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95. schůze rady města se konala
26. června 2006.

Radní schválili:
- pravidla pro zadávání veřejných zaká-

zek malého rozsahu, která upravují po-
stup města při zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu, tzn. jejíž hod-
nota nedosáhne 2 mil.korun bez DPH
na dodávky nebo veřejné zakázky na
služby a částku 6 mil. korun bez DPH
na stavební práce.

- výpůjčku nebytových prostor v Pardu-
bické ulici (klub důchodců), kde bude
1x měsíčně společnost CC Systéms a.s.
- Krajský vzdělávací institut Pardubice
realizovat projekt „Návrat do práce v Par-
dubickém kraji“.

- jednosměrný provoz na místní komuni-
kaci Československé armády a v ulici
Tyršova

- vodorovné dopravní značení (žlutá čá-
ra) v křižovatce místních komunikací
Českobratrská a Zborovská z důvodu
stání osobních automobilů v křižovatce

- zadávací podmínky projektu „Městský
kamerový systém - II. etapa“, který byl
schválen zastupitelstvem města a se-
znam pěti uchazečů, kterým bude výzva
k vypracování zaslána. Komise pro po-
souzení a vyhodnocení nabídek zased-
ne ve složení: Irena Burešová, Bc. Petr
Veselý, Pavel Myška, Jiří Malý, ing. Lu-
káš Kuchyňka.

Z důvodu ukončení činnosti a odstou-
pení od smlouvy současného správce
městských bytů PhDr. Krpatové město
vypsalo výběrové řízení. Radní rozhodli
o uzavření mandátní smlouvy se společ-
ností MIMA SERVIS s.r.o. Pardubice, kte-
rá spravuje největší počet nemovitostí
a která od 1. srpna otvírá svoji kance-
lář v Přelouči.

96. schůze rady města se konala
24. července.

Radní schválili odpis pohledávek ne-
dobytných, prekludovaných, promlčených
a pohledávek, u kterých se nepodařilo
zjistit potřebné údaje k jejich vymáhá-
ní, v celkové výši 103 384 Kč. Stav po-
hledávek, předaných k vymáhání na práv-
ní oddělení ke dni 30. 6. 2006, je ve výši
4 786 023 Kč.

Bez připomínek také schválili uza-
vření smlouvy o spolupráci mezi měs-
tem Přelouč a Občanským sdružením

SK OMT Pardubice při uspořádání zá-
vodu „Triatlon Mělice“ 26. srpna 2006 na
hrázi písníků Lohenice - Mělice.

Na návrh komise radní rozhodli, že
nejvhodnější nabídku na realizaci díla
„Městský kamerový dohlížecí systém - Pře-
louč - II.etapa“ podala brněnská firma
Konektel. Nabídková cena je 613 520 Kč
vč. DPH.

Radní se dále zabývali návrhem změ-
ny u mostu Valy - Mělice, který spočívá ve
zrušení části cyklostezky a chodníku ve
staničení 0,010-0,070 km vpravo ve smě-
ru staničení. Návrh jednohlasně zamítli.

S nedostatkem parkovacích míst u by-
tových domů se potýkají všechna města.
Po vymezení parkovacích míst za popla-
tek v centru našeho města se občané
dotazují, zda by bylo možné si zakoupit
parkovací místo také u svého domu. Kon-
krétně u nově postavených bytových jed-
notek v ulici J.Dítěte je parkoviště, které
má sice počet parkovacích míst stejný
jako je počet bytů, ale bohužel ho vyu-
žívají také majitelé aut z blízkého okolí.
Radní proto uložili komisi bezpečnostní
a dopravní zabývat se touto problemati-
kou a předložit návrh řešení vyhraze-
ného stání u bytových domů ve městě.

97. schůze rady města se konala
14. srpna.

Jednání se zúčastnili osobně zástup-
ci Ředitelství vodních cest, kteří požá-
dali radní o přehodnocení zamítavého
stanoviska ve věci změny ve výstavbě
nového mostu. 

Radní se podrobně seznámili s upra-
venou verzí projektové dokumentace. Ke
změně muselo dojít, když majitel zasa-
ženého pozemku požadoval cenu, kte-
rá byla pro investora (státní organizace)
z hlediska zákonů
neprůchozí. Změna
spočívá ve zrušení
části společné cyklo-
stezky a chodníku
po pravé straně ve
směru z Valů v délce
60 metrů, cyklostez-
ka a chodník bude
pouze po jedné stra-
ně. V případě neod-
souhlasení změny
by investor nestavěl
most vůbec a nebo
pouze lávku pro pě-

ší a cyklisty. Na základě těchto informa-
cí radní změněnou verzi odsouhlasili.

