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Zprávy z radnice

Rada města Přelouče
82. schůze rady města se konala
9. ledna
Na této schůzi se radní zabývali především otázkou správcovství sportovního
areálu pod parkem. Do této doby byly činnosti spojené se správou a údržbou zajišJovány správcem zařazeným v organizační struktuře města. Od března budou tyto
práce zajištěny příspěvkovou organizací Technické služby města. Radní uložili
řediteli této společnosti organizačně zajistit a realizovat správu a údržbu areálu sportoviště města Přelouče ve stanoveném rozsahu v rámci její hlavní
činnosti. V souvislosti s tímto rozhodnutím doporučili zastupitelům města Přelouč schválit převod finanční částky ve
výši 256 000 Kč z rozpočtu města, určené na správu sportovišJ, na rok 2006 do
rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče jako zvýšení provozní dotace. Vedoucí odboru
správy majetku do konce března upraví
smlouvy o výpůjčce jednotlivých subjektů, působících na sportovišti, v ustanoveních o rozsahu práv a povinností k majetku ve výpůjčce a omezení užívání, resp.
vyčlenění prostorů v objektech pro činnost správy sportoviště (místnost, sklad
nářadí, materiálu, mechanizace, užívání sociálního zařízení atd.). Do komise,
která vybere nového pracovníka za město Přelouč, radní jmenovali J. PaXoura
a Mgr. V. Rambouska.
V dalším bodě jednání se radní seznámili se zprávou ředitele Východočeského muzea v Pardubicích PhDr. Františka Šebka k problematice vytřídění
muzejních sbírek města. Naše městské
muzeum patří velikostí svých sbírek v Pardubickém kraji mezi „malá“ městská muzea. Již více než 10 let nevyvíjí vůči veřejnosti téměř žádnou činnost. Na podzim
loňského roku si radní prohlédli prostory a zběžně také některé sbírkové předměty. Rozhodli, že je nutné podniknout
kroky, směřující k využití muzejních sbírek a nikoli pouze financovat pronajaté
prostory. Prvním krokem, který se musí
učinit je zpracování podrobné analýzy
současného stavu, což znamená roztřídit sbírkové předměty (poškozené, zničené, z nějakého důvodu neúčelné restaurování a konzervování, předměty, které
nemají přímý vztah k Přeloučsku - ztratily svou vypovídací hodnotu atd., a stanovit koncepci budoucího zaměření mu-
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zea. I přestože zatím vhodné prostorové
zázemí pro činnost muzea město nemá,
zpracování analýzy je časově náročné
a proto i v této fázi lze s procesem začít.
Ideálním stavem, o kterém radní jednali jako o budoucím záměru, je vybudovat expozici k dějinám města a kromě
toho vybavit muzeum výstavním sálem
pro pořádání příležitostných výstav. To
by předpokládalo vybudování expozice
k dějinám města, patrně s podrobnějšími tématickými celky, prezentující některé fenomény, jako jsou např. tradiční řemesla (např. perleJářství), tovární výroba
(zvl. elektrotechnika) nebo významní rodáci. Vedle toho se také předpokládá
existence prostor pro výstavní činnost.
Zde by byly příležitostně vystavovány
ostatní sbírkové soubory muzea, které
nenajdou uplatnění ve stálé expozici
(a běžně jsou k dispozici jen individuálním zájemcům ke studiu), případně
výstavy převzaté z jiných muzeí (tzv.
putovní výstavy). Lze ale uvažovat také
o vhodných výstavách jiného druhu - výstavy galerijní, prezentace činnosti zájmových sdružení ve městě atd. Na rozdíl od předchozí varianty se vedle stálé
expozice nabízí možnost přivést do muzea návštěvníky opakovaně na vždy nové
a nové programy.
83. schůze rady města se konala
23. ledna 2006
Radní vzali na vědomí:
- změnu platových tarifů u ředitelů přeloučských škol a školských zařízení
- změnu platových tarifů s platností od

!

1. 1. 2006 u vedoucích příspěvkových
organizací
- výpověX PhDr. Svatavy Krpatové ze
smlouvy o správě městských bytových
a nebytových domů k 31. 7. 2006.
- souhrnný seznam pohledávek Města
Přelouče sestavený ke dni 31. 12. 2005.
Dále se radní podrobně seznámili
s připravovanou rekonstrukcí ulice Pražská, Masarykovo nám. a ulice Hradecká. První etapa se plánuje na březen.
Velitel městské policie podal informaci
o finanční náročnosti v případě zabudování parkovacích automatů. Radní svými hlasy rozhodli, že tento úsek bude
osazen parkovacími automaty. Na své
nejbližší schůzi se bude komise bezpečnostní a dopravní zabývat návrhem
systému placení parkovného ve středu
města (část ulice Pražská a Hradecká)
s přihlédnutím k zajištění zásobování
dotčených obchodů a parkování soukromých vozidel vlastníků dotčených nemovitostí.
Jak jsme vás již několikrát v měsíčníku informovali, poplatek za odložení
odpadu se podle zákona bude neustále
zvyšovat a půjde z kapsy nás všech. Je
rozdíl zaplnit popelnici obaly od užitkových předmětů nebo biologicky rozložitelným odpadem, aJ už jsou to slupky
z ovoce a zeleniny nebo listí ze zahrádek.
Firma SOP nabízí městu roční pronájem
nádob na tento bioodpad za cca 120 Kč/
/nádoba. Radní se dohodli, že v průběhu měsíců únor a březen by byli písemně
vyzváni majitelé domů, kteří v případě
zájmu o zapojení do tohoto systému obdrží zdarma 120 litrovou, barevně odlišenou nádobu na odpad. Po roce užívání
by došlo k vyhodnocení tohoto způsobu
třídění.

A co to vlastně biologický odpad je?
Do hnědého kontejneru na bioodpad:
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Stalo se
" 9. ledna jednala starostka s ved. odboru Strategického marketingu Synthesia Semtín Bc. Rubešem. Vzhledem k tomu,
že se starostka kriticky vyjádřila o způsobu informovanosti
města při poslední havarii v Synthesii, jednalo se o novém
způsobu informovanosti o mimořádných událostech. Výsledkem jednání je, že starostka získala propojení na Horkou
linku Synthesie, a tím možnost získat okamžité informace
v případě mimořádných událostí v Synthesii.
" 12. ledna navštívil místostarosta města společně s předsedou
komise SPOZ panem Jarolímem nejstarší občanku Přelouče
paní Annu Kotasovou u příležitosti jejich 104. narozenin.
" 16. ledna jednala starostka a ved. odboru SMI p. Myška na
Vojenské ubytovací správě v Pardubicích. Důvodem jednání je snaha města získat do vlastnictví bezúplatně od státu vojenské objekty, které již armáda na katastru města nevyužívá.
" 16. ledna se sešla starostka a ved. odboru SMI se zástupci oddílu kuželek v Přelouči. Jednalo se o havarijním stavu
budovy kuželny, která je majetkem města, a hrozícím nebezpečí ukončení činnosti tohoto sportovního oddílu. Definitivní rozhodnutí o zařazení potřebné částky do rozpočtu
města na rekonstrukci kuželny učiní zastupitelé na zasedání dne 2. 2. 2006.
" 17. ledna se starostka zúčastnila mimořádného zasedání
zastupitelstva Hradeckého kraje svolaného k otázce výstavby spalovny v Opatovicích (zastupitelstvo města Přelouče
čeká rozhodnutí o event. vstupu města do spol. EVO, která
podporuje a připravuje výstavbu nové spalovny).
" 18. ledna se starostka zúčastnila porady zástupců obcí sdružených v mikroregionu Podhůří Železných hor. Hlavním bodem jednání bylo využití získané dotace na výrobu propagačních materiálů pro členské obce.
" 19. ledna se starostka zúčastnila porady starostů pověřených obcí z celé republiky svolané ministrem Bublanem do
Benešova. Projednávaly se aktuální změny v oblasti státní
správy, které musí jednotlivé obce zabezpečit.
" 20. ledna navštívil místostarosta města s vedoucí školského odboru přeloučské základní školy při průběhu zápisu
do 1. tříd.
" 24. ledna zasedal tajemník MěÚ v odborné porotě pro udělování dabingových cen v Praze.
" 25. ledna předsedal místostarosta města výběrové komisi na
obsazení místa zkušebního komisaře a referenta dopravních přestupků.
" v průběhu ledna odbor školství zkontroloval a předal výkazy spojené s ukončením účetního roku 2005 za 27 škol
a školských zařízení správního obvodu Přelouč nadřízeným
orgánům. Proběhla kontrola ročních výkazů P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství. Účetní závěrky přeloučských Š/ŠZ byly předány prostřednictvím automatu na OŠMS KrÚ Pk. Za celý správní obvod
byly zkontrolovány veškeré neinvestiční dotace a tabulky
finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu. Proběhly
také přípravy rozpočtu na rok 2006 spojené s výkazy o počtech zaměstnanců škol a školských zařízení za celý správní obvod.
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Ředitel Technických služeb
města Přelouče
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

SPRÁVCE
AREÁLU SPORTOVIŠTĚ
V PŘELOUČI
Platové zařazení: platová třída 5
(podle nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
ve znění pozdějších změn)

Předpoklady
Uchazeč musí být fyzická osoba, která je:
- starší 18 let
- občanem České rep. s trvalým pobytem na území ČR
- je způsobilá k právním úkonům a je bezúhonná.

Další požadavky a vlastnosti
Vyučení a praxe v technickém oboru a v oblasti údržby
výhodou, rovněž řidičský průkaz min. skupiny „B“ a bydliště na území města, resp. místních částí. Dobrý zdravotní stav, fyzická kondice, pracovitost, svědomitost a samostatnost. Předpoklad nástupu nejlépe od 1. 3. 2006,
max. k 1. 6. 2006.

Písemná přihláška musí obsahovat
Jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození,
místo trvalého bydliště a stručný životopis se zaměřením na stupeň a typ vzdělání, dosavadní zaměstnání,
odborné znalosti a dovednosti v oboru údržby staveb
a zeleně.

Termín pro podání přihlášky
Do středy 15. února do 14.30 hod.

Způsob podání přihlášky
Písemně nebo osobně v zalepené obálce s označením
„Konkurz - správce“ na adresu:
Technické služby města Přelouče,
paní Zdena Levínská,
Českobratrská 88, 535 01 Přelouč

Termín výběrového řízení
Bude uchazečům písemně upřesněn.
Předpoklad ještě do konce února 2006.
Bližší informace je možné získat u ředitele Technických
služeb města Přelouče na tel. čísle 466 672 527

Přeloučský ROŠT
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Město Přelouč
nabízí občanům, kteří jsou tělesně postiženi
(nebo jejich rodinní příslušníci)
a chtějí vzhledem ke svému postižení usnadnit
a vylepšit bydlení sobě a svým blízkým

BEZBARIÉROVÉ
NÁJEMNÍ BYTY
1 byt - 2+kk velikosti 49,51 m2
(termín 15. 2. 2006)

1 byt - 2+kk velikosti 56,31 m2
(termín 30. 4. 2006)
situované v nových bytových domech v Pardubické ulici,
s termínem dokončení „nejpozději“ květen 2006
(přijímáme žádosti o nájemní byty v souladu
s „Pravidly...“ schválenými Radou města Přelouče).
Pravidla, podmínky a informace:
- sociální odbor - K. Bocianová - 466 094 161

V úterý 17. 1. 2006 v zasedací místnosti MěÚ proběhl pracovní výbor, který iniciovalo VPÚ DECO Praha - projektant nového mostu mezi Valy a Mělicemi. Je to jedna ze staveb souvisejících se splavněním Labe v Přelouči a jejím cílem je zajištění
podjezdných výšek na budoucím splavněném toku - 7 m nad
hladinou řeky. Jednání se zúčastnili mimo jiné zástupci správce vodního toku - Povodí Labe, správce komunikace (SÚS Pardubického kraje), vlastníci pozemků ve Valech a zástupci obou
dotčených obcí.

Upozornění
Pracoviště Státní sociální podpory je od konce ledna přemístěno do nových prostor - přístavby Úřadu práce v Přelouči,
ul. K. H. Máchy.

Příprava na stavbu
pokračuje
Po vydaném územním rozhodnutí začal investor stavby „Nový plavební stupeň Přelouč“ Ředitelství vodních cest ČR společně s projektantem - Aquatis Brno pracovat na další přípravě stavby - dokumentaci pro stavební povolení a pro výběr
zhotovitele. Koncem ledna jednal v zasedací místnosti městského úřadu další pracovní výbor.
Zde se již projednávalo technické
řešení nové stavby - přemostění
silnice II/333 nad stávajícím korytem Labe a novým plavebním
kanálem a dále projekty na přeložky inženýrských sítí v lokalitě
dotčené stavbou. Přítomni proto
byli nejen zástupci města Přelouče a obce Břehy, ale i správci sítí,
zástupci Správy a údržby silnic
Pardubického kraje atd.
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Projektant představil svůj návrh ocelové konstrukce mostu
s betonovou mostovkou a projednal některé technické záležitosti připravované stavby. Ukázka budoucího řešení je na
zákresu nového mostu do fotografie.

