u kterých by rodiče vůbec být neměli.
104 minut 70,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

29. dubna TAJEMNÝ LET
sobota USA-thriller, drama, akční. Noční můra tisíce metrů nad ze-
17.30 hod. mí. Na cestě z Berlína do New Yorku potká Kyle Prattovou

ta nejhorší noční můra každé matky - v rozlehlých prostorách
moderního Boeingu 474 se beze stopy ztratí její šestiletá dcera.

88 minut 65,- Kč mládeži do 12let nevhodný

30. dubna ZATHURA: 
neděle VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
17.30 hod. USA-pokaždé, když jejich otec odejde do práce, začnou si

šestiletý Danny a desetiletý Walter lézt na nervy nebo se pří-
šerně nudí. Když se Danny ocitne zamčený ve sklepě, kde obje-
ví starou deskovou hru Zathura, začíná jejich úžasné a místy
i hrůzu nahánějící dobrodružství.

88 minut 65,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

5. května RESTART
pátek ČR-Jediná věta navždy změnila život mladé Sylvie. Nyní má
17.30 hod. jen jeden den na to vybojovat si svou lásku zpět. Strhující jízda

současnou Prahou začíná. Restart je vizuálně vytříbený film
z prostředí pražské klubové kultury. Rozčeří stojaté vody čes-
kého filmového rybníku?

79 minut mluveno česky mládeži přístupný

6. května HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
sobota Velká Británie/USA-thriller, dobrodružný, mysteriozní. Pro-
Pozor změna následován nočními můrami, díky nimž ho jizva bolí hůř než
začátku obvykle, Harry s povděkem uniká znepokojivým snům a s ka-
15.30 hod. marády Ronem a Hermionou navštíví mistrovství světa ve

famfrpálu.
157 minut mluveno česky mládeži přístupný

7. května FIMFÁRUM 2
neděle ČR-Pohádek není nikdy dost. A navíc, tohle nejsou jen tak
17.30 hod. ledajaké... Čtyři zbrusu nové pohádky z oblíbené knihy Jana

Wericha. Klasik animovaného filmu Břetislav Pojar natočil
slavný příběh maličkého Palečka, plný zvratů a dobrodruž-
ství o jeho cestě do světa a zase domů.

90 minut mluveno česky mládeži přístupný

12. května CASANOVA
pátek USA-milostný život nejslavnějšího svůdníka všech dob. Be-
20.00 hod. nátky, 18. století. On byl legendárním dobrodruhem, jehož

milostné úspěchy se staly inspirací pro tucty dalších generací
svůdců. Ona byla nejnadanější spisovatelkou své doby.

108 minut mládeži do 15let nepřístupný

13. května HOSTEL
sobota USA-nejhrůznější film posledních deseti let. Hostel vypráví
20.00 hod. příběh dvou kamarádů, kteří se v touze po netradičních zá-

žitcích vydají na cestu napříč Evropou.
95 minut mládeži do 18let nepřístupný

Projekt 100

Projekt 100

Projekt 100

Projekt 100
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Voliči, vyber si!
Před volbami se jakoby roztrhl pytel s politiky,

kteří chtějí být blíže občanům. Každou chvíli nás
sdělovací prostředky informují o změně preferen-
cí té které strany a upozorňují na určité rysy spo-
lečenské a politické situace, důležité pro výsledek
voleb. Na stránkách Roštu nebude uváděna poli-
tická inzerce, ale pokud budeme znát termín ná-
vštěvy politiků nebo zástupců politické strany v na-
šem městě, tuto informace uveřejníme. Je už pak
na každém občanovi, zda se bude chtít jejich akce
zúčastnit.

Setkání poslance Pavla Severy s veřejností
se uskuteční 24. dubna od 16 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu (I. patro dv. č. 12)

Inzerce

Inzerce



NAUČNÁ LITERATURA

sociologie
BITTNEROVÁ, Dana
Kdo jsem a kam patřím: identita národ-
nostních menšin a etnických komunit
na území České republiky. 
Praha: Sofis, 2005.

výchova
STIEFENHOFER, Martin
Výchova dítěte: 220 rad pro rodiče: jak
vyřešit strach, neklid, nespavost, vztek.
Havlíčkův Brod: Fragment, 2006.

dějiny
PLACHÝ, Zdeněk
Protektorát proti Londýnu: 38 dní Hey-
drichiády. 
Nové Sedlo u Lokte: Z. Plachý, 2006.

etnografie
VAVŘINOVÁ, Valburga
Malá encyklopedie Velikonoc. 
Praha: Libri, 2006.

geografie
ŠIKRHA, Lenka
Rumunsko není jen divočina: autem na
pobřeží Černého moře, do dunajské delty
a po stopách Draculy. 
Bratislava: Via Nostra, 2005.