V dalším bodě radní rozhodli v sou-
ladu se zákonem o jednostranném zvý-
šení nájemného pro rok 2007 u měst-
ských bytů s „regulovaným nájemným“
následovně:
- u dřívější kategorie bytu I       

13,6 % - 18,32 Kč/m2

- u dřívější kategorie bytu II      
18,9 % - 14,39 Kč/m2

- u dřívější kategorie bytu III     
26,6 % - 11,90 Kč/m2

- u dřívější kategorie bytu IV     
37,8 % - 9,25 Kč/m2

S platností od 1. 1. 2007 u nově uza-
víraných nájemních smluv a smluvně
sjednaného nájemného k městským by-
tům o zvýšení:
- u dřívější kategorie bytu I 

7,7 % - 21,54 Kč/m2

- u dřívější kategorie bytu II 
12,7 % - 16,91 Kč/m2

- u dřívější kategorie bytu III 
19,1 % - 14,29 Kč/m2

- u dřívější kategorie bytu IV 
24,7 % - 12,47 Kč/m2

Sociální zázemí pro pracovníky Tech-
nických služeb ve Sportovní ulici bylo do
současné doby zajištěno pouze doho-
dou s majitelem o využívání sociálního
zařízení v objektu pekárny Jenta. Uza-
vřením přístupu ze dvora skončila mož-
nost využívání sociálního zázemí pro
zhruba 20 zaměstnanců TS. Vzhledem
k tomu, že toto rozhodnutí bylo učiněno
ze dne na den, bylo třeba vzniklou situ-
aci bezodkladně řešit. Radní proto dopo-
ručili zastupitelstvu města v rámci roz-
počtového opatření na rok 2006 vyčlenit
částku ve výši 240 000,- Kč na pořízení
mobilního sanitárního kontejneru jako
provizorní řešení sociálního zařízení pro
pracovníky technických služeb na pra-
covišti v ul. Sportovní a jeho napojení na
inženýrské sítě.
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V sobotu 9. září 2006 se konají městské slavnosti, které jsou
nejvýznamnější kulturní událostí Přelouče. Tradiční součástí
programu se stalo také udělení dabingových cen. Letos již po-
dvanácté si budeme připomínat herce, dabéra a přeloučského
rodáka Františka Filipovského. Ceny, nesoucí jeho jméno, budou
uděleny těm nejlepším majitelům českých hlasů od 17.00 hodin
v Občanské záložně. Celebrity dabingového umění se v odpo-
ledních hodinách sjedou do našeho města, a vy máte možnost
se s nimi osobně setkat. Záznam ze slavnostního ceremoniá-
lu odvysílá Česká televize na programu ČT2 v sobotu 16. září
2006 ve 22.00 hodin.

Už v dopoledních hodinách vás budou na náměstí očeká-
vat prodavači řemeslných výrobků, suvenýrů a cukrovinek. Od-
polední program na Masarykově náměstí zahájí mažoretky
z Chlumce nad Cidlinou s průvodem dětí, převlečených za po-
stavičky z pohádkových pořadů. V následujícím zábavném pro-
gramu vystoupí známé osobnosti hudebního světa a slavnosti
uzavře dechovka Ladislava Kosiny. Celým odpolednem budou
provázet moderátoři Kateřina Prouzová a Josef Pejchal.

PROGRAM:

13.00 - 13.30 h. průvod městem
13.30 - 13.45 h. vystoupení mažoretek ZUŠ Chlumec n. Cidl.
13.45 - 14.00 h. hodnocení dětských filmových masek
14.45 - 15.00 h. Standa Hložek s hosty: 

D. Formanová, R. Procházka
15.15 - 15.45 h. Janika Kolářová, semifinalistka SuperStar
16.00 - 17.00 h. Kabát revival - prostě to nej. Od Kabátů
17.15 - 18.00 h. Šmehydlo - to nejlepší z folk a country
18.15 - 19.00 h. Martin Maxa s kapelou Náhodná sešlost
19.15 - 20.00 h. dechovka Ladislava Kosiny se sólisty

XII. ročník Ceny Františka Filipovského
Nominace v ženské kategorii: 

a) Jarmila Švehlová za roli Marie Callasové
(ztvárněné herečkou Fanny Ardantovou) ve filmu „Ne-
smrtelná Callasová“ (režie českého znění Vladimír Žtán-
ský), vyrobil HBO ČR v produkci spol. Dubtracks

b) Jana Hlaváčová za roli Olivie
(ztvárněné herečkou Sophií Lorenovou) ve filmu „Mezi
cizinci“ (režie českého znění Karolína Průšová), vyrobil
HBO ČR v produkci spol. Dubtracks

c) Dana Syslová za roli inspektorky Jane Tennisonové
(ztvárněné herečkou Helen Mirrenovou) v TV seriálu „Hlav-
ní podezřelý“ (režie českého znění Vladimír Blažek) vyro-
bila Česká televize 

