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101. schůze rady města se kona-
la 16. října 

Radní vzali na vědomí informaci o pl-
nění Programového prohlášení rady měs-
ta za volební období 2002-2006.

Z důvodu pokračování rekonstrukce
Pernštýnského a následně pak Václav-
ského náměstí se radní opět zabývali
otázkou autobusového nádraží. V sou-
časné době se řeší návrh projektové do-
kumentace.

Za nařízený odtah vozidel doposud
neukáznění řidiči zaplatili 1 800 Kč. V no-
vém nařízení města 3/2006, které rada
města v říjnu odsouhlasila je stanove-

na cena za odtah a hlídání vozidla na
území města Přelouče ve výši 2 500 Kč.

Radní dále projednali a schválili před-
ložený Plán zimní údržby místních komu-
nikací v Přelouči a místních částech na
zimní období 2006-2007. Obdobně jako
v minulé sezóně je konstruován se za-
měřením na minimalizaci použití che-
mických posypových materiálů. Chemic-
ké posypy na bázi chloridu sodného jsou
povoleny jen ve zcela výjimečných pří-
padech. 

V souvislosti s účinností nového zá-
kona od 1. 1. 2007 o sociálních služ-
bách dojde i na našem městském úřadu

k navýšení počtu pracovníků o 2 za-
městnance. S ohledem na vysokou mí-
ru individuálnosti jednotlivých případů
a při změně pracovních postupů vyplý-
vajících s implementací nových zákonů
lze těžko odhadnout, zda to bude stav
konečný. Praxe ověří, zda je nutné toto
oddělení posílit o další počty. Příspěvek
od státu pokryje náklady na stanovený
počet zaměstnanců.
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Zprávy z radnice !

Rada města Přelouče

V tomto volebním období se naposled sešli zastupitelé
12. října 2006.

Vyslechli a vzali na vědomí zprávy o činnosti rady města,
zprávu o činnosti výboru majetkového, kontrolního a finanční-
ho, zprávu o činnosti osadních výborů Lohenice a Klenovka.

Bez připomínek schválili rozpočtové opatření V. rozpočtu
města pro rok 2006. Celkové výdaje budou činit 186 503 tis. Kč
s přebytkem ročního rozpočtu ve výši 1 912 tis. Kč. Stejně tak od-
souhlasili majetkoprávní úkony. 

Diakonie Českobratrské církve evangelické opouští Divišo-
vu vilu. Organizace požaduje od města vyrovnání za investice
ve výši 470 tis. Kč, které byla nucena v roce 2003 vynaložit. Za-
stupitelé na základě prošetření jednotlivých faktur odsouhlasi-
li finanční vyrovnání ve výši 390 tis. Kč.

Informace o zavedení parkovacích automatů vyvolala nevo-
li místních občanů. Zastupitelé a také radní se na svých jed-
náních k tomuto tématu několikrát vraceli. Podle slov většiny
přítomných jsou parkovací automaty jediným regulačním prv-
kem dopravy, a proto jejich zavedení vidí jako nutnost. Jako
kompromis navrhli radní zastupitelům první půlhodinu parko-
vání nezpoplatňovat, aby občané měli možnost zakoupit léky,
jít do peněžního ústavu nebo pořídit menší nákup. Tento ná-
vrh ovšem nepodpořila potřebná nadpoloviční většina zastupi-
telů. Po delším projednávání různých variant zastupitelé od-
souhlasili s účinností od 1. 1. 2007 zpoplatnit parkovací místa
„pouze“ v části ulice Pražská a Hradecká ve výši 10,- Kč/hod.
Masarykovo náměstí bude zatím bez poplatku a až čas uká-
že, zda i v těchto místech je regulace dopravy prostřednictvím
parkovacích automatů nutná.

" 4. 10. se starostka zúčastnila jednání Bezpečnostní rady
a.s. Synthesia Pardubice, jednalo se zejména o přijatých
a realizovaných opatřeních, které přispěly ke zvýšení bez-
pečnosti provozu chemičky

" 6. 10. starostka zastupovala město na společném jednání
dozorčí rady a představenstva a.s. Přístav Pardubice, jehož
je město akcionářem

" 9. 10. se starostka a ved. odboru SMI p. Myška setkali na pra-
covní schůzce se zástupcem SK Nemošice, který provozuje
lyžařskou dráhu na písnících Lohenice - Mělice, SK Nemo-
šice požádal město o odkup nemovitostí, nezbytných k této
činnosti

" 11. 10. svolala starostka řádné jednání Bezpečnostní rady
města, bezpečnostní tajemník města p. Sibera přítomné in-
formoval o činnosti v oblasti krizového řízení na oddělení
ochrany a obrany MěÚ Přelouč, informační zprávy z oblasti
bezpečnostní situace přednesli i zástupci Policie ČR, Hasič-
ského záchranného sboru i Sboru dobrovolných hasičů - zá-
sahové jednotky města

" 11. 10. starostka svolala na společné jednání zástupce ob-
cí, sdružených ve Svazku obcí Přeloučska, jednalo se ze-
jména o zpětném odběru elektro-odpadu a o pokračování
výstavby separačního dvora v Přelouči, jehož investorem
je a.s. SOP Přelouč

" 18. 10. se starostka a vedoucí odboru stavebního p. Novot-
ný sešli na společném jednání se zástupci soukromé firmy,
která má u nás v Přelouči zájem provozovat fitcentrum, vy-
tipované prostory nejsou ve vlastnictví města, město bude
nápomocno při sjednávání podmínek provozu s vlastníkem
nemovitosti a vyvine další činnosti za účelem realizace to-
hoto záměru

" 19. 10. se vedení města a vedoucí odborů majektového
a stavebního MěÚ zúčastnili pracovního jednání se zástup-
ci f. Connex v Chrudimi, jednalo se o návrhu rozšíření počtu
autobusových linek, které budou na Masarykově náměstí

Zastupitelstvo města Stalo se



zastavovat pro výstup cestujících, dále bylo diskutováno o po-
době a kapacitě budoucího autobusového nádraží v Přelouči

" 26. 10. se statostka zúčastnila jednání Finančního výboru
Pardubického kraje, na programu jednání byly změny roz-
počtu PK i příprava rozpočtu kraje na rok 2007

" 27. 10. starostka přivítala návštěvníky koncertu k 105. výro-
čí Záložny 

" 28. 10. se starostka zúčastnila pietní vzpomínky na Masary-
kově náměstí, konané na počest 88. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky

4 Přeloučský ROŠT

! Zprávy z radnice 

Po téměř dvouleté odmlce se do restaurace v Občanské
záložně vrátí život. Na vyhlášený záměr na pronájem těchto
prostor reagoval zájemce z Chlumce nad Cidlinou, kde v sou-
časné době provozuje také restauraci. Vzhledem k vysoké fi-
nanční náročnosti, kterou si současné prostory na rekonstruk-
ci vyžádají, radní odsouhlasili nájemní smlouvu uzavřít až od
ledna 2007 s odložením platby nájemného až ode dne otevření.

Knížka plná pohádek pro ty nejmenší, DVD o našem městě,
nástěnný kalendář Přelouče nebo ozdobná keramika - to jsou
ceny, které máte možnost  za správnou odpověl získat.
I. kategorie (do 7 let) - jaký znak má město Přelouč
II. kategorie (8-15 let) - popište vlajku města Přelouče
III. kategorie (16-105 let) - kolik let uplynulo od otevření bu-

dovy Občanské záložny
Vaše odpovědi zašlete e-mailem nebo vholte do schránky

Roštu do 20. listopadu 2006. 

Jméno …………………………………………………
Adresa …………………………………………………
Kategorie …………………………………………………

Dveře záloženské restaurace
se opět otevřou

Soutěž pro celou rodinu

Výmoly v příjezdové cestě mezi řekou Labe a lávkou, které
způsobila jarní povodeň, jsou zasypané. Bezpečnou cestu
tak přivítají především ti, kteří jedou do obce Břehy a snaží
se vyhnout frekventované silnici.

Díky příznivému počasí je na stavbách stále rušno. V mís-
tech staré kuželny vyrostla pohledová zel, díky které dojde k roz-
šíření dvora Technických služeb města. Nová kuželna by měla
být dokončena v dubnu 2007.

Inzerce
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Jak jsme volili v našem městě

Na základě výsledků voleb na místa zastupitelů měs-
ta usednou:
Jan Bezdíček, Ladislava Bukovská, Irena Burešová, Mgr. Pavel
Culek, RSDr. Jaroslav Čapský, Ing. Vlastimil Hývl, MVDr. Pavel
Jadrníček, Mgr. Zuzana Jánská, Mgr. Věra Jelínková, Ing. Mi-
lan Kožený, Ing. Zdenka Kumstýřová, Martin Macháček, Mgr. Vě-
ra Melicharová, Ladislav Mifek, Ing. Ivan Moravec, Mgr. Lubor

Pacák, MUDr. Jiří Prokopec, Mgr. Vlastimil Rambousek, Jaromír
Runkas, PharmDr. Blanka Vácová, Stanislav Ziegler.

Volba starosty města, místostarosty města a předsedů
výborů se bude konat v pondělí 6. listopadu v 16 hodin ve
velkém sále Občanské záložny. Na ustavující zasedání za-
stupitelstva jste všichni srdečně zváni.



Na žádost spoluobčanů se město rozhodlo v roce 2004 za-
dat vypracování projektu na zřízení rozptylové loučky. V součas-

né době již na místním hřbitově probíhají stavební práce. K piet-
nímu pohřbívání bude loučka připravena koncem letošního roku.

6 Přeloučský ROŠT
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Rozptylová loučka

V těchto dnech vydává město nástěnný kalendář Přelouče
na rok 2007. Zakoupit ho můžete v Informačním centru města,
Městské knihovně, MěÚ dv.4 a ve vybraných novinových stán-
cích za 120 Kč.

Vhodným dárkem nejen pro „místní“ také může být:
- kniha Dějiny města Přelouče (I. díl - 180Kč, II. a III. díl - 150 Kč)
- DVD a VHS Přelouč v běhu staletí (150 Kč a 100 Kč)
- keramický hrníček s motivem Záložny (80 Kč)
- dárková taška s motivem náměstí (25 Kč)

Svoz bioodpadu v plastových nádobách bude vzhledem
k letošnímu příznivému podzimnímu období ukončen na kon-
ci listopadu. Pro informaci uvádíme, že v současné době je
vlastníky rodinných domů využíváno 550 plastových nádob
o objemu 120 nebo 240 litrů, ze kterých je takto vytříděný bio-
odpad odvážen na kompostárnu do Chvaletic. Od května do
konce srpna tak zde bylo uloženo 140 tun biologického odpa-
du, který by jinak skončil nevyužitý na skládce. 