Inzerce
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Poplatky zůstávají stejné
jako v loňském roce
Za svoz komunálního odpadu a stejně tak za domácího
miláčka zaplatíme stejně jako v minulém roce. Zastupitelé rozhodli, že výše poplatku za svoz komunálního odpadu zůstane 492 Kč/osobu. Jediná změna proti předchozím letům je,
že od poplatku jsou osvobozeny děti v tom kalendářním roce,
ve kterém se narodily.
Roční poplatek ze psa činí:
a) za prvního psa
v rodinném domku v obvodu města
v ostatních domech v obvodu města
v místních částech města

120,- Kč
- 1 000,- Kč
60,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa
v rodinném domku v obvodu města
v ostatních domech v obvodu města
v místních částech města

180,- Kč
- 1 500,- Kč
90,- Kč

Pokud neuhradíte výše uvedenou
částku, která je stanovena vyhláškou, do konce června 2006 vystavujete se riziku, že zaplatíte až
trojnásobek poplatku.
Platit můžete v hotovosti, převodem na účet 190001425561/0100
nebo poštovní poukázkou, kterou si vyzvednete v pokladně MěÚ,
dveře č. 8.
Pokladní hodiny
Po, St
Út, Čt
Pá

8.00 - 12.00
9.00 - 11.00
9.00 - 11.00

13.00 - 17.00 hod.
12.00 - 13.30 hod.
12.00 - 13.00 hod.

Pod hlavičkou Sdružení Východních Čech se naše město
představilo na brněnské mezinárodní výstavě turistických možností v regionech Regiontour 2006. Návštěvníci měli možnost
podrobně se informovat o zajímavostech 42 obcí, měst a mikroregionů Pardubického kraje. Chod veletrhu však narušilo
oznámení, že je v pavilonu uložena bomba. Návštěvníci sice
museli opustit výstavní prostory, ale po hodině, kdy bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach, se opět vrátili zpět.
Město Přelouč děkuje pekárně Jenta za pekařské výrobky,
které na výstavu věnovala.

Objekty, které nabízí město Přelouč k odprodeji
1. Bytový dům č.p. 2 se stavební parcelou č. 165/1 o výměře 293 m 2
v Přelouči v ulici Pražská.
V přízemí domu se nachází provozovna FOTOGRAFIA, v dalších podlažích
5 bytových jednotek. V současné době
jsou všechny byty i nebytový prostor pronajaty.
Minimální cena za budovu a pozemek
je stanovena na 1 339 900,- Kč.
2. Bytový dům č.p. 17 se stavební
parcelou č. 141 o výměře 510 m2
a bytový dům č.p. 921 se stavební
parcelou č. 900 o výměře 102 m2
v Přelouči v ulici Pražská.
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V domu č.p. 17 se nachází 5 bytových
a jedna nebytová jednotka (opravna
obuvi), které jsou pronajaty.
V domu č.p.921 se nachází 2 bytové jednotky, které jsou pronajaty.
Minimální cena za budovy a pozemky
je stanovena na 2 228 930,- Kč.
3. Budova garáží včetně stavebního
pozemku číslo 1094/6 a budova
bývalé kotelny na stavební pozemku číslo 1094/1 (pozemek je vlastnictvím společnosti Tepelné zdroje, s.r.o.)
Minimální cena za obě budovy a pozemek st.p.č. 1094/6 je 750 000,- Kč, mini-

mální cena za pozemek st.p.č. 1094/1
je 39 050,- Kč.
4. Budova č.p. 57 a pozemky st.p.č. 77
o výměře 575 m2 a p.p.č. 507/3 o výměře 2818 m2, vše v k.ú. Lhota pod
Přeloučí
Jedná se o objekt bývalé mateřské školy ve Lhotě.
Minimální cena těchto nemovitostí je stanovena na 2 967 570,- Kč.
Bližší informace získáte osobně na Městském úřadu Přelouč, odbor správy majetku a infrastruktury, kancelář č. 15, 18,
nebo na tel. 466 094 181, 466 094 182.

Přeloučský ROŠT
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V příjemném domově začíná příjemný život. Své nové bydlení, šité téměř na míru, si mohli koncem ledna prohlédnout
budoucí vlastníci. Stavební firma totiž v jednotlivých bytech
prováděla na přání úpravu vnitřních dispozic a také respektovala individuální vybavení bytů. Klienti po prohlédnutí provedli soupis zjištěných nedostatků, které firma odstraní. První
dvě bytové jednotky se 40 byty tak budou připraveny ke kolaudaci.

!

Most přes řeku Labe, který nedávno poškodil podnapilý řidič, si na opravu ještě nějaký ten měsíc musí počkat. Betonářské práce se totiž nemohou provádět, pokud je teplota pod bodem mrazu. Zábradlí, které bylo poškozeno, má atypické litinové
výplně a jejich odlití bude velmi nákladné.

Přelouč v běhu staletí
Restauracím a kavárnám
se v našem městě daří
Zatímco drobní podnikatelé zavírají své obchůdky s obuví
nebo knihami z nedostatku zájmu ze strany přeloučských obyvatel, restaurací a kaváren v našem městě stále přibývá. Od
ledna je v provozu nová kavárna pod podloubím, vybudovat
restaurační zařízení je záměrem majitele objektu v Hradecké
ulici a v jarních měsících bychom se měli dočkat také otevření restaurace v Občanské záložně. V těchto prostorách se od
roku 1901 vystřídalo už několik nájemců. Od listopadu loňského roku je jím firma Starbuck. Podle slov ředitele J. Motyčky
v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele architektonického návrhu interiéru, přičemž požadovaným cílem je
realizace francouzské kavárny BONSOIR LA CAFÉ, restaurace
BONSOIR RESTAURANT a navazující letní zahrádky.
Podle plánů bude výstavní síň zaměřena na výtvarná díla
nejen našich známých autorů, ale i nadaných studentů vyšších
výtvarných škol. Obsah se bude měnit v měsíčních intervalech,
přičemž každá výstava by měla být zahájena veřejně přístupnou vernisáží s účastí autora a doprovodným hudebním programem.
Vzhledem k záměru vytvořit v prostorách Občanské záložny kulturní a společenské centrum našeho města plánuje firma navrhnout rozšíření nájemní smlouvy o sklepní prostory, ve
kterých by znovu otevřela komorní vinárnu a vinotéku s francouzským vínem (za nečekaně velmi příjemné ceny) z nabídky
internetového obchodu WWW.BONSOIR.CZ. Za nejpodstatnější firma nicméně považuje výsledek dlouhodobého jednání s cateringovou společností GASTRO Žofín, na jehož základě bude
veškerý personál dlouhodobě školen u předních odborníků této společnosti.
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Město Přelouč vydalo
DVD s názvem „Přelouč v běhu staletí“. Jak název napovídá, jedná se o dokument,
popisující dobu od samého
vzniku našeho města až po
současnost. Historické snímky, které tento titul nabízí,
byly zapůjčeny z městského
muzea a pro většinu z nás
budou jistě dosud neznámé.
Komentář u DVD si můžete
jednoduchým přepnutím poslechnout nejen v mateřském jazyce, ale také v anglické a německé mutaci. Tento
dokumentární snímek také vychází v omezeném nákladu
v české verzi na kazetě VHS. Zakoupit si je můžete v Městské
knihovně, Informačním centru INFAK a na MěÚ dv. č. 4. Cena
videokazety - 100,- Kč, DVD - 150,- Kč.
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Městský úřad v Přelouči, oddělení právní, by touto cestou
také chtělo upozornit všechny fyzické a právnické osoby na
některé povinnosti vyplývající z novelizovaných vyhlášek města, a to zejména na úseku místních záležitostí veřejného pořádku a placení místních poplatků za odpad.
Především od 1. 1. 2006 vyplynula z nově přijatých právních předpisů obce všeobecná povinnost oznamovat městskému
úřadu (oddělení právnímu) konání všech
kulturních a sportovních akcí přístupných
veřejnosti (tzn. zejména diskoték, koncertů, představení, turnajů apod.). Ohlásit požadované údaje je třeba písemně a to i formou vyplnění předtištěného tiskopisu,
který je k dispozici na právním oddělení. Od této oznamovací povinnosti jsou
osvobozeny jednodenní sportovní akce,
kdy stanovený čas ukončení takové sportovní akce nepřesáhne 22.00 hod. téhož
kalendářního dne.
Ví-li pořadatel kulturních nebo sportovních akcí, že se tyto budou pravidelně
v příslušném kalendářním roce opakovat,
uvede v oznámení opakující se termíny
a není poté povinen plnit oznamovací povinnost ke každé jednotlivé akci zvlášJ.
Pořadatel nebo jím pověřená osoba
mají též povinnost ohlásit vznik poplatkové povinnosti v rámci vyměřování poplatku ze vstupného vybíraného při pořádané
akci, což lze učinit současně na stejném
formuláři, kterým se oznamuje konání akce, a to buX na právním oddělení nebo na
odboru finančním. Totéž platí u akcí pravidelně se opakujících. Místní poplatek ze
vstupného je splatný do 15ti dnů od pořádání akce, přiznání k poplatku je třeba
podat finančnímu odboru již do 5ti pracovních dnů po skončení akce.
Několik upozornění k placení místních
poplatků za „odpad“ na rok 2006.
Místní poplatek za odpad na rok
2006 ve výši 492,- Kč je opět splatný
nejdéle do 30. 6. 2006, v tomto zůstává lhůta k zaplacení i výše poplatku stejná
jako v roce letošním. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku (tj. např. fyzická osoba se přistěhuje a přihlásí k trvalému pobytu až v dubnu 2006), je třeba
ohlásit vznik poplatkové povinnosti do
30ti dnů od jejího vzniku a poté zaplatit
poměrnou část poplatku podle počtu zbývajících měsíců v tomto roce (tj. v našem
případě od dubna do prosince poměrnou
část za období 9 měsíců) ve lhůtě 3 měsíců od jejího vzniku (tj. od data přihlášení k trvalému pobytu ve městě).
V dalších letech již platí pro uvedeného
poplatníka zásadně obecná lhůta splat-
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nosti daná obecně závaznou vyhláškou
města, tj. zpravidla splatnost do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
V roce 2006 nově platí osvobození
od poplatkové povinnosti na rok 2006
dětí v tomto roce narozených. U těchto dětí rodiče uhradí poprvé poplatek „za
odpad“ až v roce 2007. Pozor! Toto osvobození ovšem nezbavuje rodiče povinnosti ohlásit vznik poplatkové povinnosti u narozeného dítěte, a to nejdéle do 30 dnů
od jeho narození.
Ohlašovací povinnost se plní zpravidla vyplněním tiskopisu „Přihláška
k registraci“, který je k dispozici na
právním oddělení městského úřadu. To
se týká stejně i plnění oznamovací povinnosti v případě zániku poplatkové
povinnosti (např. při odstěhování spojeném se změnou trvalého pobytu v evidenci obyvatel), a to konkrétně na formuláři „Odhláška z registru“. Pokud se
k nám dostavíte, rádi Vám s vyplněním tiskopisů pomůžeme a poradíme i v ostatních
otázkách spojených s placením poplatku,
respektive i s případnými podmínkami pro
uplatnění nároku na osvobození od placení poplatku apod.
K nedoplatkům na místním poplatku
za minulé roky:
Fyzické osoby s trvalým pobytem a fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, které v minulých letech (tj. zejména od r. 2002) opomněly zaplatit poplatek za odpad (týká se i nezletilých dětí),
považujeme za vhodné upozornit na důsledky plynoucí z platné právní úpravy
správy těchto poplatků. Pokud svůj nedoplatek na místním poplatku z předchozích
let nedoplatí, bude jim každý následující
rok vznikat nedoplatek na místním poplatku a z tohoto nedoplatku bude každý rok
vyměřována sankce ve formě několikaprocentního navýšení poplatku. Toto neustálé sankční navyšování je dáno právní úpravou zákona o správě daní a poplatků, který
stanoví pořadí použití přijatých plateb na
úhradu nedoplatků, a to tak, že např. řádně a včas zaplacený místní poplatek za
odpad za rok 2005 v řádném termínu do
30. 6. 2005, se použije nikoliv na úhradu
poplatkové povinnosti v roce 2005, ale
uhradí se z něj dřívější nedoplatky za předchozí roky. Důsledkem tohoto postupu je,