Nominace v mužské kategorii:

a) Libor Hruška za roli Raye Charlese
(ztvárněného hercem Jamiem Foxxem) ve filmu „Ray“ (re-
žie českého znění Martin Kollár), vyrobil Bonton film pro
Universal Pictures

b) David Novotný za roli Bruce Wayna/Batmana
(ztvárněného hercem Christianem Balem) ve filmu „Bat-
man začíná“ (režie českého znění Vladimír Žtánský), vy-
robilo AW studio Praha pro Warner Bros

c) Jiří Prager za roli Adolfa Hitlera
(ztvárněného hercem Robertem Carlylem) ve filmu „Hit-
ler: Vzestup zla“ (režie českého znění Jan Schánilec), vy-
robila Česká televize 
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Zvuky těžkých strojů, sbíječek a kladiv se ozývají ze
všech stran, jedna stavební firma stíhá druhou. Doslova
stavební boom zažívá v těchto měsících naše město.

Na opravu dvousetmetrového úseku pražské ulice naváza-
la rekonstrukce silnice na Masarykově náměstí s vybudováním
části cyklostezky. Poté budou práce pokračovat v Hradecké uli-
ci až ke křižovatce ulic Hradecká - 28. října. Práce na tomto
úseku by měla být dokončena nejpozději do konce listopadu.

Dvoupodlažní bezbariérovou budovu staví město s pomo-
cí státní dotace. Své útočiště zde naleznou senioři a zdravot-
ně postižení občané se sníženou soběstačností, kterým bude
v potřebném rozsahu poskytována pečovatelská služba.

Nejen v pracovní dny, ale také o sobotách a nedělích ne-
ustávají stavební práce na přestavbě mateřské školy v ulici Za
Fontánou. Pardubická společnost Labská s.r.o., která ve výbě-
rovém řízení zvítězila, musí rekonstrukci školky včetně výměny

veškerých rozvodů instalací a zařizovacích předmětů dokončit
a předat do prosince tohoto roku. 

Celkové náklady na přestavbu a dostavbu školky činí
10,9 mil. korun. Od Ministerstva financí z programu „Podpory
rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního
školství“ získalo město dotaci ve výši 3 mil. korun.

Po vykácení divokých dřevin následovala demolice staré
kuželny. Stavba nové budovy tak může začít.

Čekání na autobusový spoj bez laviček a stříšky nad hla-
vou, to je skutečnost, která je našim cestujícím důvěrně zná-
má. Nedostatek finančních prostředků v městském rozpočtu ale
nechával kolonku „Autobusové nádraží“ řadu let pod čarou.

Ohrožená bezpečnost chodců a cyklistů, přepravcem sta-
novené podmínky a v neposlední řadě také projekt „Zklidně-
ní centra“, to vše rozhodlo o nutnosti vybudovat autobusové
nádraží v co možná nejkratší době.

V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na zpraco-
vatele projektových dokumentací, poté proběhne jejich zpra-
cování a v březnu se uskuteční výběrové řízení na zhotovitele.
Samotná realizace by měla být ukončena nejpozději na kon-
ci příštího roku.

V těchto místech bude stát autobusové nádraží. Patnáctimi-
lionová investice zahrnuje čtyři nezastřešená nástupiště, osm
autobusových stání zastřešených, výpravní budovu s čekárnou
a sociálním zařízením, komunikace, odvodnění, překládky tra-
fostanice, přípojky, veřejné osvětlení a vegetační úpravy.
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Lokalitu Slavíkových ostrovů přijeli začátkem srpna zkoumat
polští entomologové zaměření na fyziologii hmyzu. Tým vedl
Prof. Pawel Migula, vedoucí katedry humánní a animální fy-
ziologie a děkan fakulty Slezské univerzity v Katowicích. Dalším
členem byl doc. Miroslaw Nakonieczny a jeho doktorandka Ka-
tarzyna Michalczyk, MSc. Tito odborníci, kromě již spolupracu-
jícího dr. Piotra Nowického z Jagelonské univerzity v Krako-
wě, přislíbili aktivní spolupráci s týmem z České zemědělské
univerzity v Praze při řešení problematiky modrásků v oblasti
Slavíkových ostrovů. Ředitelství vodních cest ČR má již od kon-
ce loňského roku v rukách pravomocné územní rozhodnutí ke
stavbě Nový plavební stupeň Přelouč. Zastupitelé města Pře-
louče na červnovém zasedání schválili investorovi prodej měst-
ských pozemků, potřebných pro budování nového kanálu.

