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11. září se konala 99. schůze ra-
dy města.

Radní vzali na vědomí zápis ze schů-
ze bezpečnostní a dopravní komise, kte-
rá se zabývala řešením vyhrazeného stá-
ní u bytových domů ve městě. Komise
doporučila ve vymezených oblastech na
území města zřídit další komunikace
nebo jejich určené úseky, které lze užít
ke stání vozidla za sjednanou cenu.
V souvislosti s tímto rozhodnutím také
doporučila rozšířit platné Nařízení obce
č. 1/2006 o oblast parkoviště za obytný-
mi domy v ulici Jana Dítěte a Tůmy Pře-
loučského. Radní proto uložili J. Dlasko-
vé oslovit obyvatele uvedených bytových
domů s nabídkou možnosti zakoupení
parkovacích karet pro „povolení k par-
kování“. Navržená cena karty je 100 Kč
za měsíc, platnost 1 rok (ročně 1200 Kč).

Dále radní vzali na vědomí návrh
koncepce činnosti Městského muzea
v Přelouči, zpracovaný PhDr. F. Šebkem.
Předložený materiál neobsahuje časový
harmonogram, ten by se měl odvíjet až
od rozhodnutí, které prostory budou mu-
zeu přiděleny. Poté bude navazovat dal-
ší časová posloupnost jednotlivých kroků.
Totéž platí také o problematice ekono-
mické rozvahy.

Radní povolili výjimku z počtu žáků
na letošní školní rok pro 9. ročníky ZŠ
Smetanova a pro 7. ročník ZŠ Masaryko-
vo nám., ve kterých počet žáků překročí
stanovenou hranici 30 žáků na 1 třídu.

Další usnesení byla doporučující
pro nadcházející jednání zastupitelstva
města:
- zařadit do rozpočtu na rok 2007 po-

skytnutí finančních prostředků na dofi-

nancování sociálního objektu pro oddíl
hokejbalového klubu Jestřábi Přelouč
ve výši 500 000,- Kč. 

- schválit název „Luční“ pro nově vytvo-
řenou ulici v lokalitě Přelouč - Lipiny.
Ulice tvoří spojku mezi ulicemi Havlíč-
kova a Okružní. 

- schválit rozpočtové opatření IV. rozpoč-
tu města pro rok 2006.

- souhlasit se svým budoucím ručením
za úvěr pro společnosti Vodovody a ka-
nalizace Pardubice, a.s., účelově vázaný
na splacení nákupu BOČV a na rekon-
strukci BOČV za podmínky, že města
i obce z řad akcionářů společnosti bu-
dou společně dle svého obchodního po-
dílu ručit maximálně za 50 % ročních
splátek takového úvěru.

- schválit změnu návrhu nového územ-
ního plánu v prostoru mezi Sportovní
a Hradeckou ul. Plochy technické vy-
bavenosti, které jsou ve vlastnictví sou-
kromých osob, změnit na plochy cen-
trální.
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Rada města Přelouče

21. září se konalo XII. zasedání zastupitelstva města. 
Zastupitelé města vzali na vědomí zprávu o činnosti rady

města, zprávu o činnosti výboru majetkového, kontrolního a fi-
nančního a zprávu osadních výborů Lohenice a Klenovka.

Zastupitelé schválili rozpočtové opatření IV. rozpočtu měs-
ta pro rok 2006, kde mimo jiné je rozpočet navýšen z důvodu
záměru realizovat ještě v letošním roce další etapu prací v uli-
ci Hradecká směrem od náměstí ke křižovatce s ulicí 28. října.
V Klenovce a Štěpánově se jedná o opravu autobusové za-
stávky s náklady, upravenými ještě na základě dohody s do-
davatelem, v ulici Smetanova vlastníci rodinných domků pro-
vedli oplocení pozemků a je potřeba dokončit zámkovou
dlažbu i na přilehlé komunikaci.

Při postupném zastavování lokality Přelouč-Lipiny rodinný-
mi domy vznikne další nová ulice. Prostor pro ni je zatím vy-
mezen pouze pozemkem, ke stavební úpravě dojde později.
Zastupitelé odsouhlasili předložený návrh a nová ulice se bu-
de jmenovat „Luční“.

Bez připomínek byl schválen:
- odpis pohledávky č.j. 630/03 Práv. ve zbylé výši 89 455,76 Kč

z titulu neuhrazené smluvní pokuty, řádně přihlášené do kon-
kurzu pardubickou společností. 

- odpis pohledávky vedené pod č.j. 51/03 Práv. na dlužné so-
ciální dávce - příspěvku na výživu, ve výši 38 594,- Kč za ob-
dobí před 4. 1. 1995 z důvodu jejího promlčení po uplynutí
desetileté lhůty a současně nevymahatelnosti pro nedosta-
tečný majetek dlužníka.

Zastupitelé města souhlasí se svým budoucím ručením za
úvěr pro společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., úče-

lově vázaný na splacení nákupu BOČV a na rekonstrukci
BOČV za podmínky, že města i obce z řad akcionářů společ-
nosti budou společně dle svého obchodního podílu ručit ma-
ximálně za 50 % ročních splátek takového úvěru.

Dalším bodem jednání byla petice občanů, kteří žádají o pře-
hodnocení rozhodnutí o vytvoření klidové zóny v centru měs-
ta. Projekt architekta Košaře vznikl a následně byl schválen
v roce 2003. Prostřednictvím našeho měsíčníku, denního tis-
ku a také veřejných zasedání byli občané o přípravě projektu
informováni.

Bohužel až v době, kdy se navržený projekt stává realitou,
vyvolává vlnu nevole. 

„My, níže podepsaní občané města Přelouče a spádové
oblasti Přeloučska a drobní podnikatelé, kteří mají svoje pro-
vozovny na náměstí a v jeho blízkém okolí, nesouhlasíme s při-
pravovaným projektem Města Přelouče - placení parkovného
na Masarykově náměstí v Přelouči a v přilehlých ulicích a od-
stranění všech autobusových zastávek z náměstí.“

Tolik z úvodu petice, s jejímž zněním přítomné seznámila
ing. Klimečková, členka petičního výboru. Do té doby se o exis-
tenci petice a obsahu zastupitelé dovídali pouze z denního tis-
ku. Do následné diskuze se zapojilo všech třicet přítomných
občanů:

„Chceme vrátit na náměstí opět autobusovou zastávku,
nechceme parkovací automaty v centru města, těžko si tu bu-
de někdo něco kupovat s příplatkem za parkovné, už teo ži-
voříme...“

Starostka se snažila rozhořčeným soukromníkům argumen-
tovat, ale ti nechtěli nic slyšet.

„Je to závažný problém, který se budeme snažit vyřešit,“
řekla starostka města na závěr diskuze. Na říjnové schůzi se
budou radní peticí občanů zabývat znovu. Podle slov ing. Kli-
mečkové podepsalo petici z 9 tisíc přeloučských obyvatel cel-

Zastupitelstvo města



kem 1280 lidí. pozn. red.: v petici jsou uvedeny podpisy oby-
vatel Jihlavy, Letohradu, Prahy, Kolína, Chrudimi, Pardubic atd.
(měst, kde se za parkování v centru města platí). Z celkem
1276 podpisů je podepsáno 776 občanů z našeho města.

Naposledy 12. října usednou zastupitelé ve složení, v ja-
kém byli před čtyřmi lety zvoleni. Podle kandidátních listin
bude svůj post obhajovat třináct zastupitelů ze současných
jedenadvaceti.

" 30. 8. jednala starostka se zástupcem soukromé firmy, která
má zájem v Přelouči investovat a zřídit zde výrobní halu,
město bohužel už v průmyslové zóně pozemky nevlastní,
další vývoj bude záviset na dohodě investora a soukromých
vlastníků

" 31. 8. jednala starostka a ved. odboru SMI p. Myška se zá-
stupcem f. Euroclinika o investičních záměrech, týkající se
Přeloučské polikliniky a.s. a s tím související prodej pozem-
ků města této firmě

" 1. 9. se starostka na pozvání SDH - České hasičské jednoty
Přelouč zúčastnila slavnostní schůze sboru při příležitosti
oslav 130 let fungování sboru v Přelouči

" 4. 9. se starostka zúčastnila slavnostního zahájení nového
školního roku v ZŠ Masarykovo nám., místostarosta v ZŠ
Smetanova

" 4. 9. zastupovala starostka město na pracovní schůzce akci-
onářů spol. VaK Pardubice, diskutovalo se především o zajiš-
tění úvěru na nákup čistírny odpadních vod Semtín a o pod-
poře tohoto záměru ze strany měst a obcí

" 4. 9. zahájil 6. 9. 2006 se starostka zúčastnila mimořádného
jednání finančního výboru na Krajském úřadu Pardubice

" 5. 9. místostarosta města propagoval kulturní akci města
„Přeloučské slavnosti a udílení Cen FF“ v Českém rozhlase
Pardubice

" 9. 9. místostarosta města zajišqoval jako hlavní organizátor
průběh Přeloučských oslav

" 12. 9. uspořádal hejtman Pardubického kraje v Chrudimi
setkání radních Pardubického kraje se starosty obcí a měst
kraje při příležitosti končícího volebního období, setkání se
zúčastnila starostka města

" 14. 9. se starostka zúčastnila v Letovicích III. setkání sta-
rostek Pardubického kraje, pořádaného Krajským úřadem
Pardubice

" 18. 9. se starostka na pozvání velitele MP Bc. Veselého zú-
častnila pracovní porady strážníků MP, řešily se problémy

související s minulou i budoucí činností MP včetně její
spolupráce s oddělením dopravních přestupků úřadu

" 18. 9. jednala starostka s velitelem Vojenského zařízení Pře-
louč a majitelem f. SVOS ve věci společného postupu pro
další rozvoj f. SVOS

" 19. 9. se starostka zúčastnila jednání Rady svazku obcí Pře-
loučska v Týnci nad Labem, na programu byla příprava
valné hromady a řešení zpětného odběru vybraných druhů
odpadu

" 20. 9. místostarosta města společně s tajemníkem MěÚ se
zúčastnil pracovní schůzky se zástupci Kobla s.r.o. na vele-
trhu FOR ARCH 2006 v Praze

" 22.9. navštívila starostka, místostarosta a šéfredaktorka Roš-
tu našeho významného a nepřehlédnutelného občana měs-
ta p. Františka Hollmanna při příležitosti jeho krásného ži-
votního jubilea 85 let, p. Hollmann je pro město i úřad
cenným zdrojem informací, týkajících se života města z let
dávno minulých, ale také ze současnosti, i touto cestou
dodatečně přejeme pevné zdraví, hodně pracovního elánu
a hodně životního optimismu do dalších let života

" 25.9. místostarosta města předsedal výběrové komisi na ob-
sazení referenta OP a cestovních dokladů

" 26. 9. jednala starostka a ved. majetkového odboru úřadu
se zástupci KB ve věci podmínek nájemní smlouvy, na je-
jímž základě KB využívá prostory v Občanské záložně

" 26. 9. se starostka, místostarosta, tajemník a ved. stavební-
ho úřadu setkali na pracovní schůzce se zástupci f. Con-
nex v Chrudimi, řešeny byly problémy související s peticí
občanů
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Stalo se

Městský úřad Přelouč

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Přelouč
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,

o úřednících územních samosprávných celků
v platném znění, výběrové řízení

na obsazení pracovního místa: 

Tiskový/á mluvčí
(obsahuje mimo jiné tyto další funkce:

šéfredaktor/ka ROŠTU, asistent/ka
starosty/ky, pracovník/ice vztahů

k veřejnosti, pracovník/ice zajišfující
propagaci města - důraz na časovou
flexibilitu při pořádání akcí města)

platové zařazení: 
platová třída 9 (min. vyšší odborné vzdělání)

Další informace dostanete
na tel. 466094105 nebo na www stránkách města. 



Na svůj premiérový školní den jistě nezapomenou děti ze
Základní školy Smetanova. Projížoka kočárem, taženým staro-
kladrubskými koňmi, byla pro ně velkou atrakcí.

Do prvních tříd Základní školy na Masarykově náměstí
usedlo 54 žáků, ve škole Smetanova jich bylo o 7 méně.

V sobotu 9. září se konaly závody v dálkovém plavání. Ví-
tězem poháru starostky města Přelouče v kategorii dorostenci,
muži, masters (15 km) získal Rosqa Vítek z Komety Brno. 

Vzhledem k blížícímu se mimovegetačnímu období bude
pokračovat v našem městě výsadba zeleně. Podle dispozic „Pro-
jektu obnovy zeleně“, se kterým vás v měsíčníku průběžně se-
znamujeme, je naplánována výsadba zeleně v místních čás-
tech. Hlavní snahou je dosadba parku u Sokolovny. Jedná se
o výsadbu vzrostlých dřevin a doplnění keřového patra. Před
památníkem bude provedena výsadba pokryvných růži, lemo-
vána bude výsadbou levandule. Z těchto důvodů dojde i v té-
to lokalitě, jak předpokládá projekt výsadeb, ke kácení někte-
rých keřů, které neplní své estetické ani ekologické funkce.
Současně dojde k jejich nahrazení. Postupnou rekonstrukcí
zmíněného parku se zlepší úroveň zeleně, ale také se po-
zvedne důstojnost místa, ve kterém je umístěn památník obě-
tem války.

V části města Na Dole bude v těchto dnech proveden pro-
řez dvou lip a v obci Klenovka totéž u tří lip malolistých. Na zá-
kladě upozornění spoluobčanů se odstraní jen větve suché,
které by pádem mohly ohrozit zdraví nebo majetek obyvatel.
Zároveň bude proveden i udržovací řez, ekologické a estetické
funkce těchto dřevin budou zachovány.

V souvislosti se stavbou plavebního kanálu „Nový plavební
stupeň Přelouč“ požádala firma Beting o povolení kácení sta-
rého zanedbaného sadu v lokalitě za elektrárnou u nadjezdu.
Tímto požadavkem bylo zahájeno řízení ve věci povolení ká-
cení dřevin v této lokalitě. Náhradní výsadba za tyto dřeviny, kte-
ré jsou v majetku města Přelouče, by měla být uložena v hod-
notě až 170 000 Kč. Řízení doposud není ukončeno. 
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První školní den

Ošetření stromů nutnéXI. ročník závodu
v dálkovém plavání

Čekají na povolení

Vykácené keře
nahradí novými



Přesto, že je jistě již všem známo a této možnosti využí-
váno, nebude na škodu připomenout, že občané mají mož-
nost v prostoru výkupny a sběrny ve Sportovní ulici bezplat-
ně na základě trvalého pobytu v Přelouči a místních částech
(po předložení občanského průkazu) odložit velkoobjemový
odpad, nebezpečný odpad a kompostovatelný odpad, kte-
rý pochází z domácností a zahrad, celoročně v průběhu ote-
vírací doby (tj. úterý až sobota od 8.00 do 12.00, v úterý a ve
čtvrtek navíc od 13.00 do 18.00 hod.) s omezením pro pneu-
matiky a nebezpečný odpad, který je přijímán vždy v prvním
týdnu v měsíci (40., 44. a 49. týden 2006). V říjnu tedy od 3.
do 7., v listopadu od 31. 10. do 4. 11., v prosinci od 5. do 9.

Tato služba nahrazuje mobilní svoz výše jmenovaných odpa-
dů v Přelouči, který probíhal pouze dvakrát za rok. V místních
částech Lohenice, Mělice, Klenovka, Štěpánov, Tupesy, Lhota
a Škudly zůstal mobilní svoz zachován. Stejně tak svoz větví
zůstal beze změny. Mobilní svoz velkoobjemového a nebez-
pečného odpadu v místních částech proběhne v sobotu
4. listopadu 2006 a svoz větví v místních částech v pon-
dělí 6. listopadu 2006. Svoz větví ve městě Přelouči pro-
běhne v pondělí 13. listopadu 2006. Bližší informace Vám
poskytneme na odboru životního prostředí v budově AGRY
BOHEMIA nebo na telefonním čísle 466 768 521. Děkujeme
občanům za spolupráci.

6 Přeloučský ROŠT
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Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
v místních částech

MÍSTNÍ ČÁSTI MĚSTA PŘELOUČE
Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje pro

místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lhota,
Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy) svoz komunálního velko-
objemového a nebezpečného odpadu, který nelze ukládat do
sběrných nádob (popelnice, kontejnery). 
Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, kober-

ce, apod.
Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje v původním obalu, barvy,

pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (monočlánky,
baterie), zářivky, výbojky, elektrotechnický odpad (lednice,
televize, rádia), apod., dále pneumatiky

Tento mobilní svoz se týká místních částí a bude probí-
hat podle následujícího harmonogramu: 

Termín svozu: sobota 4. LISTOPADU 2006

Mobilní svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu

Dále oznamujeme občanům místních částí města Přelou-
če (Klenovka, Štěpánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice
a Tupesy), že Technické služby města Přelouče provedou svoz
větví ořezaných ze stromů a keřů. Svoz bude uskutečněn 

v pondělí 6. LISTOPADU 2006
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické služ-
by města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze stro-
mů a keřů. Svoz bude uskutečněn 

v pondělí 13. LISTOPADU 2006
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Třídění odpadu nabírá dynamiku. V letošním roce nabídlo
město další složku k třídění - bioodpad. A ze strany obyvatel
se zájem neustále zvyšuje. Podle statistických výsledků vzrostl
také počet těch, kteří svůj tříděný odpad odvážejí do sběren
a separačních dvorů. 