KRÁSNÁ LITERATURA

FISCHL, Viktor
Ulice zvaná Mamila. 
Praha: Garamond, 2006.

COELHO, Paulo
Rukověg bojovníka světla. 
Praha: Argo, 2006.

WIESENTHAL, Simon
Slunečnice: vyprávění o vině a odpuštění.
Jinočany: H&H, 2005.

ŽIVOTOPISY, VZPOMÍNKY

DOČEKAL, Boris
Příběhy českých šlechticů. 
Jihlava: Listen, 2006.

FAJTL, František
Generál nebe: životní příběh čs. stíha-
cího esa Františka Peřiny.
Praha: Ostrov, 2002.

PRO MLÁDEŽ
JAREŠ, Petr
O Bruncvíkovi. Praha: 
V. Rýdlová, 2005.

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

Proč jsme tak často zbabělí a rezignujeme? Proč bojujeme
často tak, jako kdybychom tajně přiznanou porážku chtěli vněj-
ším jednáním jen oddálit? Proč se ve službě Kristově angažuje-
me jen málo, jako kdyby pro nás bylo příliš nejisté odvážit se
angažovat celým svým životem, všemi silami a poslední kapkou
krve? Vstal Kristus z mrtvých nebo ne?

Věříme v jeho vzkříšení! Je to pravda? Věříme v to, co tato
víra obsahuje:

Kristus je živý. Je vítězem nad hříchem a smrtí. Nevstoupil na
nebe, aby zmizel z dějin světa, jakoby zde nikdy nebyl. Vstoupil
na nebe poté, když sestoupil do poslední hlubiny hříchu, smrti
a ztraceného světa a z tohoto jícnu, který nikoho nepropouští,
vyšel živý. A ještě víc: tam, v konečné ztracenosti, kde pramení
veškerá neřestnost, kde mají svůj původ všechny potoky slz, kde
má svůj počátek všechna nenávist a sobectví, tam zvítězil. Ne-
zvítězil tím, že odvrhl tento svět od sebe a vytrhl se z něho, ale tím,
že vtrhl do jeho nejvnitřnějšího středu, ztráceje sama sebe, do
středu, z něhož pramení celý osud světa. Tento střed zaujal a na
věky přijal. A tak už proměnil svět. Zvítězil nad ním tak, že jej
změnil. Tím, že se stal srdcem světa, jeho konečnou entelechií,
jeho nejtajnější a nejvnitřnější silou. Proto při svém vzkříšení od
nás neodešel. Při něm teprve vlastně přišel, aby u nás zůstal po
všechny dny. Jeho postavu již nevidíme. Zazářila opravdu jen
krátce, aby nám ukázala, že je s námi navždy. Nikoliv zde a ny-
ní, „v těle“, ale v Duchu, tedy všude a to až do posledního dne.
Je u nás se svým božským Duchem, který se stal tajemným Du-
chem světa, od doby smrti a vzkříšení Krista se světem nerozluč-
ně spojený, nikdy víc z něho neustupující, protože On je neroz-
lučně spojen s onou částí světa, kterou nazýváme proměněné
lidstvo Kristovo, jež se samo skrze smrt a vzkříšení stalo „otevře-
né“ vůči celému světu.

Mše svaté o Velikonocích v Přelouči a okolních farnostech
Velikonoční triduum: 
Zelený čtvrtek 13. 4. 2006 od 18:00 hodin 
Velký pátek 14. 4. 2006 od 17:00 hodin
Bílá sobota 15. 4. 2006 Vigilie Zmrtvýchvstání Páně

20:00 hodin
Neděle 16. 4. 2006 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8:00 hodin Lipoltice 
9:30 hodin Přelouč
11:00 hodin Hošgalovice
18:00 hodin Přelouč

Velikonoční pondělí 17.4. 2006 Přelouč 8:00 hodin
Zdechovice 9:30 hodin

Všem lidem dobré vůle přeji Požehnané Velikonoce, naplněné
vírou. Pilka Lubomír, administrátor farnosti Přelouč

Naše Velikonoční víra

Náboženská obec Církve československé husitské
ve spolupráci se Správou uprchlických zařízení

připravila program seznámení
s aktivitami uprchlického zařízení na Seči spojené s:

% ochutnávkou jídel národních kuchyní,
% ukázkou národní hudby,
% výstavou keramických výrobků a obrázků dětských

obyvatel uprchlického zařízení. Díla je možné je
zakoupit. Výtěžek je určen na dětské aktivity.

V pátek 7. dubna ve sboru Tůmy Přeloučského CČSH
od 18 hod., ulice T. Přeloučského 332, Přelouč.
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Společenská kronika !