Jakým způsobem a odkdy bude svoz bioodpadu probíhat
v roce příštím, o tom vás budeme včas informovat. K problema-
tice bioodpadu a k celkovému vyhodnocení sběru v letošním
roce se ještě v některém z příštích čísel Roštu vrátíme. 

Děkujeme za vaši spolupráci.

Kalendář města

Svoz bioodpadu
v listopadu končí



Budova staré lékárny, která byla vystavěna v roce 1819, se
pomalu obléká do nového kabátu. V současné době probíhá
oprava střechy, na kterou uvolnili zastupitelé z městského roz-
počtu 650 tisíc korun.

Výročí vzniku samostatné Československé republiky jsme
si připomněli v sobotu 28. října dopoledne na Masarykově ná-
městí. Za doprovodu písní v podání Foersterova sboru přítomni
uctili památku prvního prezidenta položením kytice u pomní-
ku T. G. Masaryka.

V neděli 22. října patřil sál Občanské záložny příznivcům spo-
lečenského tance. Změřit své „síly“ přijelo 44 tanečních párů.

Kulturní služby děkují sponzorům za pomoc při organiza-
ci a zajištění taneční soutěže: Město Přelouč, Řeznictví GA-
RANT s.r.o. Václav Sůra, Zemědělské zásobování a nákup v Chru-
dimi, a.s. výrobna vajec, Lahůdky Olina Sedláková, Zelenina
Ilona Hajnová.

Absolutními
vítězi 24. ročníku
soutěže „O pře-
loučskou věž“ se
stali: 

Lukáš Kubišta -
- Petra Jarošová,
TK Life Pardubi-
ce (skupina C)

Libor Pištínek -
- Dita Kohlschüt-
terová, TK Chvale-
tice (skupina D)
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OHLÉDNUTÍ

Stavební práce v Hradecké ulici skončí 30. listopadu. Čás-
tečným rozšířením komunikace a chodníku dojde ke zmírně-
ní oblouku v ulici Hradecká - 28. října. V těchto místech bude
také upravena parková plocha.

Inzerce



Připomínáme, že Krajská hospodář-
ská komora Pardubického kraje ve spo-
lupráci s Městským úřadem v Přelouči
nabízí služby podnikatelům v Informač-
ních místech pro podnikatele (dále jen
InMP). V Přelouči sídlí na Masarykově ná-
městí v čp. 25. 

Podnikatelé zde mohou konzultovat

své problémy každý čtvrtek od 8.00 do
12.00 hodin. Ve zbývajících dnech mne
mohou kontaktovat na telefonním čísle
724 613 929 nebo e-mailem na adresu
RMPardubice@inmp.cz. 

Informační místo pro podnikatele po-
skytuje malým a středním podnikatelům
bezplatně pomoc a informace týkající se:

- podnikatelského prostředí v České re-
publice a v Evropské unii

- podnikatelské legislativy České repub-
liky a Evropské unie

- programů podpory malého a střední-
ho podnikání na regionální a celostát-
ní úrovni

- vzdělávacích programů v rámci regio-
nu a centra

- produktů Centra pro evropskou integra-
ci Hospodářské komory České republi-
ky, České podnikatelské reprezentace
při Evropské unii, stejně tak i služeb,
které nabízejí ostatní informační místa
(EuroInfoCentrum, Business InfoCen-
trum, CzechTrade, Českomoravská zá-
ruční a rozvojová banka) a dalších in-
stitucí na podporu malého a střední-
ho podnikání

- komerčních nabídek a poptávek z tu-
zemska a ze zahraničí

Dále nabízí komerční služby:
- vyhledávání norem a zprostředkování

prodeje
- služby e-aukce, jejich prostřednictvím je

možno nahradit výběrové řízení
- nabídka publikace „Příručka pro oblast

životního prostředí“
Iveta Lemberková, Informační místo

pro podnikatele Pardubice

8 Přeloučský ROŠT
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ŠKUDLY

INFORMAČNÍ MÍSTO PRO PODNIKATELE V PŘELOUČI

LEGENDA
stromy
1 Castanea sativa (jedlý kaštan) 
2 Malus Golden Hornet (jabloň) 
3 Malus Royal Beauty (jabloň)

4 Pyrus com. Beech Hill (hrušeň)
5 Prunus gondounii Schnee 

(sakura) 
6 Tilia cordata (Iípa)
7 Tilia platyphylla (Iípa) 

keře
8 Salix purpurea Nana (vrba)
9 Salix hastata Wehrhahnii (vrba) 

trvalky a vodní rostliny
10 Bergenia cordifolia (bergénie)  
11 Lysimachia punctata (vrbina) 
12 Iris pseudacorus (kosatec) 
13 Nuphar luteum (stulík)

Projekt rozvoje zeleně zahrnuje také grafické zpracování výsadby v místních částech.   Plánovaná zeleň je číselně označena.

Inzerce



Rád bych věděl, zda i po opravě ulice Hradecké zůstanou
skříňky v tak ohyzdném stavu, jako jsou doposud.

JN

V souvislosti s rekonstrukcí ulice Hradecká a s připravova-
nou obnovou vstupního prostoru parku pod Záložnou a parku
U Kynterů je zvažováno přemístění vývěsních skříněk na jiná
místa. Některé skříňky nejsou využívány,některé jsou rozbité
a slouží spíš jako odpadkové koše. S jejich vymístěním u měst-
ského parku počítá i v navrženém projektu rekonstrukce parku,
z důvodu jeho otevření z pohledu z ulice Hradecká.

Bude tedy nutno vstoupit do jednání s uživateli těchto skří-
něk, tak, aby došlo k oboustranné dohodě mezi městem Přelouč
a uživateli. Kam tyto vývěsní skříňky umístit, aby bylo docíleno
zlepšení vzhledu centrální části města a aby bylo uživatelům
umožněno účelné využívání rozhodnou radní města.

O jejich umístění rozhodne rada města. Navržené jsou
dvě varianty:
1) Pokračování úřední desky města vývěskami v ul. Čs. Armá-

dy. Jednalo by se o ucelení vzhledu vývěsních skříněk s úřed-
ní deskou

2) Umístění v lokalitě u Penny marketu, podél stezky. Jednalo
by se opět o skříňky nové. Tato stezka pro pěší i cyklisty je
velmi frekventovaná a mohlo by zde docházet při neukáz-
něnosti obou skupin ke zbytečným střetům.
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Denně u nás zastaví dvacet rychlíků

Nad vašimi dotazy

Přelouč se stane od 10. 12. 2006 rychlíkovou stanicí. V na-
šem městě zastaví každý den dvacet rychlíků. Budou to vlaky
z Prahy a do Prahy. Rychlíky v Praze zastaví v Libni a na hlav-
ním nádraží. Některé z rychlíků pojedou také na Smíchovské
nádraží, jiné zamíří do Holešovic a do Ústí nad Labem, sever-
ních Čech, Karlových Varů a Chebu.

Východním směrem získá Přelouč další přímá spojení třeba
s Pardubicemi, Ústím nad Orlicí, Českou Třebovou, Svitavami,
Brnem, Olomoucí, Přerovem, Vsetínem, Uherským Hradištěm
a Luhačovicemi.

Rychlíky budou v Přelouči stavět pouze přes den. Noční rych-
líky budou městem dále projíždět, čímž se ušetří například ná-
klady na noční prodej jízdenek a otevření čekárny. Do Prahy na
hlavní nádraží pojede rychlík z Přelouče 70 minut. Z Prahy bu-
de cesta do Přelouče ještě rychlejší. Bude trvat pouze 63 minut.
Tato rychlá doprava bude zajímavá nejen pro studenty a příle-
žitostné cestující do hlavního města, ale umožní také dojíždě-
ní do Prahy do zaměstnání.

Vlaky pojedou na koridoru ve většině případů v pravidelných
intervalech. Z Přelouče na Pardubice pojedou osobní vlaky zpra-
vidla v 51. minutu a rychlíky těsně za nimi většinou v 55. minu-
tu. Z Přelouče na Prahu budou osobní vlaky od-
jíždět zpravidla ve 45. minutu a rychlíky pojedou
většinou v 55. minutu. 

Rychlíky v Přelouči budou zastavovat od cca
6. hodiny ranní do 20. hodiny večerní. Ráno bu-
de Přelouč obsloužena rychlíky v hodinových
intervalech
v obou smě-
rech. Odpo-
ledne zasta-
ví v Přelouči

každou hodinu rychlíky z Prahy. Po zbytek dne bude Přelouč
obsloužena v obou směrech rychlíky ve dvouhodinovém in-
tervalu.

Rychlíky v tomto počtu jsou v Přelouči pozastavovány na
příští rok prozatím pokusně. Ministerstvo dopravy, které dálko-
vé vlaky dotuje a od Českých drah objednává, logicky nestojí
o to, aby rychlíky z Přelouče ve větší míře využívali cestující do
Pardubic. K tomu mají sloužit především osobní vlaky. Rychlíky
však mají sloužit především na dopravu na delší vzdálenosti
do Prahy a dalších měst. Bude-li zastavování rychlíků v Přelou-
či dobře využíváno pro dálkovou dopravu, je velká šance, že se
objeví v jízdním řádu i v dalších letech a může se i dále rozši-
řovat. Naopak budou-li rychlé vlaky v Přelouči využívány málo
nebo pouze do Pardubic, bude se zastavování rychlíků v Pře-
louči omezovat.

Pro návrat z kulturních akcí bude Přelouč i nadále o víken-
du propojena nočním osobním vlakem s Pardubicemi. Přípoj na
noční vlak s příjezdem v 1:34 do Přelouče bude v Pardubicích
od Hradce Králové, Prahy, Kolína a nově také ze Slatiňan a Chru-
dimi, odkud noční vlak do Přelouče pojede bez přestupování.

Jízdní řád rychlíků v Přelouči:



Na ÚP v Přelouči bylo k 30. 9. 2006 evidováno celkem
971 uchazečů o zaměstnání. Zvýšení počtu nezaměstnaných
o několik desítek uchazečů oproti předchozím měsícům bylo
způsobeno přílivem absolventů škol. Celková míra nezaměst-
nanosti v měsíci září tedy činila v této oblasti 6,69 % (dle původ-
ní metodiky). 

K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledo-
vanému datu např. Tetov (26,67 %), Vápno (17,54 %), Selmice
(15 %), Sovolusky (13,43 %), Urbanice (11,54 %), apod. Nízkou
míru nezaměstnanosti naopak zaznamenali obce Mokošín
(1,79 %), Neratov (2 %), Poběžovice u Přelouče (2,44 %), Přepy-
chy (2,63 %), Brloh (2,73 %). V Přelouči dosahovala míra neza-
městnanosti 6,44 % a z celkového počtu 53 obcí se umístila se
svojí mírou nezaměstnanosti na 27 místě.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
6,15 % s celkovým počtem 5 030 evidovaných uchazečů. 