Problémem obyvatel našeho města ovšem i nadále zůstává
odkládání nebezpečného odpadu. Pokud není zrovna otevřena
sběrna ve Sportovní ulici,
odloží odvážlivci odpad
jednoduše před branou
sběrny. Je to ale stejný pře-
stupek, jako by ho odlo-
žili na volné prostranství.
Vystavují se tak riziku, že
v případě dopadení poli-
cií budou pokutováni. 

Nebezpečný odpad před branami sběrny je častým jevem.

Svoz větví místní části města Přelouč

Svoz větví město Přelouč

Všechno je v lidech...



Dárková taška s motivem přeloučského náměstí je jedním
z dalších dárků pro vaše přátele a známé. Autorem kresby je
všem dobře známý malíř naivních obrázků Ivo Štěpánek. V těch-
to dnech máte možnost zakoupit si ji za 25 Kč v městské kni-
hovně, informačním centru INFAK nebo na MěÚ dv.č. 4.

Přeloučská poliklinika a.s. oznamuje, že od září 2006 nastou-
pily po mateřské dovolené praktické lékařky pro dospělé:
- MUDr. Patricie Prokopová (obvod 1)
- MUDr. Lenka Schillerová (obvod 3).

MUDr. Kunc, který dosud ordinoval na 3. obvodě, převez-
me od října 2006 obvod č. 5 po MUDr. Makovské.
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OZNÁMENÍ

stromy
1 jedlý kaštan
2 jabloň červenolistá
3 jabloň okrasná
4 sakura
5 sakura sloup
6 lípa
7 smuteční jilm

keře
8 mochna
9 pokryvná růže

10 tavolník

LEGENDA
A altán
DH dětské hřiště
P památník obětem

války - přemístění

LOHENICE

Milým dárkem může být i taška

Projekt rozvoje zeleně zahrnuje grafické zpracování také pro místní části.V tomto čísle vás chceme seznámit s plánovanou
výsadbou v Lohenicích. Šedá místa číselně označena je plánovaná výsadba.



Hezké počasí, stánky se suvenýry a připravený hudební pro-
gram přilákal na náměstí stovky lidí.

Standa Hložek zpíval, tančil a také podepisoval balónky
i připravené památníčky těm nejmenším. Hity skupiny Kabát
si přišli poslechnout ti o něco starší, velký potlesk sklidila Ja-
nika Kolářová i Martin Maxa. Vpodvečer usedla do hlediště star-
ší generace, aby si pobrukovala písničky svého mládí s dechov-
kou Vladimíra Kosiny.

V den Přeloučských
slavnostní byly předány
ceny za dabingové umě-
ní. Libor Hruška se stal
vítězem v mužské kate-
gorii. Své prvenství zís-
kal za roli Raye Charle-
se, ztvárněného hercem
Jamiem Foxem ve filmu
„Ray“. Dana Syslová se
stala vítězkou v ženské
kategorii za roli inspek-
torky Jane Tennisonové
(ztvárněné herečkou He-
len Mirrenovou) v TV se-

riálu „Hlavní podezřelý“ a získala
také nejvíce hlasů v divácké sou-
těži. Do síně slávy vstoupili hereč-
tí mistři českých verzí Radoslav
BRZOBOHATÝ, Růžena MERUN-
KOVÁ, Miloš HLAVICA a Libuše
BILLOVÁ.

Loňská vítězka Martina Menší-
ková předala cenu za nejlepší žen-
ský herecký výkon.
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Přeloučské oslavy

Oceněné „dabérky“ Růžena Merunková a Libuše Billová.



Udílení Ceny Františka Filipovského v dabingu patří k nej-
významnějším kulturním událostem města Přelouče i Pardu-
bického kraje. Letos se konalo pod záštitou hejtmana Pardu-
bického kraje pana Michala Rabase.

Na světě je řada míst, kde ocenění přebírají umělci, herci
nebo zpěváci, avšak pouze u nás v Přelouči jsou udělovány ce-
ny za herecké výkony v dabingu. Tato cena má celorepubli-
kový význam a zviditelňuje nejenom město Přelouč, ale napo-
máhá i k prezentaci Pardubického kraje. Pořadatelem Ceny
Františka Filipovského je město Přelouč, Herecká asociace
a Český filmový a televizní svaz FITES. Čestnou předsedkyní je
paní Pavlína Filipovská.

Rád připomínám, že zastupitelé Pardubického kraje tuto kul-
turní akci zařadili do dokumentu „Tvář kraje“ mezi tak význam-
né akce jakými jsou např.: Smetanova Litomyšl, Zlatá přilba, Vel-
ká pardubická aj. Stejného ocenění se dostalo i patronu pře-
loučských oslav herci a dabérovi Františku Filipovskému, který
je zařazen mezi slavné rodáky a osobnosti Pardubického kraje.

Jistě mi dáte za pravdu, že poslední dny před konáním této
kulturní akce byly hektické. Masarykovo náměstí procházelo
rekonstrukcí přičemž termín akce se nezadržitelně přibližoval.
Tato skutečnost poznamenala závěrečné chvíle připrav oslav.
Nakonec vše dopadlo dobře dle harmonogramu a 9. září 2006,
za krásného a slunného počasí, děti společně s mažoretka-
mi a dechovkou v čele průvodu zahájily Přeloučské oslavy
a XII. ročník udílení Ceny Františka Filipovského v dabingu.

Jako pořadatel této významné kulturní akce města Přelou-
če jsem spokojen s velkým zájmem veřejnosti a hlavně s klad-
nými ohlasy nad úrovní programů jak na Masarykově náměs-
tí tak i v Občanské záložně.

Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravách a zdárném průběhu Přeloučských oslav.
Stejně tak patří veřejné poděkování všem sponzorům, kteří při-
spěli finančním nebo materiálním darem. Vážím si také účasti
hejtmana Pardubického kraje Michala Rabase, primátora měs-
ta Pardubic Jiřího Sříteského, zástupců Ministerstva kultury ČR,
HA, FITESu, herců a v neposlední řadě i občanů města.

Závěrem lze konstatovat, že XII.ročník je již minulostí.
XIII. ročník Ceny Františka Filipovského v dabingu se bude
konat v roce stého výročí narození Františka Filipovského. Přej-
me si všichni další úspěšný ročník.

Jaroslav Pavour
místostarosta města
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Sponzoři

Ministerstvo kultury ČR
Pardubický kraj
ČEZ a.s.
Východočeská plyn.Hr.Kr.a.s.
Česká podnikatelská poj. a.s.
Genereli Pojišqovna a.s.
Moravský plynostav a.s.
KIEKERT - CS s.r.o.
Česká spořitelna, a.s.
Tepelné zdroje s.r.o.
SVOS s.r.o.
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
HANEL spol. s r.o.
AGRA-Bohemia, a.s.
VAK Pardubice a.s.

Realitní kancelář NEMO
BRUNNTHALLER - CS s.r.o.
KASI spol. s r.o.
MPH Medical Devices, s.r.o.
Serumwerk CZ
PENNY - DISCOUNT, spol. s r.o.
OBI Pardubice
Hračky - Švec Přelouč
Klenoty Balcar

Mediální partneři

Český rozhlas Pardubice -
- 104,7 FM

Česká televize
PRIMA

Tomáš Bujnoch (nejmladší hoteliér v republice) pojmenoval
salónek ve svém hotelu po králi dabingu Františku Filipov-
ském. Křest zahájil stylovou sabráží pravého šampaňského.
Roli kmotry srdečně přijala Pavlína Filipovská. 

Město Přelouč děkuje za finanční podporu
při přípravě

XII. ročníku Ceny Františka Filipovského

Salonek
Františka Filipovského

Ohlédnutí za XII. ročníkem
Ceny Františka Filipovského v dabingu 2006

Inzerce



Do zastupitelstva našeho města budeme volit 20. a 21. října.
Jednotlivé kandidátní listiny vám nyní představujeme.

Za kvalitu života —
— sdružení politické Strany zelených

a nezávislých kandidátů
(vylosované číslo: 1)

Ing. Vlastimil Hývl, 42 let, živnostník, Přelouč, SZ, navržen SZ
Jan Bezdíček, 65 let, důchodce, Přelouč, 

bez politické příslušnosti, navržen SZ
Mgr. Zuzana Jánská, 42 let, učitelka, Přelouč, 

bez politické příslušnosti, navržena NK
Ladislava Hývlová, 45 let, knihovnice, Přelouč, SZ, navržena SZ
Václav Kraus, 42 let, majitel fy CYKLOKRAUS, Přelouč, 

bez politické příslušnosti, navržen SZ
Jan Banach, 21 let, student, Přelouč, 

bez politické příslušnosti, navržen NK
Jaroslav Zámečník, 29 let, zástupce ředitele Muzea východ-

ních Čech, Přelouč, bez politické příslušnosti, navržen NK
Tomáš Černík, 21 let, umělec, Přelouč, 

bez politické příslušnosti, navržen NK
Eva Černíková, 42 let, prodavačka, Přelouč, 

bez politické příslušnosti, navržena NK
Ing. Leoš Stárek, 41 let, učitel, Přelouč, 

bez politické příslušnosti, navržen NK
Anna Jánská, 18 let, studentka, Přelouč, 

bez politické příslušnosti, navržena NK
Ing. Karel Hůrka, 59 let, pracovník obchodu, Přelouč, 

bez politické příslušnosti, navržen NK
Barbora Hývlová, 19 let, studentka, Přelouč, 

bez politické příslušnosti, navržena NK
Zuzana Jánská, 23 let, studentka, Přelouč, 

bez politické příslušnosti, navržena NK
Jan Kašpar, 35 let, učitel, Přelouč, 

bez politické příslušnosti, navržen NK
Jakub Klečka, 19 let, student, Přelouč, 

bez politické příslušnosti, navržen NK
Jan Turek, 59 let, st. zaměstnanec, Přelouč, 

bez politické příslušnosti, navržen NK
Daniel Panchártek, 20 let, student, Přelouč, 

bez politické příslušnosti, navržen NK
Jan Priessnitz, 20 let, student, Přelouč, 

bez politické příslušnosti, navržen NK
Ing. Vlastimil Hývl, 82 let, důchodce, Přelouč, 

bez politické příslušnosti, navržen NK
Eva Fundová, 32 let, knihovnice, Přelouč, 

bez politické příslušnosti, navržena NK

Komunistická strana Čech a Moravy
(vylosované číslo: 2)

Stanislav Ziegler, 55 let, živnostník, Přelouč - Klenovka, KSČM
JUDr. Bohumil Šolta, 65 let, advokát, Přelouč, 

bez politické příslušnosti
RSDr. Jaroslav Čapský, 56 let, technik, Přelouč - Lohenice, KSČM

Svatoslav Havránek, 59 let, stavbyvedoucí, Přelouč, 
bez politické příslušnosti

Miroslav Vokál, 51 let, dělník, Přelouč - Mělice, 
bez politické příslušnosti

Jan Kohoutek, 47 let, strojní zámečník, Přelouč - Štěpánov, KSČM
Vladimír Kmoníček, 58 let, dělník, Přelouč - Lohenice, KSČM
Milan Mrňa, 57 let, inv. důchodce, Přelouč, KSČM
Hana Sodomová, 62 let, důchodce, Přelouč, KSČM
Václav Voženílek, 59 let, technik, Přelouč, 

bez politické příslušnosti
Jaroslav Král, 61 let, nástrojař, Přelouč, 

bez politické příslušnosti
Miluše Jarolímová, 61 let, důchodce, Přelouč, KSČM
František Špaček, 55 let, živnostník, Přelouč, 

bez politické příslušnosti
Jaroslav Jarolím, 68 let, důchodce, Přelouč, KSČM
Libuše Machačová, 70 let, důchodce, Přelouč, 

bez politické příslušnosti
Zdeněk Fíla, 67 let, důchodce, Přelouč, KSČM
Josef Kalhous, 74 let, důchodce, Přelouč, KSČM
Josef Drahokoupil, 77 let, důchodce, Přelouč, KSČM
Zdeňka Bidmonová, 72 let, důchodce, Přelouč, KSČM
Miroslav Štengl, 72 let, důchodce, Přelouč, KSČM
Miroslav Hájek, 79 let, důchodce, Přelouč, KSČM

Občanská demokratická strana
(vylosované číslo: 3)

Irena Burešová, 49 let, starostka, Přelouč, ODS
Mgr. Lubor Pacák, 43 let, ředitel gymnázia, Přelouč, 

bez politické příslušnosti
PharmDr. Blanka Vácová, 41 let, lékárnice, Přelouč, 

bez politické příslušnosti
Mgr. Vlastimil Rambousek, 51 let, středoškolský učitel, 

Přelouč, bez politické příslušnosti
MVDr. Pavel Jadrníček, 52 let, veterinář,Přelouč, 

bez politické příslušnosti
Mgr. Věra Melicharová, 53 let, učitelka, Přelouč, 

bez politické příslušnosti
MUDr. Jiří Prokopec, 32 let, zubař, Lohenice, ODS
Ing. Milan Kožený, 34 let, pracovník marketingu, 

Mělice, ODS
Mgr. Ladislav Hejný, 36 let, učitel, Přelouč, ODS
Ing. Jiří Vacek, 60 let, vedoucí technické divize, Přelouč, ODS
Mária Bořková, 64 let, důchodkyně, Přelouč, ODS
Ing. Libor Skala, 40 let, pojišqovací poradce Klenovka, 

bez politické příslušnosti
Radek Hutla, 39 let, podnikatel, Lohenice, ODS
Pavel Culek, 38 let, živnostník, Přelouč, 

bez politické příslušnosti
Ing. Tomáš Blachut, 35 let, obchodník, Přelouč, 

bez politické příslušnosti
Ing. Karel Kotera, 37 let, podnikatel, Přelouč, ODS
Bc. Roman Ondráček, 34 let, obchodní ředitel, Přelouč, 

bez politické příslušnosti
Mgr. Václav Válek, 29 let, správce sítě, Přelouč, 

bez politické příslušnosti
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Jitka Honsová, 41 let, administ.-tech. pracovník, Přelouč, 
bez politické příslušnosti

Ing. Jan Klapka, 45 let, podnikatel, Přelouč, 
bez politické příslušnosti

František Zachař, 61 let, invalidní důchodce, Přelouč, 
bez politické příslušnosti

Česká strana sociálně demokratická
(vylosované číslo: 4)

Jaromír Runkas, 59 let, důchodce, Přelouč, ČSSD
Josef Písař, 34 let, dělník, Přelouč, ČSSD
Martin Macháček, 30 let, technik, Přelouč, ČSSD
Vlasta Havránková, 56 let, úřednice, Přelouč, ČSSD
Ladislav Mifek, 53 let, invalidní důchodce, Přelouč, ČSSD
Lucie Macháčková DiS., 29 let, v domácnosti, Přelouč, ČSSD
Jan Chyba, 54 let, montér, Přelouč, ČSSD
Helena Pražáková, 51 let, kadeřnice, Přelouč, ČSSD
Milada Polívková, 59 let, důchodkyně, Přelouč, ČSSD
Jiří Koppitz, 48 let, referent, Přelouč, ČSSD
Petra Písařová, 30 let, zdravotní sestra, Přelouč, ČSSD
Hana Runkasová, 57 let, dělnice, Přelouč, ČSSD
Lenka Divoká, 32 let, kuchařka, Přelouč, ČSSD
Josef Svoboda, 48 let, školník, Přelouč, ČSSD
Čestmír Polívka, 53 let, technik, Přelouč, ČSSD
Milan Daněk, 30 let, podnikatel, Přelouč, 

bez politické příslušnosti
Jiří Petera, 68 let, důchodce, Přelouč, bez politické příslušnosti
Jiřina Koppitzová, 76 let, důchodkyně, Přelouč, ČSSD
Josef Slavík, 62 let, strojvedoucí, Přelouč, bez politické příslušnosti
Jaroslav Pospíšil, 50 let, invalidní důchodce, Přelouč, ČSSD
Blanka Žvárská, 57 let, prodavačka, Přelouč, ČSSD

Jsme jedni z vás —
— sdružení nezávislých kandidátů

(vylosované číslo: 5)

Jaroslav Pavour, 63 let, místostarosta města Přelouče, 
Přelouč, bez politické příslušnosti

Jaroslav Kocourek, 59 let, vedoucí provozu VAK Pardubice, s.r.o.,
Přelouč, bez politické příslušnosti

Ing. Ivan Moravec, 46 let, učitel odborných předmětů SOUT
Přelouč, Přelouč, bez politické příslušnosti

Ladislava Bukovská, 48 let, ředitelka MŠ Za Fontánou, 
Přelouč, bez politické příslušnosti