NARODILI SE:
Haspeklová Barbora
Masarykovo náměstí

Polláková Kristýna
Pionýrů

JUBILANTI:
Hrdý Josef 75 let
Tyršova

Kolman Jaroslav 75 let
Havlíčkova

Křemenáková Jiřina 75 let
ČSA

Polednová Marta 75 let
Jahnova

Špaček František 80 let
Vrchlického

Kalousková Anna 86 let
Škudly

Novotná Věra 86 let
Jižní

Skalová Josefa 86 let
ČSA

Moriljáková Julie 89 let
Libušina

Veselý Jaroslav 92 let
Lohenice

SVATBY:
Jiří Bezdíček +  Hana Pavelková
Petr Dubec +  Denisa Hejnová

STŘÍBRNÁ SVATBA:
Harvánek Milan a Alena Mělice
Heřman Miroslav a Ivana K. Čapka

PŘELOUČÁCI

Inzerce



Dne 27. února 2006 se sešli členové
přeloučské sokolské jednoty na valné hro-
madě, aby zhodnotili tělocvičnou, sportov-
ní a společenskou činnost za rok 2005.
T. J. Sokol je největším občanským sdru-
žením ve městě. Jednota k 31. 12. 2005
sdružuje 680 člen, což je téměř 8 % měst-
ského obyvatelstva. Z celkového počtu
členů je mládeže do 18 let 354 t. j. 52 %.
Sokolovna v dopoledních hodinách je vy-
užívána 3 základními školami, které ve
velkém sále měsíčně odcvičí cca 100 ho-
din školního tělocviku. Městská policie vy-
užívá malý sál bezplatně pro výcvik po-
licistů a pořádání kurzů sebeobrany pro
veřejnost. V jednotě mimo sokolskou vše-
strannost, která je největším oddílem spor-
tují oddíly basketbalu, volejbalu, stolního
tenisu, florbalu a aikijujutsu. Sokolovna
každý den žije čilým ruchem od 8 hodin
do 21 hodin večer. Všechny oddíly nemů-
žeme plně uspokojit jejich tréninkovým po-
žadavkům, proto si musíme pronajímat
tělocvičnu v gymnáziu a mistrovské zá-
pasy v basketbalu hrát ve sportovní hale
ve Chvaleticích.

Dnes čtenářům Roštu představíme náš
největší oddíl sokolské všestrannosti, ve
kterém aktivně cvičí na 400 členů od před-
školních dětí až po seniory. Podle věkových
kategoriích je cvičení zajišgováno takto:

Rodiče a děti - cvičení se těší velké
oblibě a stále se hlásí další páry. Cvičí se
každé úterý dopoledne i odpoledne. Do-
poledne cvičí členové Sokola pod vede-
ním ses. H. Pacákové. Odpolední cvičení
pro členy i nečleny vede ses. Luňáková. Na
hodinu chodí 20 až 30 párů. 

Nejmladší žactvo - děvčata i chlapci.
Cvičení je pro děti ve věku 4 - 6 let účast
je velmi velká, pravidelně se schází až
40 dětí. Oddíl vedou zkušené cvičitelky
ses. Novotná, Hebká, Mňuková, Veselá, Pa-
cáková.

Žákyně mladší a starší - věková sku-
pina 7 - 14 let. Mají společnou cvičební
hodinu, z důvodu uvolnění tělocvičny
pro skupinu aerobiku. Cvičení mladších
vede ses. Sršňová, starších ses. Filípková
a Lelková.

Aerobik - samostatné cvičení bylo za-
hájeno již v roce 2004. Pro velký zájem
bylo nutno je rozdělit podle věku na tři
skupiny. Začátečnice - 1. třída, druhá sku-
pina - děti ze 2. a 4. třídy a třetí skupina
- 5. - 9. třída. V každé skupině je 20 žákyň.

Gymnastky - oddíl navštěvuje 16 dívek,
6 starších a 10 mladších. Trénují pod ve-
dením ses. Z. Šporkové. Děvčata se zúčast-
nila řady závodů župního přeboru všestran-

nosti ve sportovní gymnastice a plavání
v Pardubicích, župního přeboru v lehké
atletice v Ústí nad Orlicí, přeboru ČOS
mladších žákyň v Plzni a přeboru ČOS
starších žákyň a dorostenek v Praze. Na
všech závodech patřila děvčata mezi nej-
lepší. Aktivně se zapojila do nácviku skla-
deb na XIV. všesokolský slet v Praze. Mlad-
ší žákyně nacvičují skladbu ,,Rozkvetlá
louka“, starší skladbu ,,Trampolínky“.