Úřad práce v Pardubicích evidoval v okrese k 30. 9. 2006 cel-
kem 2 725 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní
místo připadli v okrese Pardubice v průměru 1,8 uchazeče. Na
Přeloučsku bylo k 30. 9. 2006 hlášeno na ÚP celkem 204 volných
míst., z toho 74 v Přelouči. Na jedno volné místo připadlo v mě-
síci září celkem 4,8 uchazeče, v Přelouči pak 4,3 uchazeče.

Leoš Malina, DiS.
vedoucí pobočky

Informace z ÚP:
- V následujících měsících bude zřízena firmou Foxconn CZ au-

tobusová linka, která bude svážet zaměstnance na směny.
Bližší informace na ÚP, nebo přímo na personálním odděle-
ní firmy Foxconn.

„Toužíte po kariérním růstu, ale Vaše profese Vám to ne-
umožňuje? U nás je to možné! Společnost EXCALIBUR ARMY
přijme do provozovny v Přelouči člověka na post „Asistent
údržbáře/elektrikář“ Předpoklady: vyučen/SPŠ elektrotech-
nická, znalost elektrické instalace a elektroniky výrobních za-
řízení, praxe není podmínkou (rádi si Vás zaučíme), manuál-
ní zručnost a chu~ do práce. Životopisy zasílejte na adresu
tepla@excaliburarmy.eu Nebo volejte na číslo 775 708 269.“

Firma Dvořáček Škudly nabízí práci na dvousměnný pro-
voz na výrobu polotovarů. Dohoda možná i na zkrácený pra-
covní úvazek. Bližší informace 606 618 254.

Firma CONNEX Východní Čechy a. s.
přijme

řidiče autobusů 
pro provozní oblast Pardubice - Přelouč

Požadujeme:
ŘP sk. D
profesní průkaz
zdravotní způsobilost

Nabízíme:
# stabilní zaměstnání v nadnárodní společnosti 
# dobré finanční ohodnocení 
# pracovní dobu 37,5 hodin týdně 
# jízdní výhody i pro rodinné příslušníky 
# týden dovolené navíc 
# příspěvek na penzijní připojištění
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Trh práce
na Přeloučsku

NABÍDKA PRÁCE

V loňském roce, právě začátkem to-
hoto období kdy se již začínají kupovat
a následně „schovávat“ vánoční dárky,
jsme se setkali s řadou případů kdy byli
vykradeny sklepy nebo byty. Rovněž tak
v tomto období začínají navštěvovat pře-
devším starší spoluobčany podvodníci vy-
dávající se za různé odborné pracovníky.

Připomínám tedy, že disponujeme tzv.
Pultem centralizované ochrany (dále jen
PCO), na který se můžete kdykoli připo-
jit a využít takřka bezchybného dozoru
nad Vaším majetkem. PCO funguje zjed-
nodušeně řečeno tak, že se do bytu,
sklepa, nebo garáže namontují čidla rea-
gující na pohyb, zvuk či kouř, a ta předá-
vají signály přes domácí ústřednu zabez-
pečovacího systému do PCO, kde jsou
hlášení vyhodnocována. V případě potře-

by - poplachu pak hlídka vyjíždí přímo
na konkrétní místo. Rovněž je možnost
osobám instalovat tzv. tísňové tlačítko,

které nosí stále sebou a při ohrožení
nebo jakémkoli jiném nebezpečí jeho
stisknutím aktivují poplach (vhodné pro
seniory).

Tato služba už dávno není pouze
výsadou podnikatelů a velkých firem!
Čím dál častěji ji k plné spokojenosti vy-
užívají soukromé osoby. Kromě velice při-
jatelné finanční dostupnosti oceňují rov-
něž možnost krátkodobého zapojení.

Věnujte pozornost několika důležitým
zásadám: 
$ Trvejte na tom, aby společné prostory

v domě (chodby, schodiště, sklepy aj.)
byly dobře osvětleny a klíče od nich
měli pouze nájemníci! Doporučuje
se rovněž takovéto zámky pravidelně
měnit!

$ Prevencí proti vloupání do bytu jsou
i řádně zamčené vstupní dveře.

$ Přistěhujete-li se do nového bytu,
ihned vyměňte zámky u dveří.

Městská policie informuje



$ Kukátkem nebo poštovní schránkou
nesmí být vidět do bytu.

$ Uvádějte na zvonky, schránky, dveře
své příjmení v množném čísle bez ti-
tulů.

$ Než otevřete, přesvědčte se, kdo je za
dveřmi.

$ Pozor na lidi, kteří chodí ode dveří ke
dveřím a nabízejí různé služby.

$ K vloupání dochází nejčastěji dopo-
ledne a o víkendech.

Ve vývěsce na služebně městské
policie se v případě zájmu můžete do-
číst důležité informace o tom:
% Jak se chovat bezpečně doma
% Jak si lépe chránit svůj majetek
% Bezpečí na ulici
% Chraňte si své peníze
% Ochrana a nakládání s platebními

kartami 

A nyní již k některým událostem od
24. září do 22. října 2006:

&Dne 24. 9. v 8:55 hodin si hlídka po-
všimla muže, který nejistým krokem
vyšel z restaurace s nepřetržitým pro-
vozem, nasedl do svého auta a roz-
jel se. Byl hlídkou zastaven a proto-
že se podezření potvrdilo (byl značně
opilý), na místo byli přivoláni kolego-
vé z PČR, kteří muže eskortovali na
záchytku a tím mu bylo znemožněno
pokračovat v riskantní a pro okolí v ne-
bezpečné jízdě.

& 24. 9. v 17:40 hod. nahlášena drobná
krádež v Penny, zloděj byl prolustro-
ván databází policie zda nebyl v po-
sledních třech letech trestán a pře-
stupek s ním byl vyřešen blokovou
pokutou.

& 24. 9. v 19:40 hod. jsme vyjížděli na
žádost ostrahy jednoho z podniků, kde
přistihli muže kterého viděli přelézat
plot a poté odjet v automobilu. Byla
provedena kontrola celého objektu
zda nedošlo ke krádeži, ale naštěstí byl
zloděj pouze vyplašen a nestihl nic od-
cizit. Samozřejmě jsme v dané oblas-
ti ihned zvýšili kontrolu.

& 27. 9. v 20:00 hod. jsme řídili provoz
při dopravní nehodě tří aut na svě-
telné křižovatce Pardubická, K.Čap-
ka. Naštěstí vše odnesly pouze plechy
a drobné oděrky účastníků.

& 28. 9. v 2:00 hod. jsme opět zasaho-
vali u dopravní nehody směrem na
Lhotu, kde bylo pro špatnou viditel-

nost nutno přibrzdit dopravu, aby do
havarované dodávky nenarazili do dal-
ších vozidel.

& 29. 9. v 20:00 hod. byli dozorčím MP
na kameře zachyceni tři mladíci, jak
svému kamarádovi demolují jízdní ko-
lo. Hlídka je na místě zadržela a pro-
tože ještě nejsou výdělečně činí, ško-
du budou muset uhradit rodiče.

& 30.9. v 00:40 hod. byl hlídkou zadržen
totálně opilý cyklista, který jel na kole
v protisměru. Byl odeslán domů pěš-
ky a vysloužil si za své chování tučnou
blokovou pokutu. Hlídka dále dohlédla
na bezpečný odchod do místa byd-
liště.

& 30. 9. v 12:00 hod. jsme vyjížděli spo-
lečně s PČR na nádraží, kde potřebo-
vali vykázat černé pasažéry z vlaku.
Společně jsme z vlaku vyvlekli dvo-
jici pomočených a značně zapácha-
jících osob. Aby muž a žena ve svém
stavu nebudili veřejné pohoršení by-
li eskortováni na záchytnou stanici
v Pardubicích.

& 1. 10. v 00:10 hod. jsme řešili ozná-
mení o rušení nočního klidu v jedné
z klidnějších částí města. I zde si spo-
lečnost dala říci a svou oslavu ztišila

& 2. 10. v 10:10 hod. jsme na oznámení
občanů odchytli u Račanského rybníč-
ka psa a díky štítku na obojku jsme
ihned vyrozuměli majitele.

Tady bychom chtěli apelovat na ma-
jitele čtyřnohých miláčků, aby je vy-
bavili obojkem, na který lze umístit
známku, adresu nebo telefon, neboB
v brzké době budeme u odchycených
zvířat mimo pokuty za volné pobíhání
účtovat náklady spojené s odchytem,
dopravou a umístěním zvířete u nás.
Potom by mohl majitel nalezeného pej-
ska „koukat“ na sumu, která mu bu-

de naúčtována. Jestliže vybavíte psa
tak, aby jeho identifikace byla co nej-
rychlejší a nemusel u nás nebo v útul-
ku trávit zbytečně čas, ušetříte i Vy za
placení zbytečných poplatků. Jen le-
tos evidujeme rekordní počet přestup-
ků v oblasti odchytu a volného pohy-
bu psů - 145!

& 2. 10. v 10:45 hod. nás opět volal vý-
pravčí ČD, jelikož skupina mladíků
trávila volný čas házením kamení po
jedoucích vlakových soupravách. Ten-
tokrát se jim podařilo trefit za plné
jízdy „Pendolino“. Pachatele jsme za-
drželi a předali do rukou PČR pro po-
dezření z trestného činu poškozování
cizí věci.

& 4. 10. v 8:50 hod. zadržení zloděje
v Penny. Opět prověřeno, zda se ne-
jedná o trestný čin a vyřešeno bloko-
vou pokutou.

& 4. 10. v 23:30 hod. byl u restaurace
Flora nalezen ležící muž, který krvácel
z obličeje. Na místo byl přivolán lékař
k ošetření a jelikož byl zraněný opilý
a agresivní na posádku sanity, musel
být strážníky zklidněn. Po ošetření pu-
toval k domovu a jeho chování bude
dořešeno na služebně MP.

& 5. 10. v 12:50 hod. nás žádali o po-
moc z pečovatelské služby, protože se
nemohou dozvonit na jednu paní, kte-
rou máme napojenu na nouzovou sig-
nalizaci. Byl otevřen byt a paní byla
nalezena na zemi. Naštěstí nebyla váž-
něji zraněna, ale bohužel nedala na
naše rady, že má nouzové tlačítko no-
sit stále při sobě. Snad nás po téhle
zkušenosti příště poslechne.
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& 5. 10. v 13:50 hod. oznámil pozorný
občan, že za střelnicí zřejmě hoří les.
Hlídka okamžitě vyjíždí k prověření
situace a zjiš~uje, že se oznámení za-
kládá na pravdě. Jsou přivoláni hasi-
či a PČR. 