Roman Štefanský, 39 let, vedoucí prodejny, Přelouč, 
bez politické příslušnosti

Mgr. Pavel Culek, 60 let, ředitel DDM Přelouč, Přelouč, 
bez politické příslušnosti

Ing. Milan Prokop, 43 let, technik ČEZ, a. s., Přelouč, 
bez politické příslušnosti

Ing. Jaroslav Dvořák, 50 let, ředitel AGRA - Bohemia, a.s.
Přelouč, Přelouč, bez politické příslušnosti

Mgr. Hana Kalinová, 53 let, učitelka ZŠ Smetanova, Přelouč,
bez politické příslušnosti

Jan Klimeček, 30 let, jednatel firmy HANDICAP servis s.r.o.,
Přelouč, bez politické příslušnosti

Ing. Vladimír Raba, 57 let, ředitel ONDRA spol. s r.o. Lipoltice,
Přelouč, bez politické příslušnosti

Tomáš Černý, 36 let, zámečník Montifer s.r.o., Přelouč, 
bez politické příslušnosti

Mgr. Květoslava Pokorná, 47 let, zástupkyně ředitelky ZŠ
Masarykovo nám. Přelouč, bez politické příslušnosti

Miroslav Bečička, 58 let, redaktor Video studio, Přelouč, 
bez politické příslušnosti

Josef Obergries, 64 let, invalidní důchodce, Přelouč - Lhota, 
bez politické příslušnosti

Ladislav Eisner, 53 let, projektant elektro, Přelouč, 
bez politické příslušnosti

Ing. František Plesnivý, 49 let, podnikatel, Přelouč, 
bez politické příslušnosti

Václav Pleskot, 57 let, stavitel Přelouč, 
bez politické příslušnosti

Ing. Václav Myška, 57 let, ředitel divize CESA Pardubice a.s.,
Přelouč, bez politické příslušnosti

RSDr. Ladislav Roušar, 55 let, ředitel Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o.,
Přelouč, bez politické příslušnosti

Petr Mašek, 45 let, soukromý podnikatel, Přelouč, 
bez politické příslušnosti

Křesfanská a demokratická unie-
-Československá strana lidová

(vylosované číslo: 6)

Ing. Zdenka Kumstýřová, 37 let, ředitelka Charity Přelouč,
Přelouč, KDU-ČSL

Mgr. Věra Jelínková, 59 let, učitelka ZŠ Přelouč, 
bez politické příslušnosti

Ing. Martin Moravec, 32 let, vedoucí oddělení odb. dopravy
MmP, Přelouč, bez politické příslušnosti

Hana Smutná, 38 let, pracovnice Charity Přelouč, Přelouč, 
bez politické příslušnosti

Jiří Košfál, 35 let, podnikatel, Přelouč, 
bez politické příslušnosti

Iva Baladová, 32 let, zdravotní sestra, Přelouč, 
bez politické příslušnosti

Otto Foršt, 55 let, elektropráce, Klenovka, 
bez politické příslušnosti

Helena Fejlová, 37 let, oční optička, Přelouč, 
bez politické příslušnosti

Josef Hejný, 46 let, živnostník, Přelouč, KDU-ČSL
Kristýna Hudcová, 19 let, studentka, Přelouč, 

bez politické příslušnosti
Jaroslav Mercl, 58 let, brusič, Přelouč, 

bez politické příslušnosti
Jitka Zavadilová, 44 let, kadeřnice, Přelouč, 

bez politické příslušnosti
Josef Herodes, 61 let, automechanik, Přelouč, 

bez politické příslušnosti
Rita Hudcová, 38 let, vedoucí střediska sociálních služeb,

Přelouč, bez politické příslušnosti
Jan Pultr, 68 let, elektrotechnik, Přelouč, KDU-ČSL
Monika Krejčíková, 34 let, pečovatelka, Přelouč, 

bez politické příslušnosti
Ing. Pavel Kudláček, 46 let, technik PC, Přelouč, 

bez politické příslušnosti
Marie Kábelová, 55 let, finanční poradkyně, Přelouč, KDU-ČSL
Ing. Miroslav Kumstýř, 40 let, geodet, Přelouč, KDU-ČSL
Ludmila Marešová, 60 let, zdravotní sestra, Přelouč, 

bez politické příslušnosti
Milan Kopczyk, 48 let, chemik — úpravář vody, Přelouč,

bez politické příslušnosti
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Zprávy z radnice !



Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 8. 2006 evidováno celkem
984 uchazečů o zaměstnání. Zvýšení počtu nezaměstnaných
o několik desítek uchazečů oproti předchozím měsícům bylo
způsobeno přílivem absolventů škol. Celková míra nezaměst-
nanosti v měsíci srpnu tedy činila v této oblasti 6,79 % (dle
původní metodiky). 

K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledo-
vanému datu např. Tetov (31,67 %), Holotín (25 %), Vápno
(19,3 %), Selmice (15 %), Strašov (12,14 %), Urbanice (11,54 %),
apod. Nízkou míru nezaměstnanosti naopak zaznamenali obce
Chrtníky (0 %), Mokošín (1,79 %), Litošice (2,08 %), Přepychy
(2,63 %), Brloh (2,73 %). V Přelouči dosahovala míra nezaměst-
nanosti 6,86 % a z celkového počtu 53 obcí se umístila se svo-
jí mírou nezaměstnanosti na 29 místě.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
6,18 % s celkovým počtem 5 057 evidovaných uchazečů. 

Úřad práce v Pardubicích evidoval v okrese k 31. 8. 2006
celkem 2 529 volných pracovních míst. Na jedno volné pra-
covní místo připadli v okrese Pardubice v průměru 2 uchaze-
či. Na Přeloučsku bylo k 31. 8. 2006 hlášeno na ÚP celkem
208 volných míst., z toho 66 v Přelouči. Na jedno volné místo
připadlo v měsíci srpen celkem 4,7 uchazeče, v Přelouči pak
5,0 uchazeče.

Leoš Malina, DiS.
vedoucí pobočky

Informace z ÚP:
- Dne 12. 10. 2006 proběhne od 9.00 hod. v prostorách MěÚ

Přelouč představení firmy TPCA Kolín. Firma na toto setká-
ní zve všechny zájemce o zaměstnání v této automobilce.

Do našeho mladého kolektivu, hledá-
me člověka na pozici „Asistent(ka) pro-
deje“ pro velkoobchod výstrojního mate-
riálu v Přelouči. Požadujeme: vzdělání
vyučen(a), SŠ, fyzická zdatnost, příjemné
vystupování, komunikativní, znalost prá-
ce s PC (office, word, excel, internet), zkouš-
ky na VZV výhodou. Nabízíme: zajímavé
platové ohodnocení, zapracování a uve-
dení do problematiky velkoobchodu, prá-
ce v příjemném prostředí, stabilní záze-
mí společnosti.Pokud Vás naše nabídka
zaujala, zasílejte své životopisy na e-mail
tepla@excaliburarmy.eu. Pro bližší infor-

mace volejte na číslo 775 708 269 sl. Teplá. 

Hledáme podlaháře s vlastním živnostenským listem z Pře-
louče a okolí. Informace: Zima Ladislav, tel.: 602 277 605

Národní projekt „Návrat do práce v Pardubickém kraji“ vy-
chází z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který
tvoří základ pro čerpání podpory z Evropského sociálního
fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČR.

Hlavním cílem projektu „Návrat do práce v Pardubickém
kraji“ je zajistit rychlé začlenění dlouhodobě nezaměstnaných
osob s vyšším než základním vzděláním na trh práce.

Projekt je realizován současně ve všech okresech Pardu-
bického kraje (Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí) a je
rozdělen do dvou fází v rozmezí 5-6 měsíců.

Společnost realizuje aktivity projektu ve vzdělávacích stře-
discích v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí.
Dále byla v místech detašovaných pracovišq úřadů práce zří-
zena pro potřeby účastníků projektu a dalších osob, které bu-
dou mít zájem o získání informací o projektu nebo informací
o možnosti jejich pracovního uplatnění, kontaktní místa, a to
v Přelouči, Holicích, Hlinsku, Třemošnici, Skutči, České Třebo-
vé, Litomyšli, Moravské Třebové, Poličce, Lanškrouně, Vysokém
Mýtě a Králíkách.

V současné době probíhá výběr účastníků do druhé fáze
projektu. Také pro tyto účastníky jsou připraveny aktivity se stej-
ným obsahem.

Více informací naleznete také na webu projektu: 
http://ndppk.ccsystem.cz

Informační místa pro podnikatele nabízejí novou službu, a to
vyhledání příslušných norem z databáze. 

Pracovníci InMP jsou schopni zjistit, zda je určitá proble-
matika upravena normou, číslo normy, její platnost, uveřejně-
ní ve Věstníku , zda je náhradou jiné normy nebo má nějaké
změny, z kolika částí se skládá, zda je harmonizovaná s před-
pisy EU, zda byla přeložena do češtiny nebo bude v brzké do-
bě zrušena, zda má zrušená norma nějakou náhradu, zda
harmonizovaná evropská norma byla zavedena do soustavy
českých norem a pod jakým označením atd. S obsahem nor-
my je možno se seznámit v podstatné většině formou anota-
ce. Vybranou normu si lze u pracovníka InMP přímo objednat.
ČNI poté zajistí její odeslání do dvou týdnů.

V případě zájmu kontaktujte:

Expozituru RM Přelouč
Masarykovo nám. 25, 535 33 Přelouč
Tel.: 724 613 929
E-mail: LemberkovaI@inmp.cz, RMPardubice@inmp.cz

Úřední den ČTVRTEK od 8.00 do 12.00 hod. - Informační
místo pro podnikatele Pardubice
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Vyhledání norem
a zprostředkování prodeje

- nová služba InMP

Pracovní místa
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16. března v ulici Jaselská proběhlo
avizované přeměření rychlosti vozidel.
Zúčastnilo se ho více jak 50 motoristů
a ve všech případech bylo zjištěno, že ta-
chometr ukazuje větší rychlost, než kte-
rou ve skutečnosti jedete. V měřeném
úseku, kde každý řidič jel podle svého ta-
chometru rychlostí 50km/h, mu byla nej-
častěji naměřena rychlost 45km/h. Vzhle-
dem k dalšímu zájmu o podobnou akci,
opět provedeme přeměření tachometrů
na jaře příštího roku. 

Ještě před výčtem událostí Vás musím
upozornit, že jsme se v poslední době
setkali s častými krádežemi okapových
svodů. Drzost pachatelů jde až tak da-
leko, že je kradou nejen za bílého dne,
ale i když jsou obyvatelé doma, nebo do-
konce na zahradě! Z druhé strany domu
jsou okapy odtrženy a odcizeny. V pří-
padě jakýchkoli poznatků nás okamži-
tě kontaktujte! Bohužel jsme se setkali
s oznámením, kdy nám doslova sdělu-
jí: „Již 25 minut pozoruji zloděje okapů,
přijeote!“ Zavolejte nám proto prosím na
tísňovou linku 156 okamžitě, na nic ne-
čekejte! 

A nyní již k některým událostem od
26. srpna do 23. září 2006:

# 26. 8. v 20.30 hod. na nám. 17. listo-
padu je kamerovým systémem spatře-
na parta mládeže, která si vyřizova-
la své účty na dětském hřišti a toto
při té příležitosti chtěla devastovat.
Hlídka na místě aktéry nejprve zklid-
nila, ztotožnila a jejich chování bude
po předvolání blokově ohodnoceno.

# 27.8. v nočních hodinách je hlídka při-
volána k dopravní nehodě, kde řidič
poškodil veřejné osvětlení a z místa
nehody ujel. Přibližně po hodině bylo
vozidlo i s řidičem nalezeno opět ha-
varované nedaleko Přelouče, na vině
bylo opravdu velké množství alkoho-
lu. Řidič si tak bude muset dát pau-
zu a vzniklou škodu uhradit.

# 28. 8. v 21.20 hlídka zadržuje mladí-
ky, kteří si prostranství před školou
spletli s veřejnými záchodky. Přestu-
pek byl s nimi nekompromisně vyře-
šen ihned na místě.

# 29. 8. v 00.15 na jedné z kamer spat-
řena silně opilá žena, která padá do
vozovky a ohrožuje bezpečnost silnič-
ního provozu. Hlídka známou osobu

doprovodila domů a po vystřízlivění
si „doprovod“ zaplatila.

# 31. 8. v 15.35 hlídka opět zajišquje
mladíky, kteří dělají výtržnosti u jedné
ze škol. Z místa byli vykázáni a pře-
stupek byl rovněž ihned vyřešen na
místě pokutou.

# 1.9. v 8.00 hod. nejprve kamera a ná-
sledně hlídka ustanovuje totožnost
řidiče, který přejíždí travnaté plochy
a rozjel část chodníku. Řidič tak měs-
tu vzniklou škodu musí uhradit. 

# 2. 9. v 01.30 hod. hlídka přijímá stíž-
nost na hlasitou hudbu v parku J.Dítě-
te. Jednalo se o povolenou hudební
produkci, a tak na místě pořadatel hud-

bu ztišil na přijatelnou míru. I přesto
po malé chvíli přišla stížnost další, a tak
hudební produkce musela být ukon-
čena. 

# 2. 9. v 21.04 je opět na kamerovém
systému zachycena rvačka osob róm-
ské národnosti. Při této navíc došlo
k rozbití skleněné výplně jednoho z ob-
chodů. Hlídka na místě aktéry zadrže-
la a zabránila jim v páchání dalších
škod.. Případ vzhledem k výši škody
a podezření ze spáchání trestného
činu předala policii státní.

# 3. 9. v 23.08 hlídka provádí decho-
vou zkoušku u muže, který hodlá od-
jet vozidlem a je evidentně podnapilý.
Toto se skutečně potvrdilo a muži ne-
bylo umožněno vozidlem ani popojet.
Byla mu jízda zakázána a byl ode-
slán pěšky domů. Hlídka tak chtěla
předejít případným komplikacím při
zastavování opilce. Přestupek bude dá-
le řešen správním orgánem.

# 7. 9. v 14.00 hlídka společně s PČR
na mělických písnících zajišquje kra-
dený karavan.

# 8. 9. a v několika následujících dnech
se doslova „hitem“ staly krádeže mě-
děných okapů, svodů atd. I tento den
došlo v ulici Libušina ke krádeži svo-
dů. Vzhledem k výši škody případ pře-
vzala PČR. 

# 9. 9. v 00.40 je hlídce a PČR ozná-
meno pohřešování ženy. Naštěstí se
ji společným úsilím podařilo po dvou
hodinách nalézt. 

# 9. 9. v 03.45 byla kamerou zjištěna
parta vandalů, kteří ničí výsadbu na
jednom z náměstí. Na místě byly za-
jištěni, ještě to ráno vše uvedli do
původního stavu a přestupek s nimi
bude dále dořešen blokově.

# 10. 9. v 02.00 hod. hlídka vyjíždí na
rušení nočního klidu, kdy parta mla-
díků u jednoho z domů pořádá dis-
co. Mladíci ihned hudební produkci
zrušili, místo po sobě řádně uklidili
a záhy opustili. 

# 10. 9. v 21.55 hod. hlídka společně
pátrá po mladé dívence, kterou po-
hřešuje již několik hodin její rodina.
Po několika hodinách pátrání, pro-
věřování, atd. byla nakonec dívka dru-
hý den v 12.00 hod. nalezena u ka-
marádky. 

# 12. 9. v 15.35 hod. hlídka tentokráte
pátrá po děcku mongolského státní-
ho příslušníka které se v Přelouči ztra-
tilo. To bylo nakonec šqastně o dvě
hodiny.

# 15. 9. v 21.35 je hlídka upozorněna
na silně podnapilou ženu, která se
na kole plouží ulicí Havlíčkova. Opět
hlídce známá „firma“ byla odeslána
bez kola domů, toto bylo na místě
zajištěno a převezeno na služebnu.
Po vystřízlivění si pro něho výtečnice
přišla a po uhrazení blokové pokuty
si kolo odvezla.

# 16.9. v 00.10 je hlídka přivolána ke
rvačce v baru Montana. Po zjištění
všech podrobností a zajištění aktérů
byla událost pro podezření ze spáchá-
ní trestného činu předána PČR.

# 17. 9. v 17.45 hlídka nalézá otevřené
vozidlo. Po lustraci byl vyrozuměn ma-
jitel, který si ho zapomněl uzamknout.
Naštěstí se mu z tohoto nic neztrati-
lo. Uvedený případ ale zveřejňuji zá-
měrně, protože se velice často právě
na Přeloučsku opakují! Chraňte si pro-
to lépe svůj majetek a nedávejte
zlodějům příležitost !!!