Ženy - mají velký výběr, kam půjdou
cvičit. Cvičí se step aerobik a fitbaly (po, st).
Hodinu vede ses. Nedělková a ses. Jun-
ková. Cvičení je zaměřeno na protahova-
ní a koordinaci pohybu. Při cvičení je
používáno i další náčiní (malé balónky,
činky, zátěže a dynabendy). Další skupi-
ny se scházejí na kondičním cvičením pod
vedením ses. Z. Kracíkové. Byla zavedena
nová hodina pro ženy, které nejsou zvyklé
cvičit a mají obavy z rychlého tempa cvi-
čení. Jsou zařazovány protahovací a po-
silovací cviky v pomalém tempu.

Starší ženy - cvičí pravidelně v úterý
a ve čtvrtek. V současné době se schází
20 - 25 cvičenek. Cvičení je pohodové, při
příjemné hudbě. Celý kolektiv je přátel-
ský a vedou ho cvičitelky ses. Machačová
a ses. Čížková.

Věrná garda - schází se pravidelně kaž-
dý pátek. V současné době 6 členů nacvi-
čuje skladku pro XIV. slet v Praze ,,Ta na-
še písnička česká“.

O činnosti a úspěších sportovních od-
dílů bychom rádi představili v dalších čís-
lech Roštu.

Bohatá byla i společenská a kulturní
činnost. Uspořádali jsem 3 autobusové zá-
jezdy pro členy i veřejnost. V květnu vlas-
tivědný zájezd na Lipany a Blaník a do
Sezimova Ústí, v rámci dne dětí jsem
uspořádali pro rodiče s dětmi zájezd do
ZOO ve Dvoře Králové, v září turistický vý-
let do Krkonoš s výjezdem do Polska do
Jelení Góry. Pro děti jsme uspořádali tra-
diční Mikulášskou besídku a na začátku
školního roku náborový den do našich oddí-
lů, spojený se soutěžemi. Jednota se pra-
videlně účastní oslav Osvobození 8. květ-
na a vzniku ČSR 28. října, podílí se na
organizaci těchto oslav. 24. září proběhla
v Přelouči předsletová sokolská štafeta, jed-
nota se zúčastnila s 20 běžci a u nadjez-
du ji předala dalším jednotám.

Na valné hromadě byla věnována po-
zornost finanční situaci, která je velmi na-
pjatá. Jednota v roce 2005 doslova veške-
ré finanční prostředky věnovala na obnovu
parketové podlahy v hlavním sále, která
byla zničena po havárii vody. Obnova par-

ket stála 450 tis. Kč a z toho důvodu ne-
mohly být provedeny další velmi nutné
údržbářské práce na sokolovně (oplecho-
vání střech, izolace rovných střech, dokon-
čení rekonstrukce ústředního topení a dal-
ší opravy). Jednota vstoupila do nového
roku se závazkem 180 tis. Kč, což by mohlo
mít negativní dopad na financování spor-
tovní činnosti a hlavně na nezbytnou údrž-
bu budovy. Náklady na sportovní a tě-
locvičnou činnost činily 258 tis. Kč a na
provozní činnost 1 418 tis. Kč. 

Celkové příjmy dosáhly 1 577 tis. Kč
z toho vlastních zdrojů 922 tis. Kč (člen-
ské příspěvky, pronájem sálů, nebytových
prostor, reklam a ze sportovní a spole-
čenské činnosti) ostatní zdroje ve výši
655 tis. Kč byly získány z dotací ústředí
ČOS, župy, PK, MŠMT. Dotace byly ve výši
242 tis. Kč, dary od organizací, podniků
a jednotlivců celkem 137 tis. Kč a město
nám poskytlo příspěvek 218 tis. Kč. Děku-
jeme touto cestou všem našim sponzorům,
kteří na naši činnost přispěli a umožnili
našim sportovcům zúčastnit se sportov-
ních soutěží.

Přesto příjmy nepokryly náklady, proto
ztráta činní 99 tis. Kč. Rozpočet na letoš-
ní rok je menší, nebog přislíbené dotace
nejsou potvrzeny ve stejné výši jako v ro-
ce 2005. Město Přelouč přispívá jednotě
částkou o 50 tis. menší než v roce 2005.
Menší dotace budou mít vliv na zabezpe-
čení potřebné údržby a při zvýšení cen
energií bude jednota opět ve ztrátě. Vel-
mi nás překvapilo, že město ve svém roz-
počtu nalezlo 4 mil. na kuželnu. Možná by
město mělo přehodnotit příspěvek jedno-
tě na rok 2006, když přihlédne k tomu,
že v jednotě se vyžívá nejen členstvo, ale
i občané při různých akcích jako např.
zájezdy, jóga, přednášky, herna stolního
tenisu. Sokolovna je využívána členy, ob-
čany a školami. Jednotu stále více tíží sku-
tečnost, že v Přelouči není sportovní hala
a je to ostuda, když oddíl basketbalu musí
jezdit na mistrovská utkání do Chvaletic.