& 6. 10. v 20:25 hod. vyjíždíme k jedné
z rodin, kde opilý syn napadá rodi-
če. Agresor po použití donucovacích
prostředků putuje na záchytku, kde
si ho ráno vyzvedne PČR k dalšímu
šetření.

& 7. 10. v 1:00 hod. jsme zadrželi na
sídlišti skupinu mladíků, kteří se pohy-
bovali po lešení u domu, kde zateplo-
vali fasádu. Jejich výpovědi byli znač-
ně nejisté a proto si případ převzala
PČR k dalšímu šetření, zda nedošlo
k trestné činnosti.

& 8. 10. v 2:25 hod. zklidňujeme aktéry
rvačky v jednom z barů. Nikdo nebyl
zraněn a účastníci se pokojně roze-
šli k domovům.

& 11. 10. v 23:50 hod. nalezen před ho-
telem Sport podnapilý muž ležící na

vozovce. Byl zvednut a jelikož komu-
nikoval a choval se slušně, byl posa-
zen na lavičku do parku, kde se pro-
spal. Za dvě hodiny byl již schopen
dojít bez problémů domů. Po celou do-
bu byl hlídkou monitorován. 

& 12. 10. v 1:40 hodin hlídka zahlédla
v jedné z obcí osobní automobil, kte-
rý řídil muž, jemuž bylo správním orgá-
nem zakázáno řízení motorových vo-
zidel. Hlídka auto dostihla a řidiče za-
stavila. Ukázalo se, že je navíc pod
vlivem alkoholu, dechová zkouška po-
tvrdila alkohol ve výši 1,9 promile, kte-
rý se shodoval s jeho vozem Octavia
1,9 TDI. Asi si myslel, že obsahy mu-
sí být vyrovnány. Putoval na záchytku
a bylo mu sděleno obvinění hned ze
tří trestných činů.

& 18. 10. v 17:50 hod. opět vyjíždíme do
jedné z rodin, kde muž pod vlivem al-
koholu napadá svoji manželku a dce-
ru. Jelikož zde bylo i malé dítě, které
se jednáním dědečka značně vylekalo,
byl muž z domovu vykázán a dobro-
volně odešel nocovat ke své matce.

& 20. 10. v 8:30 hod. oznamují v Pen-
ny zloděje. U něho se našli i věci po-
cházející z jiných obchodů v Pardu-
bicích, proto byl převezen ke zjištění
totožnosti na PČR, která si případ pře-
vzala pro podezření z trestného činu.

& 20. 10. a 21. 10. v denních i nočních
hodinách jsme prováděli kontroly
všech volebních místností ve městě
i v obcích, aby nedošlo k narušení re-
gulérnosti voleb.

& 22. 10. v 13:00 hod. byli přistiženi tři
muži snědé pleti při krádeži železných
trubek u firmy „Excalibur“. Prý si mysle-
li, že už je nebude nikdo potřebovat.
Případ si převzala PČR k dalšímu še-
tření. 

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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Pohádka Čert a Káča
V pátek 13. 10. 2006 zhlédli žáci

1. stupně ZŠ Masarykovo náměstí před-
stavení pohádky Jana Drdy „Čert a Káča“.
Tuto známou pohádku připravili a velice
hezky zahráli herci Divadla Duha z Pol-
né pod vedením Petra Vaňka.

A o čem pohádka je? No přeci o tom,
jak Káča hledala za každou cenu ženicha
a byla pro to ochotná upsat svoji duši sa-
motnému čertu. S čertem pak putovala
světem a hledala onoho ženicha. Nako-
nec se jejím vyvoleným stal po různých
prožitých dobrodružstvích sám čert.

Během pohádky navazovali herci kon-
takt i s dětmi v hledišti, což se nejmen-
ším divákům velice líbilo. Na závěr dě-
ti odměnily herce za vtipně provedenou
a zahranou pohádku potleskem.

Mgr. D. Kutilová

Sběr papíru
Naše škola vyhlašuje pro žáky dva-

krát do roka sběr papíru. Prvním dnem se
stal 16. říjen. Ráno byl ke školní budově
přistaven kontejner, který byl záhy na-
plněn balíky papíru. Pod dohledem pa-
na školníka se tak podařilo vypravit dva
kontejnery. Celkem naše děti nashromáž-
dily 12 000 kg papíru. Získaná finanční
částka byla rozdělena mezi třídní kolek-
tivy a RR SRŠ při ZŠ Masarykovo n.

Všem děkujeme a těšíme se na druhý
sběrový den, který nás čeká v květnu.

Mgr. K. Pokorná

Naši školní slavíci !

Ve čtvrtek 12. října se v hudebně
naší školy sešlo rekordních 51 zpěváků
- vítězů třídních kol, aby poměřili své
schopnosti a připravenost v kole škol-
ním. Zatímco někteří to přišli prostě zku-
sit, jiní trénovali a rozcvičovali hlasivky
do poslední chvíle, takže na chodbě se
rozléhaly zvuky připomínající úvodní ko-
la soutěže SUPERSTAR.

Všichni se společně rozezpívali a sou-
těž mohla začít. Účast byla vysoká a i kon-
kurence v jednotlivých kategoriích byla
veliká, proto letos byla vyhlášena vítězná
pásma a nikoli jen jednotlivci. Největší
konkurence-nejlepší zpěvačky se sešly
v kategorii dívek od 3. do 5. třídy. Ale jak
už to bývá, vyhrát mohou jen ti nejlepší
anebo ti, kterým přálo více štěstí. Důle-
žité je, že zpíváme rádi a často, protože
s písničkou je každý den o něco hezčí!...

Letošní vítězové:
Dívky 1.-2. třída Katka Elipsová

3.-5. třída Sandra Kučerová, 
Anežka Hájková, 
Markéta Pavlíková,  
Katka Vojtěchová

6.-7. třída Barbora Nováková
8.-9. třída Leona Šenková, 

Anička Pokorná

Chlapci 1.-2. třída Honza Farka
3.-5. třída Michal Havlíček, 

Lála Štěpina
6.-9. třída Lukáš Vojtěch

Mgr. Veronika Pokorná

Z jednání v ředitelně...
Rada rodičů Sdružení rodičů školy

(12. 10. 2006)
Celkem 15 zástupců rodičů ze 16 tříd

se sešlo na své první letošní schůzce
spolu se ředitelkou školy, aby projedna-
li rozpočet financí na školní rok, schváli-
li program třídních schůzek a seznámili
se s organizací školního roku. Tradičním
bodem této zahajovací schůzky je volba
předsedy RR SRŠ. Pro nastávající školní
rok byla jednomyslně zvolena zástupky-
ně IV. A p. Hana Smutná.

Školská rada ZŠ (17. 10. 2006)
Na programu 3. jednání školské ra-

dy bylo schvalování výroční zprávy školy
za uplynulý školní rok. Tento dokument
předložila ředitelka školy členům ŠR v do-
statečném předstihu, aby jednotliví členo-
vé měli čas na jeho prostudování a event.
připomínky mohly být před odevzdáním
výroční zprávy zřizovateli zapracovány.
Vzhledem k tomu, že členové ŠR schvá-
lili text tak, jak jim byl předložen, byla
výroční zpráva školy předána na MÚ
Přelouč.

Dále byl projednán a schválen doda-
tek Školního řádu ZŠ - část Klasifikační
řád. Došlo k doplnění údajů na základě
vyhlášky č. 454 ze dne 18. 9. 2006 (nove-
la vyhlášky č. 48/2005 Sb.).

Porada ředitelů základních škol
Přeloučska (18. 10. 2006)

Na pozvání ředitelky školy přišlo cel-
kem sedm řed. ZŠ z okolí, aby se v úvo-
du školního roku dohodli na některých
závažných dokumentech a pravidlech tý-
kajících se jejich řídící práce. Každá ško-
la je sice svým vlastním živým organis-
mem, ale přece jenom... Jsme všichni sou-
částí státního základního školství, a tak
máme společné problémy, úkoly apod.
Během jednání, které bylo zaměřeno pře-
devším na oblast školních vzdělávacích
programů, oblast provozu počítačů a pro-
blémy spojené s finanční politikou Kraj-
ského úřadu Pardubice, se dostavila ve-
doucí odboru školství MÚ Přelouč p. Alena
Hanušová a seznámila všechny přítom-
né s novinkami právě z oblasti přidělo-
vání peněz ze státního rozpočtu do jed-
notlivých škol a zařízení.

Mg. Věra Pětioká, řed.
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Aktuality ze ZŠ Masarykovo náměstí



Den otevřených dveří 1. tříd
Už 2. měsícem jsou školáky a je to na nich vidět. Ano, řeč

je o prvňáčcích! 18. října v rámci Dne otevřených dveří se při-
šli podívat rodiče a i prarodiče, jak jejich děti pracují. A děti si

vůbec neudělaly ostudu! Jedničku si zasloužily v českém jazy-
ce, matematice i v prvouce. Pochvalu a poděkování zaslouží
i učitelé Mgr. V. Mňuková a Mgr. Dušan Nový.

ND

Do světa literatury
vkročila naše žákyně - Alina Kulakovská z 8.C.
V rámci akce Obce spisovatelů - Literárního ma-

ratónu 2006 - se jako jedna ze začínajících
autorů uvedla při autorském čtení svých pra-
cí 11. října v Pardubicích. Alina se v loňském
roce výborně umístila v krajském kole literár-
ní soutěže Evropa ve škole. Přejeme hodně
úspěchů! 

Tradiční vánoční AKADEMIE
se uskuteční i letos, a to 13. prosince 2006 v Občanské zá-
ložně. Ve třech představeních se také tradičně představí žáci
I. a II. stupně. Můžeme prozradit, že už se pilně připravují!
Udělejte si čas 13. listopadu!

V. Jelínková
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PADESÁT ŠEST DOBRÝCH ZPRÁV NA ÚVOD:
V úvodu se vracíme k našim posledním 56 absolventům, kte-

ří v průběhu měsíce října začali další etapu svého života. Jede-
napadesát z nich bylo přijato k dalšímu studiu na vysoké škole,
jedna studentka zvolila za své další působiště vyšší odbornou
školu a dva absolventi pokračují ve studentském životě formou
pomaturitního jazykového studia.

Poměrně rovnoměrně volili jednotliví studenti mezi technic-
kými směry, ekonomickými vědami a školami s humanitním
zaměřením. Nejvíce zájemců z řad našich bývalých „svěřenců“
tak uvítají fakulty ČVUT a Vysoké školy ekonomické v Praze
a pardubická Fakulta ekonomicko-správní. Své brány jim ote-
vřou také Pedagogická fakulta UHK nebo Filosofická fakulta
Univerzity Pardubice. Mezi dalšími zvolenými obory ale nechy-
bí ani práva, medicína či farmacie.

