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79. schůze rady města se konala
5. prosince.

Radní vzali na vědomí výsledky vo-
leb do školských rad při přeloučských zá-
kladních školách. 

ZŠ Masarykovo náměstí
PaedDr. Souček Milan, 
Mgr. Konvalinková Hana- účast 100%

Kučera Jaroslav, 
Ing. Prokop Milan - účast 43%

ZŠ Smetanova
Mgr. Tužilová Vlasta, 
Mgr. Jánská Zuzana - účast 82%

Plecháček Milan, 
RSDr. Roušar Ladislav - účast 31%

ZŠ praktická (dříve ZvŠ) 
Mgr. Kurková Ta[ána, 
Kutílková Hana - účast 100%

Čermáková Pavlína, 
Kropáček Miloš - účast 69%

Za město Přelouč (zřizovatele) rad-
ní jmenovali na ZŠ Masarykovo nám. -
- Mgr. Pavla Culka a ing. Ivana Morav-
ce, na ZŠ Smetanova - Jaroslava Faitla
a Mgr. Věru Melicharovou, na ZŠ praktic-
kou - Hanu Novotnou a Lýdii Válkovou.

Radní také projednali a schválili před-
ložený Program prevence kriminality na
místní úrovni - Partnerství města Pře-
louče na rok 2006. Tento program umož-
ní městu podat žádost o státní účelovou
dotaci na II. etapu městského kamero-
vého dohlížecího systému, který počítá

s vybudováním dvou zbývajících kamer.
V loňském roce bylo nainstalováno mo-
nitorovací pracoviště a čtyři kamerové bo-
dy. Poskytnutá dotace byla 1 215 tis. Kč,
spolufinancování ze strany města činilo
300 tis. Kč. Předpokládaná dotace v tom-
to roce na dobudování kamerového sys-
tému je 600 tis. Kč a spolufinancování
činí 100 tis. Kč.

Záměrem města je za pomoci státní
dotace zrekonstruovat objekt stávající
ubytovny v Libušině ulici na 34 chráně-
ných bytů. Předpokládané náklady činí
28 milionů korun. Ubytování bude urče-
no seniorům a zdravotně postiženým
občanům. Radní schválili komisi pro
posouzení a hodnocení nabídek pro vý-

běr zhotovitele ve složení: P. Myška (ná-
hradník J. Štěpánek), L. Novotný (náhrad-
ník J. Zdražilová), Miroslav Manžel (ná-
hradník I. Grohmannová), ing. L. Hůlka

(náhradník ing. Jiří Krejčí). Zadání veřej-
né zakázky na rekonstrukci bude pro-
vedeno formou užšího řízení s omeze-
ním počtu zájemců na 5 losováním.
Základním kritériem bude nejnižší na-
bídková cena.

Od ledna 2006 je Pečovatelská služ-
ba zařazena pod činnosti Městského
úřadu. Radní odsouhlasili použití znaku
města na vozidlech pečovatelské služ-
by a na jmenovkách pracovnic.

„Přelouč v běhu staletí“ je název no-
vého elektronického dokumentu, popi-
sující dobu od samého vzniku až po
současnost našeho města. Komentář
u DVD je nejen v mateřském jazyce, ale
také v anglické a německé mutaci. Rad-
ní stanovili cenu DVD na 150,- Kč/ks a vi-
deokazety na 100,- Kč/ks.

Na minulé schůzi radní uložili vedou-
címu SMI, aby předložil zprávu o součas-
ném stavu Račanského rybníčku. „Přiva-
děče jsou posekané, přítoková vpus[ je
vyčištěná, což je také povinností vyplý-
vající z nájemní smlouvy. Rybníček je už
zčásti zaplněný, takže nemohu říct, zda
místní organizace Českého rybářského
svazu, která je nájemcem zcela vyčistila
dno nádrže. Zápach by odstranilo pou-
ze odbahnění, což znamená pořízení
projektové dokumentace, rozbor bah-
na, jeho vytěžení a uložení na skládku.
Předpokládám, že se jedná o investici
za zhruba 800 tis. Kč“, řekl p. Myška, ve-
doucí správy majetku města.

Radní tuto informaci vyslechli, ale do
rozpočtu města částku na rekonstrukci
Račanského rybníčku na příští rok ne-
navrhli.
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Rada města Přelouče

V letošním roce poslední jednání zastupitelstva města
se konalo 15. prosince.

Složením slibu se stal novým členem zastupitelstva města
MVDr. Zdeněk Zeman, který nahrazuje Dušana Kulku. V listo-
padu D. Kulka rezignoval na funkci zastupitele a to z důvodu,
že je dlouhodobě v zahraničí a tuto funkci nemá možnost řád-
ně vykonávat. Ve zprávě o činnosti starostka města přítomné
informovala o nové skutečnosti v plánované výstavbě autobu-
sových zastávek. O pozemky pod novým nadjezdem projevil
vážný zájem zástupce firmy, která zde plánuje postavit mar-
ket. V současné době firma vykupuje okolní pozemky. Pokud
také město poskytne své pozemky, jsou připraveni zafinanco-
vat v těchto místech výstavbu autobusového nádraží včetně
čekárny a sociálního zázemí. 

Poměrně dlouhou část jednání zastupitelé věnovali vydá-
ním obecně závazných vyhlášek, které jsou uveřejněny v in-
foboxu umístěném v prostorách MěÚ a na internetových strán-
kách města. U vyhlášky o místních poplatcích upozorňujeme
na skutečnost, která byla mnohokrát veřejností kritizována. Od
poplatku jsou osvobozeny děti v tom kalendářním roce, ve kte-
rém se narodily. Celková výše poplatku činí stejně jako v loň-
ském roce 492 Kč ročně,

Zastupitelé dále bez připomínek schválili rozpočet města na
rok 2006, Pravidla prodeje nemovitého majetku, Program pre-
vence kriminality na místní úrovni - Partnerství města Přelou-
če na rok 2006, Pravidla pro hodnocení žádostí o podporova-
né byty a změnu názvu Zvláštní školy Přelouč. S označením
„Zvláštní škola“ nová právní úprava již nepočítá. Proto se s účin-
ností od 1. ledna2006 mění název na „Základní škola praktic-
ká Přelouč“.

Další veřejné zasedání zastupitelstva města se bude konat
2. února 2006.

Zastupitelstvo města 



" 1. prosince - starostka se zúčastnila jednání finančního výbo-
ru Pardubického kraje na Krajském úřadě Pardubice - hlav-
ním bodem bylo projednání návrhu rozpočtu Pardubického
kraje na rok 2006

" 2. prosince - navštívila starostku radní PK p. Mgr. Bc. Jana
Smetanová, diskutovány byly problémy učňovského školství
Přeloučska a potřeby zaměstnavatelů v jednotlivých učeb-
ních oborech

" 3. prosince - jednala starostka s ředitelem Elektrárny Chva-
letice, ředitel podal informace o výrobním programu Elek-
trárny na další léta, projednávala se i spolupráce a podpora
při některých akcích pořádaných městem.

" 6. prosince- jednal místostarosta s řediteli přeloučských zá-
kladních škol

" 7. prosince - jednala starostka s radním Bc. Macelou o zá-
měru Pardubického kraje na změnu koncepce Domova dů-
chodců Přelouč.

" 7. prosince - svolala starostka jednání o poskytování pečo-
vatelské služby některým okolním obcím od 1. 1. 2006, jed-
nání se zúčastnili zástupci obcí Semín, Břehy, Vlčí Habřina,
Choltice, Valy a Jankovice, pokud tyto obce projeví zájem,
město bude zajiš[ovat pečovatelskou službu i pro občany
těchto obcí.

" 7. prosince - pozvala starostka 56 zástupců okolních obcí
sdružených ve Svazku obcí Přeloučska na jednání valné
hromady tohoto sdružení. Valná hromada se uskutečnila
v malém sále Občanské záložny, schválen byl rozpočet svaz-
ku na rok 2006, řed. SOP a.s. Přelouč p. Hrůza podal informa-
ce o připravovaném záměru separace kompostovatelného
odpadu, podrobněji Vás s tímto novým záměrem seznámí-
me v dalším čísle Roštu.

" 7. prosince - tajemník MěÚ se zúčastnil udělení českého stát-
ní občanství občance ukrajinské národnosti na Krajském
úřadu v Pardubicích

" 9. prosince - jednala starostka v Pardubicích s ředitelem Úřa-
du pro zastupování státu ve věcech majetkových o převodu
spoluvlastnického podílu pozemku státu na město (jedná
se o pozemek, na kterém město připravuje výstavbu auto-
busového nádraží).

" 9. prosince - místostarosta se zúčastnil v Praze slavnostního
vánočního setkání klubu rodáků a přátel města Přelouče

" 9. prosince se tajemník zúčastnil porady tajemníků obcí s roz-
šířenou působností a pověřených obcí Pardubického kraje
v Pardubicích

" 13. prosince - zasedal tajemník MěÚ v odborné porotě pro
udělování dabingových cen

" 14. prosince - zastupovala starostka město na schůzi Mikro-
regionu Podhůří Železných hor, kromě schválení rozpočtu
na rok 2006 byla projednána příprava žádostí Mikroregio-
nu o státní dotace v roce 2006.

" 14. prosince - místostarosta se zúčastnil vánoční akademie
Základní školy Smetanova

" 15. prosince - starostka se na základě pozvání velitele MP
Přelouč p. Bc. Veselého zúčastnila pracovního jednání se
starosty některých okolních obcí. Schůzku svolal velitel na-
ší MP z toho důvodu, že tyto obce projevily zájem o spolu-
práci s naší Městskou policií. Bc. Veselý podal podrobné in-
formace o možnostech MP i ve vztahu k nové legislativě,

řešeny byly i administrativní náležitosti, nutné pro tuto pří-
padnou spolupráci.

" 16. prosince - starostka se zúčastnila společného jednání
dozorčí rady a představenstva a.s. Přístav Pardubice, jejíž je
město Přelouč členem. Jednání se uskutečnilo na lodi Arnošt
v Pardubicích. Byl projednán plán činnosti Přístavu v roce
2006, stěžejním bodem programu byla diskuze o stavbě Pla-
vební stupeň Přelouč.

" 27. prosince- starostku navštívil generální ředitel Veolia Wa-
ter, Královehradecká provozní a.s. ing. Hanzl. Cílem návště-
vy byla prezentace společnosti v souvislosti s jejím zájmem
o vstup do VaK Pardubice. 

" V průběhu měsíce prosince navštívilo starostku cca 50 zá-
stupců firem, bankovních ústavů, společenských a nezisko-
vých organizací, se kterými město spolupracuje. Město tou-
to cestou děkuje všem obchodním partnerům za dosavadní
spolupráci a přeje hodně úspěchů v roce 2006.
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Stalo se

Kulturní služby města Přelouče
nabízí

VOLNÉ MÍSTO

DOMOVNÍKA
V OBČANSKÉ ZÁLOŽNĚ

V PŘELOUČI
Platové zařazení: platová třída 5

Byt 3+1 k dispozici

Předpoklady
Uchazeč musí být fyzická osoba, která je státním obča-
nem ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR),
dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům
a je bezúhonná.

Jiné požadavky
Vyučení v technickém oboru výhodou, delší praxe v oblas-
ti údržby výhodou. 

Písemná přihláška musí obsahovat:
Jméno, příjmení uchazeče
Datum a místo narození uchazeče
Místo trvalého pobytu uchazeče
Datum a podpis uchazeče

Lhůta pro podání přihlášky: do 31. 1. 2006

Bližší informace v kanceláři Kulturních služeb
nebo na telefonu 466 672 259.



Stejně jako v loňském roce budou mít občané i letos mož-
nost v prostoru výkupny a sběrny ve Sportovní ulici bezplatně
odložit odpad velkoobjemový, nebezpečný a odpad komposto-
vatelný, který pochází z domácností a zahrad. Na základě trva-
lého pobytu v Přelouči nebo místních částech (po předložení
občanského průkazu) bude tento odpad odebírán celoročně
v průběhu otevírací doby (tj. úterý až sobota od 8.00 do 12.00,
v úterý a ve čtvrtek navíc od 13.00 do 18.00 hod.).

Nebezpečný odpad (do kterého patří také pneumatiky) je při-
jímán vždy v prvním celém týdnu v měsíci. V lednu 2006 tedy
od 3. do 7., v únoru od 7. do 11., v březnu od 7. do 11., v dub-
nu od 4. do 8. O další termínech Vás budeme informovat opět
v některém z dalších vydání našeho měsíčníku. Bližší informa-
ce poskytne odbor životního prostředí v budově AGRA BOHEMIA
nebo na telefonním čísle 466 768 521. Děkujeme za spolupráci.

Je mnoho lidí, kteří milují
své psy a snaží se jim dát tu
nejlepší péči. Mnoho lidí také
prokázalo své soucítění s opu-
štěnými psy. Je ale také mnoho
těch, kteří se chtějí svých čtyř-

nohých přátel zbavit. Opuštěná zvířata (psi a kočky) pak v tom
lepším případě končí v kotci u Městské policie. Pokud se však
jejich majitel včas nepřihlásí, je zvíře převezeno do pardu-
bického útulku, kde podmínkou odložení je vyplacení částky
1 500 Kč na úkor rozpočtu městské policie. V loňském roce by-
lo odchyceno celkem 97 psů. 78 z nich si pak š[astní majitelé
odvedli zpět domů. Syntropní zvěře, tzn. pernaté zvěře, fretek
apod., odchytili strážníci městské policie 26, z nichž 7 museli
předat do ekocentra Paleta v Pardubicích. Zde se platí paušál-
ní poplatek. V loňském roce nedošlo na území města k žádné-
mu vážnému případu napadení toulavým psem a také není
evidována událost zranění - pokousání dítěte apod.

Touha vdávat se a s tím také počet svateb od roku 1990 stá-
le klesá. Řada mladých volí raději partnerské soužití bez odda-
cího listu. V našem městě se za posledních pět let oddalo ko-
lem 50 párů ročně. Až v loňském roce se počet přehoupl přes
šedesátku.

rok - počet sňatků  rok - počet sňatků  rok - počet sňatků

2000   -   53 2002   -   53 2004   -   52
2001   -   57 2003   -   50 2005   -   62

Každým dnem dochází k navyšování množství odpadu v ce-
lé České republice. Trendem vývoje odpadového hospodářství
je předcházení vzniku odpadů a jejich stupni nebezpečnosti,
využívat odpady jako zdroje surovin a energie a nevyužitelné
zbytky bezpečně odstraňovat.

Za uložení komunálního odpadu na skládku se platí sklád-
kový poplatek, který se skládá z poplatku na provoz skládky
(mzdy, provoz techniky) a zákonného poplatku, který se od-
vádí obci, na jejímž území skládka leží. Poplatek ze zákona
č. 185/2001 Sb. se neustále zvyšuje a to má za následek zdra-
žování ukládání odpadu. Sazba poplatku ze zákona se zvyšu-
je každé dva roky o 100 Kč.

Tab. č. 1: Sazba poplatku ze zákona

Rok 2002-2004  2005-2006  2007-2008  2009-násl. léta

Poplatek
200 Kč/t   300 Kč/t   400 Kč/t   500 Kč/tze zák. 