Na závěr chceme občany informovat
o plánovaných akcí v roce 2006. 
18. května - vlastivědný zájezd Průhoni-
ce - Lidice - Lány - Říp
13. června - zájezd rodičů s dětmi do
ZOO v Jihlavě
6. července - zájezd na závěrečné vystou-
pení XIV. všesokolského sletu v Praze
20. září - turist. výlet do Krkonoš (Benecko)

V listopadu setkání bývalých i součas-
ných hráčů basketbalu u příležitosti 60. vý-
ročí založení basketbalu v Sokole Přelouč
a další.                        Výbor jednoty
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Přeloučský Sokol zhodnotil svoji činnost za rok 2005



Pro informaci - v loňském ročníku zvítězila opět Tereza Trka-
nová, na třetím místě byla Jana Kazimírová a na šestém Lu-
cie Stará. 

Toto je také výzva pro naše mladíky, aby si to s děvčaty
rozdali o medailové pozice. 

Pro představu, že kapry umí mládež lovit, vyzdvihuji výko-
ny Filipa Devery a Lucky Staré, kteří nalovili mimo jiné také
každý 5 kaprů! Celkem bylo uloveno 155 kaprů.

Na první místo bylo potřeba nalovit, pokud tyto ryby polo-
žíme za sebe, zhruba 10 metrů ryb. Ale každý závod je jiný,
tak uvidíme letos.

Dále vyzýváme rodiče, dědečky a babičky, aby přišli dětem
zafandit a prožít tak pěknou neděli strávenou v hezké jarní
přírodě. 

Hodnotné ceny pro nejlepší a malá pozornost pro každé-
ho závodníka.

Děti mají zajištěno malé občerstvení (párek a limonáda).
Pokud by měl někdo zájem přispět dětem nějakou cenou,

předem děkujeme.
Na Vaši účast se těší pořadatelé z MO ČRS Přelouč.

Petrův zdar                                     Václav Nekvapil 
tel. 608 028 040, nekvapil@seznam.cz

Výsledky Komora 2005 body     pořadí

Trkanová Tereza Přelouč 1080 1
Devera Filip Semín 571 2
Kazimírová Jana Přelouč 532 3
Boháč Ladislav Choltice 513 4
Stará Lucie Přelouč 458 5
Laburda Tomáš Přelouč 423 6
Blažej Tomáš Přelouč 401 7
Hans Jaroslav Přelouč 394 8
Havránek Martin Bohdaneč 383 9
Pavlíček Tomáš Přelouč 377 10
Rozkošný David Přelouč 374 11

1. PŘELOUČSKÁ LIGA
Koncem února vyvrcholil tradiční už 20. ročník zimní ligy.
Do finále postoupily týmy Ria a Motoru. Poprvé v historii

zvítězilo Rio na zápasy 2 : 1 (po výsledcích 0:3, 2:1 a 2:1).
Kádr vítězného týmu: Jan Kraus, Ladislav Ledecký, Petr Tamchyna,
Roman Stoklasa, Roman Sobotka, Jakub Stráník, Jakub Slabý, David
Pilný, Jan Koreček, Jan Pilný, Aleš Mít, Richard Novotný, Petr Mašek,
Petr Sedláček, Leoš Tamchyna, David Holeček, Dan Muknšnábl,
Jakub Horák, Michal Židlický, Jakub Mucha, Jaromír Kraus
Konečné pořadí:
1. Rio Přelouč 4. Rockets 7. Chlupatej 
2. BC Motor Stars Jih 5. Volkswagen Bobr
3. Čuníci 6. HT Cepy 8. Jamaica BC

2. PŘELOUČSKÁ LIGA
Konečné pořadí:
1. Matadors 6. Desperádos 10. Fan klub Pardubice
2. Devils 7. A.S.P. Pardubičky 11. Budvar Semín
3. Apollo team 8. TPS Gambrinus 12. Royal Team 
4. Čuňáci 9. Alkehol Stars of Jamaica
5. Čmeláci 13. Red Wings Lohenice

BRETTON OLD-BOYS CUP
V sobotu 18. 3. si dali na hokejbalovém stadionu Pod Par-

kem už po deváté dostaveníčko „staří páni“ nad 35 let.
Konečné pořadí:
1. Volkswagen 3. Čuňaci
2. TPS Gambrinus 4. Alkehol stars