že ačkoliv v námi popsaném příkladu poplatník v roce 2005 zaplatil v plné výši
a včas, přesunutím platby „dozadu“ mu
vznikne nedoplatek právě za rok 2005
a z tohoto nedoplatku se mu bude opět
vyměřovat sankční navýšení. A takto se
bude postupovat i v roce 2006, 2007 a dále. Tedy poněkud zjednodušeně řečeno,
nezaplatí-li poplatník nedoplatek za rok
2005 včetně sankčního navýšení vzniklého posunutím platby v roce 2005 „dozadu“,
použije se včas a ve správné výši zaplacený poplatek v roce 2006 na úhradu navýšení a nedoplatku za rok 2005, čímž ale
vznikne nový nedoplatek za rok 2006
a z něj se opět vyměří několikaprocentní
sankční navýšení, a takto to stále pokračuje v následujících letech (resp. poplatkových obdobích) dál, dokud nebudou
uhrazeny všechny staré nedoplatky. Nutno
podotknout, že dle zákona může být poplatek sankčně navýšen až na trojnásobek (např. z 492,- Kč na 1 476,- Kč).
Dlužná částka na základě uplatnění
tohoto zákonného postupu neustále narůstá a např. u nezletilých dětí, za které
rodiče až do jejich 18 let poplatky nezaplatí, může činit v den jejich osmnáctin až
cca 13 000,- Kč. Nutno ještě podotknout,
že vymáhat tyto nedoplatky lze až 20 let,
za určitých okolností dokonce déle, takže
žádný z našich dlužníků neví dne ani hodiny, kdy u jeho dveří zazvoní soudní exekutor, s kterým již téměř rok velmi úspěšně
spolupracujeme. A co neobstará exekutor,
to budeme exekučními prostředky vymáhat vlastními silami popř. na základě ustanovení nového správního řádu můžeme
nezaplacené pokuty předat k provedení
exekuce celním úřadům. Takže pravděpodobnost, že by se na některého dlužníka
a jeho pohledávku při vymáhání „nedostalo“, je opravdu značně malá.
K vymáhání nezaplacených pokut,
dlužných nájmů, neoprávněných přeplatků na dávkách sociální péče a dále k účinné spolupráci s exekutorem:
V druhé polovině loňského roku bylo soudnímu exekutorovi zatím jen „na
zkoušku“ předáno více než 20 pohledávek vzniklých na nezaplacených pokutách
městské policie, za dopravu, na nájmech
a nezaplacených fakturách a v neposlední řadě též na nezaplacených místních poplatcích. Z těchto pohledávek je již k 1. 1.
2006 uhrazena více než polovina v celkové výši cca 100 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že se spolupráce s exekutorem nanejvýš osvědčila, hodláme v ní se souhlasem
rady města i nadále pokračovat a před-
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pokládáme, že výtěžek z provedených exekucí zabavením movitých věcí v bytě dlužníků nebo prodejem nemovitostí pro vyšší
dlužné částky, zaznamená v letošním roce
podstatný nárůst.
Co se týče absolutních čísel částek vymožených v roce 2005, „přispělo“ svou činností právní oddělení do rozpočtu města
částkou přibližně 1,5 milionu korun. Rozhodně to není částka zanedbatelná a může posloužit k podpoře našeho tvrzení, že

se nezaplacenými poplatky, pokutami, nájmy i fakturami budeme i nadále intenzivně zabývat. Pro srovnání, v roce 2004 byla
vymožena částka přibližně 1 400 000 Kč
a v roce 2003, kdy právní oddělení svou
„exekuční“ činnost zahájilo, částka vyšší
než 1 200 000,- Kč.
Závěrem tohoto článku bych chtěla
v tomto novém roce za naše oddělení vyslovit přání, aby nebylo nutné přistupovat
tak často k soudním žalobám a exekucím,

!

jako tomu bylo dosud. Už i proto, že zde
existuje možnost dohodnout se na splácení dlužných částek, kdy pravidelné a včasné splácení podle daného splátkového
kalendáře v podstatě vylučuje použití exekučních prostředků a žalob.
S přáním příjemného prožití roku 2006
Mgr. Klára Norková
vedoucí právního oddělení
Městského úřadu v Přelouči

Svoz odpadu v místních částech
Upozorňujeme občany místních částí: Klenovka, Štěpánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy na mobilní
svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který se uskuteční v sobotu 11. března v době od 8 do 11.20 hod. podle
stanoveného harmonogramu. Svoz větví proběhne z důvodu
možnosti kácení dřevin do 31. 3. až v měsíci dubnu. O přesném termínu Vás budeme informovat v příštím čísle zpravoda-

je. Bližší informace, týkající se připravovaného svozu spolu
s přesným časovým rozpisem na jednotlivých stanovištích mobilní sběrny v místních částech, budou vyvěšeny na úřední tabuli a na internetových stránkách města Přelouč nebo budou
poskytnuty na odboru životního prostředí, a to buX osobně
nebo telefonicky na čísle 466 768 521. Děkujeme občanům
za spolupráci.

Hasiči přeloučské požární stanice
dostali novou techniku
Hasiči Pardubického kraje požární
stanice Přelouč obdrželi zcela novou mobilní techniku - cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Tatra Terno.
Vozidlo Tatra CAS 24 za více než
8 mil. korun nahradí starší CAS 32 na
podvozku T 815. Ve vozidle je kromě
standardní výbavy zabudováno čerpadlo a monitor s deflektorem. Systém hašení je vysokotlakou i nízkotlakou vodou

na hadice, motorové pily řetězové i kotoučové, protichemické obleky, obleky

Počet obyvatel stejný
jako před dvěma lety
ROK POČET OBYVATEL
(včetně místních částí)

a pěnou. Kompletní sady vyprošJovacího zařízení a elektrický naviják jsou
umístěné v předním nárazníku. Vozidlo
má také ve výbavě elektrocentrálu, osvětlovací stožár, kvalitní turboproudnice, hasicí přístroje, požární sekery, přenosné
žebříky, zdravotní nosítka, hadice, koše

2 / 2006

proti sálavému teplu, přetlakové ventilátory, dýchací přístroje atd.

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8

612
651
585
656
772
762
727
728
638
589
497
054
806
952
975
952

POČTY OBYVATEL PODLE ČÁSTÍ OBCE K 31.12.2005
Část obce
Klenovka
Lhota
Lohenice
Mělice
Přelouč
Škudly
Štěpánov
Tupesy
Celkem

Muži
82
77
95
97
3 987
43
60
27
4 468

Ženy
84
73
102
98
4 006
39
60
26
4 484

Celkem
166
150
197
195
7 989
82
120
53
8 952

Přelouč včetně místních částí 1. 1. 2004 - 31. 12. 2005:
Přistěhovaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstěhovaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Narození . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úmrtí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146
192
67
93
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Trh práce
na Přeloučsku
Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 12. 2005 evidováno celkem
1 180 uchazečů o zaměstnání, což představuje oproti listopadu zvýšení počtu evidovaných o 83 uchazečů. Celková míra
nezaměstnanosti v měsíci prosinec tedy činila v této oblasti
8,17 % (dle původní metodiky). Ke zvýšení nezaměstnanosti
velkou měrou přispěly končící sezónní práce. Mírně se zvyšující nezaměstnanost se očekává i v následujících měsících, neboJ rozmary počasí nedovolí vykonávat některé sezónní práce.

K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např. Selmice (28,33 %), Urbanice (26,32 %), Lipoltice (19,4 %), Břehy (16,22 %), apod. Nízkou míru nezaměstnanosti naopak zaznamenaly obce Svinčany (2,31 %), Sopřeč
(3,85 %), Újezd u Přelouče (4,02 %). V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 7,5 % (což představuje zvýšení počtu nezaměstnaných oproti listopadu o 0,98 %) a z celkového počtu
53 obcí se umístila se svojí mírou nezaměstnanosti na 21. místě.
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
7,16 % s celkovým počtem 5 761 evidovaných uchazečů.
Úřad práce v Pardubicích evidoval v okrese k 31. 12. 2005
celkem 1024 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 5,6 uchazeče. Na Přeloučsku bylo k 31. 12. 2005 hlášeno na ÚP celkem
128 volných míst., z toho 45 v Přelouči. Na jedno volné místo
připadlo v měsíci prosinec celkem 9,2 uchazeče, v Přelouči pak
7,3 uchazeče.

Nad vašimi dotazy
S prvním spadem sněhu se podle ředitele technických služeb začalo s jeho odklízením, ale stížnosti na rychlost úklidu
sněhu se sypaly stejnou rychlostí, jakou padaly sněhové vločky na silnice a chodníky. „Žádný stroj na odklízení sněhu
jsem neviděl ani odpoledne!“ sdělovali si chodci navzájem...
Zda byla zvýšena aktivita mechanismů pro odklízení sněhu
jsme se zeptali ředitele technických služeb pana K. Šilhavého.
„Na přelomu roku a nakonec i v celém průběhu ledna si
s námi paní zima opravdu nepříjemně zahrává. Sníh a mráz
má tu nepříjemnou vlastnost, že pokud udeří, tak v celém regionu a nehledí na kapacitní možnosti naší organizace ani
na rozpočet města. Veškeré stávající mechanizmy Technických
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Informace pro uchazeče z ÚP v Přelouči:
# od 1. ledna 2006 došlo k několika změnám v zákoně číslo 435/2004 Sb.
# Nejdůležitější změnou v povinnosti uchazeče je:
$ povinnost oznámit úřadu práce nástup do zaměstnání
nejpozději v pracovní den předcházející dni, který byl
sjednán jako den nástupu do zaměstnání včetně nástupu do zaměstnání, které nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a do 8 kalendářních dnů
doložit vznik pracovněprávního vztahu (např. pracovní
smlouvou, dohodou o pracovní činnosti).
# Od počátku roku 2006 se do náhradních dob zaměstnání
pro účely vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti započítává i doba soustavné přípravy na budoucí povolání,
a to v maximálním rozsahu šesti měsíců. Tato změna se
dotkne především čerstvých absolventů.
# Lidé starší 50 let, kteří se zaevidují na úřadu práce, už nemusí prokazovat délku účasti na důchodovém pojištění pro
účely prodloužení podpůrčí doby. K tomu, aby mohli pobírat podporu v nezaměstnanosti déle (uchazeči nad 50 let
9 měsíců, uchazeči nad 55 let 12 měsíců), bude úřad práce brát v potaz jen jejich věk.
Ke změnám došlo i v zásadách pro poskytování příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti (podrobnější informace podá Leoš
Malina, Úřad práce Přelouč, tel. 466 958 827).

Informace pro firmy a organizace:
# Nezapomeňte, že zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je v § 83 zákona číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti uložena povinnost oznámit místně příslušnému úřadu práce plnění
povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění.
# Termín podání oznámení je do 15. února 2006.
# Bližší informace naleznete na webové stránce Úřadu práce v Pardubicích http://portal.mpsv.cz/sz/local/pa_info, nebo na tel. čísle 466 751 133 pan Cirkl.
Leoš Malina, DiS.
vedoucí pobočky

služeb (vozidlo Renault s čelní radlicí a sypačem, traktor s vlečnou radlicí a dvě multikary M 26 v zimní úpravě) byly a jsou
plně nasazeny, včetně pracovníků a vozidel zajišJujících ruční údržbu v místech, kam se technika nedostane. Vzhledem
k rozsahu území, které spadá pod naši správu (město a sedm
místních částí), opravdu nejsme schopni být touto kapacitou
všude najednou. Plán zimní údržby stanovuje priority (trasy
autobusových linek, frekventované komunikace a chodníky atd.)
a časové limity pro zmírnění závad způsobených zimními povětrnostními podmínkami, včetně přesných záznamů o skutečně provedené údržbě. V souladu s tímto plánem je prováděna
i zimní údržba v této sezoně. Upřednostňujeme mechanické
odklízení sněhu s následným posypem inertními (nechemickými) materiály, ale bohužel se nevyhneme ani použití soli
při vzniku specifických podmínek. Je to často nekonečná „sisyfovská“ práce. Ke konci ledna jsme spotřebovali již tolik posypového materiálu, jako za dvě poslední zimní období! A po-

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace
kud občané v danou chvíli neregistrují naši činnost přímo ve
městě, věřte, že pracujeme na sjízdnosti a schůdnosti cest v našich integrovaných obcích Štěpánově, Lohenicích, Tupesích
atd. I tam mají lidé právo
na alespoň základní zimní údržbu. Pokud mohu
objektivně porovnat stav
komunikací v okolních
obcích a městech, musím
konstatovat, že Přelouč je
udržována nadstandardně
a na všech komunikacích
je proveden alespoň částečný zásah ke zmírnění,
(nikoli odstranění) závad
způsobených zimními vlivy. Za to bych chtěl i touto cestou poděkovat všem
zaměstnancům Technických služeb, za jejich nasazení v denních i nočních
službách za sněhu, či mrazu. Rovněž strážníkům Městské policie za operativní informace a všem občanům za trpělivost,
shovívavost a objektivitu v těchto náročných zimních podmínkách. A zároveň se omluvit za lokální nedostatky, které
byly jistě po upozornění ze strany obyvatel, či představitelů
města, odstraněny. Všichni se musíme vrtochům přírody nějak přizpůsobit. My zvýšenou pracovní činností a občané
opatrností při chůzi a jízdě po zimních komunikacích.“

!

Boty sněhem zaváté a namrzající sníh na stromech neodradil
od procházek zimní přírodou. Kdo zašel dál, mohl si z klenovského lesa odnést i houby penízovky.

Zatímco řidiče trápilo husté
sněžení, obyvatelé Klenovky
se už nemohli zimních radovánek dočkat. Plochu fotbalového hřiště vyzdobili obrovskými sněhovými sochami.

Inzerce

Nad klesající rtutí teploměru jásaly především děti, které se
těšily na bruslení na Račanském rybníčku.
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Městská policie informuje
Nejdříve připomínám, že jako každoročně, počínaje dnem 2. února
v 18.00 hodin, v sále Sokolovny v Přelouči, 3. patro, je strážníky pořádán kurz - SEBEOBRANA PRO ŽENY A DÍVKY. Obsahem kurzu je nejen nácvik sebeobranných technik, ale dále teoretická průprava právních norem - nutná obrana, krajní nouze, základy první pomoci. Kurz
bude probíhat pravidelně, každé úterý a čtvrtek od 18.00 hodin.
Dále uvádím porovnání počtu přestupků v roce 2005 s rokem 2004:
Celkový počet událostí řešených MP vzrostl oproti loňskému roku téměř
o 80 %! Z 2497 roku 2004 na 4502 roku 2005!
Velký nárůst těchto přestupků byl zaviněn nerespektováním objízdné trasy při budování kruhového objezdu v Přelouči. To se také odrazilo na uložených blokových
pokutách.