Tříděný odpad v nynější době činí jen 5 % z celkového
množství vyprodukovaného odpadu, i když dle průzkumu by
měl být okolo 45 %. Každá obec, která třídí odpad, dostává od
firmy EKO-KOM odměnu za zajištění zpětného odběru a za
zajištění tříděného sběru odpadů z obalů. 

Z důvodu navyšování celkového množství odpadu se uva-
žuje o likvidaci biologického odpadu (listí, tráva), který tvoří
značnou část komunálního odpadu, a který pak končí na
skládce. Tento odpad je biologicky rozložitelný a poplatek ze
zákona z tohoto odpadu se neplatí, tzn. uložení tohoto odpa-
du je v porovnání s komunálním odpadem levnější o částku
300 Kč/t. 

Cílem do budoucna je snížení množství již dále nevyužitel-
ného komunálního odpadu, což je jeden z hlavních trendů vý-
voje odpadového hospodářství. 

Ještě jednou o odjezdech rychlíků
Jak jsme vás již informovali, 15. prosince došlo ke změnám

ve vlakovém jízdním řádu. Tiskařský šotek zapracoval a omy-
lem jsme u rychlíků zaměnili směry Pardubice a Praha. Za ne-
dopatření se omlouváme a uvádíme správné znění.

Rychlík ve směru do Pardubic bude v Přelouči zastavovat
v časech: 7:18 9:10     18:07 19:18

V opačném směru z Přelouče do Prahy: 18:44
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Útulek je poslední šancí

Sňatků přibývá

Termíny
odkládání odpadu

Biologicky rozložitelný odpad
nepatří na skládku



Od ledna 2006 dochází ke
změně pečovatelské služby.
Co to pro nás občany zname-
ná, jsme se zeptali vedoucí
sociálního odboru Květy Bo-
cianové, která je odpověd-
ná za oddělení pečovatelské
služby.

Od 1. ledna 2006 se stává
poskytovatelem pečovatelské

služby pro občany našeho města, integrovaných obcí a obcí
okolních, které mají s městem Přelouč uzavřenou smlouvu -
- Město Přelouč. Tímto dnem dochází k rozšíření odboru so-
ciálního Městského úřadu v Přelouči o oddělení pečovatelské
služby.

Telefonní číslo zůstává nezměněno, tj. 466 953 216 a rov-
něž sídlo pečovatelské služby se nemění a nadále ho nalezne-
te na adrese Sluneční 1516 v domě s pečovatelskou službou.
Pečovatelská služba bude zajištěna i nadále v plném roz-
sahu jako dosud.

Jaká bude cena služeb?
Ceny za poskytované služby zůstanou v nezměněné výši

pro všechny, kteří již nějakou službu využívají (některé služby,
které se odvíjejí od výše důchodu se budou měnit od února

2006 z důvodu zvýšení důchodů od ledna 2006 stejně, jako
tomu bylo v letech minulých).

Noví žadatelé zaplatí o něco více jen u těchto úkonů: přípra-
va a uvaření snídaně v bytě a žehlení a případné drobné opra-
vy. Jsou to služby, které nejsou klienty často využívané.

Zůstane stejná i cena obědů?
Cena za služby zůstává zachována, ale cenu oběda město

jako poskytovatel sociálních služeb nedokáže ovlivnit. Příčinou
zvýšení ceny obědů je především to, že obědy nám prodává
Domov důchodců Přelouč jako jinému subjektu a dále to, že
domov důchodců nemůže poskytovat pro naše potřeby všech-
ny obědy. Bude poskytovat především jídla dietní a zabezpe-
čovat stravu o víkendu. Ostatní obědy musí být zajiš[ovány od
jiného dodavatele, v našem případě je uzavřena smlouva s fir-
mou PRONEX v.o.s., která má cenu oběda o něco vyšší než by-
la dosud. Předpokládáme ale, že i přesto budou naši klienti se
stravou spokojeni.

Bude služba zajištěna stejným personálem?
Město Přelouč předpokládá, že naši klienti - poživatelé pe-

čovatelské služby - nezaznamenají žádný rozdíl v poskytování
služeb, protože je i nadále bude poskytovat stejný personál.
Jediné, co by měli zaznamenat jako změnu, je logo, pod kte-
rým je od 1. 1. 2006 pečovatelská služba poskytována.
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Na ÚP v Přelouči bylo k 30. 11. 2005 evidováno celkem
1 097 uchazečů o zaměstnání, což představuje stejný počet evi-
dovaných jako v měsíci říjnu. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci listopad tedy činila v této oblasti 7,52 % (dle původní
metodiky). V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstna-
nosti 6,89 % s celkovým počtem 5 546 evidovaných uchaze-
čů. Na Přeloučsku bylo k 30. 11. 2005 hlášeno na ÚP celkem
125 volných míst. Na jedno volné místo připadlo v měsíci lis-
topad celkem 8,8 uchazeče.

K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledo-
vanému datu např. Tetov (28,33 %), Vápno (24,56 %), Sovolus-
ky (19,4 %), Selmice (16,67 %), Moravice (15,69 %), Urbanice
(15,38 %) apod. Nulovou míru nezaměstnanosti naopak za-
znamenala obec Holotín, nízkou pak Chrtníky (2 %) a Moko-
šín (3,57 %). V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti
6,52 % a z celkového počtu 53 obcí se umístila se svojí mírou
nezaměstnanosti na 14 místě.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
6,89 % s celkovým počtem 5 546 evidovaných uchazečů. 

Úřad práce v Pardubicích evidoval v okrese k 30. 11. 2005
celkem 935 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní
místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 5,9 uchazeče.
Na Přeloučsku bylo k 30. 11. 2005 hlášeno na ÚP celkem
125 volných míst, z toho 44 v Přelouči. Na jedno volné místo
připadlo v měsíci říjnu celkem 8,8 uchazeče, v Přelouči pak
7,4 uchazeče.

ÚP v Přelouči informuje
#Možnosti on-line vyhledávání pracovních pozic na portále

veřejné správy http://portal.mpsv.cz (záložka volná místa).
Uchazeči mají též možnost si v záložce ke stažení stáhnout
soubor s aktualizovanými volnými místy a pracovat pak s ni-
mi kdekoliv v offline režimu. Na portále je možnost se zaregis-
trovat a umístit svůj životopis.

#Uchazeči mají možnost využívat portál www.preloucsko.cz
(záložka Pracovní příležitosti). Na těchto stránkách budou
umis[ovány jak nabídky, tak i poptávky po pracovních pozi-
cích. Zaměstnavatelé i uchazeči mohou bezplatně své inze-
ráty uveřejňovat na těchto stránkách.

#Úřad práce v Přelouči přeje všem veselé prožití svátků vánoč-
ních a bezproblémový vstup do nového roku.

Leoš Malina, DiS.
vedoucí pobočky

V polovině prosince vydal Krajský úřad Pardubického kra-
je rozhodnutí, ve kterém zamítl odvolání občanských sdružení
Svoboda zvířat HK, Děti země - klub za udržitelnou dopravu
a Ekologicky právní servis ve prospěch rozhodnutí, vydaného
Stavebním úřadem v Přelouči. Tímto úkonem bylo potvrzeno
rozhodnutí o umístění stavby Nový plavební stupeň Přelouč,
proti kterému již není odvolání. 

Nyní bude nutné vypracovat podrobnou projektovou do-
kumentaci pro podání žádosti o stavební povolení. Ta bude
rozdělena na více objektů - z hlediska vodoprávního úřadu,
dopravních staveb a dalších stavebních objektů. Další kroky
pro výstavbu plavebního kanálu jsou nyní na investorovi, tzn.
Ředitelství vodních cest ČR Praha. 
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Na počest prezidenta zněly fanfáry
Po oficiálním přivítání prezidentského páru na Masaryko-

vě náměstí představila starostka krátce naše město. Prezident
vzpomenul na místní sokolovnu, kde jako patnáctiletý hrál
basketbal. Také v dotazech občanů byla připomenuta obtížná
situace především mládežnické kategorie basketbalistů, kteří
hrají celostátní ligu. Je otázkou času, kdy budou muset pře-
loučští jezdit na domácí zápasy do chvaletické haly. Podle pre-
zidenta ovšem dojíždět do vzdálenosti 10 km je zanedbatel-
né a pro pražáky zcela běžné. Tento výrok příznivce sportu
nikterak nepotěšil. Mezi nejupřímnější tazatele patřily děti, kte-
ré zajímalo, v kolika státech byl, čím chtěl být apod. Paní Lívie,
která procházela mezi davy, si svým lidským přístupem získa-
la mnoho lidí.

Zájem o podpis prezidenta do památníčku, knížky nebo na
fotografii byl obrovský. Kdo si vystál dlouhou frontu, měl mož-
nost si potřást i rukou nebo prohodit pár slov s hlavou státu.
Návštěvu v našem městě zakončil prezident prohlídkou firmy
SVOS, která se zabývá výrobou bezpečnostních pancéřových
vozidel.

Prezident Václav Klaus společně s manželkou Lívií se po-
depsali do pamětní knihy našeho města.

8 Přeloučský ROŠT
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Mikulášská besídka je přehlídkou jednotlivých oddílů Sokola Přelouč. Zájem je každoročně obrovský a proto diváci musí
přicházet v dostatečném časovém předstihu, aby
si zajistili nejlepší místa k sezení.

Adventní koncert
Kmochovy hudby Kolín 
zcela zaplnil sál 
Občanské záložny.

Zpívání na zálo-
ženských scho-
dech má už svo-
ji dlouholetou
tradici. Písničky,
koledy, vůně sva-
řáku a punče, to
vše naladilo stov-
ky diváků do vá-
noční atmosféry.



Obyvatelům Přelouče je jistě povědo-
mý záměr výstavby Nového plavebního
stupně Přelouč, které se dotkne jižní čás-
ti jimi oblíbeného vycházkového místa
- Slavíkových ostrovů. Všichni znají zdej-
ší louky, chodí na procházku alejí, cvičí
zde své pejsky nebo v letním tichu vyse-
dávají u udice nahozené do starého ra-
mene. Ti, kdož tak činí si jistě uvědomu-
jí, že jde o místo přírodovědecky velmi
hodnotné. Na malém zlomku málo naru-
šeného území zde přežívají cenná spole-
čenstva organismů, které již z širšího oko-
lí ustoupily především díky změnám ve
způsobu hospodaření. Každý cítí, že zvláš-
tě toto místo si zaslouží naši pozornost.

Mezi nejvýznamnější obyvatele uve-
deného území patří dva druhy modrásků,

které díky svým stanovištním vazbám
a svému částečně parazitickému vývoji
jsou využívány jako významné bioindi-
kátory optimálního stavu krajiny. Jsou to
modrásek bahenní (Maculinea nausit-
hous) a modrásek očkovaný (Maculi-
nea telejus). Housenky obou druhů jsou
potravně vázány na živné rostliny cha-
rakteristické pro mokřadní louky - krva-
vec toten, lidově v Polabí místy zvaný ko-
miníček, odborně latinsky Sanquisorba
officinalis. Nejde však o obyčejný vztah
rostlinožravých housenek k nějaké rostli-
ně, protože housenky tráví v semenících
této rostliny jen krátké období života
a zbylý čas vývoje probíhá v hnízdech
lučních mravenců rodu Myrmica, kde
housenky požírají mravenčí plod. Do

mraveniš[ si je mravenci odnášejí zcela
dobrovolně a po dobu vývoje je chrání,
nebo[ housenky jim nabízejí sladký vý-
měšek. Tento jev označujeme termínem
myrmekofilie.

Systém rostlina - mravenci - motýl je
velmi citlivý na zásahy zvenčí. Už jen
malá změna, která ovlivní, kterýkoliv ze
zapojených organismů vede k destrukci
systému. Je nutné si uvědomit, že nemu-
sí jít o změnu vyvolanou činností lidí,
ale i o přirozený přírodní proces. Orga-
nismy zapojené v popsaném systému
nejsou na svých stanovištích osamoce-
ny. Do jejich vzájemných vztahů vstu-
puje celá řada dalších. Tak například
housenky modrásků nejsou jedinými her-
bivory, kteří žerou krvavec. Populace mra-
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Kamery zaznamenaly první úspěchy
Díky kamerovému systému městské policie byl pachatel, kte-

rý způsobil škodu na mostě přes řeku Labe, dopaden. Kamery
monitorovaly řidiče od restaurace Na Sídlišti po celou jeho tra-
su až do místa nehody. Informace byla okamžitě předána Poli-
cii ČR a u Hradce Králové byl pachatel zadržen. Dechová zkouš-
ka prokázala přeloučskému řidiči požití alkoholu před jízdou. 

Velitel městské policie předvedl nově nainstalovaný kame-
rový systém starostce města Ireně Burešové.

Starostové okolních obcí se setkali se starostkou města
a velitelem městské policie, aby se blíže seznámili s činností
strážníků, nutným personálním a materiálním zabezpečením,
pravomocemi, novelami zákona apod. Jejich zájmem je, aby pře-
loučská městská policie vykonávala úkoly, které jim umožňuje
zákon o obecní policii, také v jejich obci. Městská policie je však
naprosto vytížena a v případě vážného zájmu by obce musely
finančními prostředky hradit další strážníky.

Více než 70 tabulek
se směrovým označením
ulic a veřejných institucí
bylo koncem loňského ro-
ku pořízeno za necelých
130 tisíc korun. V letoš-
ním roce uvolnili zastu-
pitelé na instalaci nových
tabulek dalších 300 tisíc
korun.

Entomologický výzkum na Slavíkových ostrovech



venců ovlivňují vzájemné konkurenční
vztahy mezi nimi. Housenky motýla vy-
hledávají vysoce specializovaní parazité,
dospělé motýly loví ptáci, pavouci; všech-
ny zapojené organismy ovlivňuje hladi-
na spodní vody, proudění vzduchu, se-
zónní klimatické podmínky, atd. Netřeba
připomínat, že stačí jediná povodeň s del-
ší dobou zatopení, aby byl systém zni-
čen bez náhrady. To je osud všech zbyt-
kových populací, kdysi plošně rozšířených
vzácnějších druhů. Nejčastější příčinou
zániku však nyní bývá náhlá změna vy-
volaná lidmi.

Modráskům na Slavíkových ostro-
vech hrozilo sice pomalé a postupné, ale

neodvratné vymírání díky postupnému
zmenšování území vhodného pro jejich
život, které postupně přestávalo být ob-
hospodařováno tradičními metodami, slu-
čitelnými s existencí všech druhů.

V případě neuvážené výstavby kaná-
lu je však riziko okamžitého vyhubení
obou druhů vysoké. Aby se tak během
výstavby a ani po ní nestalo, to je důle-
žitým úkolem výzkumného týmu České
zemědělské univerzity, který na zadání in-
vestora výstavby podmíněné přáním orgá-
nů ochrany přírody (Agentura ochrany
přírody a krajiny, Ministerstvo životního
prostředí ČR) provádí s mezinárodní spo-
luprácí výzkum, koordinuje a realizuje
opatření, která by tomu měla zabránit.