Rovnou do zaměstnání vykročila jedna čerstvá maturantka. 
Všem přejeme v jejich dalším počínání mnoho úspěchů. 

ZA HRANICE ŠKOLNÍCH STĚN:
Výuka v dobré škole by se neměla zužovat pouze na mnoh-

dy omezující prostory školní budovy a jednotlivých tříd. Veškeré
moderní vybavení často nemůže nahradit praktickou zkušenost
v reálných situacích a přímé poznávání aktuálních technolo-
gií a trendů.

O takové obohacení běžného vyučování se snažíme i my na
přeloučském gymnáziu. Ač máme za sebou teprve dva měsíce
nového školního roku, podařilo se nám už úspěšně realizovat
některé exkurze a poznávací akce.

Jedním takovým „výletem za hranice školních stěn“ se sta-
la nejen zářijová návštěva filmového představení OLIVER TWIST,
ale i studenty tradičně očekávaný Mezinárodní veletrh infor-
mačních a komunikačních technologií INVEX-DIGITECH 2006.
Zajímavým zážitkem byla také samotná cesta do brněnské me-
tropole, kterou si účastníci vychutnali v pohodlných sedačkách
vlakové soupravy Pendolino.

Také v příštích měsících mají jednotlivé třídy se svými uči-
teli v plánu zajímavé akce - půjde například o několik cest do
pražských muzeí nebo institucí, Experimentálního archeologic-
kého centra ve Všestarech apod. Jedna z nich však mezi ostat-
ními poněkud vyčnívá. A to nejen proto, že je letos realizová-
na poprvé.

Pro vybrané studenty druhých a třetích ročníků je na za-
čátku listopadu připravena exkurze na místo bývalého koncen-
tračního tábora, dnes památníku a muzea holocaustu, v polské
Osvětimi - OSVĚTIM 2006. Návštěva míst, která tak zásadně
ovlivnila společnost, ve které žijeme, by měla být nejen zajíma-
vým historickým, ale i silným emocionálním dotekem…

DEN S BÍLOU PASTELKOU:
Mezinárodní „Den bílé hole“ byl ustaven už v roce 1964,

a to na 15. října. Hlavním důvodem byla samozřejmě potře-
ba upozornit svět na problémy zrakově postižených. Od roku
2000 je tento den i pravidelným datem celonárodní sbírky ve
prospěch výukových programů pro nevidomé BÍLÁ PASTELKA.

Byli u toho i naši studenti, kteří úspěšně nabízeli symbo-
ly této sbírky - pastelky - spolu s informačními letáčky v Pře-
louči a v Cholticích. A děkují za příležitost podílet se tak na
dobré věci!

U NÁS MÁTE DVEŘE OTEVŘENÉ:
I letos proběhnou na Gymnáziu Přelouč DNY OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ. Předcházela jim účast zástupců školy (z řad pedago-
gů i ochotných studentů) na říjnové burze středních škol
SCHOLA BOHEMIA v Pardubicích, kde mohli případní uchaze-
či získat všechny potřebné informace o studiu na naší škole.

Pokud jste neměli možnost dozvědět se odpovědi na své
dotazy touto cestou, můžete tak učinit právě při zmíněném Dnu
otevřených dveří, který se uskuteční 30. listopadu 2006 v těch-
to termínech:

16:00 - 17:00 osmileté studium
17:00 - 18:00 čtyřleté studium

Další informace získáte na internetové adrese: www.gymnaziumprelouc,
nebo telefonních číslech 466 959 238 a 466 953 311.

Mgr. Petr Levinský

Začátkem října se v Deštném v Orlických horách uskuteč-
nilo pravidelné setkání ředitelů Základních uměleckých škol,
kde proběhla řada seminářů. Jednou z nejzajímavějších byla
bezpochyby přednáška PhDr. Lenky Krejčové na nyní velmi dis-
kutované téma zapojení dětí s lehkými mozkovými dysfunkce-
mi (dyslexií, dysgrafií, hyperaktivitou atd.) do systému výuky
v ZUŠ. Ačkoli je vědecký výzkum na tomto poli u nás teprve
v počátcích, z dosavadních zjištění jednoznačně vyplývá, že pro
děti s těmito poruchami, jichž je v dět-
ské populaci přibližně 4-5 % (studie
v západních zemích uvádějí dokon-
ce 18-20 %), je studium uměleckých
oborů velmi přínosné. S touto proble-
matikou jsme se na naší škole setka-
li již několikrát a stále více si uvě-
domujeme její důležitost. Studium
umění jeho jedna z možných forem
arteterapie zřejmě nepřinese skvělá
bodová ohodnocení na celostátních
přehlídkách, ale bezpochyby ochot-
ně nabídne pomocnou ruku dětem
s těmito handicapy.

Petra Lojínová,
zástupkyně ředitelky ZUŠ

16 Přeloučský ROŠT
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GYMNÁZIUM
PŘELOUČ

Pomocná ruka
handicapovaným
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Co tím chtěl vlastně básník říci. Všech-
no má svůj konec, všechno někam smě-
řuje, všechno se mění, rozpadá, ztrácí.
Jen stará láska nerezaví? 

Těch kilometrů, co jsme nachodili -
my jsme spolu opravdu chodili… Jed-
nou mi nesl kytku. Asi se za ni styděl,
a tak ji schoval do silonové tašky. Ne-

věděla jsem, co tam nese, a když s ní
několikrát zůstal viset za šípek, přesta-
lo mě to zajímat - to nemůže být nic
vzácného. 

Znáte tu dobu, kdy je úplně jedno,
jestli vám vypráví o knížce, kterou právě
dočetl, o fotbalové lize nebo o svém dět-
ství, nebo~ ho prostě „žerete“. Ostatně i on
má růžové brýle. Ještě nějaký čas potr-
vá, než vás začne vidět přes rozvařený

knedlík, zpožděný odjezd na víkend, ne-
vyžehlenou košili nebo výstup, kam že to
zas táhne a kdy se hodlá vrátit. Pro ten
okamžik, to mi věřte, nehodlá…

A tak jsme se toulali tou říjnovou kra-
jinou, kde ani ve slunečném dnu nesta-
čí kapičky mlhy oschnout a v šikmém
podzimním slunci se pavučiny stávají
šňůrkami diamantů, za krk vám občas
sklouzne slza ze stromu, který možná
pláče pro ztracené léto. 

A v té začarované krajině jsem do-
stala kytku. Asi už mu ta taška překá-
žela, snad ho ten poslední šípek roz-
trpčil nebo se místo zdálo být patřičně
romantické, nevím, každopádně si pa-
matuju tu chudinku kytku. Byl to něžně
růžový brambořík. V tuto chvíli bohužel
ne nepodoben lehce vyždímanému ha-
dru na nádobí. A přesto to byla jedna
z nejkrásnějších kytek, které jsem kdy
dostala. 

Mé lásce zatím zrezavěla kolena, ne-
chce chodit. Nebo že by to byla výmluva?

Mladý muž kolem 30 let
Mám lásku, která mi doufám - je to

láska k hudbě. Stále se k ní vracím a vím,
že se vracet budu po celý život.

Mladá žena
Viděla jsem film Účastníci zájezdu.

Už se těším, až budu jak Šarlota. Skle-
róza může být taky milosrdná. Pak vám to

trápení s láskou zmizí v mlhách - a ne-
zrezaví - čas se zastaví…

Pán 60 let
Jen některá. Pár mi jich zrezivělo, ale

jedna mi zůstala dodnes - trabant.

Muž 55 let
Ale moje „stará“ mi zrezivěla! Má ve

vlasech nějaké červené skvrny - prý jsou
to melíry!

Paní kolem šedesátky
Nerezaví? Mně se zdá, že nezrezaví

jen ty lásky, které včas skončily…

Paní 58 let
To mi připomíná výrok Bolka Polív-

ky z filmu Věry Chytilové, kdy jako mar-
notratný milionář volá na prohnanou
Ilonku: „Vra~ se, já tě mám rád i bez pe-
něz!“

Pán 58 let
Co na to říct? No třeba to, že tu svou

mám pořád (ještě po 35 letech) rád.

Pan P, trabantista
Stará láska nerazaví…? Nevím! No

vlastně… mám starou lásku, už skoro
čtyřicetiletou - a opravdu nerezaví! Ani
nemůže, protože je to trabant, moje prv-
ní autíčko, ale slouží dodnes!

Slečna M, studentka
Já jsem ještě mladá na to, abych

vzpomínala na starou lásku, ale třeba
to tak jednou bude.

Naše město vzkvétá. I přes nedostatek peněz, o kterém čas-
to slýcháme, se buduje a vylepšuje - a ještě bude. Od nadjez-
du, přes kruhový objezd až k Pražské ulici a dál. Rozkvetly fa-
sády některých domů, dokonce se objevily směrovky s názvy
společensky významných objektů, označené hnědou barvou
a ulic v podání barvy červené. Tak to má být v každém pořád-
ném městě, ale...

Směrovky by měly dovést občana-turistu tam, kam si pře-
je a občana-domorodce tam, kde původně bydlel. V tom přípa-
dě nesmí z názvu vypadnout nebo se přesmýknout písmeno.
Vzpomněla jsem si na starou televizní pohádku, v níž byla
vzata na nemilost písmena, která si dělala co chtěla. Odešla
si z nápisu obchodu a z mlékárny se náhle stala lékárna a po-
traviny se změnily na otraviny - a bez inventury. Ale inventu-
ry by se odvádět měly. Alespoň proto, aby obyvatele z bývalé
ulice Fučíkovy (dnes Foersterovy) nejen trefili domů, ale ne-

měli dojem, že místo významných hudebních skladatelů uli-
ce ponesou jména padouchů z Mayovek.

Forrester byl nepřítel indiánů a neoprávněně vlastnil petro-
lejová pole. V tom případě v názvu ulice chybí písmeno r. A jak
se dostaneme do Mokošína? Střihněte to přes Jankovice, pro-
tože od polikliniky vede silnice jenom do Mokšína. A aby vám
cesta pěkně uběhla, můžete si zazpívat: kudy, kudy, kudy ces-
tička do mého městečka, kudy, kudy, kudy cestička na Mo-
košín.                                                                  JDr.
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Kudy, kudy, kudy, cestička...

Anketa: Stará láska nerezaví



NAŠE SLUŽBY V NOVÉM ROCE
S platností nového zákona o sociálních službách (zákon

č. 108/2006 Sb.) přicházíme s několika změnami i my. Naše
organizace bude poskytovat pro občany Přelouče a okolních
obcí 5 druhů sociálních služeb:

1. Pečovatelské služby 
2. Odlehčovací služby
3. Sociálně aktivizační služby
4. Služby tísňové péče
5. Služby sociální prevence v rámci nízkoprahového

centra pro děti a mládež Jakub klub.