VÝSLEDKY JARNÍ SEZONY HC JESTŘÁBI

A-TÝM - 1. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA
neděle 5. 3.
HC Jestřábi - TJ Paramo Svítkov stars Pardubice 4 : 3 (1:1, 3:1, 0:1)
Branky: Komůrka, Marvan, Čapek, Slanina

sobota 11. 3.
HC Jestřábi - SK CSKA Karlovy Vary 6 : 3 (3:1, 2:0, 1:2)
Branky: Slanina 2x, Jurkas, Minařík, Štefanský, Horák

neděle 12. 3.
HC Jestřábi - Tatran Třemošná 4 : 5 na sam. nájezdy (1:0, 2:3, 1:1 - 0:1)
Branky: Příhoda, Marvan, Jurkas, Komůrka

neděle 19. 3.
Dranreb Nová Včelnice - HC Jestřábi 8 : 4 (4:3, 2:1, 2:0)
Branky: Čapek, Horák, Slanina, Komůrka

B - TÝM - 2. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD
sobota 18. 3.
Chlumec nad Cidlinou - HC Jestřábi B 1 : 5 (0:3, 1:1, 0:1)

DOROST - NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD
sobota 11. 3.
HC Jestřábi - HBC Autosklo H.A.K. Hradec Král. 2 : 3 (1:1, 1:1, 0:1)
Branky: Kubát, Malý
HC Jestřábi - HBC Autosklo H.A.K. Hradec Král. 3 : 1 (0:1, 2:0, 1:0)
Branky: Malý 2x, Valko

INFORMACE O HC JESTŘÁBI NA INTERNETOVÉ ADRESE
www.jestrabi.prelouc.com                                     - Fáda -
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Pozvánka
Jarní rybáøské závody mláde�e

na Komoøe
Kdy: neděle - 30. dubna - zápis od 6.00 hod.

ZPRÁVY
Z PŘELOUČSKÉHO HOKEJBALU



Pod vedením hráčů družstva mužů, které se jako nováček
soutěže drží na 5. místě Severovýchodní soutěže, divize II, or-
ganizované Českou florbalovou unií (ČFbU - více o družstvu
mužů viz www.cfbu.cz), vzniklo v letošním školním roce druž-
stvo žáků z dětí účastnících se pravidelně akce Florbal pro
všechny, jež již dva roky pořádá 1x týdně jednota Orla Přelouč
v místní Orlovně.

Družstvo žáků, které se chystá na vstup do registrované sou-
těže organizované ČFbU od nové sezóny 2006/2007, prošlo
v sobotu 18. března první zatěžkávací zkouškou, když se zú-
častnilo otevřeného turnaje ve florbalu žáků „Pohár starosty
Orla Rtyně v Podkrkonoší“, který byl zároveň kvalifikací na ce-
lostátní turnaj Orla. A nutno říci, že kluci si vedli jako nová-
ček soutěže až překvapivě dobře!

Vstup do turnaje byl přímo excelentní - dvě výhry, první 6:0
s Orlem Třebechovice a druhá dokonce 12:1 s Orlem Loukov „A“,
z nás rázem učinili největší překvapení a štiku turnaje. A to tak
velkou, že pro další zápas, který jsme hráli s Orlem Rtyně „B“,
stanovil trenér tohoto týmu speciální defenzivní taktiku, která
na nás v prvním poločase velmi platila - prohráli jsme jej 0:3.
Bohužel ani obrat po přestávce už nestačil na úporně bránící-
ho protivníka, a tak celková prohra 2:3 nás vrátila zpátky na
zem. Následovala ihned prohra s Orlem Loukov „B“ 1:6, která
však tolik nemrzela, protože šlo o hráče spadající do starší ka-
tegorie, vesměs o hlavu větší.

Další výhra nad Sokolem Červený Kostelec 3:2 nás dostala
zpět do pohody i hru o „bednu“, za kterou se udělovali krásné
poháry, a zároveň nás naladila před nejdůležitějším mačem
turnaje s Orlem Rtyně „A“. Ze soupeře však šla skoro až hrů-
za - do té doby vyhrál všechny zápasy rozdílem 5 a více gólů
a hrál na dvě lajny sestavené vesměs z 15-letých kluků, kteří
si se soupeřem pohrávali jak kočka s myší.

Kluci se však vůbec nezalekli a vidina vítězství v kvalifi-
kaci a účasti na celostátním turnaji je hnala dopředu. Bojova-
li statečně až do poslední minuty a přestože jsme se soupeřem
prohráli 2:4, i on nakonec uznal, že to bylo na turnaji vůbec
poprvé, kdy musel makat naplno.