V čem tato opatření spočívají? Aby
bylo možno posoudit současný stav po-
pulací obou druhů musel základní vý-
zkum nejprve odpovědět na otázky, kde
všude v okolí modrásci žijí, kolik jich asi
je a jaká část jejich celkového množství
by byla stavbou kanálu ohrožena. Pomo-
cí faunistického průzkumu a značení
jedinců modráska jsme na tyto otázky
alespoň částečně odpověděli tak, že v pří-
padě modráska bahenního je riziko je-
ho vymření malé, v každém případě niž-

ší než u druhého druhu. Jeho populace
totiž osídluje především louky v okolí,
mimo plánovanou výstavbu. Modrásek
očkovaný je na tom o poznání hůře,
protože podstatná část jeho celkové po-
pulace žije v místě plánované výstavby,
avšak i on kolonizuje okolní louky. Mi-
nisterstvo životního prostředí stanovilo
velmi striktní podmínky pro případné
zahájení stavby a určilo, že musí být
zachovány populace obou druhů. Toho
lze docílit jedinou cestou, a to navýše-
ním populace modráska očkovaného na
loukách mimo ohrožení, čehož, jak před-
pokládáme a dosavadní výsledky to na-
značují, lze dosáhnout především úpravou

místních podmínek a změnou obhospo-
dařování stávajících luk.

V současné době je tak nutno prová-
dět kosení vhodných pozemků (tj. těch,
které jsou v doletové vzdálenosti motý-
lů a zároveň je na nich přítomna živná
rostlina i hostitelští mravenci) ve vhod-
nou dobu. Pro modrásky očkované je
optimální jarní termín kosení, v předsti-
hu asi 4 týdnů před líhnutím motýla, tak
aby krvavec stačil po pokosení obrazit
a vykvést. Protože neznáme dobře potře-
by všech organismů zapojených ve slo-
žitém systému vztahů, řídíme se zásadou
uchování maximální druhové pestrosti
a proto je kosení prováděno systémem
pruhů o vhodné šířce respektující po-
znatky o rozloze teritorií mravenců. Pru-
hy jsou koseny s časovým posuvem, aby
vždy byla k dispozici vegetace v jiném
stadiu rejuvenace (zmlazení), a zároveň,
každý třetí pruh je ponechán bez kose-
ní, aby organismy, kterým každoroční seč
nesvědčí měly kde žít.

Tato opatření jsou v současnosti pro-
váděna za účelem zastavení úbytku mod-
ráska očkovaného a stabilizace jeho po-
pulace. Abychom urychlili větší osídlení
luk, kterým nehrozí narušení, přistupuje-

me postupně k tvorbě vhodných průle-
tových koridorů usnadňujících emigraci
motýlů na nové louky v okolí. Úspěšnost
zákroků je samozřejmě sledována a hod-
nocena. Dosavadní výsledky naznačují,
že nastoupená cesta je průchozí. Napří-
klad v letošním roce bylo na jedné z no-
vě udržovaných ploch doporučených
k tvorbě náhradního biotopu ze strany
MŽP zjištěno již zhruba 20 % celkového
počtu dospělých motýlů modráska očko-
vaného v celém území. To je pozitivní
signál. Další velmi zajímavé výsledky uka-
zují na dobré migrační schopnosti mo-
týlů a potěšující je i to, že doba přežívá-
ní dospělců motýla (tedy doba po kterou

migrují a mohou klást vajíčka) je nejvyš-
ší ze zkoumaných lokalit v Evropě. Mimo
jiné to znamená, že použitá metoda zna-
čení motýlů je vhodná a její provádění
dostatečně šetrné a je tedy v ní možno
nadále pokračovat.

Víme, že výsledky našeho snažení ne-
lze dopředu zaručit. V každém případě jde
o přírodní proces a některá z katastrof
v mikro i makroměřítku může naše sna-
hy zhatit. Nicméně i na mezinárodním
vědeckém fóru konference o ekologii
a ochraně motýlů v Lipsku v letošním
roce byl zvolený postup hodnocen jako
správný. Nezbývá nám než v dostupném
čase v úsilí pokračovat a doufat, že v bu-
doucnu místo jedné jediné louky se ži-
votaschopnou populací modráska očko-
vaného budeme mít takové louky v okolí
Přelouče třeba čtyři a jejich celková roz-
loha bude několikanásobně větší. A to je
žádoucí stav vzhledem k tomu, že úspěš-
nou ochranou modrásků se automaticky
řeší i ochrana celé řady citlivých lučních
živočichů, a[ již nový plavební kanál sto-
jí či nestojí.

Za univerzitní tým ČZU
Vladimír Vrabec a Jiří Cibulka
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Maculinea telejus - housenka Maculinea telejus - jiný pohled



Jak jistě mnozí z vás zaregistrovali,
dnem 12. prosince byl spuštěn na území
města dlouho slibovaný a připravovaný
nový kamerový digitální systém. Kromě
toho, že již funguje na nové služebně
městské policie, která se nachází na adre-
se Masarykovo náměstí 47, obsahuje
celkem 4 kamerové body.

Obrovskou výhodou je digitální pře-
nos a také záznamové zařízení. V přípa-
dě, že je zjištěno jakékoli protiprávní jed-
nání, je o tomto možno pořídit okamžitě
jakýkoli záznam, a to např. i fotografii!
Pachatelé tak zřejmě budou nepříjemně
překvapeni, když jako důkaz jejich jed-
nání bude doložen ještě obrazovým zá-
znamem s fotografií. Věříme, že se z mo-
nitorovaných míst kriminalita naprosto
vytlačí a naše pozornost se bude soustře-
dit na další potřebná místa. Preventiv-
ní význam kamerového systému je
obrovský, a proto zcela úmyslně zve-
řejňuji a připomínám, kde se kamery
nachází a jaký prostor vidí:
Kamera č. 1 - U sjezdu z nového nad-

jezdu, na křižovatce ulic Sportovní,
Hradecká. Monitoruje nový nadjezd
a vodní elektrárnu, nádraží, restaura-
ci VM, a vlastně celou hlavní trasu
od příjezdu a odjezdu z vlakového
nádraží, dále část Václavského ná-
městí.

Kamera č. 2 - Světelná křižovatka na ro-
hu ulic Pardubická, Sladkovského,
Račanská. Monitoruje Benzinu, res-
tauraci Albína, výjezd od polikliniky,
část Pernštýnského a Václavského
náměstí, výjezd a vjezd směr od Par-
dubic.

Kamera č. 3 - umístěna je na domu
čp. 1232 - Náměstí 17. listopadu. Vi-
dí ulici Studentskou, Karla Čapka,
částečně ulici Školní, dětské hřiště,
restauraci Skleník ale také ulice Pa-
lackého a Čechova.

Kamera č. 4 - umístěna na Masarykově
náměstí. Toto vidí celé, dále dokáže
sledovat ulice ČSA, Pražská, Hradec-
ká a část Pernštýnského náměstí. 

V příštím roce, pokud tak jako v eta-
pě první obdržíme dotace od Ministerstva
vnitra, bude realizována etapa II, která po-
čítá prozatím s umístěním kamer:
! Světelná křižovatka na rohu ulic Kar-

la Čapka, Pardubická, 28. října. Mě-
la by monitorovat restaurace Sport,

U Soudku, Market PENNY a parkoviš-
tě, Pernštýnské nám. a Českou Poštu.

! Sokolovské náměstí (křižovatka ulic
- Pardubická, Pražská, Českobratr-
ská). Monitorovat by měla market
PLUS a parkoviště, Hotel Fontána
a parkoviště, vjezd a výjezd směr od
Kolína, ulici Kladenskou, Zborovskou
a částečně Labskou.

Setkáváme se rovněž s názory obyva-
tel, aby kamerových bodů bylo více. Tak,
aby bylo viděno nejen na jejich majetek,
ale také na další důležité objekty ve měs-
tě. Na všechny parkoviště a zde zaparko-
vaná vozidla, na podchody, nádraží, ob-

chody, kostely, sportoviště atd. Můj názor
s tímto naprosto koresponduje, nesmíme
však zapomínat na několik důležitých
podmínek, které umístění kamer ovlivňu-
jí. Bohužel na prvním místě je to:
# stav kriminality na daném sledovaném

prostoru
# finanční náročnost celého projektu
# schopnost strážníků velký počet kamer

vůbec sledovat.
Jen pro představu uvádím, že v první

fázi po zpracování všech potřebných sta-
tistik, hodnotících a důvodových zpráv sa-
motný projekt obsahoval téměř 100 stran.
Na druhou stranu ale přiznávám, že na-

še práce nezůstala vniveč a město obdr-
želo v první fázi dotaci 1,3 mil. Kč. Ve fázi
druhé žádáme a také věříme že se nám,
potažmo městu podaří získat 600 tis. Kč
na spuštění výše uvedené druhé fáze. 

Také bych byl rád, aby si všichni pře-
loučští občané uvědomili, že kamerový
systém je tu pro ně a aby nás v případě
potřeby záznamu kontaktovali! 

Vzhledem k častým dotazům a žá-
dostem, zda bude opětovně probíhat kurz
- Sebeobrana pro ženy a dívky + práv-
ní minimum (nutná obrana, krajní nou-
ze), mám pro potencionální zájemkyně
dobrou zprávu. Kurz začne probíhat po-
čínaje měsícem únor a to pravidelně zřej-
mě dvakrát v týdnu! Den i hodina, kdy
bude kurz probíhat budou ještě upřesně-
ny a zveřejněny, nebo budou k doptání
na služebně městské policie.

A nyní již k událostem od 20. listopa-
du do 20. prosince 2005.

$ 23. 11. v 21.35 hodin jsme vyjížděli
k restauraci „U nádraží“, kde se popra-
li dva mladíci. Po příjezdu hlídky by-
la situace zklidněna a přivolali jsme
lékaře k ošetření zraněných. Případ
si převzala policie ČR a jejich jedná-
ní bude řešit přestupková komise.

$ 24. 11. v 7.45 hod. se strážník při ří-
zení provozu na přechodu pro chodce
dozvěděl informaci o ukradeném jízd-
ním kole od žáků ZŠ. Po krátkém še-
tření byl zjištěn pachatel, kolo pře-
dáno majitelce a případ opět dořeší
přestupková komise.

$ 24. 11. v 9.00 hod. nám bylo nahláše-
no, že v ulici Hálkova leží muž. Po pří-
jezdu hlídky strážníci muže probrali
a přes operačního důstojníka policie
byla zjištěna jeho totožnost. Jednalo
se o mladíka, který slavil svoje naro-
zeniny a maličko to přehnal. Když se
probral natolik, že byl schopen chůze,
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odkráčel k domovu, přestupek s ním
bude dále blokovou pokutou dořešen.

$ 25. 11. v 9.05 hod. jsme řešili krádež
v Penny. Protože pachatel neměl do-
klad totožnosti, byla tato prověřena
na PČR a přestupek byl vyřešen blo-
kovou pokutou.

$ 29. 11. v 00.50 hod. si hlídka MP po-
všimla vozidla, které řídil muž, jemuž
byl vysloven zákaz řízení motorových
vozidel. Auto bylo zastaveno a pacha-
tel trestného činu byl předán hlídce
PČR. Zakrátko nato si již vyslechl ob-
vinění z trestného činu.

$ 2.12. v 9.35 hod. jsme zajiš[ovali mís-
to, kde spadly na zem dráty vysokého
napětí a hrozilo nebezpečí úrazu. K lik-
vidaci této nebezpečné události byli
přivoláni pracovníci energetiky.

$ 3. 12. v 00.45 hod. jsme zajistili stopy
a svědky dopravní nehody, kdy se pa-
chatel snažil z místa nehody ujet. Je-
ho jednání bylo zabráněno a na místo
byla přivolána PČR- skupina doprav-
ních nehod.

$ 4. 12. v 8.10 hod. opět přimrzlo a tak
jsme řídili dopravu kvůli další nehodě,
tentokrát ve Lhotě, kde si účastníci ten-
tokráte způsobili pouze lehká zranění.

$ 7. 12. v průběhu listopadu a prosin-
ce jsme několikrát zajiš[ovali úklid uli-
ce Jaselská, kde dochází k znečiš[o-
vání vozovky ze stavby firmy Kiekert.
Tento den již byla situace znečištění
neúnosná a domluvy nebo námi ulo-
žená pokuta již byla neúčinná. Proto
byl přestupek nafocen a předán na
Městský úřad - stavební odbor k do-
řešení.

$ 9. 12. v 6.00 hod. jsme vyjížděli do
jedné prodejny, kde se nevhodně cho-
val jeden zákazník. Byl opilý a slovně
napadal své okolí. Hlídkou byl vyve-
den a za své chování obdržel bloko-
vou pokutu.

$ 9. 12. v 19.00 hod. hlídka MP došetřo-
vala přestupek skupinky mladistvích,
která v ulici Hradecká nejdříve rozko-
pala odpadkové koše a potom poško-
dila skleněnou výplň dveří u jedno-
ho z obchodů. Hlídka zjistila svědky
a poté i pachatele. Ti po sobě museli
uklidit a případ byl dořešen na slu-
žebně MP.

$ 10. 12. v 10.05 hod. krádež v Plusu,
tentokrát zboží v hodnotě 11,- Kč.
Zajímavé je, že v mnoha případech
kdy dochází ke krádežím v obchod-
ních domech je hodnota ukradeného

zboží do 50,- Kč! Zloděj si tak neuvě-
domí, že v případě přistižení ho čeká
jednak ostuda, kdy je v doprovodu
strážníků vyváděn z obchodu a jed-
nak výše udělené pokuty, která je
většinou v rozmezí 500 - 1000,- Kč.

$ 11. 12. v 9.30 hod. krádež v Penny -
hodnota ukradeného zboží 6,50 Kč!
Řešeno blokovou pokutou 500,- Kč.

$ 14. 12. v 8.45 hod. jsme zklidňovali
rodinné rozepře na nádraží. Případ si
nevyžádal předání PČR ani nabylo nut-
né nikoho ošetřovat. Povedené rodin-
ce bylo důrazně domluveno a byla
vykázána z prostor nádraží.

$ 15.12. v 14.20 hod. opět krádež v Pen-
ny, tentokráte muže z Ukrajiny stály
4 ks jednorázových holících břitů
500,- Kč.

$ 16. 12. v 01.00 hod. přijala hlídka
oznámení o pohřešování nezletilé oso-
by. Společně s PČR tuto událost řeši-
la až do časných ranních hodin, na-
štěstí s dobrým koncem. 

$ 17. 12. v 04.15 hod. na základě ozná-
mení vyjíždí hlídka do ulice Havlíčko-
va, aby zklidnila účastníky diskotéky
Maddox. Bohužel i přes nepříznivé
počasí, si někteří návštěvníci pletou
místo, kde se diskotéka koná. Hlídka
na místě vše zklidnila a zcela jistě si
pachatelé tohoto přestupku již plést
prostory diskotéky s klidnou ulicí ne-
budou.

$ 18. 12. v 07.15 hod. volají z nádraží,
kam se zaběhl pes který ohrožuje ces-
tující. Hlídka na místě psa odchytla
a vzhledem k dobré místní znalosti
psa odvezla přímo překvapenému ma-
jiteli. Pochopitelně s ním byl jeho pře-
stupek dále řešen. 

$ 20. 12. v 13.30 hod. jsou oznámeni
podezřelí domovní prodejci rómské ná-
rodnosti. „Prodejcům“ byla jejich čin-
nost řádně zkontrolována a kupodi-
vu okamžitě s touto činností přestali
a Přelouč záhy opustili!