První čtyři skupiny služeb jsou určeny pro seniory a zdra-
votně postižené, kteří se ocitli v těžké životní situaci a potře-
bují pomoc druhých, pátá skupiny pro děti a jejich rodiny.

Zákon vyjmenovává 18 druhů zařízení sociálních služeb
a jednotlivé sociální služby přesně popisuje včetně všech čin-
ností, které s příslušnou službou souvisí.

Například méně známé odlehčovací služby jsou určeny
lidem, o které je doma pečováno a cílem je umožnit peču-
jící osobě nezbytný odpočinek. My v této době pomáháme
6 rodinám, které pečují a své příbuzné, někteří chodí i do za-
městnání, s těmi se v péči střídáme.

Cílem sociálně aktivizačních služeb pro seniory je zprostřed-
kování kontaktu se společenským prostředím, nebo jednoduše
řečeno nabídnout aktivity, aby člověk nemusel být doma sám.
U nás to jsou odvozy na nákup, na návštěvu, do kadeřnictví, do
kostela… Ale také pravidelná setkávání,  aby senioři, kteří žijí

sami, přišli do kolektivu a našli si nové přátele. Připravujeme
setkání senior klubu, hodiny němčiny, návštěvy VČD Pardubi-
ce i odvozy na plavání do Lázní Bohdaneč.

Tísňová péče je určena pro osoby v ohrožení života. Zatím
máme pět signalizačních zařízení a plánujeme zakoupit dal-
ších pět. 

Asistenční služby již nabízet nebudeme, za celý rok neby-
la tato služba požadovaná ani jednou.

POZVÁNÍ SENIOR KLUBU
Srdečně zveme všechny na povídání s pomocným biskupem

Mons. Josefem Kajnekem, který sídlí v Pardubicích. Setkání
se koná ve čtvrtek 16. 11. 2006 v 15.30 na faře (Masarykovo
náměstí 48). 

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST NA SBĚRU OŠACENÍ
Srdečně děkujeme všem, kteří  přispěli svými dary do  sbě-

ru ošacení. Vagón o objemu 12 tun jsme společně naplni-
li! Děkujeme všem zaměstnancům nádraží v Přelouči za
jejich vstřícnost a ochotu při této akci nám být nápomoc-
ni, jmenovitě děkujeme panu Jaroslavu Matoušovi, bez je-
hož pochopení a pomoci bychom nemohli sběr ošacení usku-
tečnit. Ještě týž večer celá zásilka odjela do Broumova, kde se
vše roztřídí, vakuově zabalí a odešle do zahraničí jako huma-
nitární pomoc potřebným lidem.

Zdenka Kumstýřová
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! Napsali nám 

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

V sobotu ráno 23. 9. 2006 se oddíl Vlčat s dobrou náladou
vypravil na zříceninu hradu Lichnice. Do Práchovic jsme jeli
vláčkem, ale dál jsem už museli pěšky. Cestou jsem si zahráli
hry, zdolali dokonce i náročnou cestu Pivnickou roklí a poté
nás čekalo prozkoumání zříceniny. Neustále za námi kluci bě-
hali s novými objevy. Po pečlivém prozkoumání jsme se vyda-
li na cestu zpět. Nechyběla samozřejmě nějaká ta hříčka a vláč-

kem jsme zase odjeli do Přelouče. K tomu všemu nám přálo
krásné počasí, takže se výlet povedl.                          AlčaVýlet na Lichnici
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Pohledy do historie Přelouče

OKRESNÍ DŮM
- stojí na dvou domovních parcelách čp. 1 a 50

V květnu 1874 na západní části náměstí v Přelouči začala velká stavební akce. V důsledku změn
v tehdejší organizaci země bylo třeba postavit dům pro vykonávání příslušné agendy přeloučského soud-
ního okresu. Městská rada dospěla k rozhodnutí postavit samostatné sídlo okresní správy. Spolu se stav-
bou okresního domu (nyní Základní škola čp. 50) probíhala přestavba sousedního domu (nyní Česká
spořitelna čp. 419). Západní fronta náměstí tím získala po dostavbě roku 1875 ujednocený architektonic-
ký vzhled. Oba domy měly vyvolávat představu italských renesančních paláců a zároveň doplňovat histo-
rický fond náměstí. Takové domy se v té době stávaly běžným stavebním typem i v prostředí menších měst.

Stavbu okresního domu na dvou domovních parcelách čp. 1 a 50, na které se finančně podílelo i měs-
to, vedli stavitelé bratři Staňkové z Chrudimi. V domě čp. 50 nalezly sídlo úřadovny okresního zastupitel-
ství a okresní soud včetně věznice, okresní hospodářská záložna a berní úřad.Ve druhé polovině dva-
cátého století oba domy prošly „rekonstrukcí“, která je připravila o jejich výraznou architekturu. Vedle
jiných historických staveb na náměstí již nebudily obdiv.

Kulturním bohatstvím naší země jsou naše města a vesnice, jejichž architektura reprezentuje naši
kulturu.

Naštěstí o záchraně bývalého „okresního domu“ na přeloučském náměstí bylo rozhodnuto více než
před deseti lety, proto se dnes díváme na Základní školu čp. 50 se zalíbením.

Tvůrci z ATELIERU DŮM A MĚSTO PRAHA - hlavní ing. arch. Hana Seho a ing. Arch. Jiří Hůrka přistou-
pili ke své práci jako restaurátoři k památce a věru oběma architektům nechyběla citlivost a pochope-
ní k dílu minulosti. Budovu můžeme opět vnímat jako uměleckou a estetickou stavbu, která pomáhá
vytvářet naše životní prostředí, náš domov. Marcela Danihelková



Malé nenápadné tabulky, které informují a poučují hlavně
Přeloučáky, nás nenechávají zapomínat na uplynulé události
našeho města.

Tabulky s poučným textem o historii města visí na náměs-
tí dvě. Další dvě byly před lety k přečtení tam, kde stávaly měst-
ské brány. Není přesně známo, od které doby na domech visí
nebo visely. Ale známe jsou nové poznatky o přeloučské histo-
rii, proto „učené tabulky“ by měly být čas od času „aktualizo-
vány“. Na novou fasádu základní školy čp. 50 se vrátila „neaktu-
alizovaná“ tabulka. Nesděluje nové poznání o historii radnice
a „tvrze“ v Přelouči. Historik PhDr. Petr Vorel ve své knize „Dě-
jiny města Přelouče“ oba tyto údaje již pokládá za mylné.

Text na staré tabuli klade vznik radnice v Přelouči do roku
1488 s tím, že byla vybudována na místě středověké „tvrze rytí-
řů z Přelouče“. Historik Petr Vorel píše: - poprvé je přeloučská
radnice zmíněna v písemných pramenech roku 1562, až tehdy
si přeloučští konšelé pořídili novou radnici. Stal se jí renesanč-
ní dům na západní straně náměstí v Přelouči. „Panský dům“ si
v roce 1538 nechal postavit Jan z Pernštejna (+1548), tehdej-
ší majitel Přelouče, na místě shořelého domu místního měš~a-
na Jiřího Horníka. Ještě v roce 1560 patřil pánům z Pernštejna.
V rámci úhrady dluhů zemřelého Jaroslava z Pernštejna (syn
Jana z Pernštejna) byl téhož roku 1560 vrchnostenský majetek
rozprodán. Situace využila městská rada a zmíněný dům získa-
la do svého vlastnictví. Jako radnice sloužil až do roku 1851,
kdy byl zbořen, aby uvolnil místo stavbě rozlehlého domu okres-
ního úřadu (čp. 50). Ani tvrzení, že středověká tvrz se nacháze-

la na místě radnice (čp. 1) zbořené v roce 1851, nemá oporu
v pramenech, jak praví historik Petr Vorel. Ve skutečnosti není
existence „sídla rytířů“ v Přelouči doložena. Pouze prostor dneš-
ního parku (za školou) východně od kostela je ještě počátkem
16. století nazýván „hradiště“, tj. místo, kde kdysi stávalo opev-
něné panské sídlo. Existenci předpokládané tvrze je možné klást
do poloviny 15. století. Tehdy Přelouč patřila Jetřichovi z Mi-
letínka, který se také tituloval „Jetřich z Přelouče“. Užívání to-
hoto přídavku může být dokladem o existenci sídla, které již kon-
cem 15. století nebylo funkční a dochovalo se jen v pomístních
jménech.

Dále se z tabulky dozvídáme: ... v tomto domě (rozumí se
čp. 50) bydlela Magdalena Rettigová se svým manželem v ro-
ce 1813-1818. Sedí pouze čas pobytu obou manželů v Pře-
louči. Informace, že bydleli v domě čp.50, nemůže být skuteč-
ností, což potvrzují texty dvou historiků Jana Tetřeva a Hany
Vincenciové v knize „Dějiny města Přelouče III“.

Okresní dům, nyní základní škola čp. 50 byl postaven na
dvou parcelách čp. 1 a 50 až v roce 1875.

Renesanční radnice s vedlejším gruntem byly zbořeny v ro-
ce 1851. Z těchto dokumentů vyplývá, že místo na západní čás-
ti náměstí bylo více než dvacet let prázdné, protože s novou
stavbou okresního domu se nespěchalo (dokladem je nejstar-
ší známá fotografie Přelouče z počátku 70. let 19. století). 

Slavné osobnosti, jakými byli manželé Rettigovi, bezpochy-
by v letech 1813-1818 v Přelouči bydlely, ale ne v domě čp. 50,
ten ještě nestál. V době jejich pobytu v Přelouči vyhlížela západ-
ní část náměstí ještě tak, jak ji vidíme na olejomalbě z polovi-
ny čtyřicátých let 19. století.

Zdánlivě zbytečnými by se mohly zdát „učené tabulky“ roz-
místěné na příhodných místech po celé Přelouči. Právě naopak,
v moderní době si potřebujeme připomínat bohatou historii měs-
ta, kterým chodíme.                        Marcela Danihelková
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Učené tabulky. Mohou být užitečné?

Inzerce
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Kulturní služby města Přelouče
LISTOPAD 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

3. listopadu KARCOOLKA
pátek USA-červená Karkulka je pohádkové téma, ale zde je vše na-
17.30 hod. opak. Začínáme od konce. „Chlupatí a opeření“ strážci zá-

kona pátrají po tom, co se odehrálo v chaloupce babičky, ja-
kou roli tu hraje sekera, vlk i samotná Karkulka…

80 minut mluveno česky mládeži přístupný

4. listopadu BÍLÁ MASAJKA
sobota Německo-sen o velké lásce se změnil v boj o přežití. Na konci
17.30 hod. své dovolené v Keni se Carola setká s válečníkem z kmene

Samburu Lemalianem, který se svými zbraněmi a v tradičním
kmenovém obleku působí strhujícím dojmem.