Než se vydal tříčlenný tým odborníků do terénu, seznámil
se s modelem plavebního stupně Přelouč.Model je v prostorách
městského úřadu veřejnosti přístupný. 

Doba vodních radovánek skončila
Tropická tepla v červencových dnech přinášela nejen ra-

dosti z koupání, ale také starosti. Přibývalo požárů, rozvodné
sítě nestíhaly a lidé se zdravotními obtížemi kolabovali. Na dru-
hé straně vodní radovánky v horkých letní dnech si dosytnos-
ti užili lidé ze širokého okolí. Přestože se v některých vodních
nádržích už na začátku prázdnin objevily sinice, kvalita vody
na našich Lohenicko-mělických písnících byla po celou sezónu
dobrá. Laboratorní rozbory kontrolního odběru vody prováděla
krajská hygienická stanice jednou za čtrnáct dnů a vždy splňo-
valy požadavky, stanovené vyhláškou.
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Městský úřad Přelouč
oddělení občanských průkazů

a cestovních pasů
vyzývá žadatele,

aby si zhotovené cestovní pasy
převzali v nejbližším možném termínu.

Město Přelouč
zveřejňuje záměr města

odprodat pozemek v k.ú. Přelouč
Pozemky se nachází v lokalitě „Na obci“, která je určena

k bydlení příměstského typu. Přes pozemky vede hlavní při-
vaděč vodovodního řádu pro Přelouč DN 400.

pozemek p.p.č. 776/77 o výměře 40 382 m2

PODMÍNKY PRODEJE:

1. Pozemky budou využity k výstavbě rodinných domků.
2. Současně s žádostí bude předložen návrh zastavovací

studie výše uvedené lokality. Tato studie musí obsaho-
vat řešení inženýrských sítí, komunikací, rozvržení zele-
ně, dělení pozemků na jednotlivé stavební parcely a pro-
centuelní zastavění těchto parcel.

3. Po dokončení výstavby budou pozemky pod komunika-
cemi a komunikace včetně veřejného osvětlení převede-
ny bezplatně do vlastnictví města. Inženýrské sítě budou
převedeny do vlastnictví jednotlivých správců inženýr-
ských sítí.

4. Zahájení výstavby bude nejpozději do 3 let od podpisu
kupní smlouvy a ve smlouvě bude uvedeno předkupní
právo pro město Přelouč v případě nezahájení výstavby.

5. Zájemce může odkoupit ještě pozemek p.p.č. 776/63 od
soukromého vlastníka, aby mohla být tato lokalita řeše-
na jako celek.

6. Minimální cena pozemků je 400,- Kč/m2.
7. Před podáním žádosti musí zájemce uhradit 10 % z vy-

volávací ceny - viz Pravidla prodeje nemovitého majetku
města Přelouče.

PŘEDLOŽENÁ ŽÁDOST O ODKOUPENÍ VÝŠE UVEDENÉ
NEMOVITOSTI MUSÍ OBSAHOVAT:

1. Cenu nabídnutou zájemcem.
2. Návrh zastavovací studie.
3. Informace, jakým způsobem bude nemovitost zaplacena.
4. Prohlášení, že žadatel byl seznámen s Pravidly prodeje

nemovitého majetku města Přelouče.

Městský úřad přijímá žádosti v zalepené obálce ozna-
čené nápisem „Prodej pozemků „Na obci“ - NEOTVÍRAT“
do 15. 9. 2006. Žádosti se přijímají v podatelně Městské-
ho úřadu v Přelouči. 

Oblast Slavíkových ostrovů
pod drobnohledem odborníků



Přeloučský stadion jako jediný v Pardubickém kraji hostil
mladé fotbalisty z Norska a Švédska. Skandinávské derby se
sehrálo 23. srpna v rámci 13. ročníku mezinárodního turnaje
Václava Ježka.

Organizátoři podvečerních koncertů na náměstí letos vsa-
dili z větší části na nové tváře. Nejpočetnější publikum se ale
stejně sešlo u dechové hudby V. Kosiny.

O pestřejší prázdninový program pro děti se postarala ko-
mise místní samosprávy ve Lhotě-Škudly. Návštěva liberecké
ZOO a výlet na rozhlednu Ještěd se vydařil. 