# 17. 9. v 23.20 hlídka vyjíždí do jedné
z vesnic, kde z oznámení vyplývá, že
jde skutečně o život a zdraví osob.
Hlídka po příjezdu na místo zjistila,
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Městská policie informuje



že manžel napadá děti a manželku
nožem a vyhrožuje jim újmou na zdra-
ví. Jednalo se o vážná napadení no-
žem. Napadeným se podařilo uniknout,
muž se před hlídkou uzamkl v bytě.
Když hlídka chtěla přikročit k násil-
nému otevření dveří, muž otevřel, před
tímto si ale stihl způsobit tak vážné
poranění, že bez poskytnutí první po-
moci by vykrvácel. Případ je z důvo-
du podezření ze spáchání trestného
činu v šetření státní policie. 

# 18. 9. v 17.00 hlídka opět na jednom
z parkovišq nalézá zcela otevřené vo-
zidlo i s finanční hotovostí uvnitř. Opět
byl přivolán „šqastný majitel“, který si
vše v pořádku převzal. 

# 19. 9. v 21.50 hodin byl na kamero-
vém systému zachycen „fotbalový zá-
pas“. Hosté jedné z restaurací vyšli
před ní a na hlavní silnici se rozhodli
hrát fotbálek. Hlídka je na místě vy-
kázala a přestupek blokově vyřešila.

# 20. 9. v 12.48 hlídka vyjíždí k okra-
dené paní, které 4 Rómové odcizili
z tašky peněženku. Pachatelé byli ješ-
tě zachyceni na kamerovém systému,
jak ujíždějí do Pardubic. Tam byla in-
formována PČR, která jim jela napro-

ti a celý případ si převzala. Peněžen-
ka, již ale bez finanční hotovosti, byla
dodatečně nalezena v jednom z od-
padkových košů. 

# 21. 9. v 11.25 hlídka společně s PČR
pátrá po dívce, která se dne 20. 9. ne-
vrátila ze školy domů. Dívka byla na-
lezena, řešila tak neshody s rodinou.

# 22. 9. v 13.30 je hlídka svědkem ku-
riózní dopravní nehody, kdy řidič pro
technickou závadu na vozidle vjel
mimo vozovku do parčíku u spodní
benziny. Naštěstí zde nikdo nebyl ani
nešel, případ dále šetří skupina do-
pravních nehod. 

# 23. 9. v 22.05 hlídka opět zklidňuje
omladinu, která si mezi panelovými
domy udělala technoparty. Hudební
produkce byla ukončena, na místě
jim byla nařízen perfektní úklid mís-
ta a přestupek s nimi byl na místě
ihned vyřešen.

# 24. 9. v 02.00 hlídka vyjíždí a pátrá
společně s PČR po pachateli, který
kradl okapové svody. Ty se podařilo
nalézt a případ je dále v šetření po-
licie státní.

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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1. Rád bych se zeptal, kdo je vlastníkem přechodu přes staré
Labe ve směru ze Slavíkových ostrovů do lesů, který byl
devastován jarní povodní. Chtěl bych také vědět, zda a kdy
bude provedena oprava této části značené turistické cesty.
Pokud případná oprava nějak souvisí s pracemi na labském
kanálu, pak by v současné době stačilo vyrovnat terén a na-
vézt trochu drobného štěrku, což by bylo jistě levnější než
dvě výstražné tabule. Lidé by se na této velmi frekvento-
vané cestě nemuseli brodit výmoly a bahnem. Nejhůře jsou
na tom maminky s kočárky, které se do lesa vůbec nedo-
stanou.                                                              JM

Na dotaz nám odpověděl Pavel Myška, vedoucí Správy
majetku a infrastruktury následující. 

„Otázka vlastnictví této lávky je nejasná. Vzhledem k to-
mu, že příjezdová cesta mezi řekou Labe a touto lávkou je ve
vlastnictví Města Přelouče, dá se předpokládat, že i tato lávka,
chápáno jako stavba, je Města Přelouče, i když na pozemcích
cizích vlastníků.

Na opravu této stezky město zadalo zpracování projektové
dokumentace. Vhledem k tomu, že se jedná o překlenutí vý-
znamného krajinného prvku, je potřeba vydání stavebního po-
volení a vzhledem k předpokládané výši nákladů realizace
a nutnosti provedení výběrového řízení není možné opravu
v letošním roce zajistit.

Z výše uvedených důvodů bude v měsíci říjnu provedeno
hrubé zasypání výmolů vzniklých povodní.“

* * * * *

2. Je pravda, že město zřizuje parkovací automaty, ale pro
úředníky je vyčleněna plocha pro jejich auta vedle budovy
úřadu, což je 30 m od centra, která nebude zpoplatněna?

RR

„Z dotazu není zřejmé jakou konkrétní plochu má tazatel
na mysli. Zřejmě se jedná o prostor u garáží vedle budovy úřa-
du, který není veřejným prostranstvím. 

Tento prostor je soukromým pozemkem v majetku města
a součástí městského úřadu a slouží ke garážování služeb-
ních vozidel a také pro zabezpečení výkonu činnosti zkušeb-
ního komisaře při přezkušování řidičů“, odpověděl tajemník
MěÚ - ing. Václav Damborský.

* * * * *

3. Celá předešlá léta byla ulice Pražská osazena dopravními
značkami (zákaz zastavení, zákaz stání), takže ani v mi-
nulosti nebylo umožněno v těchto místech zastavit a na-
koupit. Obchodní činnost v těchto místech má většinou jinou
skladbu sortimentu než v marketech. „Rozumné“ poplatky
za parkování nemohou přivodit krachy podnikatelům. V ostat-
ních městech se parkování v centru za poplatky osvědčilo,
proč by měla být Přelouč výjimkou?                         FZ

Nad vašimi dotazy

Rekonstrukcí 5 patrové budovy v are-
álu bývalé Tesly vzniká podnikatelské
centrum, které bude nabízet služby ne-
jen pro zaměstnance areálu, ale také
občanům Přelouče. Budou zde nabíze-
ny služby zdravotnické, relaxační, ko-
merční a cateringové. Další kanceláře
mají nadstandardní vybavení a objekt
bude střežen 24 hodin.
V případě vašeho zájmu kontaktujte:
PATR s.r.o., Husova 168, Pardubice.
Tel.: 446 260 166-7, mob: 602 168 962



Adopce na dálku 
Z předcházejících čísel Roštu víte, že žáci a učitelé naší ško-

ly již několik let finančně podporují dvě dívky v Indii a umož-

ňují jim tak vzdělávat se. Minulý týden jsme od obou dívek -
čtrnáctileté Moniky a devítileté Eliz (Eliz jsme adoptovali mís-
to Shruthi, která školní docházku ukončila po 1. cyklu) do-
stali dopisy, ve kterých nám děkují za poskytnutou pomoc.
Obdrželi jsme také zprávu o jejich prospěchu - v Indii se hod-
notí na procenta a vyjadřuje písmeny A, B, C. Radost nám
udělala starší Monika, která je hodnocena pouze A a B, ma-
lá Eliz má i C, ale to určitě napraví. V Indii je vzdělání pro dív-
ky velkým přínosem pro jejich budoucnost.

Mgr. V. Jelínková 
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Základní škola
Smetanova ul.
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Začátek školního roku 
byl mezníkem v životě 47 prvňáčků. Do
1.A, kterou vedl Mgr. D. Nový, nastoupilo
24 nových žáčků - 11 chlapců a 13 dívek.
Do lavic v 1.B usedlo 14 chlapců a 9 dí-
vek, tedy celkem 23 dětí, které bude učit
Mgr. V. Mňuková.

Všechny děti přišly v doprovodu svých
rodičů i prarodičů. Fotoaparáty i kamery
zaznamenaly první vkročení prvňáčků do
školy i jejich uvítání nejen třídními učite-
li, vedením školy - ředitelem Mgr. F. Je-
línkem a zástupkyní ředitele Mgr. M. Pa-
cákovou, ale i zástupcem města panem
J. Paoourem.

Již tradičně byl první den nových ško-
láčků zakončen díky pochopení ředitelky
Národního hřebčína Kladruby nad Labem
Ing. L. Gotthardové. jízdou v kočárech ta-
žených dvojspřežím kladrubských běloušů.

Hodně úspěchů, prvňáčci!
Mgr. V. Jelínková

Trochu statistiky
Na začátku školního roku nastoupilo do školy celkem 485 žá-

ků (243 chlapců a 242 dívek). 10 tříd prvního stupně navštěvu-
je 254 žáků, 10 tříd druhého stupně 231 žáků. Cizímu jazyku
se vyučuje 385 žáků - 321 jazyk anglický, 64 jazyk německý.

Na škole pracuje 30 pedagogických za-
městnanců - ŘŠ + ZŘŠ, 20 třídních učitelů,
5 netřídních a 3 vychovatelky školní dru-
žiny. Hospodářský úsek zajišqují dvě pra-
covnice hospodářského oddělení a na pro-
vozním úseku pracuje 6 zaměstnanců.
Celkem tedy zajišquje chod školy 38 za-
městnanců a spolu s nimi osobní pečova-
tel integrovaného žáka.

Mgr. František Jelínek
ředitel školy



Během měsíce září se naplno rozjel
nový školní rok. Všichni si museli zvyk-
nout na určitý řád, který vždy o prázd-
ninách vezme za své. Najednou je tady
např. zvonění, které odděluje zábavu
o přestávkách od vlastního vyučování.
Nebo to ranní vstávání! Pro mnohé žá-
ky hlavně z vyšších ročníků něco téměř
nemožného! To prvňáčkové, to je jiná „ká-
va“. Většina z nich se opravdu do školy
těší a nemohou dospat.

Problémy se školní družinou se daří
řešit ke spokojenosti rodičů. Zvýšená ka-
pacita umožnila přijmout žáky z 1.-4. roč-
níků tak, jak byly dány požadavky. Je
nutné si uvědomit, že školní družina je
zařízení sloužící pro děti, které do ní cho-
dí každodenně, většinou již od ranních
hodin, a tráví čas v družině i odpoledne.
Na požadavky typu odvedení dítěte na

oběd do ŠJ jednou nebo dvakrát za tý-
den (v případě odpolední výuky) jsme mu-
seli zaujmout odmítavé stanovisko. Ta-
kový režim není v souladu s vyhláškou
o zájmovém vzdělávání, kam patří ŠD.

Odpolední výuka je bolest každé ško-
ly. Sladit počty hodin, rozvrh tříd a učite-
lů, zájmové kroužky, ZUŠ, sportovní tré-
ninky a odjezdy autobusů - to je úkol
opravdu složitý. Zvláště dojíždějící žáci
mají problémy s odjezdy autobusů, kte-
ré jedou buo příliš brzy nebo zase pří-

liš dlouho. Tady je to na rodičích: mu-
sí zajistit, aby dítě bylo ve škole po
celou dobu výuky, tedy i v odpoledních
hodinách. Nelze žáka trvale omluvit
z odpoledních hodin z důvodu dojíž-
dění. Vzhledem k nárůstu vyučovacích
hodin, který ještě bude pokračovat, se
situace (týkající se rozvrhu) nevylepší
ani v dalších letech.

Přehled akcí v měsíci říjnu i další
informace o životě školy najdete na
www.zsmn.xf.cz.

Mgr. Věra Pětioká, řed. školy
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Aktuality ze ZŠ Masarykovo náměstí

Třída 1.A - zleva: tř. uč. Mgr. V. Káňová,
Mgr. V. Pětioká, starostka I. Burešová,

Mgr. K. Pokorná

Třída 1.B - zleva: tř. uč. Mgr. D. Kutilová,
Mgr. V. Pětioká, starostka I. Burešová,

Mgr. K. Pokorná



Doufáme, že si vyberete z naší nabídky. Těší se na Vás pracovníci Domu dětí a mládeže v Přelouči.
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Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752, telefon 466 672 003
Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2006/2007

Činnost zájmových kroužků v DDM začíná v říjnu a končí v květnu.

Podrobnou nabídku a přihlášku si můžete vyzvednout v DDM každý den od 8 do 17 hod od 1. 9. 2006

Vyplněnou přihlášku odevzdejte a zápisné zaplafte nejpozději do 30. 9. 2006 v DDM.
Zápisné se platí na celý rok.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PŘELOUČI

ve středu 20. září 2006 - 9.00 - 19.00 hodin

Pracovníci domu dětí zvou všechny holky, kluky,
maminky, tatínky, babičky, dědečky, …
K nahlédnutí budou všechny klubovny, 

na zahradě budou pro děti připraveny hry a soutěže.
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Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752, telefon 466 672 003

POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST
základy práce s počítačem

19. 10. 2006 - JAK NA POČÍTAČ
ovládání počítače pomocí myši a klávesnice

základní počítačové pojmy
spouštění programů

26. 10. 2006 - TEXTY V PC
napsání a úpravy textu

tisk vytvořeného dokumentu
základy textového editoru MS Word

2. 11. 2006 - INTERNET A E-MAIL
práce s internetem

založení vlastní e-mailové schránky
používání elektronické pošty

9. 11. 2006 - SAM SOBĚ ÚŘEDNÍKEM
zákony na portálu veřejné správy

orientace ve struktuře úřadů
elektronický podpis a jeho využití

elektronická podání

POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST
základy práce s počítačem

16. 11. 2006 - JAK NA POČÍTAČ
ovládání počítače pomocí myši a klávesnice

základní počítačové pojmy
spouštění programů

23. 11. 2006 - TEXTY V PC
napsání a úpravy textu

tisk vytvořeného dokumentu
základy textového editoru MS Word

30. 11. 2006 - INTERNET A E-MAIL
práce s internetem

založení vlastní e-mailové schránky
používání elektronické pošty

7. 12. 2006 - SAM SOBĚ ÚŘEDNÍKEM
zákony na portálu veřejné správy

orientace ve struktuře úřadů
elektronický podpis a jeho využití

elektronická podání

Inzerce



Začátkem září skautské středisko
v Přelouči uspořádalo tzv. skautské dny,
téměř již tradiční akci pro veřejnost, kte-
rá měla dětem zpříjemnit začátek školní-
ho roku. 

Ve čtvrtek 7. 9. 2006 v podvečer se
v prostorách tělocvičny pod jídelnou pro-
mítaly fotografie z činnosti našich dětských
oddílů (např. tábory, paintball, atletický
přebor, výpravy) a z expedic, na které se
vypravili starší členové našeho střediska
(např. Rumunsko, Ukrajina, Island). Foto-
grafie byly doprovázeny mluveným slo-
vem a hudbou okořeněnou historkami
z cest a akcí. Večera se zúčastnilo kolem
70 diváků. 

Následující den, tedy v pátek 8. 9. pro-
běhlo odpoledne her a soutěží, které by-
lo v letošním roce v duchu „Pirátů z Ka-

ribiku“. Děti si mohly vyzkoušet pirátské
zábavy a dovednosti od karetních fíglů
až po lanové aktivity. Děti se vydaly za
pokladem pirátů, který úspěšně ukořistily.
Her a soutěží se zúčastnilo cca 130 lidí,
které přilákalo i pěkné počasí.

Závěrečná část se odehrála 8. 9. 2006
v podvečer na Slavíkových ostrovech, kde
byla připravena ukázka výzbroje a výstro-
je americké armády. Každý návštěvník si
mohl vyzkoušet zbraně a výstroj a absol-
vovat připravené soutěžní trasy se střel-
bou do terčů. Tyto střelecké soutěže měly
i svého vítěze, který si odnesl i zajímavou
cenu. Celkem se zúčastnilo střeleckých
soutěží 60 dětí s doprovodem dospělých,
celkem 100 lidí.

Těšíme se na Vás při dalších akcích.
Ing. Věra Andrlová - Tříska
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Skautské dny 2006
Historie - novodobá

Novodobá historie skautingu v Pře-
louči začala v dubnu roku 1990. Staří
skauti se sešli, aby obnovili fungování
skautského hnutí v Přelouči. 

Do čela skautského hnutí se postavil
bratr. Fizulka (vlastním jménem Vladimír
Cenkner) a skauting v Přelouči začali ob-
novovat lidé v důchodovém věku. Bylo to
dáno historií. Junák v Přelouči byl v le-
tech 1945-1948 velmi silný, ale v roce
1968 vůbec obnoven nebyl. Prý kvůli sil-
né místní KSČ, která si obnovení nepřála.

Skauting v Přelouči se začal úspěšně
rozvíjet. První tábor se podařilo za pomo-
ci tehdy silnějšího chvaletického středis-
ka uspořádat až v roce 1991 v Morava-
nech u Ronova nad Doubravou.

Po několika letech činnosti dostali
skauti od města klubovnu v Pardubické
ulici naproti hotelu Fontána. Tam se dě-
ti scházejí dodnes. Do té doby jsme se
scházeli klubovně za městem poblíž are-
álu firmy Kiekert.

Středisko Junáka v Přelouči pořádalo
další tábory a postupně sílilo. Z původně
nejslabšího centra na okrese (z dvanác-
ti) je dnes Přelouč po Pardubicích nejsil-
nějším centrem Junáka v regionu. 

Vedení skautského střediska postup-
ně převzali pánové Klapka a Matouš
a také vedení oddílů se výrazně omladi-
lo. Dnešní skautští vedoucí jsou většinou
studenti nebo čerství absolventi ve věku
kolem dvaceti pěti let.