131 minut 25,- Kč mládeži do 12let nevhodný

5. listopadu PANIC JE NANIC
neděle ČR-aneb návod, jak si konečně dosyta užít... Hřejivá kome-
17.30 hod. die plná lechtivého humoru, překvapivých situací a vtipných

hlášek. Hlavní role si zahráli D. Vobořil, M. Hruška a T. Žateč-
ka. Hlavní dívčí role byla svěřena Šárce Vaňkové.

99 minut 15,- Kč   mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

10. listopadu SUPER NÁHRADNÍK
pátek USA-od scenáristy filmu Pravá blondýnka a Deset důvodů,
17.30 hod. proč Tě nenávidím. Viola je nadšená hráčka fotbalu a udělá

pro něj cokoliv! Dokáže využít i to, že její dvojče, bratr Sebas-
tian, nenastoupí do školy a nemůže se tak zúčastnit fotbalo-
vého turnaje.

105 minut 25,- Kč mládeži přístupný

11. listopadu PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY
sobota Německo/USA-Deacon, Matt a Fred jsou mladí kluci, kteří
17.30 hod. se kromě sportu a jiných běžných věcí zajímají hlavně o sex.

Pravda je, že zatím pouze teoreticky. Jejich největším poku-
šením je každá videopůjčovna, konkrétně porno oddělení.

90 minut 70,- Kč mládeži do 12let nevhodný

12. listopadu KLIK - ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
neděle USA-má krásnou manželku Donnu a dvě úžasné děti. Moc
17.30 hod. se s nimi bohužel nevídá, protože je věčně v práci, kde tráví

dlouhé přesčasy v marném očekávání, že si šéf jednoho dne
uvědomí jeho neocenitelný přínos a učiní z něj partnera.

98 minut 65,- Kč mládeži přístupný

17. listopadu KRÁSKA V NESNÁZÍCH
pátek ČR-o sexu, penězích a dobrém člověku. Snímek Jana Hře-
20.00 hod. bejka a Petra Jarchovského. Milostný příběh mladé ženy kte-

rý je plný vypjatých zvratů i komických a paradoxních rozu-
zlení, se strhujícími hereckými výkony a vynikající hudbou.

110 minut 70,- Kč   mluveno česky mládeži nepřístupný

18. listopadu SHREEK 2
sobota USA- film navazuje na děj oskarového prvního
15.30 hod. Shreka. Shrek, Oslík a princezna Fiona se vydávají vstříc
17.30 hod. novým dobrodružstvím, při nichž se setkají s mnoha popu-

lárními postavami z pohádek.
92 minut mluveno česky mládeži přístupný

18. listopadu MIAMI VICE
sobota USA-žádné příkazy. Žádná pravidla. Žádné zákony. Ricardo
20.00 hod. Tubbs žije s rodačkou z Bronxu a analytičkou Intelu Trudy,

a pod touto zástěrkou dováží drogy na Jižní Floridu, aby obje-
vili skupinu zodpovědnou za tři vraždy.

131 minut 30,- Kč mládeži nepřístupný

19. listopadu NABÍT A ZABÍT
neděle USA-nepředvídatelný a duchaplný thriller. Svět kriminálníků,
17.30 hod. záměn osob s nekompromisní, tvrdou pomstou. Slevinovi se

právě moc nevede. Jeho dům byl určený k demolici a on se
vydává za svou přítelkyní, která má však již jiného…

129 minut 70,- Kč mládeži do 12let nevhodný

24. listopadu SKY FIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH
pátek Francie-během letecké přehlídky zmizí z dosahu radarů jedna
17.30 hod. ze stíhaček. Kontrola vyšle dva zkušené piloty. Když ale ztra-

cený stroj objeví, dostanou zcela nečekaně příkaz k přistání.
Při manévru zaútočí pohřešovaná stíhačka na jednoho z nich.

102 minut 30,- Kč mládeži přístupný

25. listopadu GARFIELD VE FILMU
sobota USA-260 milionů čtenářů 2.600 deníků po celém
16.00 hod. světě se denně směje nad Garfieldovými hláškami jako „byl

bych radši, kdyby rána začínala později“ nebo „raději bych se
rochnil jako prase, než abych pracoval“. 

110 minut mluveno česky mládeži přístupný

25. listopadu KRAJINA PŘÍLIVU
sobota Kanada/Velká Británie-Jeliza-Rose je malá dívka ve velmi
17.30 hod. nezvyklé životní situaci - oba její rodiče propadli drogám. Když

umře její matka, vydává se dívka na zvláštní cestu se svým
otcem Noahem, rock'n'rollovým muzikantem, jehož dny slá-
vy jsou už dávno sečteny.

122 minut 65,- Kč mládeži do 12let nevhodný

26. listopadu ROZCHOD!
neděle USA-měli se tak rádi, že si společně pořídili byt. Hnízdečko
17.30 hod. jim vydrželo, láska nikoliv. Ale ani jeden z nich se nechce

vystěhovat. Pustí se do psychologické války, jejímž cílem je
vyhnat toho druhého z bytu. Válka může mít i jiné vyústění...

107 minut 25,- Kč mládeži do 12let nevhodný

1. prosince PRACHY DĚLAJÍ ČLOVĚKA
pátek ČR-Tři kamarádi na život a na smrt. Za jakým účelem se
17.30 hod. dnes dávají dohromady? Aby společně chránili čest dámy?
20.00 hod. Ale kdepak. Aby společně získali miliony? No samozřejmě.

A jaké cesty k tomu volí ve společnosti, kde o peníze jde
především?

110 minut mluveno česky mládeži přístupný

2. prosince GARFIELD 2
sobota GARFIELD, všemi milovaný kocour, odjíždí do
15.00 hod. Evropy. Cestuje společně se svým věrným parpákem psem
16.30 hod. ODIE, aby překvapili svého páníčka JONA, který je právě

s přítelkyní LIZ v Londýně.
77 minut mluveno česky mládeži přístupný

3. prosince ASTERIX A VIKINGOVÉ
neděle Francie/Dánsko-v naší oblíbené vesnici v Galii nastala velká
15.30 hod. událost: právě přijel Zničehonix, šéfův synovec!
78 minut mluveno česky mládeži přístupný

3. prosince PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ
neděle USA-Ch. Cantiliniová hledala dlouhé roky toho pravého. Ter
17.30 hod. konečně našla muže svých snů K. Fieldse, jenomže se ukázalo,

že jeho matka Viola je přímo ztělesněná noční můra.
102 minut mládeži do 12let nevhodný

Za kopeček zmrzliny, v kině jsi dvě hodiny. A zkus upřít zraky své, na ceny jež připravili jsme.
Vstupné, které nabízíme, jen hojnou účastí zachováme. Jestli kino tady chceme míti, musíme se do něj také vypraviti.

6 Kč

6 Kč

6 Kč

6 KčZměna.
začátkuPO

ZO
R!

Změna.
začátkuPO

ZO
R!

Změna.
začátkuPO

ZO
R!
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Kulturní slu�by mìsta Pøelouèe
dìkují následujícím sponzorùm za pomoc pøi organizaci a zajištìní

„Koncertu k 105. výroèí Obèanské zálo�ny“

Dìkujeme. Za KSMP Jaromír Marek
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PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom rádi poděkovali Tomášovi Bujnochovi - řediteli hotelu,

personálu a brigádníkům za perfektní organizaci svatby. Děkujeme moc.
Markéta a Pepa Kožení, Štěpánov 16.
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! Společenská kronika 

NARODILI SE:
Bittnerová Kristýna
Klenovka

Kolářová Nela
Bratrouchovská

Kubín David
nám. 17. listopadu

Martynyšyn Štěpán
Pardubická

Vrabcová Anna
Pionýrů

Synek Matěj
Mělice

Svoboda Lukáš
Studentská

JUBILANTI:
Samek Jiří 75 let
Pionýrů

Švec Zdeněk 75 let
Studentská

Vašátková Drahomíra 75 let
Obránců Míru

Doležálková Bohumila 80 let
K. Čapka

Kožená Stanislava 80 let
Klenovka

Klapková Jaroslava 85 let
Jarošova

Kurková Jarmila 86 let
Na Krétě

Vránová Jiřina 86 let
Foersterova

Vašátko Jan 87 let
Obránců Míru

Veselá Emilie 90 let
Lhota

Zachařová Ludmila 90 let
Střelova

STŘÍBRNÁ SVATBA:
Hera Václav a Jana Jižní

Nohejl Petr a Jaroslava Klenovka

ZLATÁ SVATBA:
Špaček Jaroslav a Dagmar Mělice

SŇATKY:
V minulém čísle jsme neuvedli jména snoubenců, 
kteří si řekli své ANO již v srpnu.

12. 8. Vít Janeček + Jana Krejčíková

12. 8. David Pospíšil + Kamila Pokorná

19. 8. Josef Hejcman + Marie Čermáková

7. 10. Marian Bence + Gabriela Kosinová

PŘELOUČÁCI



Jako nováček se přeloučský florbalový tým prezentuje
v Severovýchodní lize nejen solidními výsledky, ale i kva-
litním herním projevem. V kuloárech soutěže se už cosi
šušká o „černém koni“ soutěže. Zatím však nepředbíhej-
me, liga bude ještě hodně dlouhá a zajíci se budou počítat
až na konci dubna roku 2007. Podívejme se tedy alespoň
na odehraná utkání pod lupou.