Letošní Vánoční svátky a čas předvá-
noční byl na přeloučsku opravdu klidný,
pochopitelně kromě obvyklých přestupků
již známých firem. Společně s republiko-
vou policií probíhalo opatření, kdy spo-
lečná hlídka (strážník-policista) pravidel-
ně kontrolovala markety, poštu, banky,
drobné obchody a další důležité objek-
ty. Touto cestou také Policii České re-
publiky - obvodní oddělení Přelouč dě-
kuji za pomoc při všech preventivních
opatřeních.

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

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

Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč 
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FLORBAL
6. prosince se žáci naší školy již tradičně zúčastnili škol-

ského kola ve florbale v Rohovládové Bělé. V sestavě Valkó To-
máš, Kopáč Jan, Holub Ondřej, Nečas Miroslav, Pokorný Jiří, Ja-
necký Josef, Tatíček Tomáš, Kolman Luboš, Šourek Petr a Blažej
Jakub sehráli kvalitní zápasy ve velmi těžké skupině a přesto,
že porazili ZŠ Masarykovo nám. 3:0 a Gymnázium Přelouč 6:4,
obsadili 3. místo a postup do okresního finále jim utekl.

Hráči sami vybrali jako nejlepšího obránce Jana Kopáče a nej-
lepším střelcem byl Tomáš Valkó. Všem patří pochvala za vzornou
reprezentaci školy a panu učiteli Hejnému za vzorný kaučing.

Mgr. V. Tomanová 

MIKULÁŠ
je předznamenáním Vánoc, a tak se svým doprovodem navští-
vil i všechny třídy v naší škole, kde dětem rozdal bonbóny. 

PŘEKVAPENÍ POD STROMEČKEM
Na některé maminky a babičky žáků 8.A a 7.A čekalo pod

stromečkem milé překvapení. Vlastnoručně malované hed-
vábné šály od jejich dětí a vnoučat.

Dosti drahé barvy na textil jsme mohli nakoupit díky fi-
nančnímu daru p. Pemla a p. Voleského.

I tím přispěli ke krásné pohodě Vánoc, nebo[ dárek vy-
robený vlastníma rukama je, jak známo, ten nejmilejší.

Děkujeme. Mgr. Jitka Myšičková

Poděkování
patří firmě AMIPA - p. Exner a p. Voleský, která věnovala ško-
le 30 kusů velice kvalitních a potřebných zeměpisných atlasů.
Děkujeme!                                     Mgr. Věra Tomanová 

TRADIČNÍ VANOČNÍ AKADEMIE,
letos již třináctá, potěšila žáky školy, rodiče i veřejnost 14. pro-
since ve třech představeních v Občanské záložně. Ve 36 vystou-

peních v téměř dvouhodinovém programu se vystřídalo na
300 žáků 1. a 2. stupně naší školy a také již tradičně se před-
stavili členové Jakub klubu.

Všichni účinkující byli odměněni potleskem spokojených di-
váků. Žákům děkujeme za jejich úsilí při přípravě vystoupení,
poděkování patří Tepelným zdrojům Přelouč za finanční příspě-
vek a městu Přelouč za příspěvek z kulturního fondu, Infaku
Přelouč za distribuci vstupenek.

Mgr. Věra Jelínková

TŘÍKRÁLOVA SBÍRKA
pod záštitou Charity se jako každý rok koná v prvních ledno-
vých dnech.

O příspěvek do pokladniček charity budou žádat - opět ja-
ko každoročně a se svolením rodičů - i koledníci z naší školy.
DÍKY!! VJ

VYŠPLHALI PRO POHÁR
Přestože jsme od září nemohli šplh z technických důvodů tré-

novat, 30. listopadu v Řečanech jsme zvítězili. V účasti šesti škol
jsme získali nejvíce medailí a keramický pohár.

K úspěchu nejvíce přispěli z druhého ročníku ANETA PA-
CÁKOVÁ 1. místem, ANDREA KOHOUTOVÁ 2. místem, z třetí-
ho ročníku LUCIE DANIELOVÁ 2. místem, ze čtvrtého ročníku
KRISTÝNA HUBÁČKOVÁ 1. místem, MICHAELA HYKŠOVÁ 3. mís-
tem, z pátého ročníku KLÁRA HEBKÁ 2. místem, EVA JELÍN-
KOVÁ 3. místem a nejrychlejší ze všech soutěžících s časem
3,35 sekundy 1. místo získal RICHARD PULICAR.

Příště potrénují i prvňáci a pohár jistě obhájíme.
Mgr. Dušan Nový 

PŘEJEME VŠEM RODIČŮM NAŠICH ŽÁKŮ 
A ČTENÁŘŮM ROŠTU ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2006!

Vedení školy
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Akademii zahájily pomocnice
Santa Clause z 6.A

Moderátory byli již tradičně
žáci 9. tříd

Prvňáčci předvedli,
co znají o zvířátkách

Takto vypadal úplný závěr
Vánoční akademie



Olympiáda
aneb věda a technika

Jak to spolu souvisí? V polovině listo-
padu si žáci 8. a 9. ročníků „zasoutěžili“
ve školním kole Dějepisné olympiády.

Tento ročník byl věnován vývoji vědy
a techniky od pravěku až do současnosti.
Jednotliví soutěžící museli prokázat své
znalosti nejen v oblasti historie, ale i mate-
matiky, fyziky, literatury atd.

Nejlepšími řešiteli se stali - Filip Devera
z 9.A a Linda Krausová z 8.B. Vybojovali si
tak postup do okresního kola, které proběh-
ne v lednu příštího roku.

Oběma „olympionikům“ držíme palce
a přejeme co nejlepší umístění.

Mgr. L. Podlasová

I děti mohou být poslanci
Pondělí 21. listopadu bylo pro některé

žáky naší školy velmi zajímavé. Patřili jsme
mezi ty vybrané, kteří si mohli bu� přímo
vyzkoušet, nebo aspoň sledovat práci po-
slanců. Účastnili jsme se totiž jako „dětská
veřejnost“ zasedání Junior parlamentu pří-
mo v budově Poslanecké sněmovny. Pra-
vidla jednání pro nás, dětské poslance a ve-
řejnost, byla úplně stejná jako jsou pro
naše zákonodárce, včetně poslaneckého
slibu a hlasování. Celé dvouhodinové za-
sedání parlamentu řídil poslanec Pavel Se-
vera, který tuto akci pro nás zorganizoval.
Hlavní bod programu - snížení trestní od-
povědnosti - byl našimi poslanci schválen.
Z pohledu dětské veřejnosti nutno říci, že
jednání Junior parlamentu proběhlo slušně,
na úrovni a bez hádek. Kdyby to tak platilo
vždy, když jednají dospělí!

J. Vojáček a J. Žabža, 9. A

Vánoční soutěž ve šplhu
30. listopadu se v ZŠ Řečany nad La-

bem tradičně uskutečnila Vánoční soutěž
ve šplhu. Sportovní klání bylo zahájeno před-
tančením děvčat místní školy a poté se již
začalo závodit. Účast našeho družstva by-
la poznamenána nemocí některých favori-
tů soutěže. Nicméně za dosažené výsledky
se rozhodně nemusíme stydět.

Chlapci 1. roč. -  1. místo -  Z. Dobiáš
-  3. místo -  F. Marek

2. roč. -  1. místo -  J. Školník
5. roč. -  3. místo -  T. Klusák

Dívky 5. roč. -  1. místo -  A. Slabá

V soutěži družstev jsme získali krásné
2. místo.                      

Mgr. M. Káňová

Školní mikulášská nadílka
Dne 5. prosince uspořádali žáci devá-

tých tříd (Nikola Robová, Katka Nováková,
Barbora Malá, Katka Jelínková, Pavla Priess-
nitzová a Jakub Koch) mikulášskou nadílku.
S sebou vzali žákyni osmé třídy (Moniku
Fílovou), aby mohla v této tradici pokračo-
vat. Postupně obešli a obdarovali sladkost-
mi celý první stupeň a ve zbylém čase se
šli ukázat učitelům i žákům druhého stup-
ně. Ti nejmenší z toho byli zaskočeni, ale
ostatním se to líbilo.

K. Nováková a N. Robová, 9. roč. 

„Láska ano, děti ještě ne“
V pondělí 12. 12. 2005 se žáci 9. roční-

ku ZŠ Masarykovo náměstí Přelouč zúčast-
nili přednášky na téma „Láska ano, děti
ještě ne“. Přednášku pořádala vzdělávací
agentura CAT pod vedením MUDr. Petra Ko-
váře a probíhala v pardubickém kině Jas.
Tento vzdělávací pořad srozumitelnou a na-
prosto vyčerpávající formou rozvinul zna-
losti žáků získané v hodinách občanské
a rodinné výchovy. Objektivně a navíc pou-
tavě byly žákům předány rady, jak zodpo-
vědně a bez rizika přistupovat k otázkám
pohlavního života. Přednáška byla doplně-
na instruktážními snímky a několika video-
vstupy.

Na závěr byl dán prostor diskusi, ve kte-
ré žáci mohli vznést své dotazy. 

Mgr. M. Skálová

Návštěva Úřadu práce
v Pardubicích

Ve středu dne 14. prosince navštívili žá-
ci 9. tříd ZŠ Masarykovo náměstí Úřad prá-
ce v Pardubicích. Rozdělili jsme se na dvě
skupiny, protože bychom se všichni do

kanceláře nevešli. Dostali jsme základní in-
formace o školách a učebních oborech. Je
možné vidět videokazety různých učebních
oborů. Kdo by měl zájem, může projít tes-
tem a zjistit tak, na co má nadání.

Vždy je dobré vědět, kde mohu dostat
potřebné informace. Návštěva byla zajíma-
vá a jen doufáme, že služeb tohoto úřadu
nebudeme muset využívat.

žáci 9.B

Na návštěvu přišly děti z MŠ
Od října do poloviny prosince u nás opět

probíhaly Dny otevřených dveří pro mateř-
ské školy. Během této doby naši školu na-
vštívilo okolo 90 dětí z místních školek.

Pod vedením V. Káňové si děti v ke-
ramické dílně vlastnoručně vyrobily drob-
né předměty z hlíny, které jim po vypálení
v peci byly dovezeny do mateřské školky,
kde si je malí umělci rozebrali a na Vánoce
odnesli domů. Protože při práci v keramic-
ké dílně je nutno dodržet určitá bezpečnost-
ní pravidla, mohlo tu pracovat maximálně
10 dětí. Pro ostatní byla nachystaná počíta-
čová učebna. Zde si budoucí prvňáčci mohli
zahrát počítačové hry. Při této činnosti o ně
pečovali kromě jejich paní učitelek také
žáci z 9. tříd.

Sportovní dopoledne si pro jednotlivé
skupiny předškoláčků připravil M. Souček.
Při organizaci mu vydatně pomáhala děv-
čata z 9. třídy.

Je nám velmi líto, že jsme celou akci ne-
mohli zakončit tradičním vánočním kon-
certem tak jako v předešlých letech, nebo[
dlouhodobě onemocněla V. Pokorná - sbor-
mistryně pěveckého sboru Roš[ák.

Všem, kteří se podíleli na přípravách
a realizaci celého projektu, děkujeme. 

Mgr. K. Pokorná

ANDĚL PÁNĚ
V úterý 20. 12. zhlédli žáci ZŠ Masary-

kovo nám. filmové představení nové české
pohádky ANDĚL PÁNĚ. Režisér Jiří Strach
obsadil do filmu spoustu známých herců,
takže se opravdu bylo na co dívat. Pople-
tený anděl Petronel nechce nikdy přiznat
svoji chybu a všichni svatí se na něj zlobí.
Když urazí i samotného Pána Boha, je za
trest poslán do skutečného světa, aby na-
pravil aspoň jednoho hříšníka. Petronel, kte-
rého provází čert Uriáš, napáchá na zemi
ještě spoustu zmatků, ale nakonec se vše ja-
ko v každé správné pohádce v dobré obrátí.

Tato pohádka potěší malé i velké divá-
ky a byla pro děti pěkným vánočním dárkem.

Mgr. I. Richterová 
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AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ



Na počátku prosince jsme vyhodnotili první téma z naše-
ho celoročního tématického plánu ekologické výchovy. Děti se
zabývyly vším, co je spojeno s lesem.

Nejmladší děti sbíraly rostliny, které umistily do malířské pa-
lety od nejsvětlejší po nejtmavší odstín. Zkusily si frontáž ků-
ry, kde byl nejúspěšnější Michal Kropáček. Chlapci ze čtvrtého
a pátého ročníku lepili na předkreslený strom listy nebo jehli-
čí, plody a semena, otiskli vzorek kůry. Nejpečlivěji pracovali
David Balog a Milan Šindelář.

V osmém ročníku chlapci vyráběli kachlíky, kdy sádrou vy-
lévali otisk kůry v modelíně. Práce se zdařila Radimovi Střecho-
vi, Janu Dobešovi, Davidu Kasalovi, Antonínu Batelkovi, Filipu
Kučerovi a Romanu Balogovi. Stejný úkol měli žáci v devátém
ročníku. Tam byla nejlepší Karolina Husáková.

S panem učitelem Štruplem vytvářeli chlapci ze sedmého až
devátého ročníku herbář lesních rostlin. Odměnu získali David
Nevrlý a Jan Malík.

Děti se již těší na druhé téma, které zní OHROŽENÉ OBLAS-
TI SVĚTADÍLŮ.             

Eva Urbanová - koordinátor EVVO

Úkolem devátého ročníku je konkretizovat volbu povolání
a vhodnými prostředky snižovat možnost neúspěchu vycháze-
jících žáků při nástupu na další stupeň vzdělávání.

Velmi osvědčenou formou v této oblasti se pro naše žáky
staly exkurze na učiliště. V rámci prohlídky se tak mohou kon-
krétně seznámit s vybranou školou, s jejím režimem, s možnos-
tí dopravy, internátem, s praktickými pracovišti. Letos vychá-
zející žáci navštívili SOU technické Přelouč, OU a Praktickou
školu Chroustovice a OU a Praktickou školu Hořice. Ve všech
uvedených školách se nám
jejich zaměstnanci plně vě-
novali a poslední dvě nám
dokonce zajistily dopravu.
Při následných besedách,
kdy žáci vyjadřovali své doj-
my jednoznačně vyplynulo,
že si důležitost daného oka-
mžiku plně uvědomují a že
tyto exkurze jim jejich rozho-
dování a jejich budoucí přestup zjednoduší. 

Mgr. Táňa Kurková - vých. poradce
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Exkurze a volba povoláníEkologická výchova
ve zvláštní škole

ŘEDITELSTVÍ ZŠ PŘELOUČ, SMETANOVA ul.
vyhlašuje

ZÁPIS
do 1. třídy pro školní rok 2006-2007

Zápis se koná v pátek

20. 1. 2006
v budově Kladenská (Zemědělská škola)

od 14 do 18 hodin

Mimo uvedený termín lze děti zapsat také v kanceláři školy
(Smetanova ul.) od 16. ledna 2006



Na základě Zákona č. 561/2004 byla na přeloučských zá-
kladních školách zřízena ŠKOLSKÁ RADA.