Oddíly
Přeloučské skautské středisko má dnes

110 členů v sedmi oddílech. Jsou jimi
tyto oddíly:
oddíl skautek (dívky 10-15 let)
oddíl skautů (kluci 10-15 let)
kmen RaR Živel (kluci a dívky ve věku

cca 15-25 let)
roj světlušek (dívky 7-10 let)
klub oldskautů (ženy a muži ve věku

nad 18 let)
smečka vlčat (kluci 7-10 let)
1. oddíl Choltice

Nově se navíc pokoušíme o činnost
oddílu Plamínků pro kluky a děvčata z prv-
ních tříd. Více o jednotlivých oddílech Vám
nabídneme v dalších číslech Roštu.

Klubovny
Junák dnes v Přelouči využívá dvě klu-

bovny, které máme od města. Mladší čle-
nové se scházejí v Pardubické ulici v „klu-
bovně Město“ a dospívající a dospělí se
schází v klubovně v ulici Za Fontánou,
kde dřív sídlila městská policie.

Po válce skauti měli u Labe skautský
dům a další objekty, které nemohly být

Skautské středisko v Přelouči nabízí
již řadu let volnočasové aktivity pro děti
mládež. V současnosti sdružuje skaut
v Přelouči více než sto členů. Cílem skaut-
ské činnosti je přinést dětem nejen mož-
nost rozumně strávit volný čas, ale také
rozvíjet je, vzdělávat a vychovávat.

Zajímavé je, že skauting je veřejnos-
tí spojován především s chozením do pří-
rody nebo vázáním uzlů. Obojí sice patří
do skautské činnosti, ale základní princi-
py jsou v něčem jiném. Skautská meto-
da stojí na vytváření pozitivní party, kde
se děti za podpory vedoucího scházejí
a vedou navzájem. Principy jsou jasné.
Počítají například s tím, že děti snáze
převezmou zásady a zkušenosti od par-
ty svých vrstevníků než třeba od učitele
nebo vedoucího. Skautskou metodou je
tedy zformování pozitivní party, která se
bude pravidelně scházet a dospělý ve-
doucí ji nebude většinou přímo vést, ale
bude pouze předávat náměty a zkušenos-
ti dětskému vedoucímu (tzv. rádci). Rád-
ce je jen o málo starším vrstevníkem ka-
marádů družiny. Dospělý vedoucí pak
přímo vede především výlety a aktivity, kte-
ré s ohledem na bezpečnost vyžadují pří-
tomnost dospělé osoby.

Historie
Ještě před pár lety potýkali s kritic-

kým nedostatek vedoucích v dospělém

věku. Skauting v Přelouči totiž obnovo-
vali bývalí členové z těsně poválečného
období. 

Ale od začátku. Světový skauting byl
založen v Anglii v roce 1908. Do Anglie
se jel se skautingem seznámit český
Sokol Antonín Benjamin Svojsík. Svoj-
sík byl skautingem nadšen a po návra-
tu se pokoušel skautské metody uplat-
nit u nás. Nejdříve uvažoval o imple-
mentaci skautských metod do Sokola,
ale brzy se rozhodl pro založení vlastní
organizace.

Český Junák byl založen roku 1212.
Svojsík nepřevzal čistě zahraniční skau-
ting, ale inspiroval se řadou dalších zku-
šeností. Něco převzal z našich národních
tradic, zvyk dobrého skutku třeba od ja-
ponských samurajů. Skauting vybudoval
tak rychle a dobře, že Junák byl již v ro-
ce 1918 několik let po svém založení scho-
pen krátkodobě nahradit zaniklou rakou-
sko-uherskou poštu.

Do Pardubic se skauting dostal krát-
ce po založení,ale v Přelouči začal fun-
govat až ve třicátých letech dvacátého
století. Největší rozmach však zažil po
druhé světové válce. Již několik dní po
osvobození fungovala v Přelouči řada od-
dílů s téměř pěti sty členy. Protože však
skauting vychovává samostatně myslící
lidi, vadil všem totalitním režimům a byl
již za několik let zakázán komunisty. 

Junák - středisko Přelouč



navráceny. Nejsou prý k tomu vždy všech-
ny doklady a navíc prý není jednoduché
dokázat, že současný Junák navazuje na
činnost Junáka starého. Vážíme si proto
podpory města, protože i díky ní nemůže-
me scházet a věnovat činnosti.

Závěrem
Junák v Přelouči funguje již šestnáct

let. V současnosti sdružuje sto deset čle-
nů. Vedoucí musí být na svou práci opa-
kovaně důkladně proškoleni a to i přesto,
že většina jejich práce spočívá v metodic-
kém vedení mladších pomocníků, kteří
pak dělají hlavní část programu se svý-
mi vrstevníky sami.

Členem Junáka se může stát každý,
kdo chce prožít něco zajímavého a je ocho-
ten respektovat skautské zásady. Roční
poplatek za členství v Junáku byl letos
400 korun. Rádi potkáme nové kamará-
dy a kamarádky. Více na jdete na www.ju-
nakprelouc.cz. Těšíme se. 

Pavel Matouš

Termíny schůzek:
Skautky - každé úterý 16:00 - 18:00
Světlušky - každý čtvrtek 16:00 - 18:00
Vlčata - každý čtvrtek 16:00 - 18:00
Plamínci - každý čtvrtek 16:00 - 18:00
Skauti - každé úterý 16:00 - 18:00

anebo každou středu 16:00 - 18:00

PUTOVNÍ SVÍCEN
Sportovního maratónu, který se v na-

šem městě konal již popáté se zúčastnil
tým z Holic, Liberce a dva týmy z Pře-
louče. Během pátečního večera a sobot-
ního dopoledne účastníci změřili své síly
ve volejbalu, basketbalu, kopané, florba-
lu a badmintonu. Konečným vítězem se
stal tým z Liberce, který si odváží putovní
svícen, o který se příští rok opět strhnou
sportovní boje. Děkujeme
všem účastníkům za pří-
jemně strávené sportovní
chvíle a Gymnáziu Přelouč,
že nám poskytlo prostory
pro sportování.
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„Podivný kus dřeva“, řekli bychom, mí-
jejíce jakousi kládu, ležící na chodníku
v Hradecké ulici. Byla zde nalezena při
rekonstrukci silnice 18. září letošního ro-
ku. Po bližším zkoumání by zajásal kaž-
dý archeolog nebo historik. Není to oby-
čejné dřevo, ale předmět naopak velmi
cenný. Kdysi tvořil součást dřevěného
vodovodního potrubí města Přelouče. V ja-
kém období tento zvláštní kus dřeva plnil
svou funkci, jsme se zeptali paní Marce-
ly Danihelkové, která své informace čer-
pá především z knihy „Dějiny města Pře-
louče“ od PhDr. Petra Vorla.

Městský vodovod v Přelouči má sta-
rou historii, protože zde byl zaveden již
koncem 15. století. Tehdejší vlastník Pře-
louče Štěpán Anděl z Ronovce pravděpo-
dobně krátce po roce 1482 dal vybudo-
vat pro zrychlení výroby piva i akvadukt
přivádějící labskou vodu až na náměstí.
Později roku 1518 si městečko Přelouč při-
pojil ke svému panství Vilém z Pernštejna.
Ze soupisu majetku, který nechal pořídit,
je zřejmé, že za jednotlivé pivní várky od-
váděli přeloučští měšqané pevně stanove-
ný poplatek, stejně jako za použití vodo-
vodu. Během pernštejnské úvěrové krize
na sklonku padesátých let 16. století do-

šlo k zanedbání údržby vodovodu a ten
nefungoval. Městská rada v roce 1568 pře-
vzala oba přeloučské pivovary, a tím zís-
kala i vodovod, který vzápětí dala opravit.
Téhož roku konšelé uzavřeli smlouvu s lab-
ským mlynářem o údržbě vodovodu. Za-
choval se popis, jak udržovat tento po-
měrně složitý mechanismus. Z těchto zpráv
je možné si představit podobu přelouč-
ského vodovodu ze 16. století. U břehu
Labe poblíž mlýna několik stovek metrů
severovýchodně od „bývalé pardubické
brány“ stále čerpalo a pomocí lopatkové-
ho kola dopravovalo vodu do dřevěné vo-
dárny umístěné na dřevěných pilířích. Od-
tud pak tekla voda samospádem dřevěným
potrubím od mlýna ku Přelouči.

Až do „pardubické brány“ vedl vodo-
vod pod zemí a rozváděl vodu do obou pi-
vovarů a do dřevěné kašny na náměstí.
Mlýn vyhořel v roce 1612 a s ním zanikla
i městská vodárna.

Pro potřebu domácností užívali pře-
loučští měšqané soukromé studně, které
jsou doloženy v archivních pramenech.
Studny se nalézaly v blízkosti hospodář-
ských objektů, proto voda v nich nebyla
kvalitní. Zajištění kvalitní pitné vody před-
stavovalo pro přeloučskou městskou radu
jeden z velkých problémů.

Na samém sklonku 16. století se měst-
ská rada rozhodla pro velkou investici,
kterou bylo vybudování nového vodovo-
du. Namísto vody z Labe měly poskytnout
kvalitní pitnou vodu prameny nalézající
se jihovýchodně od Přelouče na návrší
„U Hájku“ směrem ke Štěpánovu. Projekt
nového vodovodu pro Přelouč zpracoval
kolínský měšqan Jan Šour, který také na
výkopové práce a kladení dřevěných vo-

dovodních trub osobně dohlížel. Vodovod
se stavěl v roce 1600 a městskou poklad-
nu přišel celkem na 162 kopy 18 grošů
4 denáry míšeňské. To byla velká částka
dosahovala 25% ročního městského roz-
počtu. Renesanční Přelouč byla tehdy bo-
hatým kvetoucím městem a mohla si ta-
kovou investici dovolit.

„Renesanční“ vodovod byl několikrát
v letech 1880, 1893 a v roce 1927 upra-
vován - někde byly dány železné trubky.
Nízký výškový rozdíl od pramenů U Háj-
ku - 36,15 m neumožňoval rozvádět vo-
du do všech potřebných míst. Voda z pra-
menů u Hájku proudila do dřevěné kašny
na náměstí až do roku 1859, kdy byla
přestavěna kamenickým mistrem z Kut-
né Hory na kamennou. I tato kašna byla
v roce 1901 odstraněna a na přivaděč
vody byl instalován stojan o 4 výtocích.
K úplnému odstranění došlo při úpravě
náměstí po druhé světové válce, vodovod
byl již dlouhou dobu nefunkční. Zbývá
odpovědět na danou otázku: Jak staré je
nalezené dřevěné potrubí? Může být v ze-

mi ještě z dob
Jagellonců, kdy
vlastnili Přelouč
pánové z Ro-
novce? Nebo
pochází až z do-
by renesance,
kdy vlastnil krá-
lovské město
sám císař Ru-
dolf II.? 

Do roku 1901
zdobila

náměstí kašna

Další část středověkého vodovodu objevena



ČINNOST DOBROVOLNICKÉHO CENTRA
Dobrovolnické centrum zahájilo svou

činnost v listopadu 2004, letos tedy oslaví-
me dva roky od založení. Mottem našeho
centra je „Jedna hodina týdně pro druhé-
ho“. Postupen času a praxí jsme zjistili,
že naši dobrovolníci této práci věnují ča-
su více, každý podle své vůle a možností.

V současné době máme pět aktivních
dobrovolníků. Studentka místního gymná-
zia Marie pravidelně jednou týdně dochá-
zí do nízkoprahového centra pro děti Jakub
klub. S dětmi výtvarničí a podle jejich zájmu
také doučuje školní látku. Děti si ji oblíbi-
ly a vedoucí Jakub klubu paní Jarmila Hou-
sová v ní má spolehlivou pomocnici.

Lenka a Jana jsou zaměstnané ženy
středního věku a už druhým rokem do-
cházejí do domácností stejných klientů.
Staly se z nich nepostradatelné společni-
ce a „strážní andělé“ těchto seniorů. Spo-
lupracují s námi od prvopočátku a jejich
práce si velmi vážíme.

Od ledna 2006 dochází Lída a Marce-
la do Domova důchodců v Přelouči. Toto
zařízení má téměř 300 obyvatel, převáž-

ně ležících. Pro dobré duše je zde široké
pole působnosti. Lída a Marcela už našly
svoje místo mezi zdejšími obyvateli a sta-
ly se vítanými návštěvnicemi.

STÁLE HLEDÁME
NOVÉ DOBROVOLNÍKY!

Pokud máte trochu volného času a jste
ochotni věnovat ho druhým, ozvěte se nám!
Časové možnosti pro dobrovolnickou prá-
ci si určujete sami. Zavolejte kdykoliv na
tel. č. 731 402 374 koordinátorku paní Ri-
tu Hudcovou, nebo přijote do sídla Chari-
ty Přelouč, Masarykovo nám. 48, římsko-
katolická fara, Přelouč.

Uvítáme každého člověka dobré vůle,
věříme, že se nám daří prostřednictvím
dobrých lidí pomáhat dobré věci.

Všem dobrovolníkům za jejich prá-
ci děkujeme!                Rita Hudcová

SETKÁNÍ SENIORŮ
Srdečně zveme na další pokračování

setkávání seniorů, v tomto měsíci to bu-
de ve čtvrtek 19. října 2006 od 15.30.

Tématem bude Londýn — jak tam fun-
gují neziskové organizace. Zážitky z ces-
ty nám bude vyprávět paní Rita Hudcová.
Uvidíte také spoustu obrázků. Čaj a ká-
vičku uděláme všem.

V říjnu probíhá celostátní akce „30 dní
pro neziskový sektor“. Víte, co všech-
no je neziskový sektor? Jinými slovy lze
i říct - občanská společnost. V Přelouči
máme několik nestátních neziskových
organizací. Aby bylo možné nazvat or-
ganizaci neziskovou, musí mít dle před-
pisů tyto znaky: mají soukromou pova-
hu (nejsou součástí státní správy), jsou
dobrovolné (i když mají vlastní zaměst-
nance, kteří spolupracují s dobrovolníky
a organizují je). V průběhu tohoto měsí-
ce se Vás v ulicích zeptáme, co si pod
pojmem nezisková organizace předsta-
vujete. Příště Vás konkrétně seznámíme
s neziskovými organizacemi v Přelouči.

… A POSLEDNÍ POZVÁNÍ !
V neděli 14. října 2006 od 14 hodin ro-

dinný film Karlík a továrna na čokolá-
du zdarma. Zveme všechny, jak rodiny
s dětmi, také seniory, přeloučské kino je
bezbariérové a film se bude určitě líbit. 

Zdenka Kumstýřová
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Všechny vás srdečně zveme v pátek
27. října ve 20 hodin na speciální kon-
cert u příležitosti 105. výročí Občanské
záložny. Na koncertě vystoupí Hoochie
Coochie Band, duo Vladimír Mišík a Ra-
dim Hladík, akustický Blue Effect. Hlavní
hvězdou bude americká zpěvačka Vera
Love.

Vera Love 
Americká bluesová, gospelová a jaz-

zová zpěvačka, pochází ze Severní Karo-
líny, dnes žije ve Vídni a působí hlavně
na západoevropské klubové scéně. V dět-
ství začala zpívat v chrámovém sboru a roz-
hodla se stát zpěvačkou. Později vyhrála
lokální pěveckou soutěž a přesídlila do
New Yorku, kde začala zpívat po klubech
s různými kapelami. Během své mnohale-
té pěvecké dráhy zpívala v kapele Mud-
dyho Waterse, byla sboristkou v souboru
geniálního Ray Charlese. Vrcholem její ka-
riéry byla spolupráce a s Louis Armstron-
gem, s kterým absolvovala jeho poslední
evropské turné. Na všechny tyto hudeb-
ní velikány Vera Love během svého kon-
certu vzpomene a zazpívá jejich nejzná-
mější písně.

Na konci 80. let se Vera Love v Němec-
ku potkala s kapelou čechošvýcara Ge-
orge Kozla a začala s ní úzce spolupraco-
vat. Společně s nimi pak natočila i dvě cd.
Letos na jaře poprvé přijela i do České
republiky. Záznam z jejich brněnského
koncertu mohli posluchači nedávno vidět
v české tv. Během nynějšího turné vystou-
pí Vera Lova na několika významných fes-
tivalech (XXX. International Jazz Festival
v Praze, Mezinárodní jazzový festival Ústí
nad Labem) a svojí návštěvou poctí i na-
še město.

George Kozel byl významnou posta-
vou pražské rockové scény 60. let. Na pod-
zim roku 1968 založil jednu z nejlepších
českých kapel vůbec, The Blue Effect. Do
této skupiny pak získal i skvělého kyta-
ristu Radima Hladíka. Spolu prožili nej-
slavnější období této kapely. Na začátku
70. let Kozel emigroval do Švýcarska, kde

působil v několika známých skupinách
(The Crown byli ve své době v německy
mluvících zemích populárnější než i u nás
známí Scorpions). Od konce 80. let půso-
bí kapela George Kozla, sestavená větši-
nou z amerických muzikantů, na evropské
klubové scéně. Kozel spolu s kytaristou
Jerrym Campbellem se představili místní-
mu publiku před rokem spolu s Sugrem
Blue na skvělém koncertě v Krasnici.