Dále bylo pro Policii České republiky zadrženo a předáno 32 osob podezřelých
ze spáchání trestného činu, z území města bylo odstraněno 16 vraků motorových
vozidel a uskutečnilo se 8 odtahů motorových vozidel.
Ostatních přestupků (mimo dopravy) bylo zjištěno 460. Oproti předcházejícímu
roku, kdy byl stav 396, je tento nárůst v rozumných mezích, činí pouze 16 %.
Počty přestupků neustále rok od roku stoupají. Více než polovinu jich strážníci
odhalí vlastním šetřením. Počet událostí stoupl o 80 %, na blokových pokutách bylo
vybráno rovněž o 80 % více!
V letošním roce nás však čeká mnohem složitější plnění úkolů. Jednak v oblasti
Zákona č.379/2005 Sb. - Opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a dále v oblasti Zákona číslo
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Oba zákony nás opravňují k řadě úkonů, které jsme dříve provádět nemohli. Co
přinesou, ukáže čas. Věřím, že budou ku prospěchu všech občanů všichni strážci
zákona je dokážou ochránit před jakýkoli protiprávním zneužitím.

A nyní již k událostem od 20. prosince 2005 do 20 ledna 2006.
% dne 22. 12. v 1.40 hod. jsme vyjížděli
do jednoho z barů, kde se strhla rvačka mezi hosty. Po příjezdu hlídky byli
zklidněni a jelikož nedošlo ke zranění ani ke škodě na majetku, účastníci nechtěli podat trestní oznámení
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a potyčka byla vyřešena důraznou domluvou.
% dne 23. 12. v 3.30 hod. dozorčí MP
zahlédl na kameře u nadjezdu skupinku tří osob, která se bavila kopáním do patníků u silnice. Když je hlíd-

ka dostihla zapírali, že oni to nebyli,
ale záznam z kamery jasně dokázal
jejich vinu.
% dne 23. 12. v 14.10 hod. nám bylo
nahlášeno odcizení osobního vozu
v prostoru Pernštýnského náměstí. Dozorčí MP začal pomocí kamerového
systému pátrat po odcizeném vozidle
a po několika minutách jej nalezl v ulici ČSA. ŠJastný majitel vozu si vzpomněl, že byl ještě na poště a auto zanechal tam, takže jeden „trestný čin“
byl objasněn.
% dne 25. 12. v 17.10 hod. jsme vyjížděli do Hradecké ulice, kde občan nahlásil poškození vchodových dveří
a následně rvačku pachatele s obyvateli domu. Po příjezdu na místo muselo být proti pachateli použito donucovacích prostředků, jelikož zranil
jednoho muže a nechtěl se ani po
marných výzvách strážníka uklidnit.
Dále se snažil z místa uprchnout a tak
skončil s pouty na rukou a byl předán hlídce PČR pro podezření z trestného činu.
% dne 26. 12. v 23.05 hod. jsme pomocí kamerového systému zjistili pachatele poškození mostu přes Labe,
který v opilosti naboural s nákladním autem do obou stran mostu a potom s poškozeným a neosvětleným
vozidlem ujížděl. Okamžitě byl požádán o pomoc kolega z městské policie Lázně Bohdaneč, který zaznamenal ujíždějící vozidlo ve směru do
Hradce Králové. Náš dozorčí poté oznámil trasu policii do Hradce Králové,
kde na něho již čekali a následně ho
zadrželi. Řidič měl v krvi 1,6 promile
alkoholu.
% jak již jsem uvedl v minulém čísle,
vánoční svátky až na výše zmiňované události proběhly poměrně v klidu,
jako každý rok jsme zajišJovali nerušený průběh půlnoční mše a ohňostroje na Silvestra.
% dne 27. 12. v 13.10 hod. opět nákladní automobil boural, tentokráte ale
pouze do lampy veřejného osvětlení
u horní benzinové pumpy. Hlídka na
místě zajistila pachatele, opravu lampy a následné předání věci PČR - oddělení dopravních nehod.
% dne 28. 12. v 21.20 hod. nám pozorný občan nahlásil poškození kruhového objezdu nadměrným nákladem.
Ihned byl informován operační PČR,

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace
neboJ tyto náklady mají nahlášené trasy podle potřebných povolení. Téměř
okamžitě byla zjištěna firma a pachatel, a tak úhrada za vzniklé škody bude hrazena z jejich kapsy.

hudební produkci ukončili a k dořešení jsou předvoláni.
% 9. 1. v 10.30 hod. je hlídka opětovně
přivolána k řešení drobné krádeže
v marketu Penny.

% dne 1. 1. 2006 v 2.20 hod. jsme vyjížděli společně s hlídkou PČR Přelouč
a Chvaletice do jednoho z barů, kde
si společnost slavící Silvestr „přestala
rozumět“ a pustilo se zde do rvačky
asi 15 lidí. Společnými silami byla situace zklidněna a případ si převzala
k dořešení PČR z důvodu spáchání
hned několika trestných činů.
% dne 4. 1. v 22.50 hod. jsme byli přivoláni do ulice ČSA, kde v jednom z bytů docházelo k rušení nočního klidu
již podruhé za deset dní. Jako v prvním případě hlídce nikdo neotevřel,
hluk ale ihned přestal. Přestupek tak
bude předán k dořešení přestupkové
komisi, neboJ v prvním případě důrazná domluva nepomohla.
% 6. 1. v 00.30 hodin hlídka řešila obdobný případ, kdy si opět skupinka
mladíků udělala z vypůjčeného bytu
diskotéku. Po příjezdu byli zklidněni,

!

žádáni kolegy z PČR o pomoc při pátrání po ženě, která oznámila na linku 158, že skočí na nádraží pod vlak.
Obě hlídky začali pátrat v kolejišti a to
v obou směrech na Prahu a Pardubice. Ženu jsme nalezli v kolejišti u bývalé AOZ a odtud putovala do rukou
lékařů psychiatrického oddělení nemocnice v Pardubicích.
% dne 20. 1. v 17.45 hod. jsme vyjížděli
do Penny, kde zadrželi zloděje. Po příjezdu jsme zjistili, že se jedná o nezletilou dívku a tudíž bude přestupek
odložen. Informován bude však sociální odbor Městského úřadu, aby si
promluvili s rodiči o výchově jejich
dcery.
Toto je přehled zajímavějších událostí
z naší práce za uvedené období.

% dne 12. 1. v 14.15 hod. jsme pomáhali občanům v jednom patrovém domě, kdy zůstali ve výtahu mezi patry
a nemohli se dovolat pomoci. Byl ihned
zajištěn opravář a tak se uvěznění dostali ven během krátké doby.
% dne 16. 1. v 23.40 hod. jsme byli po-

Ještě připomínám naše telefonní čísla: 466 959 660, tísňová linka 156, fax:
466 094 104, mobilní tel.: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz
Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč

Inzerce
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AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Tříkrálová sbírka
První lednový týden r. 2006 patřil koledníkům. Zúčastnili jsme se ho již tradičně také my - žáci 8. a 9. tříd Základní školy na Masarykově náměstí. Před
celou akcí jsme se trochu dohadovali,
kdo s kým, kam a do jakých vesnic půjde nebo pojede. Lidé byli štědří a pokladničky se plnily. Jak nám sdělila ředitelka Charity Přelouč p. Zd. Kumstýřová,
výsledek celé akce byl velmi dobrý. Vybralo se celkem 73 562,- Kč.
Jsme rádi, že jsme mohli také pomoci.
žáci 8. a 9. tř.

Zápis
V pátek 20. ledna proběhl ve škole
zápis do 1. tříd. Mezi 14.00 až 18.00 ho-

Při vlastním zápisu budoucí školáci
prokazovali znalost barev, písmen, číslic a během rozhovoru p. p. učitelky sledovaly i jejich správnou výslovnost. Za
svůj výkon byli odměňováni drobnými
dárečky.
V platnost vstoupil nový školský zákon a s ním i správní řád, který přináší
určité administrativní změny. Rodiče jsou
povinni si podat žádost o přijetí dítěte
k základnímu vzdělávání (rodiče tak učinili u zápisu). Na tuto žádost musí být vydáno ředitelkou školy rozhodnutí o přijetí.
Upozorňujeme rodiče, že rozhodnutí budou vydávána proti podpisu až do
10. února (v kanceláři školy denně od
8.00 - 15.00 hodin).
V případě potřeby lze získat informace na tel. čísle 466 953 156 nebo
466 958 826.
Mgr. K. Pokorná

uskutečnit koncert RošJáku, proto si tuto příležitost vynahradíme
až nyní, v době
Vánocům vzdálenější. Na soustředění jsme dopilovali program koncertu s vánočním
připomenutím,

ŽIVOT DĚTEM
Již několik let je na naší škole tradicí spolupráce s občanským sdružením
ŽIVOT DĚTEM.Cílem spolupráce je svým
malým příspěvkem pomoci dětským zařízením v ČR, pečujícím o nemocné a postižené děti. Letošní výtěžek celorepublikové sbírky je určen pro Pediatrickou
kliniku UK a FN Motol, Ústav pro matku
a dítě v Podolí, JIP Fakultní nemocnice
v Brně a další dětská oddělení nemocnic v ČR.
Letos jsme mohli pomoci zakoupením magnetek s obrázky pejsků a koček
a s logem sdružení. Zájem byl obrovský,
jen na naší škole bylo prodáno 250 magnetků v celkové hodnotě 6 250 Kč.
Z projektu a spolupráce na něm mám
opravdovou radost a děkuji tímto paní
M. Křepelkové (předsedkyni občanského sdružení Život dětem), že oslovila i naši školu, a také žákům třídy 8.A, kteří se
na prodeji magnetků převážně podíleli.
Veronika Pokorná

PĚVECKÝ SBOR ROŠŤÁK
dinou nás navštívilo v doprovodu svých
blízkých přes 50 dětí. Všichni trpělivě čekali v dlouhé frontě než na ně přijde řada. Aby jim čas lépe utíkal, mohly si děti
zahrát na počítači, dívat se na video, malovat nebo si pohrát se stavebnicí. Pokud rodiče projevili zájem o prohlídku
školy, byla jim umožněna.
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odjel v neděli 22. 1. 2006 na třídenní
soustředění do klidného prostředí PENZIONU V KOLESÁCH. Cílem soustředění
bylo nejen upevnit vztahy uvnitř věkově pestré skupiny 25 dětí z 1. - 9. třídy
naší školy. V prosinci, krásném čase, bohatém na kulturní zážitky při adventních
a vánočních setkáních, nebylo možné

který se uskuteční 1. 2. 2006 v 17.00 hod.
v sále Záložny. Všechny, kteří by se chtěli netradičně na začátku února myšlenkami vrátit k milé vánoční atmosféře,
srdečně zveme!
Děkujeme MÚ Přelouč a Radě rodičů SRŠ naší školy za finanční příspěvek, který umožnil toto soustředění.
Za všechny členy sboru sbormistr
Mgr. Veronika Pokorná

Přeloučský ROŠT
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Základní škola
Smetanova ul.
I. pololetí skončilo

Lyžařský výcvik
absolvovali „sedmáci“ ve dvou skupinách a termínech, a to od
7. 1. - 14. 1. v Albrechticích a 14. 1. - 21. 1. v Janově n. Nisou.
Počasí oběma kurzům přálo a ovládat lyže se naučili i nelyžaři.
A že děti odjížděly domů spokojené a plné zážitků, o tom
svědčí následující řádky.

23. 1. proběhl informační den pro rodiče a 24. 1. se konala pedagogická rada, kde byl hodnocen prospěch a chování
žáků. Z 512 žáků školy prospělo celkem 263 žáků s vyznamenáním (I. st. - 198 ž., II. st. 65 ž.)

Zápis děti do 1. třídy
je pro předškoláky mimořádnou událostí. Do budovy I. st. v Kladenské ul. děti přicházely v pátek 20. ledna v doprovodu rodičů i prarodičů, aby ve vyzdobených třídách odpověděly na
zvídavé otázky paní učitelek na „velké“ škole pod dohleden večerníčkových pohádkových postaviček. Zapsáno bylo 47 žáků,
které v září uvítají ve dvou 1. třídách pí uč. Mňuková a p. uč. Nový.
Kalousková

Holkám ze 7.B to sluší i na lyžích

Lyžák
Bílá barva - to je sníh,
bílá barva - to je smích,
bílá barva - to je zima
a ta zima
ta je prima!
Naše heslo každý zná:
„Lyže jsou věc báječná!“

Severák je prima,
i když je tu zima.
Za okny sype se sněhová nadílka,
z kopce se řítí Míša a Katynka.
Vaří tady skvěle,
a pak hupsa do postele.
Míša Nalezinková, 7.A

Městská policie
....jestlipak to brácha zvládne?