1) Bydlíme v nově postaveném bytovém domě v Pardubické
ulici. U domu je parkoviště, které je ovšem neustále obsaze-
né. Bohužel místa k parkování využívají i ti, kteří v domě
nebydlí. V Roštu se psalo, že na jednu bytovou jednotku je
1 parkovací místo. Rádi bychom si proto místo k parková-
ní zakoupili, jaké jsou podmínky? AV

Vašim podnětem se radní zabývali na své červencové schů-
zi. V současné době nelze vyhradit parkovací místo, nelze ani
za úhradu. Nařízení města řeší tuto možnost pouze v centru
města . Problém parkování není pouze v ulici Jana Dítěte, ale
téměř u všech bytových domů. Nedostatečný počet parkova-
cích míst ve městě zabraňuje radním v rozhodnutí o prodeji
parkovacích karet. Radní proto uložili komisi bezpečnostní a do-
pravní zabývat se touto problematikou a navržené řešení vy-
hrazeného stání předložit na radu města.

2) Kdy se plánuje v našem městě zavedení třídění nápojových
kartonů (od džusu, mléka, vína), jako je to třeba v Pardubi-
cích, kde na některých kontejnerech na plasty je červená
nálepka na odkládání těchto nápojových kartonů. Myslím,
že je chyba, že naše město doposud neumožňuje třídění
odpadu, kterého je velké množství.

V letošním roce byl ve spolupráci s firmou SOP a.s. zaveden
v zástavbě rodinných domů svoz jedné z využitelných složek
domovního odpadu a to bioodpadu. Bioodpad v této lokalitě
představuje až 50 % hmotnostního podílu komunálního odpa-
du a jeho oddělený sběr tak má podstatný vliv na snížení množ-
ství ukládaného odpadu na skládku, což je jedním z hlavních
cílů Plánu odpadového hospodářství ČR. Tato skutečnost zá-
roveň představuje i snížení finančních prostředků, nebow za tu-
nu odpadu uloženého na kompostárnu platí město méně než
za tunu odpadu uloženého na skládku. 

Sběr další využitelné komodity - Vámi dotazovaných nápo-
jových kartonů je připravován následně a to opět ve spoluprá-
ci s firmou SOP a.s. zhruba ke konci 2. pololetí příštího roku.
Občané o této možnosti sběru nápojových kartonů a o vlast-
ním způsobu provedení tohoto sběru budou včas informováni.
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OHLÉDNUTÍ

Nad vašimi dotazy

Inzerce



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

21. srpna je to 105 let od slavnostního otevření novorene-
sanční budovy Občanské záložny a 8. září uplynulo 745 let od
doby, kdy král Přemysl Otakar II. povýšil Přelouč na město. V rám-
ci oslav se konají ve městě akce, které se z větší části tématic-
ky vážou k historii města. 

Hlavní hvězdou kon-
certu u příležitosti výro-
čí přeloučské Záložny
27. října bude americ-
ká černošská zpěvačka
Vera Love. Ta má za se-
bou bohatou hudební
dráhu, zpívala s tako-
vými umělci jako byli
Muddy Waters či Ray
Charles. Vrcholem její
kariéry byla spolupráce
s Louis Armstrongem,
s kterým absolvovala
jeho poslední evropské
turné.
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Stromy
1 Acer plantanoides Deborah (červenolistý javor) (Pru-

nus ser. Royal Burgundii - červ. - sakura) 
2 Catalpa bignoniodies Nana (katalpa kulovitá)
3 Magnolia Soulangeana (šácholan)
4 Malus Royal Beauty (červ. převislá jabloň)
5 Paltanus acerifolia (platan)
6 Prunus padus Nana (slivoň kulovitá)
7 Gleditsia triac. Sunburst (žlutolistý dřezovec)
8 Picea omorica (smrk)

Pnoucí
9 Parthenocissus tric. Veitchii (psí víno)

Keře
10 Cotoneaster Coral Beauty (Skalník)
11 Hydrangea arb. Grandiflora (Hortensie)
12 Prunus laurocerasus Otto Luyken (Bobkovišeň)
13 Pyracantha coc. Solei d´Or (hlohyně)
14 Rosa The Fairy (růže pokryvná)
15 Spiraea cinerea Greefsheim (tavolník)
16 Weigela nana Variegata (panaši. Vajgélie)
17 Juniperus horizontalis (jalovec pokryvný)

Trvalky
18 Heuchera Palace Purple (dlužicha růžová)
19 Salvia superba (šalvěj)

Plánovaná výsadba je číselně označena.
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PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 
V minulém čísle jsme uveřejnili plán výsadby zeleně v parku u sokolovny. Nyní vás chceme seznámit s návrhem výsadby

stromů, keřů a mobiliářem na Pernštýnském náměstí.