Vladimír Mišík je již dávno klasikem
českého bigbeatu. Prošel všemi kapelami,
které psaly historii našeho rocku. Zpíval
s Matadors, zakládal Blue Effect. S Fla-
mengem prožil jeho nejlepší éru a natočil
s ním legendární album Kuře v hodinkách,
které je považováno za nejlepší desku čes-
kého rocku vůbec. V polovině 70. let ko-
lem sebe soustředil kapelu Etc, s kterou
natočil svoje nejznámější desky a nezapo-
menutelné písně jako Variace na rene-
sanční téma, Sladké je žít nebo Stříhali
dohola malého chlapečka, které v pod-
statě zlidověli. Za komunistického režimu
nesměl několik let veřejně vystupovat.

„Ani si nevzpomínám, zda jsme v Pře-
louči někdy s kapelou hráli. Vybavuji si
však Chvaletice, tam jsme hrávali často.
Jak kdysi s Blue Effect, hodně pak s Fla-
mengem. To ještě byli vlastně Telčice. Poz-
ději s Etc na vyhlášených chvaletických
festivalech. Jestli znám Přelouč? Letos do
lázní jsme si s sebou vezl Přeloučský ro-
mán, to je skvělá knížka!“

Vladimír Mišík vystoupí v duu s Ra-
dimem Hladíkem. Tento vynikající kyta-
rista patří již několik desítek let mezi na-
še vůbec nejlepší instrumentalisty. Letos
byl jako vůbec první instrumentalista poc-
těn českou grammy a uveden do Síně slá-
vy. Jeho slavnou letitou skladbu „Čajovna“
hrají nyní rádia poměrně často, až se mír-
ně protiví i jejímu skromnému autorovi.
Na své hudební dráze se několikrát pot-
kal s Mišíkem, jak v kapele Matadors, tak
v Blue Effect. Po letech pak spolu příleži-
tostně vystupují v akustickém duu či triu.

Radim Hladík stál v čele Blue Effect až
do počátku 90. let. Kapela postupně mě-
nila styl od počátečního bluesrocku k art
rocku a rozsáhlým hudebním plochám.
V dobách normalizace musela částečně
ustoupit od svého anglického názvu, mě-
nila obsazení a později určitou dobu ne-
byla činná. Hladík doprovázel Jaroslava
Hutku, Dášu Voňkovou a další, natáčel
scénickou hudbu k filmům, produkoval
mladé kapely a podobně. Po letech začal

znovu koncertovat, obklopen o generaci
mladšími muzikanty, kteří prošli z větší čás-
ti kapelou Walk Choc Ice. Letité skladby
v nových aranžích a v novém provedení
získaly částečně nový kabát a hlavně pak
novou energii. Všem pak dokázaly, že dob-
ré skladby fungují i bezmála po čtyřiceti
letech (Sluneční hrob). Novou rytmiku Blue
Effect tvoří nyní bubeník Vašek Zíma a bas-
kytarista Vojta Říha, v popředí je zpěvák
a instrumentalista Honza Křížek. A kyta-
rová legenda Radim Hladík, který mi řekl:
„Když se řekne Přelouč, vybaví se mi auto-
maticky Tesla. A magnetofon Sonet Duo!
To si pamatuji dobře. Dokonce elektron-
ku z tohoto magnetofonu mám ve svém
zesilovači. Tak kdyby měl někdo z býva-
lých tesláků nějakou přebytečnou doma
v zásobě…“ (Jedná se o elektronku EF 86
- pozn. autora)

Skupina Blue Effect představí svůj kon-
cert ve speciální, komornější unplugged
verzi, ve které o to více vyniknou instru-
mentální schopnosti všech jejích členů.
Zazní největší hity z celé kariéry skupiny,
vzpomeneme na Flamengo i na nejzná-
mější Křížkovy skladby z působení výcho-
dočeských Walk Choc Ice.

Nikoliv předěl, ale spojnici mi hlavní-
mi hvězdami večera, bude dělat mladá
kapela Hoochie Coochie Band, která sty-
lově čerpá z černošské muziky poloviny
minulého století. Stačí zamhouřit oči a má-
te rázem pocit, že jste někde z zakouřené
knajpě na jihu Chicaga na konci 40. let.
Ale oči nezavírejte, kapela předvádí ener-
gickou show a na pódiu se stále něco dě-
je. Navíc skupina v Přelouči pokřtí svoje
novinkové cd, v pořadí již třetí. „Do Pře-
louče rádi přijedeme, hráli jsme tam na
bluesovém festivalu, který byl skvělý a ješ-
tě párkrát na akcích, které dělal Jarda
Foršt. V Přelouči známe pár dobrejch li-
diček a znali jsme Georgeho.“

Máme se všichni na co těšit a bez
nadsázky se dá říct, že tak hvězdnou se-
stavu přeloučská Záložna dlouho nepa-
matuje. A třeba se dočkáme dalších mož-
ných překvapení. Třeba že se po 35 letech
spolu znovu sejdou na jednom pódiu tři
zakládající členové Blue Effect… Jen nic
nezakřiknout!                           -mgr-

KONCERT K 105. VÝROČÍ
OBČANSKÉ ZÁLOžNY V PŘELOUČI

Pořadatel: Město Přelouč
Dramaturgie: Jaroslav Foršt 
Vstupné: 200 a 150 Kč (místa k se-

zení), 100 Kč (místa k stání)
Předprodej: INFAK Přelouč, KS města

Přelouče
Prodej vstupenek zahájen
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Kulturní služby města Přelouče
ŘÍJEN 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

6. října SUPERMAN SE VRACÍ
pátek Austrálie/USA-akční, dobrodružný, sci-fi, mysteriozní. Po tajem-
17.30 hod. ném muži z oceli nebylo v posledních letech ani vidu, ani slechu.

Superman se vrací a otevírá novou kapitolu ságy o nejoblíbeněj-
ším ze superhrdinů.

154 minut mládeži do 12let nevhodný

7. října ŠIFRA MISTRA LEONARDA
sobota USA-hledejte pravdu. Proslulý symbolog je jedné noci přivolán
17.30 hod. do Louvru k vraždě místního správce, který za sebou zanechal

spoustu mystických stop a symbolů. Snaží se rozluštit záhadnou
šifru a přijít na kloub tajemstvím, která mohou otřást základy
lidského bytí.

148 minut 65,- Kč mládeži do 12let nevhodný

8. října PIRÁTI Z KARIBKU 
neděle - TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
17.30 hod. USA-Kapitán Jack je zpět... a s ním i celá řada nových i dobře

známých postav, které se vrací na plátna kin v druhém dílu vel-
kolepé ságy Piráti z Karibiku. V hlavní roli se znovu představí
Johnny Depp, jemuž role vynesla nominaci na Oscara.
70,- Kč mládeži přístupný

13. října ZEPTEJ SE PRACHU
pátek USA-temperamentní Mexičanka doufá, že si polepší sňatkem
20.00 hod. se zámožným Američanem. Vše se ale zkomplikuje, když se

setká s mladým Italem, který se chystá ukončit svou spisovatel-
skou kariéru a usadit se s nějakou půvabnou modrookou blon-
dýnkou...

117 minut 65,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

14. října POSEIDON
sobota USA-je vyšší než dvacetipatrový dům, honosí se 800 kajutami
17.30 hod. a 13 palubami. Většina pasažérů se sešla v hlavním tanečním sále

aby přivítala Nový rok. První důstojník vidí, že se blíží zbloudilá
vlna - monstrózní masa vody se valí děsivou rychlostí směrem na
parník…

99 minut 30,- Kč mládeži do 12let nevhodný

15. října FILM ZDARMA + LOSOVÁNÍ O 5 CEN
neděle Karlík a továrna na čokolády/ Velká Britanie, USA
14.00 hod. Film pro Vás zakoupila Charita Přelouč, Sdružení žen při KDU-ČSL

a MO KDU-ČSL PŘELOUČ
90 minut Zdarma mládeži přístupný

15. října LET’S DANCE
neděle USA-Nora je prvotřídní primabalerína, která navštěvuje v Bal-
17.30 hod. timoru ultra-elitní Marylandskou školu umění, a jediná věc, kte-

rá stojí v cestě její jasně zářivé budoucnosti, je najít skvělého
tanečního partnera pro své vystoupení.

100 minut 60,- Kč mládeži do 12let nevhodný

20. října V JAKO VENDETA
pátek Německo/USA-svoboda navždy! Příběh dívky z dělnického pro-
17.30 hod. středí Evey, která je zachráněna z nebezpečné situace masko-

vaným mužem, ukrývájícím se pod krycím jménem V.
132 minut mládeži do 12let nevhodný

21. října RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA
sobota USA-záliba v rychlých autech přivedla Shauna na práh vězení. 
17.30 hod. Aby se base vyhnul, stěhuje se ke strýci do Tokia. Jenže i tady

existuje subkultura vyznavačů zběsilých jízd po japonské mega-
poli. Řada z nich je navíc napojena na Jakuzu, takže v závodech,
které tu Shauna čekají, půjde opravdu o život.

104 minut 30,- Kč mládeži do 12let nevhodný

22. října LEMRA LÍNÁ
neděle USA-někomu stačí naznačit. Někoho musíte postrčit. Tripp není
17.30 hod. ani v pětatřiceti letech ochotný vyletět z rodného hnízda. Jeho

rodičům došla trpělivost a domluví se s Paulou, která má plán,
jak ho postavit na vlastní nohy.

98 minut mládeži do 12let nevhodný

27. října TRISTAN A ISOLDA
pátek Německo/Velká Británie/USA-... nestárnoucí příběh věčné lásky,
20.00 hod. spalující vášně, bezmezné oddanosti a kruté zrady... Podle pras-

taré keltské pověsti byl Tristan královským synem. Brzy po
narození se stal sirotkem, přesto se mu dostalo rytířského vy-
chování.

126 minut 20,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

28. října MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA
sobota Velká Británie-láska hroby přenáší. Děj se odehrává ve vikto-
17.30 hod. riánské vesnici v 19. století a sleduje příběh mladého muže

vtaženého do podsvětí, kde je oženěn s tajemnou mrtvou
nevěstou. 

77 minut mládeži do 12let nevhodný

29. října DŮM U JEZERA
neděle USA-milostný příběh přesahující hranice času. Osamělá lékařka,
17.30 hod. která kdysi žila v neobyčejném domě na břehu jezera, si začíná

vyměňovat milostné dopisy s jeho současným majitelem, frus-
trovaným architektem…

99 minut 30,- Kč mládeži do 12let nevhodný

3. listopadu ASTERIX A VIKINGOVÉ
pátek Francie/Dánsko-v naší oblíbené vesnici v Galii nastala velká
20.00 hod. událost: právě přijel Zničehonix, šéfův synovec! A Asterixovi

a Obelixovi je přidělen nemožný úkol - učinit z něj pravého
muže.

78 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 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 David Vobořil, Michal Hruška
a Tomáš Žatečka. Hlavní dívčí role byla svěřena Šárce
Vaňkové.

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

Zkusme upřít zraky své na ceny, jež připravili jsme.
Filmy od každého žánru za vstupné nabízíme, na nějž my starší vzpomínáme.

Jestli kino tady chceme míti, musíme se do něj občas vypraviti.

6 Kč

6 Kč

6 Kč

6 Kč
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KRÁSNÁ LITERATURA
AUSTEN, Jane
Pýcha a předsudek. 
Praha: Academia, 2006.

CAMUS, Albert
Mýtus o Sisyfovi. 
Praha: Garamond, 2006.

HRABAL, Bohumil
Večerníčky pro Cassia: vybrané texty 
z let 1989-1994.
Praha: Labyrint, 2006.

OUŘEDNÍK, Patrik
Europeana: stručné dějiny dvacátého věku.
Praha: Paseka, 2006.

NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
BROŽ, Jiří
Středomoří v ohni druhé světové války.
Praha: Naše vojsko, 2006.

BENNETT, Richard M.
Encyklopedie elitních sil světa: vše nejdů-

ležitější o tajných armádách a jejich historii.
Praha: Naše vojsko, 2006.

rodina, výchova
MATĚJČEK, Zdeněk
Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte.
Praha: Grada, 2005.

CHAPMAN, Gary
Pět znaků láskyplné rodiny. 
Praha: Návrat domů, 2005.

literatura
HODÍK, Milan
Švejk - fikce a fakta. 
Praha: Naše vojsko, 2006.

životopisy, vzpomínky
RENOIR, Jacques
Milostný obraz. 
Praha: Lidové noviny, 2006. 

BRADSHAW, Gillian
Kruhy v písku. (o starořeckém matema-
tikovi Archimédovi)
Praha: Metafora, 2003. 

DRAŠNER, František
Karel Havlíček Borovský na Vysočině. 
Havlíčkův Brod 2003.

DRAŠNER, František
Jiří Wolker na Vysočině. 
Havlíčkův Brod 2005.

REGIONÁLNÍ LITERATURA
RŮŽIČKOVÁ, Renáta
Stopy Židů v Pardubickém kraji = Traces
of the Jews in the Pardubice Region.
Pardubice: Regionální rozvojová agen-
tura Pardubického kraje, 2006.

PRO MLÁDEŽ
ŠIKTANC, Karel
Spadl buben do kedluben. (dětská poezie)
Praha: Karolinum, 2005. 

RENČ, Ivan
Kytice z královské zahrady: příběhy sva-
tých ochránců Čech a Moravy pro děti.
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl. 2002.

J.K.

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
Katedra speciální pedagogiky

Vás zve na přednášky

Jiřiny Prekopové PhD.

NEKLIDNÉ DÍTĚ DOMA
A VE ŠKOLE

a

BEZ TEPLA HNÍZDA
NENÍ SVOBODNÉHO LETU...

které se uskuteční dne 12. října 2006
od 9.30 do 12.00 a od 14.00 do 17.00

v budově Pedagogické fakulty, Hradecká 1227, HK

Jiřina PREKOPOVÁ PhD.
Pochází z Prostějova. Mnoho let působila na dětské klini-

ce ve Stuttgartu v oboru poruch vývoje. Během práce s autisty
se setkala s terapií pevným objetím dr. M. Welchové z USA.
Tuto terapii převzala a rozšířila její užití i pro jiné indikace,
včetně poruch vazeb v rodině a osobnostního vývoje dětí. Její
knihy, jako například „Malý tyran“, se staly bestselery a byly
přeloženy do 16 různých jazyků. V současné době píše knihy
a přednáší v Evropě i Mexiku. V Hradci Králové bude Jiřina
Prekopová hostem poprvé.
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Moje město a já
(Přelouč v budoucnosti)

výtvarná soutěž pro děti školou povinné

Soutěž jsme vyhlásili na jaře 2006
a malířů se tentokrát našlo opravdu hod-
ně. Představy dětí o budoucí tváři jejich
města byly velice různé. Dětská fantazie
prostě nemá hranice. Bylo opravdu těžké
vybrat vítěze. Celé prázdniny byly všech-
ny výkresy k vidění v půjčovně knihovny,
kde se těšily zasloužené chvále. Mnozí
návštěvníci nám také pomáhali s výbě-
rem těch nej… Konečné pořadí vypadá
takto:

1. místo: 
Jaroslav Kučera + Aleš Karabec + 
+ Pavel Drábek / ZŠ Masar. nám.
Kristýna Vašíčková / ZŠ Smet. ul.

2. místo: 
Tereza Trkanová / ZŠ Smet. ul.
Ondřej Štekl / ZŠ Masar. nám.
Simona Pěkná / ZŠ praktická

3. místo:
Nikola Dařbujánová + Lucie Pavlíková

/ ZŠ Masar. nám.
Nikola Vavřinová / ZŠ Masar. nám.
Markéta Calabová / ZŠ Smet. ul.

Všem výhercům blahopřejeme a do
jejich škol za nimi posíláme hezké kniž-
ní odměny z finanční dotace Městského
úřadu, kterému tímto děkujeme.

Poděkování patří také vyučujícím vý-
tvarné výchovy na všech třech základ-
ních školách v Přelouči.

KDYBYCH BYL/a/
SVÝM PRADĚDEČKEM,
SVOU PRABABIČKOU

literární soutěž spojená
s cestou do minulosti

Tato soutěž proběhla v druhé polovi-
ně minulého školního roku a byla sou-
částí celorepublikového projektu KDE
KONČÍ SVĚT. Této akce se účastníme pra-
videlně a vždy s velice pěkným umístě-
ním, protože naši čtenáříčci jsou oprav-
du šikovní. Letošní téma protikladů jsme
zaměřili na mezigenerační vztahy a děti
se pustily do pátrání v dějinách své rodi-
ny. Vybraly si nejzajímavějšího pra - před-
ka a pokusily se o něm zjistit alespoň

základní údaje, které zapsaly do bada-
telských listů. V knihovně jsme uspořáda-
li také besedu s panem Tetřevem z mu-
zea v Pardubicích, který děti poučil o po-
době školy v době před 100 lety. Pak už
každý zapnul svoji fantazii na plné obrát-
ky a zrodilo se víc jak 50 soutěžních pra-
cí, popisujících někdy jediný den, prožitý
v kůži praděděčka či prababičky, jindy
celý život vybraného předka, včetně hod-
nocení jeho života. Všichni v knihovně
jsme si moc početli a byli jsme rádi, že
tentokrát je hodnocení výsledků na re-
gionální komisi. A výsledek?