Celkově jsme tedy skončili při rovnosti bodů tří týmů
nakonec bez poháru s nepopulárním „bramborem“ v kapse
(o to víc pak mrzela nezvládnutá 1. polovina mače s béčkem
Rtyně) a 2. místem v kvalifikaci bez postupu, ale předvedený-
mi výkony jsme si potvrdili, že bez obav můžeme podat při-
hlášku do ligy organizované ČFbU.

Orel Přelouč nastupoval v tomto složení: kapitán Tomáš Bla-
žej (v kanadském bodování 7+6), nejproduktivnější hráč týmu
Michal Pleskot (9+4), střelecký objev Martin Šetina (10+2),
defenzivní jistota a nesmlouvavý bojovník Richard Pulicar,
brankářská jednička a zaskakující útočník Tomáš Richtár a spo-
lehlivá jistota v bráně - brankářská dvojka Josef Kumstýř.

Zároveň tímto oznamujeme všem klukům z Přelouče a oko-
lí, ročník narození 1991 až 1996, že ve dnech 2. a 4. května
pořádáme doplňující nábor do družstva žáků florbalu (star-
ší i mladší), vždy v Orlovně od 16.00 do 17.00 hodin. Kádr
družstva rozšiřujeme, protože od podzimu chceme hrát ligu
registrovaných žáků pod Českou florbalovou unií.

Mirek Kumstýř - vedoucí oddílu

Florbalový tým vstoupil po novém roce do druhé půlky se-
zony a udržuje si v Severovýchodní divizi stále velmi reálnou
šanci na postup do vyšší soutěže.

Zbývá ještě odehrát šest utkání, ve kterých půjde mezi
trojicí Rtyně, Přelouč, Nová Paka do tuhého. 

5. 2. Heřmanův Městec
13. FbC Maddox Přelouč - FBC Sokol Ústí n/Orlicí 5:2
Branky: Raška2, Novák, Pšenička, Novák           (1:1, 0:1, 4:0)

14. FbC Maddox Přelouč - REAST Jablonné n/Orlicí 2:1
Branky: Lelek, Raška                                    (0:0, 1:0, 1:1)

12. 2. Chlumec n/C
15. FbC Maddox Přelouč - Nová Paka-Falcons 3:4
Branky: Pokorný, Vančura, Bulíček                   (2:1, 1:2, 0:1)

16. FbC Maddox Přelouč - REAST Jablonné n/Orlicí 10:1
Branky: Kurka 3, Raška 2, Bulíček 2,                (3:0, 4:1, 3:0)
Ledecký, Pokorný, Vančura

5. 3. Kostelec n/O
17. FbC Maddox Přelouč-Gym Česká Třebová 4:5
Branky: Polívka, Bulíček, Pokorný, Raška           (1:1, 2:3, 1:1)

18. FbC Maddox Přelouč- REAST Jablonné n/Orlicí 9:0
Branky: Raška 2, Vančura 2, Ledecký 2,            (3:0, 2:0, 4:0)
Král, Lelek, Polívka

Statistiky-kanadské bodování:
Pokorný 25  (10+15) Kurka 10  (6+4)
Bulíček 20  (15+5) Lelek 8  (4+4)
Polívka 19  (11+8) Jadrníček 7  (3+4)
Ledecký 16  (8+8) Sedláček 6  (2+4)
Novák 16  (8+8) Král 4  (2+2)
Raška 15  (10+5) Pšenička 4  (2+2) 
Vančura 14  (8+6)
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OREL PŘELOUČ
oddíl florbalu

FbC Maddox
stále ve hře o postup



Basketbalová sezona se blíží ke konci, během března dohráli
svou soutěž nejmladší minižáci a také muži A. Výsledky po-
sledních zápasů ostatních oddílů včetně závěrečných tabulek
vám přineseme v dalším čísle Roštu.

Muži A: dohráli Východočeskou ligu a udrželi ji pro příští se-
zonu, což bylo na začátku soutěže hlavním cílem!