Mobiliář:
výtvarný prvek (pítko)
mříže pod stromy
kruhová lavička
lavička
zámková dlažba
venkovní zahrádky

LEGENDA

Inzerce



Od 1. 7. 2006 platí nový silniční
zákon. V denním tisku čteme názory
řidičů, chodců a také policistů, dovídá-
me se o slabinách v zákoně. Čerstvé
statistiky zase informují o poklesu
počtu mrtvých. 

Na vaše četné dotazy a připomínky
ohledně bodového systému jsme se ze-
ptali velitele MP Bc. Petra Veselého.

1. Jak hodnotíte nový zákon z pozi-
ce občana?

Musíme si uvědomit, že zákon se vlast-
ně moc nezměnil, protože pravidla platí
vesměs stále stejná (v obci je stále nej-
vyšší dovolená rychlost 50 km/h, musí-
me být za jízdy připoutáni, musíme mít
patřičné doklady, dodržovat dopravní znač-
ky, před a během jízdy nesmíme požívat
alkohol atd.). Co se ale změnilo, to jsou
tvrdé postihy za jednotlivé přestupky. No-
vý zákon hodnotím pozitivně v tom, že
je skutečně potřeba některé prohřešky
tvrdě trestat (alkohol, jízda bez ŘP, který
nevlastním), ale v některých případech
bych míru sankce pozměnil tak, aby by-
la vždy v souběhu s tzv. „mírou nebez-
pečnosti přestupku pro společnost“. Např.
překročím rychlost v obci v rozmezí 50 -
- 69 km/h, dostanu blokovou pokutu
1000 Kč, která je stanovena taxativně.
To znamená, že nemůžu dát řidiči poku-
tu 300 nebo 500,-, ale vždy pouze 1000,-.
A zde bych já rozlišoval. Jedete u školky,
školy nebo zkrátka tam, kde to veřej-
nost „bolí“, rychlostí 65 km/h? Jednoznač-
ně maximální sankce. Na málo expono-
vaných místech bych ale ubral. Podobných
příkladů je ale mnohem více.

2. Objevily se otázky a také kritika
na toleranci rychlosti. Trestáte
řidiče za rychlost např. 52 km/h
v obci?

Důrazně říkám NE! Místní již vědí, jaká je
naše tolerance, radar zde máme téměř
dva roky. Odpovědně říkám, že toleruje-
me minimálně 10 % z nejvyšší dovolené
rychlosti. V praxi je to ještě o něco více,
ale o kolik raději neřeknu, aby všichni
touto rychlostí nejezdili. Přiznávám a také
říkám, že se mi nelíbí přístup některých
městských policií, kde pokutují 53 km/h.

3. Vraume se ale k novému zákonu,
který Vám přinesl nové pravo-
moce. 

Ve skutečnosti těch pravomocí je úplné
minimum, vy ale zřejmě máte na mysli
oprávnění k zastavování vozidel, jejichž
řidič nebo spolujezdec jsou podezřelí ze
spáchání přestupku. Po pravdě říkám, že
my prozatím tohoto oprávnění využívá-
me rozumně, spíše se chceme věnovat
tomu, proč jsme zřízeni, a to je veřejný
pořádek ve městě. Stát totiž na nás pře-
náší stále více oprávnění, a tím chce ře-
šit např. nedostatek dopravních policistů
atd. Já sám ale říkám: „Oprávnění k za-
stavování vozidel, měření rychlosti? Se-
berte nám je, máme své práce dost!“ ALE!
Chci na území našeho města vidět do-
praváky, kteří kontrolují dopravu, měří
rychlost u škol, školek, v okolních obcích
atd. Já je zde viděl bohužel jen při do-
pravních nehodách. Jejich početní stavy
jsou více než žalostné. To je právě důvod,
proč ona oprávnění vznikla. Myslím si ale,
že pokud se k nim přistupuje rozumně,
jsou ku prospěchu všech, kteří chtějí do-
držovat obecně závazné právní předpisy.

4. Jak jste vybaveni a vyškoleni?
K základnímu vybavení uniformované
části již dnes automaticky patří zasta-
vovací terč, reflexní vesta, digitální foto-
aparát a diktafon. Kromě školení, jak nám
ukládá zákon, jsou to také zkoušky z od-
borné způsobilosti, konané před komisí
ministerstva vnitra každé tři roky. Navíc
proběhlo školení odborníky z výukových
středisek právě o novém zákonu a zá-
konech souvisejících, školení od vedení
dopravního inspektorátu k problemati-
ce zastavování vozidel a vůbec celkový
postup při řešení dopravních situací.