17. 9. SH Turnov
1. Fbc Maddox - Orel Rtyně v Podkrkonoší 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
B: 5. Vančura, 17. Lelek
2. Fbc Maddox - Sokol Pardubice C 7:5 (2:2, 3:3, 2:0)
B: 4., 28. Bína, 12., 25. Bulíček, 16., 39. Polívka, 41. Pšenička

1. 10. SH Mladá Boleslav
3. Fbc Maddox - SCC Semily 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
B: 4., 36. Raška, 6. Bulíček, 27. Jadrníček
4. Fbc Maddox - FBC Letohrad 5:4 (1:0, 2:2, 2:2)
B: 2., 33., 34. Raška, 19. Pokorný, 23. Polívka

15. 10. SH Rtyně v Podkrkonoší
5. Fbc Maddox - FbK Sršni Hořice 7:2 (2:1,2:1,3:0)
B: 11. Raška, 13. Vančura, 21. Sedláček, 25. Pokorný, 39. Bína,
43. Bulíček, 45. Polívka
6. Fbc Maddox - FbK Kostelec n/Orlicí 2:2 (1:0, 0:0, 1:2)
B: 9. Raška, 44. Vančura

Tabulka po 6. kole
1. Orel Rtyně v Podkrkonoší 6  4  2  0 28:14 14
2. FbC Maddox Přelouč 6 4 1 1 27:18 13
3. FbK Sršni Hořice 6  4  1  1 30:22 13
4. FBC Pitbulls Kolín 6  4  1  1 24:17 13
5. FBC Letohrad 6  3  1  2 39:22 10
6. SKP Nymburk B 4  3  0  1 13:9 9
7. FbK Kostelec nad Orlicí 4  2  2  0 20:13 8
8. FBK Sokol Mladá Boleslav B 6  1  3  2 25:25 6
9. Sokol Benátky 6  2  0  4 27:28 6

10. U.F.O.S. Mladá Boleslav 4  2  0  2 13:23 6
11. SCC Semily 6  1  0  5 16:34 3
12. TJ Sportovec Nymburk 6  0  1  5 18:37 1
13. Sokol Pardubice C 6  0  0  6 17:35 0

Kanadské bodování (branky + přihrávky)  
Raška Rudolf 8 ( 7  +  1 )         
Pokorný Aleš  8 ( 2  +  6 )         
Bulíček Přemysl 7 ( 4  +  3 )         
Vančura Václav 7 ( 3  +  4 )
Polívka David  5 ( 4  +  1 )
Sedláček Petr  4 ( 1  +  3 )
Bína Pavel   3 ( 3  +  0 )
Lelek Roman  3 ( 1  +  2 )
Pšenička Petr  2 ( 1  +  1 )
Ledecký Ladislav 2 ( 0  +  2 )
Jadrníček Tomáš 1 ( 1  +  0 )
Novák Petr   1 ( 0  +  1 )
Kurka Pavel   1 ( 0  +  1 )

Brankáři
Jarolím Daniel  4 záp. 11 gólů / 2,75 záp. 
Výborný Daniel 2 záp. 6 gólů / 3 záp.
Kalousek Jiří  1 záp. 1 gól / 1 záp.

Tělocvičná jednota SOKOL Přelouč stejně jako každý rok
i letos zve rodiče s dětmi na tradiční a oblíbenou

DĚTSKOU MIKULÁŠSKOU BESÍDKU S NADÍLKOU,
která se koná v neděli 3. prosince 2006 v sokolovně

od 14.30 hodin.
V programu vystoupí cvičenci a sportovci naší sokolské jednoty,

ani Mikuláš s čerty samozřejmě opět nebude chybět.
Vstupné dobrovolné.

Příjem dárků od 10 do 11 hodin. Příspěvek za 1 dárek 5,- Kč.
Srdečně všechny zve SOKOL Přelouč
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Sport !

Úvod do nové soutěže
ve velkém stylu

OREL PŘELOUČ - oddíl florbalu
V uplynulém měsíci se již naplno rozeběhla florbalová se-

zóna pro všechna 3 družstva. Zvláště 1. říjnový víkend byl po
organizační stránce oddílu kritický, nebo~ vlivem losu ode-
hrála všechna 3 družstva po dvou zápasech během téhož ví-
kendu a na různých místech - v sobotu 7. 10. muži turnaj
v Chlumci n. C., 8. 10. pak starší žáci taktéž v Chlumci a mlad-

ší až v Jičíně. Díky finanční podpoře hlavního sponzora žáků
Skupiny ČEZ a.s., sponzora dopravy Stavebního podniku Pře-
louč, a také zásluhou rodičů (zejména pana Pulicara) a hrá-
čů družstva mužů se podařilo vše zvládnout organizačně na
jedničku. K úplné spokojenosti tak už jen chyběly lepší vý-
sledky družstev všech 3 oddílů:

!!!!!!! ZMĚNA ČASU !!!!!!!

STEP AEROBIK
KAŽDÉ ÚTERÝ

19.00 - 20.00
V tělocvičně Gymnázia Přelouč

Těší se na Vás Jana Zacharová
(Fitness Instruktor, Akreditace MŠMT ČR)

Tel.: 736 601 190

SOKOL DĚTEM
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Orel Přelouč - mladší žáci:
Každé začátky jsou těžké, obzvláště pro naše mladší žá-

ky, kteří vesměs jsou o 1 až 3 roky mladší, než jejich soupeři.
Nelze se tedy divit, že na první turnaji 30. 9. v Hořicích pod-
lehli domácímu týmu Strix Hořice 0:5 a FBK Jičín 1:6. O to vět-
ší byla radost z premiérového gólu v soutěži, která zazname-
nal Honza „Šífa“ Novotný po skvělé přihrávce Martina Friče.

7. 10. v Jičíně pak nejprve přišel tvrdý trest za nedůsled-
nosti v obrané činnosti před brankou, které znejistěly i našeho
gólmana, takže výsledek s 1. SFC Kolín 1:10 neodpovídal po-
měrně vyrovnanému počtu šancí na obou stranách. Náš čestný
úspěch minutu před koncem zaznamenal svým premiérovým
gólem po sólu Tadeáš Knížek po vysunutí Václava Kumstýře.
V druhém duelu téhož dne však kluci prokázali bojové srdce,
kdy prohráli těsně s dosud neporaženým celkem Sokol Pardu-
bice 2:3. Po úvodní prohrané třetině 0:2 se naši mladší žáci
semkli, za vydatného koučování obranné činnosti panem Lel-
kem ze Sokola Pardubice, s kterým úzce spolupracujeme, zpřes-
nili obrannou činnost a pomocí dvou brejků, které s přehledem
„ostříleného mazáka“ proměnil náš dosud nejlepší střelec Hon-
za „Šífa“ Novotný, kluci srovnali stav a při dalších šancích jsme
sahali i po prvním vítězství. Jednou asistencí si přitom zapsal
do statistik i kapitán Dan Ulm. Nakonec ale po víceméně obra-
ném nahození na naši bránu nám minutu před koncem vstře-
lil vítězný gól „zapomenutý“ útočník soupeře. Lze si jen přát,
abychom podobný výkon se š~astnějším koncem předvedli
i v dalších zápasech.

Orel Přelouč - starší žáci:
Starší žáci vstoupili do sezóny 30. 9. 2 zápasy v ČEZ aréně

v Pardubicích. A vstup to byl doslova famózní! Jako nováčci se
kluci chvíli rozkoukávali a zvykali si na hru v extraligové aréně
na prvotřídním povrchu před obrovským hledištěm - po 5 mi-
nutách prohrávali 0:2. Pak ale přišel senzační obrat a tak vý-
sledek se Spartakem Slatiňany 5:2 vstoupí zlatým písmem do
historie našeho oddílu. A když pak ve vítězné euforii v druhém
zápase „přejeli“ Sokol Pardubice B 12:2 rázem jsme se vy-
švihli do čela naší divize. Krásný zážitek a vzpomínka na ma-
če v pardubické ČEZ aréně!

8. 10. tak kluky čekal boj o čelo divize, protože oba sou-
peři své první 2 zápasy také vyhráli. Možná až přílišný respekt
ze soupeře v první třetině (0:2) způsobil prohru s favoritem
divize Sokolem Pardubice A 2:5.
Mnohem dramatičtější a doslova
napínavý „jak kšandy“ byl druhý
zápas s Juvenis Přibyslav 3:4.
Kluci prohrávali po první třetině
0:1, aby za divácké podpory rodi-
čů a také mladších žáků, kteří se
v Chlumci stihli zastavit cestou ze
zápasů v Jičíně, otočili z násled-
ných 1:2 na 3:2 dvěma góly v roz-
mezí 2 minut na začátku třetí tře-
tiny. Soupeř ale strhl vedení opět
na svoji stranu - 4:3. Zde se nevy-
znamenal rozhodčí, který podle
názoru autora tohoto článku uznal
gól, který zcela jasně nebyl, nebo~
míček nepřešel celým objemem

brankovou čáru. Výrok rozhodčího nesli těžce především někte-
ří příbuzní hráčů sedící za brankou. Přesto kluci zabojovali
a soustavným tlakem získali po faulu možnost trestného ná-
jezdu. Ten však ve vypjaté atmosféře neproměnili, a tak jejich
obrovské zklamání po konečném hvizdu neodpovídalo před-
vedené hře, která byla proti zkušenému soupeři velmi dobrá
a bojovná. Jen tak dál!

Orel Přelouč - muži:
Družstvo mužů po úspěšném vstupu do soutěže hrálo 7. 10.

2 zápasy: se Sokolem Pardubice E 4:7 a Viking Nová Pa-
ka 1:6. Vzhledem k chladné hře s nedůsledným přístupem
k obranné činnosti, neuvěřitelně slabému výkonu rozhodčích
a z nich pramenící nervozitě a nesoustředěnosti našich hrá-
čů na hru, není víceméně o čem psát, protože na takovéto zá-
pasy je nejlepší hned zapomenout.

V sobotu 21. 10. v Heřmanově Městci to už bylo mnohem
lepší - porazili jsme do té doby druhý celek soutěže Sokol
Dvůr Králové 7:2 po téměř bezchybném výkonu, kdy jsme
dali dokonce i gól v oslabení 3 na 5 - Bohouš Lapka po vy-
píchnutí míčku obránci soupeře projel sólem celé hřiště a ne-
chytatelnou bombou do levého „vinglu“ nekompromisně za-
věsil. Pak jsme však v druhém zápase podlehli týmu U.R.N.A.
Pardubice 6:7. Soupeř nás totiž uspal obranou taktikou a po
brejcích, kdy ani náš brankář neoplýval jistotou, jsme rázem pro-
hrávali po 2. třetinách 1:5. Potom ani 5 gólů v poslední třetině
na obrat nestačilo, i když chlapi nechali na hřišti kus srdce.
Velká škoda, protože soupeř byl hratelný!

Zápasy družstev Orla Přelouč v měsíci listopadu:
Družstvo starších žáků sehraje v sobotu 11.11. v hale zá-

kladní školy v Rokytnici v Orlických horách 2 zápasy: v 8:35
s FBO Baník Vamberk a v 11:50 s FTS Florbal Náchod.

Soupeřem družstva mladších žáků bude 26. 11. v hale ve
sportovním areálu ve Slatiňanech nejprve ve 14:15 tým Fbk
STRIX Hořice a následně pak družstvo TJ Sokola Jaroměřice. 

Družstvo mužů hraje nejprve 4.11. v Chlumci n. C. ve 14:00
s APS Hradec Králové a v 18:30 s FbC Malé Svatoňovice. 19. 11.
pak tamtéž budeme hrát s týmy Sokol Pardubice E a Viking
Nová Paka. Více podrobností naleznete na naší nové nástěnce
u vchodu do Orlovny. Budeme rádi, když nás přijdete na naše
zápasy podpořit!                                 Miroslav Kumstýř
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