MÁME RYTÍŘE
KRÁSNÉHO SLOVA !!!
V konkurenci literárních projektů z ce-

lého regionu byl ten náš oceněn zvlášt-
ním uznáním a jako vítězka z klání více
jak stovky literárních příspěvků vyšla Ka-
teřina Hývlová, studentka kvarty Gymná-
zia Přelouč. Na rytířku bude pasovaná
společně s dalšími devíti rytíři z celé re-
publiky v Zrcadlové kapli Klementina
v Praze. Její prababička Anna, která by-
la námětem Katčiny soutěžní práce, tam
jistě bude s ní.

Regionální kolo bylo uzavřeno 19. 9.
v ZOO Dvůr Králové, kam se sjelo všech
40 oceněných dětských autorů a naše
rytířka zde byla vyhlášena vítězkou sou-
těže. Další studentka Gymnázia Přelouč,
Renata Mrkvičková, převzala také jedno
z čestných uznání.

Naše mimořádné oceněnní patří le-
tošním sedmákům ZŠ Smetanova ulice,
kteří své předky zkoumali a popisovali
s opravdu obdivuhodným zápalem. Tři

z nich jsme vyhodnotili a odměnili ma-
lou pozorností.

Děkujeme všem vyučujícím, kteří se
s dětmi do soutěže zapojili a zvláštní po-
děkování patří paní učitelce Jitce Myšič-
kové a Evě Horákové ze ZŠ Smetanova ul.
a paní profesorce Janě Horákové z Gym-
názia Přelouč. Těšíme se na další spolu-
práci.                                        LH

Kateřina Hývlová

Příběh prababičky Anny
Mrholilo!
Probudila jsem se do dalšího mizer-

ného dne. První, co jsem viděla, byla Lí-
zina uslintaná, vousatá tvář. Koze se už
zase podařilo uvolnit provaz, kterým byla
uvázaná na druhém konci jizby. Odstr-
čila jsem ji a rychle vyšla ven. U dveří le-
žel otec. Byl asi včera tolik opilý, že usnul
ještě dřív, než stačil otevřít dveře. No co,
alespoň našel cestu domů. Domov…! Ne-
vím, proč mě napadlo právě tohle slovo!

Když jsem překročila tátovo bezvlád-
né tělo, zadívala jsem se na stavení, ze
kterého jsem právě vylezla. Byla to ubo-
há, rozpadající se barabizna, kterou bych
jen těžko mohla srovnávat s místem, kde
jsme žili před tím, než maminka umřela.
A než otec začal pít.

To ve mně vyvolalo řadu vzpomínek.
Přetáhla jsem si šátek přes hlavu, abych
se uchránila před studeným deštěm. Bo-
sé nohy mě zábly. Rozběhla jsem se do
vsi. Na školu je ještě brzo, ale možná se
mi podaří si něco málo vydělat u sedlá-
ka. Třeba kousek chleba. Ani nevím jak,
nohy mě donesly k vratům největšího
statku ve vsi. Hleděla jsem na známé
stavení, ve kterém jsem strávila dětství.
Vzpomínala na maminku a sestry, které
tak rády sedávaly přede dveřmi do síně
a klábosily o všem možném.

Vylezla jsem na bránu u vjezdu, při-
tiskla k ní obličej a hleděla dovnitř. Tohle
všechno bylo dřív tak trochu i moje. 

Najednou vyšel ze stavení tělnatý
muž a zlostně vykřikl: „Co tady okouníš,
chátro nenechavá! Koukej si hledět své-
ho! Padej!!“

Celý zbrunátněl a mávaje rukama se
rozběhl k vratům. Leknutím jsem spadla
a natloukla si. Zase jsem se nechala
unést. Maminka je mrtvá a sestry někde
ve světě. Jedna snad v Americe, druhá
v Praze. Doufám, že mají lepší život, než já.

Povzdechla jsem si a vydala se zpát-
ky. Když nic jiného, je tam alespoň su-
cho a klid!

Městská knihovna Přelouč



10 / 2006 27

Anketa !

Měsíc po začátku prázdnin jsem za-
čala vzpomínat, jak jsem si to malovala
v představách… Nekonečná dovolená,
budu si dělat, co budu chtít. Ostatně za-
čalo to slibně - týden na vodě s prima
partou, pak na vypůjčené chalupě s vnouč-
kem - to už bylo slabší - ten kluk je otro-
kář a bohužel ještě neumí mluvit a taky
na výprask je příliš malej, ale když má
asi tak tři minuty denně dobrou náladu
a nebo spí, je fakt k sežrání. Představu
o dvousetkilometrové cestě tam a zpát-
ky, kdy chlapec neznalý zákona odmítal
setrvat připoután v dětské sedačce, nechá-
vám na vaší fantazii. Přesto ve vzpomín-
kách zůstává tenhle týden romantickým
obdobím se snídaní na zápraží zalitém
ranním sluncem - s tím malým sígrem
jsme si moc nepřispali - a pak po obědě,
když se mi ho podařilo uspat a všichni
vypadli v úmorném vedru někam na ko-
le, zbývala chvilka jen pro mě. No tak nej-
dřív umyju nádobí a pak se vrhnu na ten
novej román. Cože, to snad není pravda,
vyspinkali jsme se zaplaqpámbů dorů-
žova - tohle dítě nebylo nikdy protivný,
to by mi nikdo neuvěřil. Přebalit, napapat,
nechat si natlouct lopatkou plnou písku
a polejt vodou - nevím, kde se v tom ved-
ru našlo na zemským povrchu něco tak
ledovýho - kudrnatý zlatíčko se směje,
dělá opičky, samo si hraje, takže si pře-
ce jen něco málo přečtu. Pozor - na ob-
zoru se objevili cyklisté - máma. Nikdo
mi neuvěří, že jsem to dítě celou dobu
netejrala…

Změníme působiště a nasedneme na
kola. Ve vedru se touláme po Vysočině od
rybníka k rybníku. Přes poledne v hos-
půdce - nemusím vařit. Až pod nos mi
přinesou, na co jsem právě dostala chuq

a k tomu ještě sklenici piva. Pohoda. Ale
návštěva odjíždí a vy se těšíte, jak se
teo konečně začnete jen válet s knihou
v ruce, sem tam hrábnete do misky po
nějakém ovoci a budete se spokojeně gri-
lovat na sluníčku, aby zmizel bílý obrys
plavek překrytý lehce tmavším cyklistic-
kým úborem a netloukl se se spálenými
koleny a předloktím. Bác ho - ráno lije jak
z konve, jeden den, druhý, třetí, knížka
dočtena…

Koukám oknem do deště. Nějak nám
tam na zahrádce bují tráva a… Staré bo-
ty, přes pyžamo nějakej maskáč a už to
lítá. Kopat, hrabat, rýt a hnojit, zakládat,
rušit, přenášet, přidat, ubrat, navršit, urov-
nat, ostříhat, uříznout, přesadit, oset. Vý-
sledek týdenní práce? Zvelebený kout
a zdevastováno půl zahrady. Elán vyčer-
pán, ale takhle to nemůže zůstat. Ruce
se mi proměnily v hrábě a začínám snít
o cestě.

O cestě někam daleko, někam, kde
šumí moře a poránu se stoly prohýbají
pod jídlem, které připravil někdo jiný.

Včera jsme si sjeli kousek řeky. Mám
omlácený holeně a kolena, kulhám na
obě nohy, ale jsem spokojená. Snad mě
to teo v chaloupce bude zase chvíli bavit...

A jak vy? O dovolené vyhledáváte
klid a samotu nebo máte rádi spole-
čenský život?

táta se dvěma kluky
Nejraději jedu na náhodu. Vezmu klu-

ky, sbalím stan a spacáky, určím směr
a jedem. Objevujeme svět. A když prší,
najdem ubytovnu nebo dobré lidi, kteří
nás nechají přespat...

muž kolem třicítky
O dovolené dáváte přednost samo-

tě nebo davu?
Nejraději sedím sám v DAFu...

Petr, žák ZŠ
Jezdím na několik týdnů k babičce

na vesnici. Mám tam bezva kamarády,
se kterými si užijeme legrace. Samotu
nevyhledávám.

Pan P., důchodce - 78 let
My už nikam nejezdíme. Nám stačí

zahrádka ...

Paní J. - střední věk
Včera jsme se vrátili z dovolené na

Šumavě. Nádherná příroda, krásné upra-
vené chalupy, bezvadné služby. A co mě
nejvíc překvapilo? Úderem 11. hod. ve-
čer se zavírají hospody, restaurace, bary
a je všude klid. Jsem raději mezi lidmi
než o samotě (ale právě za uvedených
podmínek).

muž 48
Irsko. Vzal bych si banjo a hrál s Iry

keltské písničky, polykal černé pivo Gui-
ness a pil whisky se smetanou... a hle-
dal na keltských zídkách zkameněliny...

Slečna Jitka, ekonomka - 25 let
Letos už jsem na dovolené byla - na

Korfu. Přítel odjel do hor do Rumunska
a já s kamarádkami k moři. Zjistily jsme,
že „dámská jízda“ má něco do sebe...
O dovolené mám ráda společnost, zá-
bavu...

David, mladý inženýr -26 let
Odjíždím s kamarády do hor - na

Slovensko. Rád se seznamuji s místní-
mi lidmi, nemám rád „komerční dovo-
lenou“. Spíš setkání, poznávání, rozho-
vory, příroda, přátelství

Paní Katka, mladá maminka - 35 let
Dovolenou mám před sebou - v září

jedeme s dětmi k moři. Ráda jsem me-
zi lidmi, ale chtěla bych dovolenou pro-
žít tam, kde v noci nikdo neřve a ne-
duní hudba. Toto mi právě znechutilo
pobyt na naší chatě.

Anketa 

Město Přelouč, Český svaz bojovníků za svobodu,
TJ Sokol Přelouč, Junák Přelouč a Klub Dr. M. Horákové

za účasti pěveckého sboru J. B. Foerster

vzpomenou v sobotu 28. října 2006 v 10.00 hodin

88. VÝROČÍ VZNIKU
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

položením kytic k pomníku T.G.Masaryka - prezidenta osvoboditele
na Masarykově náměstí.    Zveme občany k účasti na této slavnosti.

PODĚKOVÁNÍ
U příležitosti životního výročí

jsem obdržel četná písemná i úst-
ní blahopřání, která mne upřímně
potěšila a velmi si jich vážím.

Děkuji alespoň touto cestou
všem, kterým jsem tak nemohl uči-
nit osobně.

František Hollmann 
(dopisovatel Roštu)
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Pohledy do historie Přelouče

Když se řekne konstruktivismus a funkcionalismus 
- co znamenají tato slova v moderní architektuře?

Již svým významem kladou důraz na funkci
architektonického objektu, na jeho praktické vy-
užití či provozní upotřebení v souladu s účelem,
pro který byla stavba navržena a postavena. Kon-
struktivismus a funkcionalismus našel uplatnění
ve dvacátých a třicátých letech až do druhé svě-
tové války. Během těchto let se architektura funk-
cionalismu (a konstruktivismu) stala světovou
a nabyla mezinárodního stylového rázu, a tak
v čele evropského stavebního umění stanulo Čes-
koslovensko, kde až do začátku druhé světové vál-
ky vyrůstala díla, z nichž mnohá ani s odstupem
let nezastarala a mohou dodnes soutěžit s tím
nejlepším, co v architektuře první i druhé polovi-
ny dvacátého století vzniklo.

Vzhledově převládají stavby v základních ge-
ometrických tvarech, stále častěji ukončených vo-
dorovně plochou střechou nebo terasou s minimálním plastickým členěním, kde hlavní podíl připadá skladbě hmot, pro-
skleným plochám (okna probíhají po celé šířce stěny). Vnějšek je omítaný nebo pokrytý keramickými obklady.

Mezi takové stavby se řadí i budova „Sociální péče“ v Přelouči v ulici Za Fontánou ( mateřská škola). Stavbu ve sty-
lu funkcionalismu v první polovině třicátých let pro Město Přelouč navrhl jeden z nejvýznamnějších představitelů české
avantgardní meziválečné architektury JAN GILLAR. Narodil se v roce 1904. Studoval u prof. Josefa Gočára na pražské
AVU. Všechny stavby (v Praze, v Liberci atd...) slavného českého architekta, urbanisty, návrháře nábytku Jana Gillara pat-
ří do zlatého fondu české moderní architektury a většinou jsou památkově chráněny.

Marcela Danihelková

Je to neuvěřitelné, ale jízda na koni
ve prospěch zlepšení zdravotního stavu
vždy v pondělí a ve čtvrtek působí bla-
hodárně již čtrnáctý rok. Od roku 1992
se již vystřídalo hodně dětí. I dospělí si
vyzkoušeli působení koňského pohybu.
Ani o prázdninách Bona nezahálela. Po-
kud se někdo zajímal o krásný pohled
z koňského hřbetu, bylo mu to umožněno.

V Roštu jsme vás už informovali o ca-
nisterapii. Tato informace se stala skuteč-
ností. Vycvičená fena bernského salašnic-
kého plemene slavila svoji premiéru letos
24. srpna v Domově důchodců. O vynika-
jícím působení psa na psychiku člověka
není pochyb. Časově náročné práce ko-
lem koně a psů přinášejí velmi dobré vý-
sledky. Ve prospěch zlepšení zdravotního
stavu dětí i dospělých má význam i na-
dále v těchto směrech pokračovat. Během

čtrnácti let byla podpora ze strany pra-
covníků městského úřadu a zastupitelů
Přelouče perfektní - patří jim poděková-
ní. Věřím, že v dalším volebním období
to nebude jiné.

Snímek zachycuje sedmiletou Míšu,
jak sbližuje dvě rozdílné psí povahy

Naprosto klidná Bona umožňuje
dětem na svém hřbetě provádět

jakékoli cviky
Jan Štrupl

Hipoterapie ve spojení s canisterapií



Zabývám se shromažoováním faktografických dat událostí
a osobností, které měly nebo mají vztah k Pardubicku. Jednou
z těchto osobností je přeloučský rodák pan František Hollmann,
který 24. září t. r. oslavil významné životní jubileum. Jsme dlou-
holetými přáteli a i když již nejsme v těsném osobním kontak-
tu, přesto jako pravidelný čtenář ROŠTU se zájmem sleduji jeho
fundované historické příspěvky v tomto krásném přeloučském
měsíčníku. 

„Milý Františku, připojuji se k řadě gratulantů, kteří Ti u pří-
ležitosti Tvého významného jubilea srdečně tisknou ruku, a pře-

ji Ti do dalších let dobré zdraví a neutuchající tvůrčí síly do
další plodné spolupráce nejen s přeloučským ROŠTEM, ale
i s redakcí Zpráv Klubu přátel Pardubice, jejichž jsi rovněž do-
pisovatelem.                          Miroslav Klimpl, Pardubice.“
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Společenská kronika !

NARODILI SE:
Bezdíček Vojtěch
Tůmy Přeloučského

Kubová Kristýna
K. H. Máchy

Popovičová Aneta
Popova

Soldán Jakub
Jana Dítěte

JUBILANTI:
Bulušková Dagmar 75 let
B. Němcové
Hronová Miloslava 75 let
K. Čapka
Moravec Jan 75 let
Lohenice
Šimková Bohuslava 75 let
Klenovka
Šoltová Hana 75 let
Smetanova
Volf Stanislav 75 let
K. Čapka
Všetečka Jiří 75 let
K. H. Máchy
Filipová Marta 80 let
Lohenice 
Kopecký Václav 80 let
Smetanova
Krčilová Jarmila 80 let
Vratislavské náměstí
Zelenák Samuel 80 let
Za Fontánou
Zboženský Miloš 80 let
Jaselská 

Rokyta Marta 85 let
Nad Krétou
Šedivý Josef 85 let
Mělice
Zimová Miluše 85 let
Klenovka
Pavourová Vladimíra 86 let
Václavské náměstí
Sajdl Karel 86 let
Jahnova
Bělka Vladimír 94 let
Vratislavské náměstí
Sobotková Eliška 95 let
Bratrouchovská

SVATBY:
1. 9. Pavel Krátký + Eva Procházková
2. 9. Jiří Kvasnička + Petra Urválková
2. 9. Pavel Bureš + Petra Lejhancová

22. 9. Jan Frydrych + Ludmila Dynterová
23. 9. Petr Buka + Lenka Daňková

STŘÍBRNÁ SVATBA:
Černý Roman a Zdeňka Vratislavské nám.
Hanuš Petr a Vladimíra B. Němcové

ZLATÁ SVATBA:
Šolta František a Věra Jarošova

DIAMANTOVÁ SVATBA:
Janeček Jaroslav a Jiřina Sluneční

PŘELOUČÁCI

PŘÁNÍ

Děkujeme všem blízkým, přátelům
a známým,  že se přišli rozloučit

s paní Marií PLAČKOVOU
ze Štěpánova.