Tříkrálová sbírka
probíhala i letos, a to v prvním lednovém týdnu. V roli tří králů
se jí zúčastnilo i několik skupin dětí z naší školy, které jste v doprovodu dospělých z přeloučské Charity mohli vidět a přispět
do pokladniček nejen v Přelouči (dopoledne i odpoledne), ale
i v okolních obcích. Výtěžek sbírky byl celkem 73 562 Kč a žákům patří poděkování za jejich pomoc při sbírce.
V. Jelínková

uspořádala během ledna několik seminářů pro žáky I. stupně
(např. s tématy Dopravní výchova, Ochrana zvířat aj.) i pro některé ročníky II. stupně (př. Právo a morálka, Přestupky dětí,
Trestné činy). Probíraná témata děti velmi zaujala. Tato zdařilá akce bude pokračovat ještě v průběhu dalších dvou měsíců.
VJ

Soutěž v angličtině
V průběhu ledna se na naší škole konala třídní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Do soutěže se zapojilo celkem 80 žáků. Nejlepší se 23. 1. a 24. 1. utkají ve školních kolech.
Všichni prokázali dobré znalosti i schopnosti hovořit anglicky
na různá témata.
Vítězi se stali v kategorii žáků 6. a 7. tříd - Markéta Vahovská, v kategorii 8. a 9. tříd - Radim Knížek a Tomáš Husák. Ti
budou počátkem března reprezentovat školu v okresním kole
soutěže v Pardubicích.
E. Horáková

Kultura v 1. pololetí

Jedna ze skupin koledníků při Tříkrálové sbírce
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Během pololetí žáci naší školy absolvovali celou řadu kulturních akcí. Jen namátkou: 16. 9. žáci 7.A a 8.C zhlédli na pardubickém zámku drama Romeo a Julie, 26. 9. žáci 1. - 5. tříd
divadlo Kašpárek v Záložně, v prosinci všichni žáci film Anděl
Páně, v lednu navštívily 1. ročníky VČD Pardubice, kde zhlédly
Doktorskou pohádku.
Žáci 7. - 9. tříd zhlédli několik představení (např. Král Colas
Kolikátý, Úžasná svatba) ve VČD v rámci předplatného.
J. Klečková
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Mateøská škola Kladenská Pøelouè vyhlašuje od 1. 2. do 2. 3. 2006

Zápis

do mateøské školy na školní rok 2006/2007
Školní vzdìlávací program MŠ

Doplòují tyto aktivity školy:

Všechny akce probíhají v dobì pobytu dìtí v mateøské škole pod vedením uèitelek. V pracovních dnech jsou pøihlášky
k vyzvednutí na všech tøídách MŠ od 8.00 do 15.00 hodin. Pìtileté dìti mají ze zákona pøednost pøijetí do mateøské školy.
Dodrujte proto termín zápisu.
V týdnu od 6. 2. do 10. 2. je v MŠ týden otevøených dveøí. Mùete si k nám pøijít pohrát a prohlédnout naši školku.

Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2005 - 2006
od 5. ledna do 5. března
Náš cíl: děláme vše pro to, aby naše děti byly v duševní a tělesné pohodě,
domů odcházely spokojené, plné nových zážitků a poznatků
Co nabízíme:
1. Klidné rodinné prostředí
2. Vzdělávání dětí podle Rámcového programu se zaměřením na tradice a čtyři roční období „Hrajeme si celý rok“
3. Individuální přístup ke každému dítěti
4. Půldenní vycházky do přírody s baJůžky
5. Úzkou spolupráci se základní školou
6. 1 krát ročně celodenní výlet
7. Preventivní zubní prohlídky
8. V rámci vzdělávání návštěvu hvězdárny v Hradci Králové
9. Hru na zobcovou flétnu
10. Výtvarný kroužek
11. Seznamování se základy anglického
jazyka
12. Masopustní karneval
13. Předplavecký výcvik v bazénu v Chrudimi
14. Vítání jara
15. Den dětí
16. Návštěvy divadelních a filmových představení
17. Besídky pro rodiče a veřejnost
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Zveme rodiče a děti na prohlídku mateřské
školy, podrobné informace podáme denně
od 7.00 do 16.00 hod. v mateřské škole
nebo na tel. 466 672 019.
- rodiče obdrží přihlášku, kterou vrátí vyplněnou do mateřské školy nejpozději do
5. 3. 2006
- na nevrácené přihlášky nebude brán
zřetel
- ředitelka mateřské školy vydá rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení, tj. nejpozději do 4. 4. 2006
- pokud přesáhne množství vrácených přihlášek počet míst v MŠ, rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy ředitelka školy podle směrnice č. 1/2005
- v případě, že přijaté dítě v termínu uvedeném na přihlášce z jakéhokoliv důvodu do mateřské školy nenastoupí, rodiče
to neprodleně nahlásí ředitelce mateřské
školy
- k zápisu se dostaví i rodiče, kteří chtějí
své děti přihlásit do MŠ v průběhu školního roku
Ladislava Bukovská

Mateřská škola Přelouč Za Fontánou
dosáhla koncem minulého roku úžasného
úspěchu. Pod vedením paní učitelky Klára
Linhartové zde funguje výtvarný kroužek,
kde naše děti rozvíjejí svoji fantazii a umělecké sklony.
U příležitosti Večerníčkových narozenin se
děti zúčastnily celostátní soutěže, pořádané
Českou televizí. A poslyšte, co nám o výsledcích soutěže napsal sám Večerníček:
„Milé děti a milé paní učitelky z mateřské
školy v Přelouči, moc Vám děkujeme za
obrázky, které jste nám poslali do soutěže k narozeninám Večerníčka. Dostali jsme
jich skoro dva tisíce. Pro Večerníčka bylo
moc těžké vybrat ty nejhezčí, protože všechny byly nakresleny pečlivě, s radostí a láskou. Dlouho nad všemi přemýšlel, ale protože to byla soutěž, tak nakonec vybrat
musel. Obrázek z Vaší mateřské školy se
sice neumístil na prvních dvou místech,
ale byl jako jeden z nejhezčích hned na
bronzové příčce. Což je úžasný úspěch, protože za vámi zůstalo ještě nejméně 1997
dalších soutěžících. A tak Vám moc a moc
gratulujeme.“
Ladislava Bukovská, řed. školy

Přeloučský ROŠT

Přeloučské školství

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

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

POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

letní tábor

- základy práce s počítačem

Krkonoše - Bratrouchov

7. 3. 2006 - JAK NA POČÍTAČ
ovládání počítače pomocí myši a klávesnice
základní počítačové pojmy
spouštění programů

14. 3. 2006 - TEXTY V PC
napsání a úpravy textu
tisk vytvořeného dokumentu
základy textového editoru MS Word

!

Termín: 10. 7. - 19. 7. 2006
Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč od února 2006.
Cena letního tábora je 2 800,- Kč - v ceně je zahrnuta
doprava, strava, ubytování, pojištění, vstupy.
Rádi zodpovíme všechny dotazy.
Pozor! Kapacita tábora je omezena, proto neodkládejte přihlášení svého dítěte.

21. 3. 2006 - INTERNET A E-MAIL
práce s internetem
založení vlastní e-mailové schránky
používání elektronické pošty

28. 3. 2006 - SAM SOBĚ ÚŘEDNÍKEM
zákony na portálu veřejné správy
orientace ve struktuře úřadů
elektronický podpis a jeho využití
elektronická podání

Příměstský tábor
pro děvčata a kluky
od 1. třídy ZŠ
Termín: 24. 7. - 28. 7. 2006 a poslední týden
o prázdninách 28. 8. - 1. 9. 2006
Cena tábora: 400,- Kč

Základní umìlecká kola v Pøelouèi - výtvarný obor
si dovoluje pozvat vechny své pøíznivce z øad rodièù i irí veøejnosti
na výstavu dìtských prací s názvem

Vystavená díla jsou výsledkem èinnosti za uplynulé pololetí
tohoto kolního roku. Vznikla v rámci výuky na místní Základní umìlecké kole, pod vedením mladých uèitelù Lenky
Polívkové a Jana Vojtíka, kteøí pùsobí na zdejí ZU prvním rokem. Hlavním tématem této zimní výstavy s témìø
jarním názvem jsou kvìtiny. Malé, velké, tlusté, tenké, hodné i trochu rozzlobené.
Návtìvníci budou mít monost spatøit práce ákù ve vìku
od 4 do 20 let v irí kále technik a pojetí. Od klasické studijní kresby a modelovaní po zpùsoby øeení témìø avantgardní.
Máte-li jen chvilku èasu, pøijïte se jisto jistì podívat v dobì
od 9. do 17. února do budovy Základní umìlecké koly
v Pøelouèi na zmiòovanou výstavu. Rádi Vás tu pøivítáme.
Vernisá výstavy probìhne ve ètvrtek 9. února v 17 h.
Dále se mùete pøijít podívat kadý pracovní den (mimo pátek) od 14 - 18 h.
Na vechny návtìvníky a pøíznivce se tìí jak uèitelé ZU,
tak vechny nae dìti.
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Sraz účastníků Příměstského tábora je vždy v 9.00 h.
v DDM v Přelouči. Přihlášky si můžete vyzvednout
v DDM Přelouč každý den od 8.00 do 16.00 hodin.
Přihlásit se musíte do 30. 6. 2006, při odevzdání přihlášky zaplatíte i výše uvedenou cenu tábora.
Těšíme se na vás.
Pedagogičtí pracovníci DDM Přelouč

INDIÁN
- Zruč nad Sázavou
Termíny: I. běh: 2. 7. - 15. 7. 2006
II. běh: 15. 7. - 28. 7. 2006
Každý běh je připravován pro děti ve věku 7-15 let
v počtu asi 40 účastníků.
V táboře není zavedena elektřina, pitná voda je vedena z městského vodovodu. Vyplněnou závaznou
přihlášku a doklad o zaplacení je třeba odevzdat
nejpozději do 30. 4. 2006 v DDM Přelouč.
Cena tábora: 2 900,- Kč
Přihlášky obdržíte od 1. 2. 2006 v DDM Přelouč každý den od 8 do 17 h., na požádání zašleme poštou.
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Inzerce
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Inzerce
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Anketa

ANKETA
U zápisu jsem byla tolikrát, že by mi
na to nestačily prsty na obou rukách.
Ne, že by rodiče žádali o odklad mé školní docházky (ono se to tenkrát nenosilo
a ještě k tomu jsem se narodila v listopadu, takže jsem byla beztak skoro sedmiletá), ale řízením osudu jsem se dostala na druhou stranu katedry, a tak
dětí, které za mého učitelování přisly
k zápisu, by byl úctyhodný zástup. Teda
Františka Filipovského, to zas nepamatuju, to ne.
Poslední dobou je v módě připravovat velkolepé pohádkové - veselé i strašidelné akce - dlužno podotknout, že se
většinou líbí - děti si pohrají, projeví se
jejich talent, průbojnost nebo plachost,
sebejistota či nejistota, ale na konci už
sedí pan učitel nebo paní učitelka, nemají ani kouzelnou hůlku, ani na hlavě
korunku, zato v ruce tužku a před sebou
rok od roku narůstající hromádku papírů. A způsobné pozorné děti odpovídají na otázky, přednášejí básničky a já si
v duchu říkám, kde nechali rodiče ty malé uřvance a drzouny, se kterými si my
ve škole ani oni doma nevíme rady...
Na svůj první vstup do školy si pamatuju jen pod vlivem vyprávění rodičů.
Tenkrát byl myslím určen týden, v němž
se měli rodiče s dítětem v patřičném věku dostavit do ředitelny. Zápis sice nebyl
v pohádkovém duchu, ale po vstupu do
ředitelny jsem uviděla smrJáka. Vysoký
hubený kostnatý muž s bílými vlasy. Nemohl být tak moc starý, jak na mě zapůsobil, protože řediteloval ještě v době, kdy jsem odcházela na gymnázium.
Ale že jsem se představila jako Věruška,

to mi můj táta s posměchem předhazoval ještě v dospělosti. Proč si rodiče myslí,
že jejich nejstarší potomci se narozením
sourozenců stávají dospělými?
Pamatujete se na zápis…
Muž - 31 let
Pamatuju si, že mi rodiče kladli na
srdce, kdybych měl náhodou nakreslit postavu, že musí mít na rukách pět prstů.
A tak ty hrábě měly pět kolíků...
A pak jsem měl nakreslit strom. - Jehličnatý nebo listnatý. Tím jsem zabodoval, nakreslil jsem pouJovou vatu na špejli, to byl ten listnatý a byl jsem úspěšně
zapsán.

!

Paní Věra - stř. věk
Nepamatuji se. Určitě jsem u zápisu
byla, ale asi to nebyl tak veliký zážitek,
abych si to pamatovala.
Tereza - 12 let
Samozřejmě pamatuji. Prošla jsem
pohádkou, plnila nějaké úkoly. Mamka
byla asi nervóznější než já.
Pan Radek - 30 let
Pamatuji se. To nás přivítali ještě pionýři a odnesl jsem si papírového vodníčka.
Paní J - 36 let
Říkala jsem básničku, kterou si stále pamatuji a určitě ji jednou odříkám
i vnoučatům.

Paní Hana - 54 let
Ano, pamatuji. Nechtěla jsem do školy, a proto jsem na fotografii nazlobená
a zamračená. Dostala jsem papírové srdíčko.

Monika ze 4. A
Vchod do školy vedl přes gymnázium.
Byla tam královna a ta mi dala rybičku,
postupně jsem dostávala razítka. A nakonec mě zapsali.

Paní Eva - 28 let
To je tak dávno… Měla jsem brýle
s klapkou, odstávající uši, úsměv bez
předních zubů, hrozně hubená, no vypadala jsem. Dostala jsem nějakou papírovou hračku. Hlavně jsem byla ale nadšená z červené tašky s odrazkami ve
tvaru trojúhelníka.

Nikola
Byli tam dva vodníci a ptali se mě,
kdo mi dělal culíky - měla jsem dva.
A když jsem vešla do školy, měli tam
hrníček a v něm postavičky z kindrvajíčka... Královna všech moří mi přála, aJ
se mi ve škole líbí. Pak jsem chytala ryby a navlékala korálky a házela kroužky.
Všude tam byly paní učitelky a u jedné,
která měla taková dřívka, jsem vyJukávala zvuky. Moc se mi to líbilo.

Petr - 15 let
Pamatuji se dobře. Dostal jsem krabičku s tiskátkem.
Filip - 15 let
Pamatuji. Musel jsem projít lesem kopretin, cestou na mne vykouknul vodník (nebál jsem se), a seznámil jsem se
tam s vílou.
Pana Josef - 60 let
To už je tak dávno… Nepamatuji se
na zápis, ale na první školní den ano.

Mirek
Můj zápis? Nic si nepamatuju.
Terezka
Na zápise jsem byla v Cholticích a dostala jsem pantofel - papírovej - a v tom
čokoládu.
Roman
Já si pamatuju, že mě natáčela televize.