Z rozhodnutí zřizovatele je šestičlenná a radní města na svém
prosincovém zasedání jmenovali dva členy. Kteří budou zastu-
povat město Přelouč. Bližší informace: str. 3 - rada města 
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ŠKOLSKÁ RADA Zápis do 1. třídy
Základní školy praktické

Přelouč
se uskuteční

dne 17. ledna
v budově školy

ve Smetanově ulici 1384,
v době od 8 do 16 hodin.

Na shledanou s budoucími
školáčky a jejich rodiči se těší
kolektiv učitelů ZŠ praktické

Přelouč

do 1. t ídy ákladní školy
v P elou i, Masarykovo n.

ø Z
ø è na kolní rok

2006/2007
š

se koná

V PÁTEK 20. LEDNA 2006 OD 14 HODIN DO 18 HODIN

Rodièe (zákonní zástupci), kteøí jdou s dìtmi k zápisu, si vezmou rodný list dítìte
(nebo obèanský prùkaz) a zdravotní prùkaz.

ì øMimo uvedený termín lze d ti zapsat od 25. ledna 2006 v kancelá i školy.

Proè vybrat naši školu:
dìtem nabízíme mo�nost výuky nìmeckého a anglického jazyka od 2. tøídy v zájmových útvarech
široká nabídka zájmových krou�kù
školní dru�ina je souèástí školy v budovì I. stupnì
program školní dru�iny je organizován èásteènì v rámci krou�kù
moderní odborné uèebny informatiky a fyziky, tìlocvièna, posilovna souèástí školy

�

�

�

�

�

Přeje občanům
města Přelouče
mnoho úspěchů 
v novém roce 2006. 

% Ve čtvrtek 2. 2. 2006 od 15.00 do 18.00 pořádáme pro
zájemce o studium prvního ročníku čtyřletého i osmi-
letého studia školního roku 2006/2007 INFORMAČNÍ
DEN v hlavní budově gymnázia.

% Více informací na www.gymnaziumprelouc.cz
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Místa, která jste poznávali v minulém čísle, jste uvedli všich-
ni správně. Výhercem nástěnného kalendáře města Přelouče se
stává Lenka Prskavcová, Prokopa Velikého, Přelouč. Gratulu-
jeme! Výhru si prosím vyzvedněte na MěÚ dv.č. 4. 

Odpovědi z minulého čísla:
1. Restaurace Bakchus   
2. Pizzerie Pinocchio         3. Pivnice U Soudku

Znáte své město? 

! " #

!

#

"

Pohledy do historie Přelouče

Nejstarším městem Pardubicka je Přelouč. O tom, že
město Přelouč vzniklo přímo na místě starší zemědělské
osady, situované již před rokem 1261 na vrcholu slínové
terasy (nikoli založením na „zelené louce“, jak se píše ve
starší literatuře), vypovídá i tvar uličního systému. Poloha
hlavních ulic a náměstí respektuje starší vývojovou fázi ze-
mědělské osady, rozložené podél hlavní komunikace, včet-
ně velké, snadno průjezdné návsi a dominantně situované-
ho kostela sv.Jakuba, nejvýznamnější památky dávných dob.
První písemná zmínka o Přelouči je kladená do sklonku
11. století, je tak zároveň starším pramenným dokladem
o její existenci. Jedná se o zakládací listinu benediktinské-

ho kláštera v Opatovicích nad Labem, v ní je jako součást
panovnické donace* nově založené církevní instituce jme-
nována i osada v Přelúčie. Pro dějiny města je nejstarší
písemná zmínka velmi důležitá. Za prvopočátek historicky
zaznamenaných dějin Přelouče se považuje rok 1086, i když
není sporu, že zdejší osídlení má starší středověkou tradi-
ci. Měli bychom si zapamatovat o našem městě Přelouči:
roku 1261 český král Přemysl Otakar II. obdařil Přelouč
městskými právy. Roku 1580 císař Rudolf II. povýšil městeč-
ko Přelouč na královské město.

Marcela Danihelková
* donace - darování



1. 1. 1849 vyšel v Přelouči list „Bohu a vlasti“ s podtitulem
„Ohlas z Přelúče“, jehož redaktorem a vydavatelem byl pře-
loučský kaplan František Bohuslav Lukeš. Vyšlo však jen
jedno číslo, pak list přestal vycházet

1. 1. 1861 byl založen „Spolek čtenářský okresu Přelouč-
ského“. Předsedou se stal Václav Pour, mlynář z Valů

1. 1. 1920 zahájilo činnost pro Přelouč a okolí konzumní
společenstvo „Svépomoc“

1. 1. 1920 se narodil ve Vrdech Miloš Stantejský, mládí
prožil společně s rodiči v Přelouči. Jako odbojový spolupra-
covník paraskupiny Silver A byl za heydrichiády zatčen v Le-
žákách, kde pracoval jako účetní v kamenolomu. Popraven
na Zámečku v Pardubicích 24.6. 1942

1. 1. 1933 byl kronikářem Přelouče ustanoven J. V. Flos,
spisovatel a odborný učitel v Přelouči, později okr. škol.
inspektor 

1. 1. 1946 byla v Přelouči zřízena expozitura Okresního
národního výboru v Pardubicích

1. 1. 1981 získaly spojené obce Telčice a Chvaletice sta-
tut města s názvem Chvaletice

1. 1. 1995 byla v Cholticích po letech zpřístupněna zámec-
ká kaple sv. Romedia, která je historickou památkou I. stupně

4. 1. 1987 zemřel v Pardubicích rodák z Volče Jan Hadač,
botanik v Pardubicích. Společně se svým bratrem Dr. Emilem
Hodačem, prof. UK Praha, vydali spis „Květena Pardubicka“

5. 1. 1882 zemřel v Mladé Boleslavi Kašpar Knittl, český
kantor, varhaník, učitel hudby a hudeb. skladatel. Působil
jako učitel a ředitel kůru v Přelouči. Skládal chrámovou
hudbu a písně, např. Žežulička kuká, Šablenka

6. 1. 1863 byl v Přelouči založen pěvecký spolek „Vojmír“,
čítající 40 členů. Předsedou byl zvolen farář Josef Čaňa.
V roce 1873 spolek splynul s Občanskou besedou a dne
11. října 1921 byl přejmenován na „Pěvecké sdružení
J. B. Foerster“

7. 1. 1995 prohlásilo Ministerstvo kultury ČR Národní hřeb-
čín v Kladrubech n/L národní kulturní památkou včetně
genové rezervy starokladrubského galakorosiéra

8. 1. 1933 koncertoval v Přelouči houslový virtuos Jan
Kubelík

8. 1. 1961 zemřel v Praze přeloučský rodák František Flos.
Byl okr. školním inspektorem v Pardubicích, dále autorem
dobrodružné a naučné literatury pro mládež

10. 1.1868 rozhodla přeloučská městská rada o postave-
ní cukrovaru v Přelouči, který byl v témže roce dostavěn
a 23. 11. 1868 slavnostně vysvěcen

10. 1. 1910 se narodil ve Vracově, okr. Hodonín, Otto Hra-
binec, odb. učitel, reprezentant v nářa�ovém tělocviku, tre-
nér a cvičitel mládeže v tělocviku a atletice. Od 1. 1. 1939
žije v Přelouči

11. 1. 1904 se v Praze narodil Bořivoj Žufan, akademický
malíř, maloval společně s Janem Slavíčkem, Vincencem
Benešem i Václavem Špálou, pobýval často u příbuzných
v Přelouči, kde čerpal náměty pro svoji tvorbu - např. ze-
mědělské usedlosti, portréty osob a dětí

11. 1. 1934 byla v Přelouči vytvořena „Skupina skautů ju-
náků“

11. 1. 1936 byl zvolen starostou města Přelouče František
Suchánek, odb. učitel

11. 1. 1945 byl popraven v Dráž�anech přeloučský rodák
- student pardubické reálky, Miloslav Potůček. Za druhé

světové války se ve škole zapojil do protifašistického od-
boje, v roce 1943 byl zatčen a s dalšími spolužáky od-
souzen lidovým soudem k trestu smrti

12. 1. 1930 se konala v Přelouči velká manifestace obyva-
tel, požadujících zřízení okresu v tomto městě

13. 1. 1861 byla v Přelouči založena průmyslová pokračo-
vací škola nazvaná „Řemeslnická škola“

13. 1. 1943 zemřel v Pardubicích Josef Ledr ml. pedagog,
učitel na měš[anské škole v Přelouči, později okr. škol. in-
spektor. Redaktor vlastivědného časopisu Krajem Pern-
štýnův, pedagogický spisovatel učebnic zeměpisu a dě-
jepisu. Syn Josefa Ledra st., autora Dějin města Přelouče
nad Labem

14. 1. 2005 zemřel v Praze ve věku 87 let Ing. Vladimír
Hrubeš, předseda Klubu rodáků a přátel města Přelouče
v Praze, čestný občan města Přelouče od 7. 11. 1997

15. 1. 1933 vyhořely v Přelouči pekárna a mlýn (býv. me-
lasárna)

16. 1. 1933 byla v Přelouči zahájena akce vyvařování polé-
vek pro 400 nezaměstnaných a jejich rodinné příslušníky

16. 1. 1950 byla v Přelouči zřízena protituberkulosní poradna
17. 1. 1726 potvrdil císař Karel VI. městu Přelouči všechna

jeho dřívější privilegia
19. 1. 1936 byl ustaven „Výbor pro postavení pomníku Ju-

lii Havlíčkové ve Svojšicích“
20. 1. 1974 zemřel v Přelouči Josef Smejkal, býv. ředitel

školy v Přibyslavi, od r. 1948 učitel na měš[anské škole
v Přelouči, v letech 1951-1953 její ředitel. Autor informa-
tivní příručky „Přeloučsko“

20. 1. 1936 byla dána do provozu betonová silnice Pardu-
bice - Valy - Přelouč

21. 1. 1923 se v Přelouči narodil Ing. Zdeněk Kadlus, CSc.,
lesní inženýr, působil ve Výzkumném ústavu lesnickém
v Opočně, profesor na Stř. lesnické škole v Hranicích na
Moravě. Publikoval četné články v odborné literatuře

23. 1. 1792 se v Přelouči narodil Josef Kučera, admini-
strátor, přispívatel do časopisu „Přítel mládeže“, velký pro-
pagátor včelařství

23. 1. 1880 zemřel v Praze choltický rodák Josef Vojtěch
Hellich, malíř historických výjevů, v r. 1849 založil Jednotu
výtvarných umělců. Portrétoval Boženu Němcovou a Fran-
tiška Palackého

29. 1. 1902 zemřel v Dašicích v Č. choltický rodák - farář
Josef Nechvíle. Regionální historik, vydal několik knížek,
m.j. první monografii o našem městě „Město Přelouč“

29. 1. 1934 vyhořela do základů sokolovna v Živanicích
30. 1. 1921 zemřel v rodné Přelouči Rudolf Brunner - Dvo-

řák, momentní fotograf, byl dvorním fotografem arcivévo-
dy Ferdinanda d’Este

30. 1. 1923 se v Pardubicích narodila Jiřina Petrovická, he-
rečka, své dětství prožila v Přelouči. Národní umělkyně,
čestná občanka města Přelouče

30. 1. 1933 byl ustaven tenisový klub - LTK Přelouč
31. 1. 1785 se narodila ve Všeradicích u Berouna Magda-

lena Dobromila Rettigová, populární spisovatelka - ku-
chařka, pobývala po boku manžela - magistrátního radyuj.
Rady na přeloučské radnici

31.1. 1935 opustil Přelouč poslední zbytek jezdecké po-
sádky (jezdecké vojsko bylo v Přelouči přes 200 let)

F. H.
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Lednová výročí a významné dny na Přeloučsku



Adventní období nemusí být vždy jen radostným očekává-
ním té poklidné vánoční pohody, někdy může krutý osud za-
sáhnou i v čase, kdy si jsou lidská srdce velmi blízká.

A taková událost nás zastihla právě na počátku letošního
adventního období: v úterý dne 29. listopadu zemřel v Praze po
krátké nemoci ve věku 65 let břežský rodák (nar. 2. 5. 1940)
a absolvent přeloučského gymnasia, známý vědecký pracovník
- geolog a geochemik, PhDr. Petr Jakeš, CSc. Jeho posledním
pracovištěm byla Přírodovědecká fakulta UK v Praze. Připomeň-
me si některá pracoviště a vědecké pobyty tohoto uznávaného
odborníka: Geologický ústav ČSAV Praha, r. 67-70 Australská

národní univerzita, r. 71-74 badatel v americkém Houston
(v r. 1974 obdržel ocenění NASA za práci na programu Apollo),
r. 82 vedoucí expedice do Ecuadoru, r. 83-84 host. prof. na uni-
verzitě v Japonsku.

Petr Jakeš byl autorem i spoluautorem řady odborných knih,
v r. 2000 obdržel cenu ČSAV za popularizaci vědy.

Odchodem Petra Jakeše utrpěla velkou ztrátu nejen rodina,
ale celá naše vědecká společnost. Rovněž Klub rodáků a přátel
města Přelouče v Praze bude svého oblíbeného přednášející-
ho velmi postrádat.

F. H.

Prosincové tradiční vystoupení Smíšeného pěveckého sbo-
ru J.B. Foerstera v Klubu rodáků a přátel města Přelouče v Pra-
ze splnilo i letos své poslání. Početná účast přítomných vyslechla

si se zájmem pěvecký program, připravený sbormistrem pa-
nem Jiřím Kupkou, za klavírního doprovodu pana Ing. Bohu-
slava Beneše.

Účastníci večera byli průběžně informováni moderátorkou
sboru paní Koppitzovou o jednotlivých skladbách, sestavených
z českých i cizích koled.

Závěrečný chorál známé vánoční písně „Narodil se Kristus
Pán“ byl pak kolektivním vystoupením všech účastníků večera.

Se zájmem si pak všichni účastníci večera vyslechli zdra-
vici přítomného místostarosty města pana Jaroslava Pa�oura,
kterou doplnil zajímavými informacemi o všem dění v našem
městě. Neopomenul zmínit se o návštěvě prezidenta ČR pana
Václava Klause v Přelouči, dále o příznivém vývoji současné

situace v oblasti nových možností při získávání pra-
covních míst u současných i nových investorů v na-
šem městě.

U příležitostí posledního letošního setkání podě-
kovala předsedkyně pražského Klubu rodáků a přá-
tel města Přelouče paní Stanislava Klapková - Ruto-
vá všem přítomným za účast, zvláště pak našim
hostům z Přelouče za zdařilé vystoupení. Všem pak
popřála radostné prožití svátků vánočních a úspěš-
né vykročení do Nového roku.

F. H.
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Za PhDr. Petrem Jakešem, CSc.

PĚVECKÝ SBOR J.B. FOERSTER POBAVIL OPĚT „PRAŽÁKY“

Pozvánka na besedu
V pondělí 16. ledna se od 17.00 hod. v ma-
lém sále Občanské záložny uskuteční no-
voroční setkání senátora za Pardubický kraj
ing. Jiřího Stříteského s občany našeho měs-
ta. Přij@te se svého senátora zeptat na vše, co
Vás „pálí“ či zajímá z činnosti Parlamentu ČR.