Rodina Plačkova



V sobotu se na Lohenickomělickém písníku uskutečnily dvě
kola Českého poháru v dálkovém plavání. Dopoledne bylo na
pořadu odložené čtvrté kolo, kdy v červnu nepustila závodníky
příliš studená voda. Nyní měla voda „krásných“ 18,6 °C a tak
závody proběhly přesně podle programu. V dopoledním po-
řadu startovalo 105 závodníků z 20 oddílů České republiky.

Hlavním závodem žen byl XV. ročník O pohár Lídy Jelín-
kové, který pro sebe vybojovala plavkyně USK Praha Žofie Vač-
ková, druhá doplavala Lucie Červenková ze Slavie Plzeň a třetí
v cíli byla Gabriela Rautenkrancová z PK Vysoké Mýto. Hlavním
závodem mužů se již tradičně plave O pohár starostky města
Přelouče (XI.ročník), kde se vítězem stal český reprezentant Ros-
qa Vítek z Komety Brno, druhý doplaval Libor Smolka z TJ Krnov
a třetí David Čech z University Brno, který letos úspěšně zdolal
úžinu kanálu La Mance oběma směry. Z pardubických plavců
obsadil Petr Matěna desáté místo, hned za ním doplaval je-
ho syn Filip, který byl v kategorii dorostu čtvrtý. Na stejné trati
žen zvítězila Alena Hegyiová z Delfínu Břeclav. Favoritka zá-
vodu, světová rekordmanka přes kanál LaManche, Yveta Hla-
váčová na start nedorazila.

VÝSLEDKY:

15 km muži 1. Rostislav Vítek KomBr 3:06:29
2. Libor Smolka TJKr 3:25:06
3. David Čech UnBr 3:38:28

10. Petr Matěna SCPAP 4:09:50
11. Filip Matěna SCPAP 4:41:15

15 km ženy 1. Alena Hegyiová DeBř 3:57:36
5 km muži 1. Pavel Srb Boh 1:01:13

2. Jan Ježek SlPl 1:01:19
3. Michael Mrůzek TJKr 1:02:00

4. dorostenec 6. Jiří Jakoubek PKVM 1:03:17
18. Radek Táborský SCPAP 1:22:51
19. Jiří Kalous SCPAP 1:23:32

5 km ženy 1. Žofie Kvačková USK 1:05:11
2. Lucie Červenková SlPl 1:18:15

2. dorostenka 3. Gabriela Rautenkrancová PKVM 1:21:36
11. Jana Řezníčková SCPAP 1:35:29

5 km starší žačky 5. Michala Matěnová SCPAP 1:29:10
3 km mladší žáci 2. Dušan Kheill PKVM 52:41

Odpoledne se uskutečnil poslední závod letošního seriálu
Českého poháru na venkovní vodě - VII.ročník Podzimního
rožně. Závěrečná Superfinále se plavou v 25-ti metrových ba-
zénech ve Vysokém Mýtě (žactvo) a v Krnově (dorost, dospělí
a masters), které definitivně určí vítěze letošního roku. Na tra-
tích 1, 3 a 5 km bez rozdílu kategorií startovalo z 24 oddílu
122 závodníků. V závodě na 5 km potvrdil Rosqa Vítek formu
z nedávného mistrovství světa a zvítězil před Adamem Vilčkem
z USK Praha a Václavem Slezákem z Pozemstavu Prostějov. Sou-
těž žen měl stejnou vítězku jako ráno - Žofii Vačkovou z USK
Praha, druhá doplavala starší žačka Hana Křemenová z TJ Krnov
a třetí Monika Žižlavská z University Brno, která dopoledne
vzdala závod na 15 km. Za zmínku stojí šesté místo (3. v do-
rostenkách) Terezy Diepoldové z SCPA Pardubice, která tento
závod vzala jako poslední ostrý start na této trati před listopa-
dovým mistrovstvím světa v jihoafrickém Durbanu, kde bude
na obhajovat čtvrté místo z posledního MS v Argentině.

VÝSLEDKY:

5 km muži 1. Rostislav Vítek KomBr 1:01:37
2. Adam Vilčko USK 1:02:38
3. Václav Slezák PoPro 1:02:49

5. dorostenec 8. Jiří Jakoubek PKVM 1:08:24
8. 12. Ondřej Koutský SCPAP 1:12:23

21. Jiří Kalous SCPAP 1:26:20
5 km ženy 1. Žofie Kvačková USK 1:05:27

2. Hana Křemenová TJKr 1:13:43
3. Monika Žižlavská UnBr 1:14:05

3. dorostenka 6. Tereza Diepoldová SCPAP 1:19:28
3 km muži 3. Pavel Baier KVSPa 52:32

4. Daniel Kus SCPAP 54:01
5. Jiří Juška SCPAP 58:32

3 km ženy 4. Zlata Roztočilová SCPAP 49:27
5. Jana Řezníčková SCPAP 1:02:09

1 km muži 7. Jiří Zeman SCPAP 16:10
8. Jan Kupka SCPAP 16:58
9. Tomáš Neterda SCPAP 18:12

Tomáš Neterda

Družstvo mužů vstoupilo úspěšně do nové sezóny prvními
dvěma zápasy Severovýchodní soutěže, divize II, které se hrály
v sobotu 23.9. v nově postavené hale Orla ve Rtyni v Podkrko-
noší, kde pořadatelem bylo Torpédo Náchod.

FBC Respekt Heřmanův Městec - Orel Přelouč 1:5
Vzhledem k neúplné soupisce hráčů družstva, kteří se se-

šli k prvnímu „mistráku“ sezóny, začal Orel s jasným favoritem
zápasu (loni 3 prohry a pouze jediná remíza) hrát ze zabezpe-
čené obrany s cílem kontrolovat průběh mače a nedostat se
ze začátku do nevýhody vlivem časně obdržené branky, což
v minulé sezóně byl vůbec největší nedostatek týmu. Když na-
víc v 9. minutě Štěpán Chábera po samostatném úniku otevřel
střelecký účet sezóny, na což „Heřmaňák“ nedokázal do kon-
ce 1. třetiny odpovědět, tým Orla vycítil svoji šanci a velmi sou-
středěnou obranou a přesnou kombinací držel soupeře na
„distanc“ od své brány.

V polovině 2. třetiny přišla hvězdná chvíle bratrů Hromád-
kových, kdy nejprve Jarda po přesné přihrávce Tomáše zasu-
nul děrovaný míček za záda brankáře a za 2 minuty Tomáš
Hromádko zavěsil prudkou ranou po příhře Milana Koubka.
Ten se potom sám obsadil do role dvorního nahrávače úvod-
ního zápasu, kdy po soupeřově snížení na 1:3 pět minut před
koncem, nedopustil zdramatizování koncovky a dvěma preciz-
ními přihrávkami, nejprve Bohoušovi Lapkovi a pak opět To-
máši Hromádkovi, zařídil cenné vítězství.

Orel Přelouč - Torpédo Náchod 6:6
Vzhledem k neodevzdání kopie zápisu o utkání ze strany

pořadatele nelze uvést podrobnosti k zápasu, neboq celý jeho
hektický průběh prožíval autor tohoto příspěvku z branky druž-
stva a nemohl si tedy dělat poznámky. Takže jenom stručně
k jeho průběhu: družstvo Orla začalo opět dobře a po první tře-
tině vedlo 2:1. Potom však na tým dolehla fyzická krize, neboq
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Poháry rozdány

OREL PŘELOUČ - oddíl florbalu



Na odrážedlech, jízdních kolech i kolečkových bruslích se
sjely na náměstí přeloučské děti, aby změřily své síly v připrave-
ném rychlostním závodě. Za dohledu městské policie si také
vyzkoušely jízdu zručnosti a mohly si prohlédnout hasičskou
techniku, předvedenou dobrovolnými hasiči.

Na odrážedlech se startovním číslem a přilbou závodily dě-
ti do čtyř let.

Nejpočetnější kategorie byla od druhé do páté třídy.

S pohárem nad hlavou pózovali závodníci před fotoapa-
ráty rodičů.

Napínavý souboj se odehrál na kolečkových bruslích.
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hrál už druhý zápas pouze se 2 hráči na střídání, kdežto soupeř
střídal 2 kompletní pětky, a tak po druhé třetině byl na ukaza-
teli skóre stav 3:5. Když pak 10 minut před koncem zápasu
velmi dobře střílející a pohybující se soupeř zvýšil na 3:6, zdálo
se, že je rozhodnuto. Téměř z následného vhazování se však
svou dravostí prosadil opět Tomáš Hromádko a způsobil tak
ohromné vzepětí celého týmu, který doslova zamáčkl soupeře
k jeho brance a z velkého tlaku vytěžil 2 góly, jimiž smazal
náskok soupeře. Troufám si tvrdit, že hrát se ještě 3 minuty
navíc, byl by bodový zisk maximální. I tak ale z unaveného tý-
mu při odjezdu z haly vyzařovala spokojenost s výsledky i her-
ním projevem v úvodu sezóny.

Zápasy družstev Orla Přelouč v měsíci říjnu:
Družstvo starších žáků sehraje 8.10. v hale u sokolovny

ve Chlumci nad Cidlinou 2 zápasy: v 10:20 se Sokolem Par-
dubice A a ve 12:40 s SK Demons Juvenis Přibyslav.

Soupeřem družstva mladších žáků bude v hale ve sportov-
ním areálu v Jičíně nejprve v 9:00 tým 1. SFC Kolín a následně
pak v 11:00 družstvo Sokola Pardubice. 

Družstvo mužů hraje 7.10. též v Chlumci ve 14:00 se So-
kolem Pardubice E a v 19:00 s FBC Viking Nová Paka. 21.10.
pak zajíždíme do Heřmanova Městce, kde se v místní spor-
tovní hale utkáme v 15:20 s TJ Sokol Dvůr Král. n/L a v 19:00
s týmem URNA Pardubice.                    Miroslav Kumstýř

KOLOPŘELOUČ



! Sport 

Přeloučský Rošt - měsíčník, č. reg. PA/12-R78, číslo 10 - 6. října 2006, Vydává: Město Přelouč, Masarykovo nám. 25, 533 01 Přelouč, 
IČO 00274101. Šéfredaktorka Jiřina Dlasková, ilustrace Jitka Myšičková, vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1350, 

sídlo redakce: MěÚ Přelouč, Masarykovo nám. 25, 533 01 Přelouč, tel.: 466 094 103, fax: 466 094 104, e-mail: rost@mestoprelouc.cz, 
podávání novinových zásilek povoleno OdSP Pardubice č.j. 1344/92-PP/1 ze dne 6. 5. 1992.

Redakce neodpovídá za obsah příspěvků poskytnutých čtenáři a inzerenty. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkracovat bez souhlasu autora.

Vážení basketbaloví přátelé, je to možná k nevíře, ale od na-
šeho posledního setkání na sklonku roku 2001 uplynulo plných
5 let. A právě proto je nejvyšší čas, abychom se opět sešli v „na-
ší“ přeloučské sokolovně a v tradiční přátelské atmosféře osla-
vili společně 60 let basketbalu v našem městě a v oddíle So-
kol Přelouč. Pod tímto názvem nás všechna družstva již 15 let
opět reprezentují, stejně jako tomu bylo v době vzniku oddílu.

Těšíme se na přivítání zakládajících členů oddílu, bývalých
hráčů a hráček, trenérů, funkcionářů a všech přátel tohoto
sportovního odvětví!

Předpokládáme, že se najde dost těch, kteří si budou chtít
opět vyzkoušet parkety a koše v naší sokolovně — tam, kde
před lety sami úspěšně reprezentovali oddíl v bojích o mis-
trovské body!

Setkání se koná 4. listopadu 2006 a sportovní program
zahájí v 9 hodin naši nejmladší-minižáci, v 10 hodin se před-
staví přeloučtí muži — družstvo A i B a v 11,30 budou mít pří-
ležitost všichni příchozí muži — mladí, starší i pokročilí! Od-
polední program ve 13.30 zahájí starší žáci, o hodinu později
ženy a v 15,30 se na palubovce objeví „veteráni“.

Začátek slavnostní schůze je připraven na 17.30 a celé spo-
lečenské setkání vyvrcholí ve 23 hodin soutěží ve střelbě trest-
ných hodů a trojek! 

Poslední pětileté období (2001—2006) bylo pro přelouč-
ský basketbal velmi úspěšné! 

Ženy nejdříve vybojovali 2. místo v oblastním přeboru, aby
pak o rok později předvedly, že jsou opravdu ve výborné formě.
Trenér V. Rambousek navázal na úspěchy bývalých ligových
dorostenek a dovedl mladé ženy k vítězství v oblastním pře-
boru (po 36 letech!) a k postupu do 3. ligy žen (po 42 letech!).
I když se v ligové soutěži dlouho „neohřály“, nasbíraly cenné
zkušenosti do další vítězné sezony v oblastním přeboru, ten-
tokrát pod vedením Z. Dudy. Bohužel svůj druhý start v kva-
lifikaci o 3. ligu musel kolektiv oželet, neboq rozměry hřiště
v přeloučské sokolovně neodpovídají normě pro ligová utkání!

Muži si vedli po tři roky v oblastní soutěži dobře, ale svůj
cíl — 1. místo v soutěži a následný postup do východo-
české ligy — se jim splnil až v sezoně 2004-05 pod vedením
J. Priessnitze a L. Krále. Největším problémem opět byly rozmě-
ry hřiště v sokolovně, a proto se mužům musela stát „domá-
cím“ prostředím sportovní hala ve Chvaleticích. Bohužel ne-
jen pro ně, ale i pro diváky , příznivce a mladé hráče, kteří ne-
mohli „odkoukat“ basketbalové umění těch starších.

Dorostenky hrály v tomto období pouze první dva roky,
v oblastní soutěži podávaly průměrné výkony a šikovné hráč-
ky pak posílily družstvo žen.

Starší žáci se pod vedením trenéra P. Tužila připravovali
na dorosteneckou soutěž. Jako mladší dorostenci se hned ve
své první sezoně stali přeborníkem východočeské oblasti! Již
čtyři kola před závěrem soutěže nemohli být z 1 místa sesa-
zeni! Ani jako starší dorostenci nezklamali a obsadili v kraji
3. místo. V posledním roce se kolektiv chlapců stal základem
pro tým mužů B, který byl doplněn několika muži A týmu. Pře-
chod z mládežnické kategorie do mužské zvládli na výbornou
a obsadili 4. místo v soutěži.

Slibně se začalo utvářet družstvo minižáků pod vedením
trenérů M. Buluška, L. Pacáka a M. Půlpána. Hned ve své první

sezoně obsadili 3. místo, v následující se pak stali naši nej-
mladší přeborníkem oblasti! Již po podzimní části kralovali
na čele tabulky a svým soupeřům rozdávali „tvrdé údery“ — sto-
bodový rozdíl ve skore nebyl výjimkou! V další sezoně se počet-
né družstvo rozdělilo na mladší a starší minižáky. Obě druž-
stva navázala na předchozí výborné výkony, starší vybojovali
vynikající 3. místo a mladší obhájili loňské prvenství! V se-
zoně 2004-05 starší minižáci jasně ukázali, kdo je pánem
v soutěži! A co víc, v kvalifikaci si vybojovali účast do celostát-
ní ligy mladších žáků! Mezi týmy velkých basketbalových měst
úspěšně bojovali o postup mezi elitní čtyřku, bohužel k tomu
chyběl jen maličký krůček. Přesto je 5. místo v celostátní lize
pro Přelouč fantastickým úspěchem!

V roce 2003 trenér Maček zformoval další tým našich nej-
mladších. Hned ve své první sezoně obsadili 4. příčku v sou-
těži a toto umístění zopakovali jako mladší minižáci i jako
mladší žáci B týmu v roce letošním.

Uplynulou sezonu se nám představili i svěřenci trenérů
J. Daška a R. Konvaliny. Jako nejmladší minižáci zůstane vět-
šina ještě dva roky, a tak postavení v tabulce nebylo žádným
překvapením ani zklamáním. Po celou sezonu sbírali naši nej-
mladší zkušenosti, poznali hořkost porážky i radost z vítězství
a nikdy jim nechyběl elán a nadšení do hry, což je nejdůležitější!

A co napsat závěrem? Přáním všech členů, obětavých tre-
nérů a funkcionářů jistě je, aby výsledky oddílu byly nej-
méně tak úspěšné jako v posledním období !!! A také to,
aby se tak početná skupina sportovních nadšenců, nejen
z řad basketbalistů, dočkala co nejdříve výstavby nové spor-
tovní haly a nemusela odjíždět k utkáním ve vyšších sou-
těžích do okolních měst!                     D. Rambousková

Oslavy 60. výročí založení basketbalu v Přelouči se blíží…
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