Koncem ledna proběhly na přeloučských základních školách zápisy do 1. tříd

Do Základní školy Masarykovo náměstí se zapsalo 54 dětí
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53 dětí k zápisu do ZŠ Smetanova doprovodily postavičky z Večerníčku
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Únorová výročí a významné dny na Přeloučsku
1. 2. 1707 vypukl v Přelouči rozsáhlý požár, který postihl
většinu domů ve městě i na předměstí
1. 2. 1949 v důsledku vzniku Pardubického kraje byly
zřízeny Okresní národní výbory v Přelouči a v Holicích
1. 2. 1949 k nově vzniklému okresu Přelouč byla připojena obec Turkovice
1. 2. 1995 v budově Parlamentu ČR obdrželi zástupci obce Svinčany pověřovací listiny pro používání znaku a praporu této obce
2. 2. 1879 byl jmenován čestným občanem Přelouče Augustin Plischke, okr. soudce v Přelouči, později rada zemského soudu v Plzni
2. 2. 1946 se narodil v Černé za bory doc. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, ved. katedry biofyziky a fyz. chemie farmaceutické fakulty UK Hradec Králové, autor četných odborných článků. Žije v Přelouči.
4. 2. 1644 zemřel ultrakvistický kněz z přeloučské rodiny podobojí Petr Zelenka (Gryneus Přeloučský). Působil
jako kaplan v Novém Bydžově, později jako duchovní
správce v Přelouči a Mladé Boleslavi. Je autorem spisu
„Zrcadlo zákona Jéžišova“
6. 2. 1960 se narodil v Pardubicích Ivan Exner, akad.
malíř, mládí prožil v Přelouči. Byl zakládajícím členem
skupiny Tunel, uspořádal několik výstav, t.č. žije v Praze

v Řečanech n/L Marcela Marboe-Hrabincová, spisovatelka, profesorka Stř. školy, učitelka na konzervatoři. Od
r. 1979 publicistická činnost, členka Obce spisovatelské
a Penklubu
12. 2. 1947

byl ustaven Autoklub Přelouč

15. 2. 1976 zemřel v Přelouči Josef Závodský, býv. bakalář theologie, působil jako farář církve českobratrské evangelické v Přelouči, autor četných publikací a článků, viz
„Bratr Tůma Přeloučský“
15. 2. 1997 byla ve chvaletických loděnicích spuštěna na
vodu loX „Pilsen“, vyrobená pro německou společnost
Wessels
16. 2. 1907 se narodila PhDr. Anna Zbořilová - místní rodačka, hudebně vědecká publicistka, pracovala v hudebním odděl. pražské univerzitní knihovny. Zastřelena za
heydrichiády 20.6. 1942 v Praze
16. 2. 1973
Jednoty

byla v Cholticích otevřena moderní prodejna

17. 2. 2002 zemřel v Praze Jiří Chvojka (87 let), nestor českých nakladatelů, jako knižní nakladatel působil v Havlíčkově Brodě, později v Praze. Mládí prožil s rodiči a sourozenci v Přelouči
19. 2. 1921 bylo v Přelouči ustaveno místní sdružení „Svazu skautů republiky Československé“

7. 2. 1801 se narodil v Přelouči Josef Pardus, vlastenecký katolický kněz. Studoval v Hradci Králové a Praze,
od 12. 5. 1851 byl farářem v Kameničkách. Stal se hlavní
postavou románu K. V. Raise „Západ“ (farář Kalous)

20. 2. 1928 proběhla kolaudace vodní elektrárny, plavební komory a silničního mostu přes Labe v Přelouči. V letech 1921-1927 vše postavila firma Kapsa a Müller z Prahy. Stavba vyhlášena technickou památkou.

7. 2. 1846 se narodil v Čáslavi JUDr. Ladislav Quis, právník a spisovatel, v letech 1884 - 1908 byl advokátem v Přelouči, kde byl všestranně veřejně činný. Byl blízkým spolupracovníkem Jana Nerudy.

21. 2. 1896 byl jmenován čestným občanem Přelouče básník Svatopluk Čech

7. 2. 1916 se narodil v Přelouči MUDr. Karel Cholínský,
významný internista, působil v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze až do důchodu v r. 1980
10. 2. 1993 byla v Přelouči ve Zborovské ulici otevřena
lékárna u Zlatého raka
12. 2. 1803 se narodil v Malíně Josef Množislav Bačkora, vlastenecký učitel a obrozenecký překladatel, působil jako domácí učitel na zdechovickém zámku v rodině Paarů
12. 2. 1849 zemřel v Přelouči v domě čp. 222
František Veverka, který
společně s bratrancem
Václavem vynalezl ruchadlo. Je pochován na
přeloučské Svatém poli
12. 2. 1946
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se

narodila

23. 2. 1518 zemřel v Přerově Tůma Přeloučský Tomáš, první biskup jednoty bratrské, literárně velmi činný
23. 2. 1863

byla v Přelouči založena Občanská záložna

23. 2. 1865 byl jmenován čestným občanem Přelouče městský správce Jan Dítě
24. 2. 1925 se narodil v Přelouči Miroslav Potůček, student
pardubické reálky, za 2. světové války se zapojil do protifašistického odboje, v roce 1943 zatčen a 11. 1. 1945 popraven v DrážXanech
26. 2. 1893 zemřel v Kameničkách Josef Pardus, vlastenecký katolický kněz, přeloučský rodák. Stal se hlavní postavou románu K.V. Raise „Západ“ (farář Kalous)
28. 2. 1871 zemřel ve Vídni přeloučský rodák ThDr. Václav Kozelka. Byl profesorem bohoslovecké fakulty v Praze, později jejím děkanem. V r. 1836 jmenován profesorem vídeňské univerzity.
28. 2. 1928 se konal v Přelouči protestní tábor proti zrušení okresu v Přelouči.
F. H.

Přeloučský ROŠT

Historie
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Pohledy do historie Přelouče

Přibližně v těchto místech, odkud nahlížíme do ulice s nynějším názvem „Hradecká“,stála v minulosti brána, které se
říkalo „Pardubická“, méně často i „Hradecká“, a to podle
směru, kterým se z ní vyjíždělo. Před branou tekl potůček
„Švarcava“, přes který se do ní vjíždělo přes dva kamenné
mosty. Reprodukce vyobrazení této brány z roku 1800, krátce před její demolicí, je dochována v knize „Pamětihodnosti města Přelouče“ z roku 1997 od autorů J. Tetřeva a P. Vorla. Brána měla původně podobu zdi s vraty, vedle níž stála

Znáte své město?

dvoupatrová obranná věž. Písemný doklad o ní je zachycen v městském rozpočtu roku 1601. Z obecních prostředků byl pořízen nejen stavební materiál. Ale i lavice do
světnice na bráně a nová kachlová kamna. Další zmínka
o ní je v městských rozpočtech ze 17. století v souvislosti
s příjmem z jejího pronájmu. Podobné řešení vjezdu do
města můžeme dodnes spatřit například ve Vysokém Mýtě.
Marcela Danihelková

2. Vchod do restaurace v Občanské záložně
3. Vchod do COSA Nostra z Tylovy ulice

Místa, která jste poznávali v minulém čísle, jste uvedli všichni správně. Výhercem nástěnného kalendáře města Přelouče se
stává Blanka Černíková, ul. Pražská, Přelouč. Gratulujeme!
Výhru si prosím vyzvedněte na MěÚ dv.č.4.
Odpovědi z minulého čísla:
1. Vchod do klubu JAMAIKY z Pražské ulice
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

sídlo:

Masarykovo náměstí 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107

Tříkrálová sbírka 2006
Příprava a organizace sbírky byla náročná, ale ve finále
jsme byli všichni spokojeni. Koledníci navštívili kromě Pře-

Srdečně děkujeme všem, kteří přispěli oblečením nebo hračkami do šatníku uprchlického
zařízení na Seči. V současné době je šatník
naplněn a příjem dalších věcí je dočasně zastaven. Ještě jednou DĚKUJEME.
Rita Hudcová
O lidské pýše

louče dalších 17 obcí a na celé akci se přímo podílelo 79 dětí
a 19 dospělých. Všem patří velký dík. Nemůžu zapomenout
na poděkování pekárnám Kaska a Jenta, které nám denně
sponzorsky poskytovaly pečivo a koláče pro koledníky. Přišly
koledníkům pokaždé vhod na doplnění sil.
Po otevření pokladniček na Městském úřadě jsme sečetli
výtěžek a bylo to celkem 73 562 Kč! Z toho v Přelouči se vybralo 24 813,50 Kč.
Jako každý rok i letos se nám vrátí 65 % a tyto prostředky použijeme na naše projekty. Průběžně budeme o všem informovat.
Děkuji také návštěvníkům divadelní pohádky Kouzelný kvítek, kterou přišli zahrát divadelníci souboru Klicpera z Chlum-

Jsou mezi námi lidé, kteří musí vynaložit mnohem více úsilí na činnost, které ostatním připadají velmi jednoduché. Jde
o to, že jim jejich tělo, či duše klade zábrany. Může to být nějaký prodělaný úraz, ale často se se svou zábranou člověk už
narodil. Pomaleji a složitěji myslí, těžko se vyjadřuje, něco mu
brání ve zdravém pohybu, špatně slyší či vidí. Kolik takových
lidí denně potkáváme. PojXme zkusit prověřit svoji toleranci
k nim. Zdržuje nás takový člověk v našem uspěchaném životě? Jsme ochotni v případě potřeby zpomalit? Přizpůsobit svůj
rytmus jemu, abychom ho lépe pochopili a pomohli mu upevnit přesvědčení, že do našeho světa taky patří?
Zkusme si představit, jak nepatrná změna v genetické výbavě by stačila, abychom byli v situaci těchto lidí i my sami.
A jak by se rázem změnil náš pohled. Samozřejmost se kterou přijímáme to, že jsme v tomto směru nezasaženi, je tak
trochu pýchou nad naším stvořením.
Ale naše stvoření není naším činem. My se pouze vyvíjíme, utváříme své charaktery, duševně a duchovně rosteme či
padáme.
A v tom můžeme všichni udělat opravdu velmi mnoho.
A.M.J.

Respitní péče v domácnosti
Od ledna jsme zavedli novou službu pro seniory a zdravotně postižené a pro rodiny pečující o své blízké. Jedná se
o pravidelnou denní péči, pokud to zdravotní stav seniora
vyžaduje. Naše pečovatelky jsou k dispozici podílet se na této náročné službě a pomoci. Můžeme zastoupit pečující, pokud si potřebují něco zařídit. O bližší informace nás můžete
kontaktovat na čísle 731 402 374 u pani Rity Hudcové.

Tísňová péče

ce nad Cidlinou (foto). Výtěžek ze vstupného byl 1 345 Kč.
Děkujeme i Městu Přelouč za pronájem Občanské záložny na
toto představení.
Zdenka Kumstýřová
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Je určena lidem osamoceným, kterým se zhoršil zdravotní
stav a potřebují v případě potřeby zavolat pomoc. Signalizační zařízení máme od firmy RADOM Pardubice a pracuje přes
mobilní telefony. Zařízení má tři tlačítka - může se přivolat
osoba blízká, pečovatelka nebo zdravotník podle konkrétní situace a problému, který nastal Signál přijde na předem nastavené mobilní telefony. Zařízení je uloženo v krabičce o rozměrech asi 10 x 20 cm, která se volně položí na dosah klienta.
Je vhodné i pro ležící lidi.

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

!

Momentálně toto zařízení testujeme a jsme připraveni jej
použít v případě potřeby některého z klientů.
Zdenka Kumstýřová

Poděkování Jakub klubu
Přání pevného zdraví a všeho dobrého po celý rok patří našim sponzorům a dárcům:
& na provoz, který je zajištěn z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, Krajského úřadu v Pardubicích, MÚ Přelouč
a Orlu Přelouč
& na jednotlivé akce (dětský den, historický tábor, Mikuláš
nebo Vánoce v Jakub klubu): Diecézní pastorační fond
Hradec Králové, firmě Josef Hejný, Mover - A. Verunáč, Pekárna Jenta, Diakonie Přelouč, Mitslob Přelouč, Zastavárna Přelouč, Hračky Alfa, textil Živanice, cukrárna DUO, lékárna U Zlatého raka, Dárkové zboží a bytové doplňky
J. Kubicová, Květinářství p. Malínská, krejčovství V. Filipová
a ASIA SHOP
& rodičům Vosáhlovým, Pitříkovým, Vojtěchovým a p. Kabelové
Jarmila Housová

Inzerce

Inzerce

2 / 2006
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE:

Homolová Marie
Lhota

86 let

Tesař Tomáš
Hradecká

Vojtíšková Marie
Mělice

86 let

Tomíšková Yvetta
Zborovská

Žemličková Marie
T. Přeloučského

86 let

Kalhousová Miriam
Lhota

Hercíková Ludmila
Smetanova

92 let

Klepalová Kristýna
Na Vyšehradě

Hrabinec Otto
K. Čapka

96 let

Bořková Anežka
Pardubická

97 let

Kotasová Anna
Čechova

104 let

JUBILANTI:
Bajerová Vlasta
Pardubická

75 let

Jurová Marie
Tyršova

75 let

Kobcsová Zdeňka
Sluneční

75 let

Macháček Josef
Tyršova

75 let

Douda Josef
Klenovka

80 let

ZLATÁ SVATBA:

Honová Helena
Žižkova

80 let

Jan a Anna Srbovi
Josef a Květoslava Hrdý

Drobný Josef
Škudly

85 let

Kozáčková Marie
Smetanova

85 let

Zřejmě nejstarší obyvatelkou celého kraje je Anna Kotasová z Přelouče.
Ve svém domku se svými nejbližšími oslavila úctyhodných 104 let. Zažila obě války a říká, že nejlepší doba
je právě teX. Žije zde se svou dcerou
(vpravo), která letos oslaví 80 let, vnučkou (vlevo) a jejím manželem.
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STŘÍBRNÁ SVATBA:
Vladislav a Věra Malý

Gagarinova

Trutnovská
Tyršova

SVATBY:
14. 1.