5. Jak často měříte rychlost a kolik
přestupků jste již k 31. 7. 2006
zaznamenali?

Jak jsem říkal, pro nás zůstává prioritou
veřejný pořádek ve městě a plnění úko-
lů ze zákona o obecní policii. Rychlost
měříme a přestupce řešíme podle momen-
tálního personálního obsazení. Prozatím
bylo provedeno 15 měření. Počet zjiště-
ných přestupků je překvapivý, kolem tři-
ceti vážnějších přestupků, za které bu-
dou odebrány body v bodovém systému.
Celkový počet postoupených přestupků
v překročení nejvyšší dovolené rychlos-
ti je za dobu dvou let úctyhodný - 2160
přestupků (a to je naše tolerance více
jak 10 %).

6. Kolik jste odebrali bodů?
Ani městská, ani státní policie body ne-
odebírá a žádným způsobem o nich ne-
rozhoduje. Na základě oznámeného pře-
stupku o nich rozhodne příslušný správní
orgán pověřené obce.

7. Je pravda, že o body může přijít
i opilý cyklista, který je účastní-
kem silničního provozu?

Opilý cyklista kličkující po silnici je sku-
tečně účastníkem silničního provozu, do-
pouští se přestupku, za který bude sank-
cionován, ale o body nepřijde. O ty lze
přijít jen tehdy, je-li přestupek spáchán
v přímé souvislosti s provozem motoro-
vého vozidla.

8. Je městská policie ze strany měs-
ta hodnocena také podle vybra-
ných pokut?

Naštěstí na rozdíl od jiných měst nejsou
na nás tyto krátkozraké a nesmyslné tla-
ky vyvíjeny. My nejsme, i když se to tak
někdy zdá, složkou pouze represivní, ale
především organizací, která má občanům
pomáhat. Na druhou stranu ale tam, kde
k hrubému porušení pravidel dojde, jsme
také povinni je ze zákona vyřešit. Počet
pokut jdoucích do rozpočtu města je tak
rok od roku vyšší.

9. Setkala jsem se s názorem, že ně-
které přestupky řešíte zbytečně.
Mám tím na mysli např. tvrzení
„Stál jsem na invalidech, žádný
tam zrovna stát nechtěl, ale hned
tam byli měšuáci a řešili mě!“

Uvědomte si, že občané jsou všímaví
a na spoustu protiprávních jednání nás
ZCELA SPRÁVNĚ sami upozorňují. Někdy
také čekají na místě, jak je věc vyřízena,
za jak dlouho hlídka přijede a jak pře-
stupek vyřídí. Protiprávní jednání nejde
skutečně přehlížet!

Pro někoho se to může zdát jako
„zbytečná buzerace“, pro jiného zase pl-
nění základních úkolů a pomoc obča-
nům. Jak jsem ale v úvodu říkal, rozlišo-
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Bodový systém v praxi



val bych onu nebezpečnost spáchaného
přestupku pro společnost.

10. S jakou častou výmluvou řidičů se
při porušení pravidel setkáváte?

Nejčastější je tvrzení, že si řidič značky
nevšiml nebo že hrozně spěchá. Raritou
byl muž, který tvrdil, že s tak dokonalým
a rychlým autem prostě nejde jet poma-
lu. Jen podotýkám, že od 1. 7. 2006 všich-

ni, co spáchali dopravní přestupek, mimo
jediného řidiče s tímto souhlasili a poku-
tu uhradili.

11. V některých městech probíhá ak-
ce, kdy si řidiči mohou zkontro-
lovat rychlost vozidel...

Ano, kdo má zájem z Přelouče a inte-
grovaných obcí, aw se dne 16. září 2006
dostaví v 08.00 hodin na parkoviště

ke spodní vrátnici fy Kiekert v ulici
Jaselská. Zdarma budeme přeměřovat
rychlost, zájemci dodatečně obdrží černo-
bílé foto nebo jim bude zasláno na e-mai-
lovou adresu. Ti, kdo poskytnou CD, bude
jim foto staženo na tento nosič.

Další informace k novému zákonu
o pozemních komunikacích a hlavní změ-
ny - viz příspěvek MP.
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Co vlastně pojem komunitní plánování sociálních slu-
žeb znamená?

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) je plánová-
ní sociálních služeb na místní a regionální úrovni. KPSS zajiš-
wuje efektivní fungování sociálních služeb a umožňuje účelně
využívat finančních prostředků. To konkrétně znamená, že služ-
by jsou dostupné, jsou na kvalitativně vyšší úrovni, reagují na
aktuální potřeby uživatelů, jsou transparentní, finanční pro-
středky jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou po-
třebné apod.