Sokol Přelouč - BVK Holice 88 : 101 (51 : 54)
Sojka 35, Miřejovský 18, Válek 11, Konvalina 10, Priessnitz 6,
Hostan 2, Půlpán 2, Novák 2, Přemyslovský 2
TJ Sokol DAREN Chrudim - Sokol Přelouč 95 : 82 (54 : 45)
Sojka 30, Priessnitz 17, Novák 10, Miřejovský 8, Přemyslovský 8,
Konvalina 7, Válek 2, Hostan 1
BK Sokol Vysoké Mýto - Sokol Přelouč 74 : 67 (42 : 31)
Miřejovský 25, Konvalina 22, Priessnitz 4, Válek 2, Sojka 2,
Přemyslovský 2, Novák 2, Půlpán 2, Král 2
Sokol Přelouč - TESLA Pardubice B 82 : 91 (47 : 42)
Miřejovský 31, Konvalina 18, Novák 16, Sojka 9, Král 4, Válek 2,
Kuchyňka 2
Sokol Přelouč - Trutnov 86 : 113 (43 : 67)
Konvalina 32, Sojka 23, Miřejovský 17, Válek 8, Rambousek 3,
Novák 2
Sokol Přelouč - Náchod 89 : 90 (41 : 54)
Válek 26, Miřejovský 21, Konvalina 14, Priessnitz 10, Novák 6,
Půlpán 4, Rambousek 4, Roub 2
TJ Chlumec n. Cidlinou - Sokol Přelouč 80 : 64 (37 : 31)
Válek 20, Konvalina 14, Priessnitz 11, Půlpán 9, Novák 7, Šo-
tola 2
Nový Bydžov - Sokol Přelouč 33 : 51 (19 : 30)
Priessnitz 14, Válek 14, Novák 13, Konvalina 8, Půlpán 2

Muži B: zápasy o přeborníka východočeské oblasti s nejlep-
šími týmy Královéhradeckého kraje

Sokol Přelouč - Sokol Jilemnice 108 : 89 (60 : 40)
Kubát 29, Půlpán 18, Tužil P. 13, Tužil V. 13, Král 11, Horák 8,
Karásek 8, Novotný 5, Hrdý 3, celkově se nastřílelo 14 trojko-
vých košů!!!
Sokol Nová Paka B - Sokol Přelouč 81 : 74 (37 : 39)
Tužil V. 18, Půlpán 16, Kubát 13, Král 12, Karásek 6, Haas 3,
Horák 3, Nebřenský 3
Jiskra Hořice B - Sokol Přelouč 91 : 79 (46 : 45)
Kubát 23, Půlpán 17, Tužil V. 16, Pitka 10, Král 8, Horák 3,
Novotný 1, Nebřenský 1

TJ Turnov - Sokol Přelouč 73 : 69 (42 : 36)
Kubát 27, Tužil V. 24, Nebřenský 6, Horák 6, Karásek 4, Hrdý 2
Sokol Jilemnice - Sokol Přelouč 102 : 72 (57 : 42)
Nebřenský 13, Horák 12, Tužil V. 12, Kubát 12, Karásek 12,
Novotný 4, Haas 4, Hrdý 3

Ženy: opět neúspěšně…

TJ Havlíčkův Brod - Sokol Přelouč 64 : 48 (25 : 21)
Hlavatá 23, Nováková 12, Rambousková D. 6, Roubová 4, Ján-
ská 2 Rambousková L. 1
BK LOKO Trutnov - Sokol Přelouč 80 : 36 (43 : 13)
Nevolová 20, Rambousková D. 6, Roubová 6, Hlavatá 4

Mladší žáci A: zápasy s nejlepšími týmy ČR

Sokol Písek - Sokol Přelouč 120 : 44 (68 : 20)
Šandera 12, Pacák L. 12, Kmošek 10, Dvořák 10
Sokol Přelouč - BK Ústí n. Labem 73 : 100 (27 : 58)
Šandera 23, Pacák L. 22, Bulušek 16, Dašek 10, Kmošek 2
Sokol Přelouč - Sokol Vyšehrad 75 : 60 (38 : 29)
Pacák L. 34, Šandera 20, Dlask 10, Kmošek 5, Bulušek 4, Dašek 2

Mladší žáci B: odvety se vydařily

Sokol Přelouč - BK Gymnázium Žamberk 112 : 17 (57 : 7)
Bulušek 32, Šandera 23, Dlask 18, Šindelář 11, Kmošek 4,
Machač 4, Maček 2
Sokol Přelouč - BK Gymnázium Žamberk 115 : 34 (57 : 15)
Šandera 39, Bulušek 22, Kmošek 17, Dlask 12, Machač 8,
Šindelář 7, Vančura 2                            D. Rambousková
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Tabulka soutěže:
1. Orel Rtyně v Podkrkonoší 20 14 3 3 109:68 31
2. FbC Maddox Přelouč 18 13 1 4 91:43 27
3. TJ Sokol Nová Paka-Falcons 20 11 5 4 105:66 27
4. FbK Kostelec n/O 16 10 0 6 77:54 20
5. FTC Vysoké Mýto 18 9 2 7 85:73 20
6. FbK Gymnázium Č. Třebová 16 7 1 8 55:60 15
7. FBC Sokol Ústí nad Orlicí 20 6 3 11 59:81 15
8. FBC REAST TJ Jablonné n/O 20 5 1 14 51:94 11
9. Fighter Sokol Pardubice 20 1 0 19 51:144 2

Basketbal v březnu…

Inzerce
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