S gratulací se také připojil
místostarosta města J. PaXour
a předseda komise Sboru pro
občanské záležitosti p. Karolín.

Roman Hovorka + Markéta Šicová

Dort se šesti svíčkami dostala přeloučská trojčata
ke svým druhým narozeninám.

Přeloučský ROŠT
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Kulturní služby města Přelouče
ÚNOR 2006

www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666
Program se dozvíte též na: www.kinoprelouc.cz, www.365dni.cz/kino/prelouc, www.mestoprelouc.cz, www.preloucsko.cz
3. února
pátek
20.00 hod.

108 minut
4. února
sobota
20.00 hod.
126 minut
5. února
neděle
17.30 hod.
90 minut
10. února
pátek
20.00 hod.

85 minut

HRUBEŠ A MAREŠ
JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ
ČR-po veleúspěšné Nudě v Brně přicházejí Vladimír Morávek, Jan Budař a producent Čestmír Kopecký s další komedií
z ryzí současnosti.
Příběh dvou kamarádů do nepohody v sobě koncentruje
takřka vše, co nabízí naše skvělá přítomnost i minulost…
65,- Kč mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

SIN CITY - MĚSTO HŘÍCHU
USA-Sin City - město hříchu je zamořeno kriminálníky, zkorumpovanými policisty a sexy ženami; někdo touží po pomstě,
někdo po spasení a další… po obojím. Hrají: Mickey Rourke,
Bruce Willis, Benicio Del Toro, Clive Owen, E. Wood, J. King.
60,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ
ČR-sebevražedná komedie. Komedie o gangsterově psu, knedlících, botách, neposedné soše a sebevraždě. Říká se, že pes,
který štěká, nekouše. Takže pes, který neštěká, kouše?
Hrají: Karel Roden, Aňa Geislerová, A. Nyman, R. Polo ad.
55,- Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

NOČNÍ LET
USA-Wes Craven, tvůrce kultovních hororových sérií Vřískot
a Noční můra v Elm Street, přichází do kin s thrillerem Noční
let. Ačkoliv se jedná o mnohem subtilnější žánr, než na jaký
jsme od něj byli doposud zvyklí, napětí a strachu neubylo.
Spíš naopak.
55,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

18. února
sobota
20.00 hod.
116 minut
19. února
neděle
17.30 hod.

24. února
pátek
20.00 hod.

130 minut

DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY

WALLACE & GROMIT:
PROKLETÍ KRÁLÍKODLAKA

Francie-K. Kieślowski, jediný režisér z postkomunistických
zemí, který si udržoval vysoký celoevropský a i světový kredit.
Zatímco „polská“ Veronika dává před láskou k muži předProjekt 100 nost lásce k hudbě, a proto také umírá, „francouzská“ Veronika volí zdánlivě „příjemnější“ životní cestu.
98 minut
60,- Kč
mládeži přístupný
26. února
neděle
17.30 hod.

12. února
neděle
17.30 hod.

U KONCE S DECHEM

100 minut

13. února

LETOPISY NARNIE: Mimořádné představení
LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ

Francie-film Jeana-Luca Godarda je jedním z prvních filmů
nové vlny francouzské kinematografie padesátých a šedesátých let. Nezvykle, jakoby roztříštěný kriminální příběh zaujal
Projekt 100 i hlavním představitelem, do té doby prakticky neznámým
Jeanem-Paulem Belmondem.
128 minut
60,- Kč
mládeži přístupný

pondělí

USA-příběh čtyř sourozenců - Lucinky, Edmunda, Zuzany
Změna
a Petra - kterým se během hry na schovávanou ve venkovském
začátku
sídle starého profesora podaří pomocí magické skříně dostat
16.30 hod.
do jiného světa. Narnie, v níž se ocitnou, se ukáže být okouzlující a mírumilovnou zemí obydlenou mluvícími zvířaty,
Mimořádné skřítky, fauny, kentaury a obry, která je však díky prokletí zlé
představení Bílé čarodějnice Jadisy odsouzena k věčné zimě. Děti se pod
vedením vznešeného a tajemného panovníka, lva Aslana, odhodlají mocné čarodějnici postavit, aby dokázaly ledové kouzlo
zlomit a osvobodit tak říši navždy.
132 minut
70,- Kč mluveno česky mládeži přístupný
17. února
pátek
20.00 hod.

86 minut
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MOJE LÉTO LÁSKY
Velká Británie-Mona a Tasmin se setkaly náhodou a během
jednoho parného léta se spřátelily. I přesto, že jedna je pravým opakem té druhé a přes veškeré prvotní silné obavy z jejich výrazně rozdílných povah a zázemí, přerostl jejich vztah
do vzájemné fascinace a přitažlivosti…
60,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

ŘÍŠE VLKŮ
Francie-bývalý policista vyšetřuje brutální a záhadné vraždy
tří žen. Manželka vysoce postaveného úředníka již měsíc trpí
halucinacemi a částečnou ztrátou paměti. Podezřívá svého
manžela, že vlastně není tím solidním a čestným mužem, jakým se zdál být…
55,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

25. února
sobota
17.30 hod.

KURÝR 2

88 minut

DÍTĚ

Belgie/Francie-osmnáctileté Soně a staršímu Brunovi se právě
narodilo dítě. Nemají kam jít, ale nezdá se, že by jim to dělalo
velké starosti: jsou zvyklí žít ze dne na den. Bruno se živí kráProjekt 100 dežemi a trochu i prodejem drog, ale Soňu má zřejmě rád a zdá
se, že je ochoten postarat se i o dítě.
95 minut
60,- Kč
mládeži přístupný

USA-Frank Martin (Jason Statham) je ve svém oboru nejlepší. Bývalý příslušník speciálních jednotek pracuje jako nájemný kurýr, který převáží ty nejnebezpečnější zásilky. Co
dostane, to také doručí, a na nic se neptá.
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

11. února
sobota
17.30 hod.

40 LET PANIC
USA- Komedie 40 let panic není jen o jeho touze zbavit se
stigmatu panictví, ale také o získání ztraceného sebevědomí.
„Zpočátku ho možná budete litovat, ale nakonec se do něj
určitě zamilujete,“ říká komik Steve Carell.
55,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

3. března
pátek
17.30 hod.
130 minut
4. března
sobota
17.30 hod.

Velká Británie- v městečku zuří zeleninová horečka, blíží se
totiž každoroční Obří zeleninová soutěž. Každý se chce nejen
zúčastnit, ale především vyhrát, proto všichni hojně využívají
služeb Wallace a Gromita, kteří vlastní vynález na účinné huhubení všech myslitelných škůdců.
55,- Kč
mládeži přístupný

ZNÁ JI JAKO SVÉ BOTY
USA-Sestry Maggie a Rose Fellerovy nemají kromě velikosti
bot 8 1/2 zdánlivě vůbec nic společného. Jsou sice nejlepší kamarádky, ale zároveň absolutní protipóly, když přijde na hodnoty, cíle a životní styl.
mládeži přístupný

KŘIŽNÍK POTĚMKIN

Rusko-jeden citový poryv je umocňován jiným, ještě intenzivnějším, statické záběry jsou přerušovány scénami vrcholně
expresívními. Ohromuje už úvodní sekvence - masívní, přímo
Projekt 100
proti kameře se řítící mořská vlna, jež se vzápětí roztříští...
75 minut
mládeži do 12let nevhodný
5. března
neděle
20.00 hod.
105 minut
20. března
pondělí
17.30, 20 hod.
Mimořádné
představení
112 minut

DOOM
ČR/USA-tým, pracující na Marsu, začal na Zemi posílat čím
dál nepříjemnější zprávy. Vládě nezbývá, než základnu izolovat do karantény a vyslat na Mars po zuby ozbrojené elitní
mariňáky, kteří mají za úkol zjistit, co se stalo...
mládeži do 15let nepřístupný

JAK SE KROTÍ KROKODÝLI

Připravujeme

ČR-komedie, rodinný. Nová rodinná komedie Marie Poledňákové o tom, že nikdo nechce zůstat sám. Tatínek Luboš, který
pracuje v Alpách jako záchranář, přijíždí domů do Prahy dřív,
než slíbil. Jeho osmiletá dcera Amálka je nadšená...
mluveno česky

mládeži přístupný
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
filozofie
RUIZ, Miguel
Čtyři dohody.
Kniha moudrosti starých Toltéků.
Praha: Pragma, 2001.
politika, vojenství
KOVTUN, Jiří
Republika v nebezpečném světě.
Éra prezidenta Masaryka 1918-1935.
Praha: Torst, 2005.
AILSBY, Christopher
SS: Peklo na východní frontě.
Válka Waffen-SS v Rusku 1941-1945.
Praha: Václav Svojtka, 1999.
vlastivěda, cestopisy
JAZAIRIOVÁ, Pavla
Cestou hvězdy.
Praha: Radioservis, 2005.
HOLCOVÁ, Milena
I města mají vši.
Brno: Šalvar, 2005.
HOMOLOVÁ, Marie
Příběhy české a moravské krajiny.
Praha: Beta, 2005.
dějiny
KŘÍŽOVÁ, Markéta
Aztékové. Půvab a krutost indiánské civilizace.
Praha: A. Skřivan, 2005.

Vzpomínka na pozapomenutého spisovatele

Ladislav Quis
7. 2. 1846 se narodil v Čáslavi básník,
spisovatel, a právník Ladislav Quis. Jeho jméno je spjaté s naším městem, protože v letech 1884-1908 tady vykonával
svoji advokátní praxi. Po studiích pracoval jako žurnalista v pražské redakci
časopisu „Slovan“, později přešel do redakce „Národních listů“. Do literatury
vstoupil v roce 1868 ve známém almanachu Ruch, věnoval se drobné veršované epice. Hloupý Honza“, 1880, „Balady“,
1883. Svoje výhrady ke generaci 90. let
19. stol. uložil do „Epigramů“, 1897. Nejvíce nám má co říci jeho „Kniha vzpomínek“. Je to svědectví o životě Prahy
od 50. do 70. let 19. stol. Během svého
pobytu v Přelouči věnoval mnoho času
přednáškové činnosti, zasloužil se o založení Městské veřejné knihovny (1889),
přispěl k založení Musejního spolku a poz-

ději k založení Městského musea (1902).
Ochotně pomáhal mnoha českým spisovatelům, radou, knihami, penězi a hlavně chápavým povzbuzením. Velkou přípravu vložil do vydání „Korespondence“
K. Havlíčka Borovského (1903) a ve třech
svazcích zpřístupnil celé jeho literární
dílo. Zemřel 1. 9. 1913 ve věku 67 let
v Černošicích u Prahy.

Soupis literatury Ladislava Quise
ve fondu Městské knihovny:
Ballady. 1883.
Třešně. 1884.
Hloupý Honza. 1892.
Epigramy. 1897.
Kniha vzpomínek I., II. díl. 1902.
Vzpomínky ze staré Prahy. 1984.
J.K.

Poděkování
Děkujeme dětem z MŠ v Kladenské ulici za krásné vánoční vystoupení!

KRÁSNÁ LITERATURA
KRATOCHVIL, Jiří
Nesmrtelný příběh,
aneb, Román karneval.
Brno: Petrov, 2005.
MONÍKOVÁ, Libuše
Pavana za mrtvou infantku.
Praha: Argo, 2005.
ZGUSTOVÁ, Monika
Tichá žena.
Praha: Odeon, 2005.
ŽIVOTOPISY, VZPOMÍNKY
PEROUTKOVÁ, Slávka
Třetí ženou svého muže.
Třiatřicet let s Ferdinandem Peroutkou.
Praha: Dokořán, 2005.
MOOREHEAD, Alan
Montgomery.
Praha: Naše vojsko, 2002
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Novoroční nástup „Kosinovců“
Záloženská dvorana se stala ve středu 4. ledna 2006 opět
dostaveníčkem přátel dobré dechové hudby, tentokráte v podání přeloučského souboru za řízení pana Vladimíra Kosiny.
Pravidelný návštěvník těchto novoročních koncertů mohl mít
dojem, že program večera je zrcadlovým obrazem úspěšného
vystoupení z minulého roku. Právě volba programu přesvědčila návštěvníky o výrazném výkonnostním posunu tohoto
souboru. Přispěli k tomu nejen samotní hudebníci, ale i především jeho sólisté, kde vedle kmenových zpěváků pana Josefa Vrbického a paní Radky Duškové dostala opět příležitost
mladá dvojice, a to paní Veronika Vítková - Dobruská s Radkem Vrbickým ml.