Výtěžek adventního koncertu SoliDea
Děkuji všem, kdo jste zavítali druhou adventní neděli do

kostela sv. Jakuba na adventní koncert děčínského souboru
SoliDeo. Výtěžek koncertu byl 3 078 Kč a zaplatili jsme z něj
částečně fakturu za vzdělávací kurz pro dobrovolníky. Ještě
jednou děkuji.

Tříkrálová sbírka 2006
V Přelouči proběhne v pátek 6. ledna 2006 v dopoledních

i odpoledních hodinách. Prosím o Vaši štědrost, pokud Vás ko-
ledníci navštíví nebo je potkáte v ulicích města.

Z výtěžku loňské sbírky jsme po odečtení nákladů na sbír-
ku zakoupili potřebné jídlonosiče pro naše klienty, 2 počítače,
na kterých se přes prázdniny učili pracovat senioři a te� je
jeden z nich v Jakub klubu a slouží dětem. Také projekt Zdra-
vé stárnutí byl částečně hrazen z těchto prostředků. Některým
hostům jsme zaplatili cestovné výdaje, které měli při návštěvě
Přelouče. Zaplatili jsme čtyři permanentky do VČD a návštěv di-
vadelních představení se během celého roku s námi zúčastni-
lo 12 seniorů přesněji seniorek. 

Děkuji ředitelům základních škol v Přelouči i okolních ob-
cích, kteří nám umožnili a pomohli oslovit děti, které nám se
souhlasem svých rodičů pomůžou jako koledníci.

CARITAS - STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB PRO PŘELOUČSKO

Tak zní nový název našeho nového projektu služeb pro se-
niory a zdravotně postižené. Naše poslání se nemění - pomoc
lidem v nouzi je naším hlavním úkolem.

Novinkou je asistenční služba, kterou nabízíme. I když je
časově náročnější, s podporou Krajského úřadu v Pardubicích
jsme na tuto náročnou činnost připraveni. Pokud máte v rodi-
ně nebo ve svém okolí někoho, kdo službu osobní asistence
potřebuje, může se na nás obrátit.

S pardubickou firmou RADOM jsme podepsali smlouvu na
vyzkoušení a pak používání jejich nového signalizačního sys-
tému. Je obdobný jako systém provozovaný naší Městskou po-
licií, ale více odpovídá naším požadavkům. Pracuje přes mo-

bilní telefony a jeho instalace je velice jednoduchá. Klient si
krabičku o rozměrech asi 15 x 20 cm položí nadosah a to je
vše. Na krabičce jsou tři tlačítka, kterým dává signál podle po-
třeby - PEČOVATELKA, ZDRAVOTNÍK a OSOBA BLÍZKÁ. Je k dis-
pozici i další malinká krabička s tlačítkem, kterou by měl mít
klient v kapse a v případě, že upadne a nedostane se k zaříze-
ní, dá nám signál tímto způsobem a my víme, že tam musíme
okamžitě vyjet. Zařízení dokáže monitorovat v případě potřeby
i pohyb v místnosti, tedy pokud se tam nikdo nepohne 8 hodin,
signalizuje to.

Aktivizační služby - návštěvy divadla se seniory jednou mě-
síčně pokračují a do Lázní Bohdaneč budeme jezdit na plavá-
ní jednou týdně. Více informací vám poskytne paní Rita Hudcová.

Odvozy seniorů, nemocných a zdravotně postižených zů-
stává, ale jsme nuceni změnit jejich účtování. Počítat bude-
me 8 Kč za kilometr.

Pokud sledujete v televizi nebo v tisku práci naších poslan-
ců, možná jste zaregistrovali přijetí novely zákona o církvích.
Proti této novele církve hodně protestovali a Ústavní soud ji
již jednou zrušil. Te� poslanci za sociální demokracii s komu-
nisty přehlasovali ostatní, novela byla přijata a panem prezi-
dentem podepsaná. Pro nás to znamená nárůst administra-
tivy, další běhání po úřadech a k tomu žaludeční vředy, místo
smysluplné práci pro klienty. Ale byl projednaný a poslanci
schválený také nový zákon o sociálních službách, na který če-
káme už několik let. Ten přinese hodně změn, ale většina bu-
de pozitivních.                                  Zdenka Kumstýřová

Na závěr tel. čísla pro objednání služeb nebo bližší informace:
Zdenka Kumstýřová 731 402 371 Rita Hudcová 731 402 374
Monika Krajčíková 731 598 912 Jana Kulková 731 598 913

O stáří
Na stáří se často nahlíží jako na problematické, někdy i zby-

tečné období života. Kolik lidí se ho už dopředu obává. Ale od
starých lidí se máme co učit. Dokonce i od těch, kteří jako by
poslali svůj rozum na odpočinek. Oni nám všem ukazují, jak
je důležité se zklidnit, jak nám často právě rozum a informace
získané zvnějšku zastíní vlastní vnímání, vlastní prožitek.

Staří lidé se zdají zmatení a více či méně neschopní žít
v tomto světě. Je jim opravdu potřeba pomoci, ne jim to zazlívat.
Vždy[ neméně zmatený je právě svět kolem nich. Není snad
zmatená rodina, která umístí dědečka do domova důchodců
a navštěvuje ho jen v den důchodu? Nebo ta, která si ho sice
nechá doma, ale místo sebe mu předloží celodenní pořady
televize? Jak si má starý člověk rozumět se svým potomkem,
který za celý den neodejde od monitoru počítače, mluví řečí
zkratek a obklopuje se místo krásnými věcmi šedými bedna-
mi různých přístrojů?

Zkuste někdy větu: „Myslím, že naše babička má všechno,
co potřebuje“ uvést slovem CÍTÍM, že . . . Možná vás překvapí,
že konec té věty už nebude shodný s předešlou. Když člověk
řekne „Cítím“ . . . začne vnímat srdcem.

A tak nám staří lidé a jejich problémy umožňují zhod-
notit stav našich srdcí. A.M.J.
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
sídlo: Masarykovo náměstí 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107�������



Máme po Vánocích. Venku vládne
paní Zima, ale ne všichni holdují ho-
rám a zimním sportům. Pod stromečkem
se našlo jistě spousta dárků, ale jen ně-
kteří tam našli knihu. Naše čtení se ne-
zřídka scvrklo jen na čtení návodů, jak
obsluhovat mobil nebo nový přehrávač
DVD. A i tady se někdy uchýlíme raději
k metodě pokusu a omylu, než bychom
četli... Nejednodušší cestou, jak se stát
součástí nějakého příběhu, je zmáčknout
knoflík na ovladači a svalit se do křesla
či na gauč. Ale nebudeme si stěžovat na
dobu. Bylo tomu tak vždycky. Někteří lidé
čtou, jiní se baví nebo odpočívají jinak. 

S knihou v ruce však můžeš utéct da-
leko od světa, který tě třeba trápí, aniž
uděláš jediný krok... Můžeš plout po mo-
ři a přistát třeba na Tahiti, můžeš dobýt
severní pól, létat a zlézat hory, splouvat
řeky, řešit záhady, dobývat vesmírné svě-
ty, rozbít atom, usvědčit viníka. A můžeš
snít a smát se a plakat a odložit, co se

ti nelíbí a vra-
cet se k tomu,
co tě těší...
Díky knížko...

a jací jste čtenáři vy?

Paní V., kolem 50 let
Přiznám se, že te� čtu poměrně má-

lo proti dřívějšku - není čas.
Pokud ho najdu, přečtu si něco z no-

vinek na knižním trhu.

Pan K., střední věk
Vybíravý. Nebaví mě hned tak něco,

od klasiky te� přecházím na literaturu
faktu.

Vysokoškolský student
Knih mám ve škole až dost, takže se

odreagovávám počítačem.

Pan J., technik 
Mě baví válečná literatura, také hod-

ně čtu technickou literaturu.

Mladá paní T.
Nemám na čtení čas, jen čtu časo-

pisy a noviny, knihu jen výjimečně, a to
román.

Pan L, 37 let
Knihu jsem vyměnil za internet, což

je výborná věc, a nehodlám na tom nic
měnit.

Paní J, 39 let
Mám ráda knihy a dovolenou bez

knížky si nedovedu představit. V pracov-

ní den si večer otevřu knížku, ale za 10 mi-
nut u ní usnu, takže toho moc nepřečtu.
Čtu většinou romány pro ženy a knihy
z lékařského prostředí.

Paní A., střední věk
Jsem špatný čtenář, poslední dobou

čtu pouze odborné texty a noviny. Někdy
listuji v magazínech super a hypermar-
ketů…

Pan J, 57 let
Dřív, jako malý jsem byl dobrý čtenář.

Te� mi silně „užírá“ čas ke čtení televize.

Paní J, 56 let
Čtu ráda a hodně. Ve VILE bych být

nemohla, bez knihy bych nevydržela. Mo-
ji rodiče četli, babička, děda taky. Jsem
ráda, že čtou i mé dcery a snad to bude
bavit i mé vnuky.

Žáci 9. ročníku
David - Čtu Rošt každý měsíc
Míša - Čtu hodně, nejraději válečné
Nicola - Nejraději čtu encyklopedie, ča-

sopisy, válečné knížky
Tomáš - Čtu hodně, nejraději literaturu

faktu
Filip - Já nečtu ani knihy, ani časopisy
Andrea - Já čtu horory a detektivky
Markéta - Ráda čtu romány, knihy od

Lanzové
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A N K E T A

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

LITERATURA PRO DĚTI
ŠRUT, Pavel
Velký tůdle. 
Praha: Paseka, 2003. - Básně.

BŘEZINOVÁ, Ivona
Básník v báglu. 
Praha: Albatros, 2005.

NAUČNÁ LITERATURA
psychologie
NELSON, Mary Carroll
Přestaň se bát: toltécký průvodce ke svo-
bodě a radosti. 
Praha: Pragma, 2004.

KŘIVOHLAVÝ, Jaro
Jak přežít vztek, zlost a agresi. 
Praha: Grada, 2004.

politika
JEŘÁBEK, Vojtěch
Českoslovenští uprchlíci ve studené válce.
Brno: Stilus, 2005.

dějiny
KOPIČKOVÁ, Božena
Eliška Přemyslovna, královna česká
1292-1330. 
Praha: Vyšehrad, 2003.

KRÁSNÁ LITERATURA
DVOŘÁK, Otomar
Císař alchymistů. 
Praha: Knižní klub, 2005.

MORRISONOVÁ, Toni
Láska. 
Praha: Odeon, 2005.

životopisy
BORSKÁ, Ilona
Poutník pod hvězdami: 
příběh Josefa Čapka. 
Praha: Motto, 2004.

CIBULKA, Aleš
Zdenka Sulanová. 
Praha: Sláfka, 2005.

KOMÁREK, Valtr
Kronika zoufalství a naděje. 1., 2. díl. 
Praha: Academia, 2005.

Děkujeme všem čtenářům a čtenář-
kám, kteří zareagovali na naši výzvu a po-
skytli nám pro chystanou výstavu ručních
prací výrobky svých šikovných rukou. Tě-
šíme se na další ukázky. Výstava proběh-
ne v čítárně Městské knihovny v době od
9.1. -3.2.2006. Bude přístupná vždy v půj-
čovních dnech: 

PO, ST    8-12,   13-18 
ÚT, ČT    12-16

Dále upozorňujeme všechny čtená-
ře, že během 1. čtvrtletí budeme opět vy-
bírat celoroční zápisné. Dospělí 60 Kč,
děti 20 Kč.

Těšíme se na Vaši návštěvu.  
Pracovnice Městské knihovny
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Kultura !

Kulturní služby města Přelouče
LEDEN 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. ledna OSTROV
neděle USA-je polovina 21. století a Lincoln Six-Echo je obyvatelem
17.30 hod. obrovského obytného komplexu. Stejně jako všichni ostatní,

kteří se v tomto ostře střeženém prostředí pohybují, i on dou-
fá, že bude vybrán mezi těch několik málo š\astných, jimž se
dostane možnosti jet na „Ostrov“

136 minut 30,- Kč mládeži do 12let nevhodný

6. ledna ŠTĚSTÍ
pátek ČR-nový film režiséra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ je dojemným
17.30 hod. příběhem o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně

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

107 minut 50,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

7. ledna MOJE LÉTO LÁSKY
sobota Anglie-příběh Mony a Tasmin. Každá očekává hodně od života.
20.00 hod. Obě doufají v něco velkolepého a jedinečného. Postupně při-

cházejí na to, že jedna druhé dokáže poskytnout něco ze sebe…

86 minut 60,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

8. ledna PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ
neděle USA-Charlotte Cantiliniová hledala dlouhé roky toho pravé-
17.30 hod. ho. Tel konečně našla muže svých snů Kevina Fieldse, je-

nomže se naneštěstí ukázalo, že jeho matka Viola je přímo
ztělesněná noční můra.

102 minut 50,- Kč mládeži do 12let nevhodný

13. ledna NOČNÍ HLÍDKA
pátek Rusko-děj se odehrává v současné Moskvě, kde probíhá věčný
20.00 hod. boj mezi silami světla a tmy. Legenda vypráví o dávném dnu,

kdy armády světla a tmy sváděly krvavý a nelítostný boj. Jejich
síly byly vyrovnané a ani jedna strana nedokázala zvítězit. 

114 minut 50,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

14. ledna MADAGASKAR
sobota USA-hlavními hrdiny příběhu jsou čtyři rozmazlená zvířátka
16.00 hod. z newyorské ZOO, která by mohla do konce svých životů do-

stávat svůj denní příděl obdivu a krmení, kdyby zebru Marty-
ho nezasáhla krize středního věku a on se za pomoci šikovných
tučňáků nerozhodl ilegálně opustit ZOO.

85 minut 30,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

15. ledna PŘÍBĚH MODRÉ PLANETY
neděle Francie/Itálie-kombinace humoru s vážností, nevinnosti s mou-
17.30 hod. drostí. Africký průvodce filmem používá výpravný jazyk mýtů

a bájí, aby nám představil zrození vesmíru a hvězd, výbušné
začátky naší planety a vznik života na Zemi.

81 minut 60,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

20. ledna PANENSTVÍ NA OBTÍŽ
pátek Švédsko/Norsko-šestnáctiletá Bea je poslední panna ve třídě.
20.00 hod. Jestli se nechce dál ztrapňovat, musí jí kamarádky pomoci

najít vhodnou „obě\“, která by ji o panenství připravila… 
Anders chce být zahradníkem, je mu 19 let a je dokonale 
nezajímavý. Proto je to ten pravý kandidát.

83 minut 50,- Kč     mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

21. ledna 3:15 ZEMŘEŠ
sobota USA-13. listopadu 1974 obdržela policie šílený telefonát, který
20.00 hod. je zavedl do Ocean Avenue 112 v Amityville, Long Island. Uvnitř

rozlehlého domu se jim naskytla děsivá scéna - celá rodina
DeFeových byla zavražděna…

90 minut 60,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

22. ledna KOUZELNÝ KOLOTOČ
neděle Velká Británie/Francie-animovaná britská pohádka na motivy
17.30 hod. populárního televizního seriálu. Malá Florence si bezstarost-

ně hraje v krásné zahradě s kolotočem, znenadání se však vi-
nou zlého kouzla ocitne uvězněná v tajemném ledovém vězení.

85 minut 60,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

27. ledna PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ
pátek Francie-každý rok opouští tisíce tučňáků císařských jistotu
17.30 hod. hlubokého oceánu a putují stovky kilometrů přes zrádný a od-

pudivý ledovec, aby se mohli rozmnožovat. Hrdinsky odolá-
vají teplotám hluboko pod bodem mrazu a nečekaným nebez-
pečným dobrodružstvím.

80 minut 60,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

28. ledna HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
sobota Velká Británie/USA-thriller, dobrodružný, mysteriozní. Proná-
15.30 hod. sledován nočními můrami, díky nimž ho jizva bolí hůř než ob-
19.00 hod. vykle, Harry s povděkem uniká znepokojivým snům a s kamará-

dy Ronem a Hermionou navštíví mistrovství světa ve famfrpálu.

157 minut 65,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

29. ledna MOTOCYKLISTICKÉ DENÍKY
17.30 hod. Brazílie-v roce 1952 se dva mladí Argentinci Ernesto Guevara
neděle a Alberto Granado vydají na dlouhou cestu, aby objevili La-

tinskou Ameriku. Třiadvacetiletý Ernesto je studentem me-
dicíny a zaměřuje se na lepru. Albertovi je dvacet devět a za-
bývá se biochemií.

128 minut 60,- Kč mládeži přístupný

3. února HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI
pátek DO DEŠTĚ
20.00 hod. ČR-po veleúspěšné Nudě v Brně přicházejí Vladimír Morávek,

Jan Budař a producent Čestmír Kopecký s další komedií z ryzí
současnosti. Příběh dvou kamarádů do nepohody v sobě kon-
centruje takřka vše, co nabízí naše skvělá přítomnost i minulost...

108 minut mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

4. února SIN CITY - MĚSTO HŘÍCHU
sobota USA-Sin City - město hříchu je zamořeno kriminálníky, zko-
20.00 hod. rumpovanými policisty a sexy ženami; někdo touží po pomstě,

někdo po spasení a další… po obojím.
126 minut mládeži do 15let nepřístupný

5. února SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ
neděle ČR-sebevražedná komedie. Komedie o gangsterově psu, kned-
17.30 hod. lících, botách, neposedné soše a sebevraždě. Říká se, že pes,

který štěká, nekouše. Takže pes, který neštěká, kouše?
Hrají: K. Roden, A. Geislerová, A. Nyman, R. Polo a další.

90 minut mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

FILM ZA HUBIČKU

Projekt 100

FILM ZA HUBIČKU



Jedná se o Sbor pro občanské zále-
žitosti při MěÚ Přelouč. Jejím předsedou
je pan Jaroslav Jarolím, který je velkým
znalcem nejen města, ale i zdejších ro-
din, dokonce celých rodů. Díky tomu lze
často „detektivní prací“ vypátrat např. vý-
ročí zlatých, diamantových svateb. Mu-
sí se vyhledávat i v archivech města či
fary. Proto se také o těch, kteří neměli
svatbu v Přelouči, neví. (Pokud toto ju-
bileum oslavíte, oznamte to prosím na
zdejším MěÚ v podatelně nebo panu Ja-
rolímovi). Členky sboru navštěvují s dár-
kovými balíčky oslavence při příležitosti
75., 80., 85. narozenin. Od 85 let výše
pak chodí s dárkem každým rokem. Le-
tos těchto návštěv uskutečnili 190, nej-
starší jubilantce bylo 103 let. K 50., 60.,
70., narozeninám dostávají jubilanti bla-
hopřání (o oslavencích se můžete do-

číst každý měsíc v Roštu). V rodinách po-
přáli a předali balíček k výročí svatby
(22 stříbrných, 10 zlatých, 3 diamanto-
vé svatby).

Členové sboru přinášejí také dárky
pro nově narozené děti (letos 75). Zde
bych chtěla poprosit o trpělivost. „Cesta
dat“ o narození dětí z porodnice až do ko-
mise, (která se schází 1x měsíčně) někdy
trvá déle, a tak se stane, že miminko do-
stane dárek se zpožděním.

Práce v této komisi je pěkná, přináší
lidem radost, ale je i náročná. Často se
musí bydliště hledat, jít několikrát, než
dotyčného zastihnou doma. Většina čle-
nek sboru je v důchodovém věku. Někte-
ré vykonávají tuto práci přes 20 let. Za to
jim všem patří poděkování a přání pev-
ného zdraví a pohody do nového roku.

JM

Chtěla bych touto cestou poděkovat
paní Švandové z Přelouče z Kladenské
ulice, čp. 996, která v předvánočním ča-
se projevila tu nejkrásnější lidskou vlast-
nost, a sice poctivost a lásku k cizí osobě,
a přinesla mi moji peněženku s větším
peněžním obsahem, kterou jsem necha-
la v obchodě v nákupním košíku. Paní
Švandové ještě jednou vřelé díky.

Marie V.
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NARODILI SE:
Bašta Dalibor
Sportovní

Douda Josef
Klenovka

Halík Zdeněk
Kladenská

Kysilka Aleš
Obránců Míru

Křemenák Petr
Pardubická

Prokop Adam Pardubická

Rozkošný Jan Studentská

Vachková Aneta Klenovka

JUBILANTI:
Kuchyňková Anna 75 let
Pražská

Novák Jan 75 let
Hradecká

Zitta Josef 75 let
Dobrovského

Janoušek Ludvík 80 let
V Zahrádkách

Gryč Zdeněk 80 let
Labská

Mifková Helena 80 let
Jižní

Pechová Drahomíra 80 let
Karla Čapka

Darsová Božena 86 let
Karla Čapka

Hledíková Zdeňka 89 let
Prokopa Velikého

Muchová Božena 90 let
Lhota

Krejdl Bohumil 92 let
Pražská

Hrubešová Anna 94 let
Hradecká

Omlouváme se za chybně uvedené jméno v minulém mě-
síčníku paní Jakubčíkové Vlastě, ul. Sluneční, která oslavila
87. narozeniny.  

SVATBY:
Zdeněk Horálek + Martina Kalousková Řečanyn/L Labětín
Tomáš Novák + Jitka Vavřínová Mokošín 
David Synek (Mělice) + Petra Rybenská (Svojšice)
Petr Tomíšek + Jaroslava Šenková Přelouč

PŘELOUČÁCI

O práci jedné nenápadné komise Poděkování



Hokejbal v Přelouči po loňské úspěšné sezóně (play-off
A-týmu i B-týmu, udržení extraligy dorostu v kvalifikaci) vstu-
poval do sezóny nové se změnami v kádru. Vedení HC vědělo,
kde nejvíce tlačí bota, a to byl problém úzkého kádru na dva
týmy dospělých. Přes léto přišlo do klubu 20 nových hráčů, z pře-
vážné většiny z Alfa Pardubice. Ve spojení s hráči z loňské se-
zóny, kteří mají zájem hokejbal hrát a chodit trénovat, a s hrá-
či, kteří končili v dorostu a mají extraligové zkušenosti, vytvořili
dva silné týmy, jenž budou hrát prim ve svých soutěžích. 

Ale ejhle… Někteří jednotlivci se zalekli konkurence (?),
a zažádali o hostování do jiných týmů (Svítkov Pce, Ježci Heř-
manův Městec), a nebo přestali chodit úplně s tím, že nema-
jí čas docházet na tréninky (?!).

I tak lze však hodnotit učinkování v podzimní části kladně.

A - TÝM (1. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA)

„Áčko“ po tříletém tápání v bojích se záchranou se ko-
nečně loni dočkalo poprvé v historii play-off a v nové sezóně
si zuby brousí znovu.

Začátek se vydařil excelentně, před zraky domácích divá-
ků porazili Tábor 7:1. Na víkendovém výjezdu s lídry soutěže
(Kert Praha a Dobřany ) se neuspělo - 2:7 a5:8. Ještě štěstí, že
další utkání se hrálo derby ve Svítkově, na nějž si naši hráči
v posledních zápasech věří - výhra 4:1 to jen potvrdila. Sérii
domácích zápasú zkalila jen prohra s KOVO Praha (Nová Včel-
nice 7:4, Mladá Boleslav 4:3, KOVO 3:6). Tato prohra měla své
pokračování v Karlových Varech (3:4 na sam. náj.) a v Tře-
mošné (2:4). Nastává zase dobré období, a to výhra v České
Třebové 5:2, vydřený bod ve Vlašimi - 4:5 na sam. náj. a dvé
domácí vítězství na samostatné nájezdy (Kert Praha 3:2 a Dob-
řany 2:1). Konec podzimu opět nachází tým v nedbalkách -
doma Vlašim 0:3 a v Táboře 1:1.

Přesto se tým drží na postupové pozici ( 7. místo, 5 bodů
náskoku na vysněnou „osmičku“ ). 

Do bojů v podzimní sezóně zasáhli tito hráči:
Libor Komůrka 15x, Martin Šmíd 15x, Zbyněk Čapek 15x, Lu-
děk Tesák 15x, David Štefanský 15x, Marek Jurkas 14x, Mar-
cel Slanina 14x, Jiří Marvan 14x, Petr Svoboda 14x, Tomáš Mina-
řík 13x, Jan Příhoda 12x, Michal Štajner 12x Jakub Horák 11x,
David Krejčík 11x, Roman Stoklasa 9x, Martin Kohout 9x, Jiří
Hubáček 7x, Jiří Kadera 7x, Radovan Ježek 5x, Jan Kraus 2x,
Tomáš Hájek 2x a Petr Adamů 1x. 

B - TÝM (2. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA - skupina VÝCHOD)

Převážná část nových hráčů tvořila základ „béčka“. Cíl to-
hoto týmu je hrát o špici a vypracovat si co nejlepší výchozí
pozici pro play-off.

Los si zašpásoval, takže prvních sedm zápasů se hrálo vždy
na hřištích soupeřů. Po výhře v České Třebové B 8:0, však při-
šlo rozčarování. Hradec Králové B - 6:9, Letohrad B - 0:1 na
sam náj., potupná prohra v Heřmanově Městci 1:3, povinné ví-
tězství v Prachovicích 5:2. Trápení pokračuje ve Svitavách - 1:4
a znovu samostatné nájezdy v Poličce 4:5. Přichází série domá-
cích zápasů a obrat k lepšímu. Otočený výsledek v prestižním
utkání s Alfou Pce 6:5 na sam. náj nastartuje tým už jen k vý-

hrám. Petracolor Pce - 7:1, Chlumec nad Cidlinou 10:1, Svita-
vy 3:1, Polička 3:1 a Česká Třebová B 11:1. 

Mužstvo přezimuje na čtvrté příčce s 24. body.
A kdo se o ně zasloužil ?

Marcel Filip 13x, Libor Schiller 13x, Luděk Firich 13x, David Kan-
tor 12x, Petr Krejčí 11x, Miroslav Málek 11x, Petr Macháček 11x,
Michal Riedel 10x, Zbyněk Bureš 10x, Martin Kryštof 9x, Petr
Adamů 8x, Martin Čížek 8x, Pavel Ullrich 8x, Tomáš Minařík 7x,
Roman Škuta 7x, Petr Mašek 7x, Miroslav Velinský 7x, Jaroslav
Spáčil 6x, Jakub Horák 5x, Tomáš Hájek 4x, Radovan Ježek 4x,
Martin Schejbal 2x, Zbyněk Čapek 2x, Luděk Tesák 2x, Petr
Beneš 1x, Jiří Kadera 1x, Libor Komůrka 1x, Filip Mucha 1x.

STARŠÍ DOROST (NÁRODNÍ LIGA - skupina VÝCHOD)

Dorostenci doplatili na úzký a nezkušený kádr. Z tohoto
důvodu nebyl přihlášen do nejvyšší soutěže v republice extra-
ligy. Myšlenka postupného získávání zkušeností nových přícho-
zích hráčů ze žáků, za pomocí hráčů „ ošlehaných“ z extraligo-
vých bojů a připravit se na budoucnost přeloučského hokejbalu
byla silnější.

Ve tříčlenné skupině Národní ligy (Hradec Králové a Svi-
tavy) naši hráči po počáteční ne dobré anabázi zvedli hlavu
a závěrem podzimu šli výkonnostně nahoru. Kontakt s ostat-
ními týmy neztratili (Svitavy 21 bodů, Hradec 18 bodů a Jes-
třábi 15 bodů - 5 výher a 7 proher).

Kdo hrál ? 
Martin Kryštof 12x, Břetislav Malý 12x, Filip Mucha 12x, To-
máš Kryštof 12x, Aleš Krejčík 12x, Petr Brykner 11x, Jiří Ka-
lousek 10x, Radim Kubát 9x, Ondřej Škuta 9x, Lukáš Hutla 9x,
Aleš Horáček 8x, Lukáš Dvořák 7x, Tomáš Valko 7x, Ondřej Ho-
lub 6x, Miloš Vojtíšek 6x,David Štefanský 5x, Luboš Rozsypal 5x,
Jan Stýblo 2x, Ondřej Kouba 1x.

STARŠÍ ŽÁCI (MČR - divize VÝCHOD)

Žáci sbírají první krůčky zkušeností a tomu odpovídají vý-
sledky. V desetičlenné skupině jsou bez bodu na místě desátém.
Za mravenčí a trpělivou práci patří dík kouči Jiřímu Soblovi.

- Fáda -

PŘELOUČSKÁ
HOKEJBALOVÁ ZIMNÍ LIGA
Na městském stadionu ,,Pod parkem“ odstartovala tradiční

1. a 2. Přeloučká liga. 1. liga slaví letos jubileum, koná se to-
tiž 20. ročník. Boje o putovní pohár, které vyvrcholí finálovým
dnem 25. 2. 2006 se zúčastní obhájce titulu Čuníci, dále Roc-
kets, HT Cepy, Volkswagen, Rio Přelouč, BC Motor Stars Jih, Ja-
maica BC a nováček Chlupatej Bobr.

Účastníci 2. ligy jsou: TPS Gambrinus, A.S.P. Pardubičky, De-
vils, Čmeláci, Alkehol Stars, Čuňáci, Desperádos, Fan klub Par-
dubice, Royal Team of Jamaica, Red Wings Lohenice, Budvar
Semín, Apollo Team a Matadors. 

Finále je na pořadu v neděli 19. 2. 2006. 
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Oddíl stolního tenisu je nejstarší sportovní oddíl Sokola.
V současné době je cílem oddílu navázat na výbornou výkon-
nost hráčů minulosti a hlavně vychovávat další mladé hráče.
V regionálních soutěžích jsou zapojena 4 družstva. V RS 1. tří-
dy si úspěšně vedou družstva mužů „A“ a „B“ s vedoucími V. Flo-
nerem a J. Haasem. O postup do RS 1 bojuje družstvo „C“ s na-
dějnými mladými hráči, odchovanci oddílu. Družstvo „D“ je
určeno především pro mladé začínající hráče. Pro svoji činnost

má oddíl poměrně dobré podmínky v dolním sále sokolovny.
Průběžně je prováděn nábor nových žáků a žákyň. Tréninky
pro mládež jsou v pondělí a čtvrtek od 17.00 hodin. Trenérem
mládeže je Milan Kopczyk a jeho asistenti Vilém Vilím a Jan
Pačovský. Jim patří dík za sportovní výchovu a odborné vedení
začínajících hráčů. V tabulkách je umístění jednotlivých družstev
po první části soutěže.
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SOKOL PŘELOUČ - STOLNÍ TENIS

RS 1.třídy RS 2.třídy

Předseda oddílu ST ing. Zbyněk Melichar

Výjezdy na hory s Junákem
Pøelouè

Výjezdy na hory s Junákem
Pøelouè

Skauti poøádají pro veøejnost další sérii
výjezdù na hory, tentokráte v :termínech

Skauti poøádají pro veøejnost další sérii
výjezdù na hory, tentokráte v :termínech

Cena: dìti do 15-ti let 120 Kè / 1 výjezd
dospìlí 140 Kè / 1 výjezd

Cena: dìti do 15-ti let 120 Kè / 1 výjezd
dospìlí 140 Kè / 1 výjezd

Junák PøelouèJunák Pøelouè

Odjezd:

Pøihlášení a placení:

v�dy od Penny Marketu v 7:00

v informaèním
centru INFAK, nejpozdìji do úterý
pøed plánovaným výjezdem.