Zařazení světových vánočních písní, t.j. Tiché noci od rakouského učitele - varhaníka Franze Xavera Grubera a Mozartovy Ukolébavky dalo opětnou příležitost vyniknout všem sólistům
tohoto souboru.
Sympatickým zpestřením letošního koncertu byla osobní
účast hudebního odborníka - spolupracovníka místního souboru - pana Ing. Slavětinského z Hradce Králové, který byl požádán o řízení některých skladeb, na jejichž úpravě se podílel.
Všichni účastníci dnes již tradičního novoročního koncertu přeloučské dechovky se mohou těšit na další vystoupení
tohoto oblíbeného souboru.
František Hollmann

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

Jarní prázdniny v Domě dětí a mládeže v Přelouči
Zábavné dopoledne

Zábavné dopoledne

13. 3. 2006

Plavání jen pro plavce

14. 3. 2006

15. 3. 2006

Program:

Program:

Program:

Sraz:
Náplň:

Sraz:
Náplň:

Sraz:

v 9.00 hodin v DDM
- Výtvarná činnost
- Počítačové hry
- VELKÁ SOUTĚŽ
Konec:
ve 13.00 hodin
Zápisné: 50,- Kč
S sebou: svačinu, pití, přezůvky

v 9.00 hodin v DDM
- Výtvarná činnost
- Počítačové hry
- Hry a soutěže
Konec:
ve 13.00 hodin
Zápisné: 50,- Kč
S sebou: svačinu, pití, přezůvky

v 8.45 hod. na nádraží ČD
v Přelouči
Odjezd: v 9.10 hod. z Přelouče
do Pardubic
Příjezd:
13.20 na nádraží ČD v Přelouči (13,07 z Pardubic)
S sebou: svačinu, pití, plavky, ručník,
mýdlo, hřeben, teplé oblečení,
kapesné dle uvážení rodičů
Zápisné: 80,- Kč - doprava, vstup do
bazénu (20,- Kč záloha na
šatnu bude dětem vrácena)

'
Dům Dětí a mládeže v Přelouči, Veverkova 752, telefon 466 672 003

Závazná přihláška na jarní prázdniny 13. - 15. 3. 2006
Jméno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bydliště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pojiš|ovna, číslo pojištěnce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Věk . . . . . . . . . . . . . .
Přihlašuji svoji dceru, syna na tyto akce:

............................................................................

.......................................................................................................................

Přihlášku vra|te vyplněnou do DDM v Přelouči do 10. 3. 2006

....................................

podpis rodičů
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Přeborník DDM
v šachu
TISKOVÁ ZPRÁVA
pro radniční zpravodaje vycházející v únoru 2006
Máte v hlavě spoustu nápadů, jak pomoci svému
okolí a rádi byste je zrealizovali?
Pak právě pro Vás je určen program Make a Connection,
který v České republice pokračuje již pátý rok. Do programu se
mohou přihlásit týmy mladých lidí ve věku 16-24 let a ucházet se se svými projekty o finanční podporu (až 50.000 Kč).
Kromě toho mají šanci poznat nové přátelé a bezplatně se
zúčastnit seminářů v oblasti propagace, médií, public relations
či třeba administrace projektů.
Projekty jsou určeny mladým lidem, kteří nemají vůbec
žádné zkušenosti, ale přesto by rádi něco udělali pro svoje
okolí. V minulosti dobrovolníci pořádali akce pro děti, pomáhali přírodě, učili seniory pracovat na počítači či pořádali tvůrčí setkání.

Na sklonku loňského roku
uspořádal Dům dětí a mládeže šachový turnaj pro nejlepší žáky škol
Přelouče. Dvacet žáků z gymnázia a obou základních škol bojovalo o pohár, který pro nejlepšího hráče daroval náš Dům dětí
a mládeže.
A jak to dopadlo?
Na prvních pěti místech se
umístili chlapci z gymnázia Přelouč. Nejlepším z nich se stal bez jediné prohry Vojtěch Pacák
- přeborník DDM pro rok 2005.
Upřímně gratulujeme.

Přebor přeloučských škol v šachu 19. 12. 2005

Nemusíte se obávat složitostí, protože již při přípravě projektu se na nás můžete kdykoliv obrátit. Poradíme vám s rozpočtem, vyplněním formuláře a dalšími náležitostmi. Více se
dozvíte na stránkách www.pripojse.cz. Neváhejte a obraJte se
s jakýmikoliv dotazy na koordinátora projektu Romana Málka z Klubu hurá kamarád na telefon 603 991 003 nebo e-mail
roman.malek@khk.cz

Kdo může žádat o grant
$ mladí lidé ve věku mezi 16-24 lety, kteří vytvoří minimálně 8 členný tým. Alespoň jedna osoba v tomto týmu musí být starší 18 let
$ podaný projekt musí být realizován v Pardubickém kraji

Na co jsou granty určeny
$ na projekty, které si mladí lidé v rámci týmu společně navrhnou a uskuteční. Projekty by měly být maximálně půlroční (realizované mezi červnem a prosincem 2006)
$ na projekty, které přinesou prospěch a užitek ostatním lidem (celé místní komunitě obce, sídliště či města, starým
lidem z domova důchodců, postiženým lidem, dětem z místní školy, studentům univerzity, dětem z dětského domova apod.)
$ na projekty, které iniciují pozitivní změny, zlepšení nebo
řeší problémy v blízkém či širší okolí, ve kterém mladí lidé žijí (obnova komunitního života, starých tradic, společného setkávání lidí, posílení kulturních či sportovních aktivit, zlepšení soužití občanů, tolerance menšin, populárně
naučné nebo ekologické projekty apod.)

Na co nejsou granty určeny
$
$
$
$
$

na podporu občanským sdružením
projekty přinášející užitek pouze jejich realizátorům
na úhradu osobních nákladů realizátorů
projekty jednorázového charakteru
projekty ideologicky nebo extremisticky zaměřené
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INFORMACE HC JESTŘÁBI
PŘELOUČ (HOKEJBAL)
TRÉNINKY ŽÁKŮ
Družstvo žáků začíná přípravu na jarní část sezóny ve
středu 1. 2. 2006, v čase 17.00 - 18.30 hodin, a dále každou středu ve stejném čase v plné výstroji na stadionu „Pod
parkem“.
Ve výše uvedených termínech mezi námi rádi uvítáme nové zájemce.

PŘELOUČSKÁ LIGA

Inzerce

V únoru vyvrcholí zimní Přeloučská liga.
2. liga má na pořadu semifinále v neděli 12. 2. od 10.00 hodin a finále se hraje v neděli 19. 2. od 9.30, 11.30, případně
od 13.30 hodin.
V 1. lize je semifinálový den v sobotu 18. 2. od 9.00 hodin a finálový v sobotu 25. 2. od 8.30 hodin.
Po skončení finále 1. ligy se všichni
účastníci 1. a 2. ligy přesunou autobusovou kyvadlovou dopravou do Kulturního domu Chvaletice
na BANKET 06, kde proběhne slavnostní defilé a předávání
cen.
(Fáda)

50. ročník žákovského turnaje
Navštívili jsme turnaje mládeže i dospělých
V sobotu 21. ledna 2006 jsme stačili navštívit dva turnaje žáků a dvojutkání TIPSPORT CUPU.
Sportovní centrum Nymburk přivítalo
elitu mládežnického fotbalu v Čechách.
V sobotu zde hrála družstva starších žáků zápasy skupiny A, v neděli se zde
uskutečnily zápasy skupiny B a vítězové se střetnou s vítězi skupin z Moravy
o halového přeborníka starších žáků.
V sobotu jsme nejprve jednali s vedením družstev žáků Teplic, Mostu a Boleslavi o jejich účasti na jubilejním
50. ročníku. Dále jsme jednali s přítomným místopředsedou komise mládeže panem Jaromírem Křepelou, se kterým byla diskutována otázka účasti družstev
v Přelouči, za finanční podpory komise
mládeže. Konkrétní oboustranné návrhy
budou ještě předmětem jednání zástupců organizačního výboru přímo s předsedou komise mládeže, které se uskuteční dne 7. února 2006.
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A konečný výsledek tohoto turnaje,
do finále postoupilo družstvo žáků FK
Mladá Boleslav.
Závěrečné zápasy ve skupinách TIPSPORT CUPU se odehrávaly v sobotu
a v neděli. Právě v sobotu v Mladé Boleslavi, hrála se zde jedna ze skupin, se
v závěrečném dvojzápase nejprve střetly celky Liberce a Jablonce, závěrečný
zápas obstarala družstva FK Mladá Boleslav a FC Hradec Králové. Oba tyto zápasy jsme měli možnost shlédnout a využili jsme užšího kontaktu se samotnými
aktéry těchto zápasů a vedením jednotlivých mužstev. O poločase prvního utkání mezi Libercem a Jabloncem jsme požádali trenéry obou družstev o možné
krátké „chodbové“ setkání s hráči, kteří
absolvovali žákovský turnaj v Přelouči,
abychom se přesvědčili, jaká je jejich
reakce na dopisy, které jim byly odeslány ohledně sehrání přátelského utkání
mezi bývalými účastníky turnaje. V pří-

padě zájmu současných ligových fotbalistů by se toto utkání uskutečnilo po
odehrání finálového utkání 50. ročníku
tj. 25. června se začátkem cca v 17.00 h.
Jaké bylo naše překvapení, jak oba
trenéři na naši žádost reagovali. Předali jsme jim seznam hráčů, které bychom
chtěli oslovit. Velice ochotně a bez jakýchkoliv problémů nám vyhověli a přislíbili,
že seznam přečtou v kabině, že na hráče máme počkat na chodbě. V útrobách
na stadionu jsme ještě zastihli i asistenta trenéra Liberce pana Petříka, který nám
rovněž sdělil, že v Přelouči hrál jako žák
v dresu Hradce Králové, ale bohužel již
neví, v kterém roce to bylo. Podle roku
narození pana Petříka jsme se shodli,
že s největší pravděpodobností to bylo
v roce 1969.
Z družstva Jablonce jako první opustil šatnu v prvním patře Jozef Weber, který velice pozitivně přijal naše pozvání
a ještě kvitoval i pozitivní stanovisko
svých spoluhráčů, kteří na Přelouč velmi rádi vzpomínají, a ujistil nás, že po-

Přeloučský ROŠT
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kud to bude jenom trochu možné a prvoligoví hráči nebudou již zapojeni do
přípravy na další ligový ročník, určitě do
Přelouče přijedou.
Z hráčů Liberce jsme měli možnost
hovořit s brankářem Petrem Bolkem, hráči Radkem Hochmeisterem a Pavlem KošJálem, kteří rovněž v případě, že nebudou
zaneprázdněni klubovými povinnostmi,
utkání v Přelouči sehrají. Na závěr jsme
ještě krátce pohovořili s trenérem Lavičkou, který rovněž hovořil o pozitivním

o strpení, že nám tento pošle po návratu se soustředění na Kypru, kam vlastně odlétali ihned po skončení tohoto zápasu. Pokud jde o sehrání utkání mezi
bývalými účastníky turnaje, přislíbil maximální vstřícnost, vše ovšem se bude
odvíjet od zahájení přípravy na ligovou
sezónu.
V neděli, jak je výše uvedeno, pokračoval turnaj druhé skupiny starších žáků ve sportovní hale v Nymburce. Zde
hrál vlastně zbytek „elity“ starších žáků.

Josef Pešice
přínosu turnaje a už jenom to, že v lize
hraje 122 fotbalistů, kteří prošli Přeloučí, hovoří samo za sebe.
Ve druhém zápase nastoupil domácí FK Mladá Boleslav proti FC Hradec
Králové. Tento zápas jsme sledovali jen
druhých 45 minut, protože jsme navštívili místní sportovní halu, kde probíhal
turnaj mladších žáků. V tomto klání naší nejmladší fotbalové generace zvítězili žáci pražské Sparty.
Ve druhém poločase závěrečného
utkání TIPSPORT CUPU v Mladé Boleslavi střídal domácí hráč Marek Kulič,
kterého jsme při odchodu do kabiny stačili rovněž vyzpovídat, jak se on dívá na
možnost sehrání zamýšleného utkání bývalých účastníků turnaje. K uskutečnění
tohoto utkání byl velice příznivě nakloněn. Po skončení utkání jsme si dovolili oslovit přímo trenéra domácího celku
pana Dušana Uhrina ml. Ten náš turnaj
absolvoval v žákovském dresu Bohemians v roce 1981, kdy na něho upozornil tehdejší vedoucí žáků Bohemky pan
V. Vojáček. Pan Uhrin se nám po našem představení začal ihned omlouvat,
že naši žádost o písemný příspěvek k jubileu má ještě na stole, a poprosil nás
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Sparty Martinem Frýdkem a jeho asistentem Horňákem. Velký zájem o turnaj projevil i nám všem dobře známý Michal
Juda, který na tomto turnaji vedl družstvo
žáků Junioru Praha. Rovněž trenér žáků
Bohemians zjišJoval možnosti účasti jeho svěřenců na turnaji. Měli jsme tu čest
hovořit i s panem Pešicem, který rovněž
turnaj navštívil. Při rozhovoru s ním jsme
zjistili, že v současné době pracuje jako
„vyhlédavač“ mladých talentů pro Spartu Praha. Turnaj v Přelouči velmi dobře

Dušan Uhrin
Jednali jsme s trenéry družstev Sparty,
Slavie, Plzně, Budějovic, Hradce, kteří vyjádřili pozitivní stanoviska k účasti na
turnaji v Přelouči. Všichni přivítali velice
vhodný termín jubilejního ročníku a jsou
přesvědčeni, že jejich vedení jim účast
na turnaji umožní. Na tomto turnaji jsme
měli možnost hovořit s trenérem žáků

zná a požádal nás o zaslání pozvání na
turnaj, kterého by se velmi rád zúčastnil,
už jenom z titulu své pracovní náplně.
A jaké vlastně byly výsledky této skupiny? Vítězem se stali žáci Slavie Praha
a postoupili tak do závěrečných bojů o halového mistra ČR starších žáků.
Karel Haspekl a František Křivka
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