Všichni jste srdeènì zváni.

Pøihlášení a zaplacení pøedem je nutné.

Odjezd:

Pøihlášení a placení:

v�dy od Penny Marketu v 7:00

v informaèním
centru INFAK, nejpozdìji do úterý
pøed plánovaným výjezdem.

Všichni jste srdeènì zváni.

Pøihlášení a zaplacení pøedem je nutné.

07.01.2006
21.01.2006
04.02.2006
18.02.2006
04.03.2006

07.01.2006
21.01.2006
04.02.2006
18.02.2006
04.03.2006

Jánské Láznì
Deštné v O.h.
H.Míseèky-Medvìdín
Èenkovice
Janské Láznì

Jánské Láznì
Deštné v O.h.
H.Míseèky-Medvìdín
Èenkovice
Janské Láznì

Datum Zimní støediskoDatum Zimní støedisko

Inzerce



Konečné tabulky po podzimní části sezony 2005/06

A družstvo - krajský přebor I. třídy

1. PŘELOUČ A 11 2507 142 : 34 22
2. Náchod D 11 2415 92 : 84 13
3. Rychnov B 11 2485 93 : 83 12
4. Hylváty B 11 2298 76 : 100 11
5. Týniště n.Orl. 11 2453 86 : 90 10
6. Česká Třebová C 11 2425 86 : 90 10
7. Solnice B 11 2428 85 : 91 10
8. Vysoké Mýto B 11 2385 80 : 96 10
9. České Meziříčí 11 2440 85 : 91 9

10. Dobruška B 11 2422 85 : 91 9
11. Pardubice B 11 2378 75 : 101 9
12. Smiřice B 11 2352 71 : 105 7

B družstvo - krajský přebor II. třídy

1. Svitavy A 11 2373 110 : 66 18
2. PŘELOUČ B 12 2311 118 : 74 16
3. Rychnov C 12 2355 114 : 78 15
4. Svitavy B 12 2345 109 : 83 14
5. Rybník B 12 2332 106 : 86 14
6. Josefov A 12 2349 105 : 87 14
7. Dobruška C 12 2355 102 : 90 13
8. Solnice C 12 2354 98 : 94 12
9. České Meziříčí B 11 2264 76 : 100 10

10. Pardubice C 12 2292 84 : 108 9
11. Pardubice D 12 2210 70 : 122 7
12. Josefov B 12 2267 70 : 122 6
13. Vysoké Mýto C 12 2248 70 : 122 6

A družstvo - obsadilo po odehrání podzimní části sezony
2005/06 krajského přeboru I.třídy prvé místo. Bez jediné poráž-
ky v této části soutěže přesvědčivě vede svoji skupinu. Doma
si celek vedl výborně a na drahách soupeřů překvapil svojí
vyrovnaností, na kterou soupeři nenašli recept. Základní sesta-
vu tvořili hráči Jarolím, Kasa, Kubant, Miláček, Ryšavý a Skala.
Mužstvo se muselo vypořádat se skutečností, že velkou část
podzimu neodehrál Jarolím ze zdravotních důvodů. V devíti
utkáních museli družstvo doplnit náhradníci z béčka, kteří vět-
šinou dobře sekundovali hráčům ze základní sestavy. Celek má
velmi dobrou, výchozí pozici pro jarní část soutěže a věříme,
že prvenství obhájí a již potřetí vyhraji tuto skupinu. Velká ško-

da je, že nemůže postoupit do divize z důvodu nevyhovujícího
povrchu drah v přeloučské kuželně. Důkazem dobré výkonnos-
ti našich hráčů je i fakt, že v hodnocení jednotlivců Skala ve-
de, Miláček je na třetím a Kasa na čtrnáctém místě celkového
pořadí.

B družstvo - si v podzimní části sezony 2005/06 vedlo také
úspěšně. V konečném bilancování skončilo na velmi pěkném
druhém místě. Na domácí dvoudráze neztratilo ani jeden bod
a z venkovních drah přivezlo čtyři body. Remizovalo v Josefo-
vě s domácím béčkem a v Pardubicích s céčkem. Vyhrálo v Par-
dubicích nad místním déčkem. Družstvo se opíralo o výkony
hráčů Hýska, Kličky, Elise a Macíka. Dobře jim sekundovali mla-
dí hráči Zeman s Cärlanem, kterému se přestalo dařit v závě-
ru soutěže. Hráči Samek a Pelikán zůstali částečně za očeká-
váním. Ostatní hráči odehráli jen minimum utkání z důvodu
pracovního vytížení. Celkové vystoupení našeho družstva bylo
příjemným překvapením, protože po reorganizaci soutěží byla
tato skupina rozšířena o čtyři celky, a to kladlo vyšší nároky na
celkovou výkonnost. Pevně doufáme, že v jarní části soutěže
bude náš tým stejně úspěšný jako na podzim.

Jak je z tohoto hodnocení vidět, přeloučští kuželkáři ve svých
soutěžích dobře reprezentují naše město.

Mimo tyto sportovní aktivity uspořádal oddíl SK kuželky
Přelouč podnikový turnaj zaměstnanců firmy CONEX a elek-
trárny Chvaletice. Uskutečnilo se mikulášské koulení pro děti
z organizace Jakub klub a pro zájemce o náš sport. Doufáme,
že kuželky v Přelouči se budou i nadále rozvíjet a podaří se vy-
budovat lepší sportovní stánek než je dosavadní kuželna.

sk
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V minulém čísle Roštu jsem vás - příznivce přeloučského
basketbalu - informovala o výsledcích odehraných zápasů všech
našich družstev, a to do 18. 11. A jaké výkony jsme mohli sle-
dovat do vánočních svátků? Všichni mně jistě dají za pravdu,
že se v přeloučské Sokolovně i ve sportovní hale ve Chvaleti-
cích bylo na co dívat! Nejen na naši mládež - minižáky a mlad-
ší žáky, ale i na zkušené muže a ženy.

MUŽI A - VÝCHODOČESKÁ LIGA:
TJ SPŠ Náchod - Sokol Přelouč 100 : 44 (40:28)
Body: Priessnitz 10, Konvalina 9, Válek 7, Miřejovský 5, Šotola 4,
Půlpán 3, Kuchyňka 2, Novák 2, Král 2. Trojky: Priessnitz 2x, Půl-
pán 1x, Miřejovský 1x.
BK LOKO Trutnov - Sokol Přelouč 109 : 70 (56:31)
Body: Miřejovský 20, Přemyslovský 14, Konvalina 14, Kuchyňka 8,
Novák 6, Šotola 4, Hostan 2, Půlpán 2. Trojky: Miřejovský 4x, Ku-
chyňka 2x.
Sokol Přelouč - Nový Bydžov 81 : 55 (41:28)
Body: Konvalina 22, Miřejovský 13, Půlpán 11, Tužil P. 8, Válek 8,
Roub 5, Novák 5, Rambousek 5, Šotola 2, Hostan 2. Trojky: Válek 2x,
Půlpán 2x, Tužil 2x, Miřejovský lx, Rambousek 1x.
Sokol Přelouč - Chlumec n.Cidlinou 82 : 73 (43:37)
Body: Miřejovský 26, Válek 19, Konvalina 13, Priessnitz 10, Půl-
pán 10, Roub 6, Rambousek 2. Trojky: Půlpán 2x, Válek 1x, Miře-
jovský 1x.

MUŽI B - OBLASTNÍ SOUTĚŽ:
Sokol Pardubice - Sokol Přelouč 104 : 107 (48:49)
Body: Tužil P. 23, Král 21, Konvalina 17, Kubát 15, Půlpán 11,
Tužil V. 10, Pála 4, Nebřenský 4, Novotný 2. Trojky: Tužil P. 3x, Ku-
bát 3x, Tužil V. 2x, Půlpán 1x.
BK Pardubice C - Sokol Přelouč 95 : 71 (51:29)
Body: Konvalina 16, Pitka 15, Král 13, Půlpán 8, Pála 4, Tužil P. 4,
Tužil V. 4, Kubát 3, Karásek 2, Novotný 2. Trojky: Půlpán 1x.
BK Gymnázium Vamberk - Sokol Přelouč 73 : 64 (35:28)
Body: Tužil P. 14, Král 14, Kubát 10, Tužil V. 8, Kuchyňka 7,
Půlpán 6, Konvalina 6. Trojky: Tužil P. 3x, Tužil V. 2x, Kubát 2x,
Půlpán 1x.
Sokol Přelouč - Havlíčkův Brod 69 : 96 (39:46)
Body: Tužil P. 16, Král 13, Kubát 10, Tužil V. 8, Kuchyňka 6, Půl-
pán 5, Karásek 5, Hrdý 2, Pála 2, Horák 2.
Sokol Přelouč - Skuteč 90 : 77
Body: Kubát 19, Král 18, Půlpán 10, Kuchyňka 9, Novotný 7, Tu-
žil V. 7, Pála 6, Horák 5, Karásek 5, Zeman 4.

ŽENY - OBLASTNÍ PŘEBOR:
TJ Pardubičky - Sokol Přelouč 49 : 57 (20:22)
Body: Roubová 17, Čáslavková 13, Hlavatá 10, Nováková 9, Ram-
bousková D. 4, Rambousková L. 4.
SŠB Pardubice - Sokol Přelouč 68 : 67 (32:31)
Body: Roubová 18, Hlavatá 16, Rambousková D. 11, Nováková 10,
Čáslavková 6, Richterová 4, Jánská 2.
Sokol Přelouč - Sokol Hradec Králové 98 : 67 (45:36)
Body: Roubová 23, Nováková 22, Nevolová 22, Hlavatá 18, Rambous-
ková D. 10, Jánská 2, Rambousková L. 1. Trojky: Rambousková D. 1x.
Sokol Přelouč - BSK TJ Jičín 98 : 67 (53:30)
Body: Hlavatá 26, Nováková 21, Roubová 18, Čáslavková 13,
Nevolová 13, Rambousková D. 6, Rambousková L. 1, Němečková 1.

Trojky: Nováková 1x.
SPŠ Náchod - Sokol Přelouč 37 : 82 (16:49)
Body: Hlavatá 18, Rambousková D. 17, Nevolová 12, Roubová 11,
Rambousková L. 10, Němečková 10, Jánská 4.
BK LOKO Trutnov - Sokol Přelouč 65 : 51 (33:25)
Body: Roubová 16, Nevolová 14, Hlavatá 12, Rambousková D. 9.
Trojky: Roubová 1x.

MLADŠÍ ŽÁCI A - CELOSTÁTNÍ LIGA:
Sokol Hradec Králové PP - Sokol Přelouč 58 : 49 (21:27)
Body: Pacák L. 16, Pacák V. 9, Šandera 8, Bulušek 8, Kmošek 6,
Dašek 3. Trojky: Pacák V. 1x.
AŠ Mladá Boleslav - Sokol Přelouč 49 : 50 (18:27)
Body: Pacák L. 19, Pacák V. 11, Bulušek 9, Šandera 9, Kmošek 2.
Trojky: Pacák L. 1x, Pacák V. 1x, Bulušek 1x.
Sokol Přelouč - NH Ostrava 64 : 50 (29:23)
Body: Pacák V. 15 (5x trojka!), Šandera 15, Pacák L. 14, Bulušek 8,
Heřman 4, Šebestián 2, Dašek 2, Suchánek 2, Kmošek 2.
Sokol Přelouč - SNAKES Ostrava 59 : 79 (32:37)
Body: Pacák L. 24, Šandera 8, Kmošek 6, Heřman 6, Bulušek 5,
Šebestián 4, Pacák V. 4, Dašek 2. Trojky: Bulušek 1x.

MLADŠÍ ŽÁCI B - OBLASTNÍ PŘEBOR:
BK Gymnázium Žamberk - Sokol Přelouč 60 : 17 (31:8)
Body: Frič 6, Bělka 2, Maček 2, Vanžura 2, Dvořák 2, Pitřík 1,
Blažek 1, Vyskočil 1.
BK Gymnázim Žamberk - Sokol Přelouč 63 : 50 (30:20) 
Body: Hývl 12, Dvořák 8, Frič 5, Jelínek 5, Bělka 4, Maček 4, Van-
žura 4, Blažek 4, Vyskočil 4.
Sokol Přelouč - TJ Svitavy 25 : 54 (13:26)
Body: Heřman 14, Jelínek 6, Blažek 2, Hývl 2, Maček 1.
Sokol Přelouč - TJ Svitavy 42 : 83 (20:33)
Body: Suchánek 14, Šimon 12, Machek 6, Jelínek 4, Frič 2, Hývl 2,
Dvořák 2.

NEJMLADŠÍ MINIŽÁCI - OBLASTNÍ PŘEBOR:
BK Studánka Pardubice - Sokol Přelouč 46 : 26
Body: Tomášek 10, Pokorný 6, Roub 4, Dašek 2, Vosáhlo 2, Hudec 2.
BK Studánka Pardubice - Sokol Přelouč 53 : 30
Body: Pokorný 8, Dašek 6, Hudec 6, Tomášek 4, Válek 2, Roub 2,
Vosáhlo 2.
Sokol Přelouč - Tesla Pardubice 2 : 81
Body: Roub 2.
Sokol Přelouč - Tesla Pardubice 16 : 71
Body: Tomášek 6, Dašek 4, Válek 2, Vosáhlo 2, Hledík 2.
SŠB Pardubice - Sokol Přelouč 24 : 49
Body: Dašek 10, Tomášek 8, Hledík 8, Vosáhlo 8, Roub 5, Pokor-
ný 5, Kořínek 2, Válek 2, Minář 1.
SŠB Pardubice - Sokol Přelouč 37 : 43
Body: Vosáhlo 8, Tomášek 8, Dašek 7, Hledík 6, Minář 4, Pokorný 2,
Válek 2, Pacáková 2, Kosina 2.

Těmito výsledky byl ukončen rok 2005. Přejeme všem - a ne-
jen baske[ákům - do nového roku 2006 hodně zdraví, pohody,
lásky a také sportovních úspěchů!!! 

V novém roce se uvidíme v Sokolovně hned první víkend
7. a 8. ledna - budou hrát mladší žáci A i B, ženy a muži B.

Dana Rambousková

Listopad a prosinec pod basketbalovými koši…
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