Hlavním charakteristickým znakem komunitního plá-
nování je důraz kladený na zapojování všech, kterých se
zpracovávaná oblast týká, na partnerství, dialog a vyjedná-
vání a na dosažení výsledku, který je přijat a podporován
většinou účastníků. Komunitního plánování sociálních slu-
žeb se účastní zejména obec nebo kraj, jako zadavatelé
služby a dále poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb
a veřejnost.

K tomu, aby byl komunitní plán vytvořen kvalitně, je po-
třebné, aby na počátku tohoto procesu zástupci z jednotlivých
složek tj. zadavatel, poskytovatel, uživatel (triáda) absolvova-
li výcvikový program. Tento výcvik triád pořádá Krajský úřad
Pardubického kraje v rámci projektu „Zajištění místní a ty-
pové dostupnosti sociálních služeb“. Zahájen byl 17. 7. 2006
v Holicích a ukončen bude 26. 10. 2006 - celkem 10 výcviko-
vých dní. Město Přelouč jej absolvuje spolu se 6 městy Pardu-
bického kraje (Holice, Pardubice, Heřmanův Městec, Letohrad
a Vysoké Mýto). 

Město Přelouč jako zadavatele služeb zastupuje Květa
Bocianová (odbor sociální), poskytovatele služeb zastupuje
Ing. Zdeněk Slováček (ředitel DD Přelouč) a uživatele služeb
zastupuje Ludmila Marešová (členka komise sociálně zdra-
votní).

Očekávaným cílem výcviku je vytvoření plánu práce triá-
dy na prvních 12 měsíců , dále pak vytvoření struktury po-
třebné pro zajištění mnohostranných jednání o sociálních
službách, vytvoření či posílení postojů nutných k dlouhodo-
bému rozvíjení spolupráce a osvojení metod řízení, plánová-
ní a dalších vědomostí a dovedností potřebných k úspěchu
komunitního plánování.

Pracovní schůzka účastníků komunitního plánování, se
uskutečnila 27.-28. července na Městském úřadě v Přelouči.

Podporu tomuto projektu vyjádřila také starostka města, kte-
rá setkání zahájila.

Informační místa pro podnikatele (InMP) nabízejí firmám
službu „Vyhledávání kontaktu GRS“. Vyhledání kontaktů je je-
den z nejčastějších dotazů, s kterými se na InMP firmy obra-
cejí. Služba umožňuje vyhledat kontakty na firmy ve všech ze-
mích Evropy, včetně České republiky. Firmy tak mají možnost
navazovat nové obchodní vztahy. Jedná se o ověřené údaje
a minimálně se o firmě dozvíte následující informace: název
společnosti, IČO, obchodní název, adresa, telefon, fax, nejvyšší
výkonný úředník, počet zaměstnanců, rok založení a další. Po-
kud byste o tuto službu měli zájem, neváhejte kontaktovat ex-
pozituru Informačního místa pro podnikatele v Přelouči, kde se
dozvíte další doplňující informace.

KONTAKT: úřední den - čtvrtek 8.00-12.00 hod.,
Masarykovo nám. 25, 535 33 Přelouč, 
tel.: 724 613 929, e-mail: RMPardubice@inmp.cz

Sociální odbor se zapojil do projektu
„Komunitní plánování sociálních služeb“

Informace
pro podnikatele



Za poslední období se stala pochopi-
telně nejvíce diskutovaná nová pravidla
silničního provozu. Výběr hlavních změn
Vám nyní připomenu:
Celoroční svícení: Novela zavedla po-
vinnost celodenního a celoročního svíce-
ní. Dosud tato povinnost platila pouze
v zimním období a končila dnem, kdy
jsme se začali řídit tzv. letním časem. 
Dětské autosedačky: Nově jsou povin-
né dětské autosedačky na všech typech
komunikacích. Novela umožňuje výjim-
ku pro početnější rodiny. Pokud se na
zadní sedadlo nevejdou tři sedačky, je
možné vézt třetí dítě také, ale připouta-
né bezp. pásem. Pokud je počet dětí vyšší
než tři, lze je přepravovat i tehdy bez pou-
žití autosedaček a zádržných systémů mi-
mo dálnice a rychlostní komunikace. 
Zastavení a stání: Novela umožňuje par-
kování nejen souběžně s chodníkem, ale
i šikmo a kolmo, aniž by to muselo být
vyznačeno příslušnou dopravní značkou.
Nemění se ale pravidlo, podle něhož při
stání musí zůstat alespoň jeden volný
jízdní pruh o šířce 3 metry pro každý
směr jízdy! Při neprodleném nastoupe-
ní nebo vystoupení osob nebo naložení
či složení nákladu smí řidič stát také ve
druhé řadě. Řidič smí dále zastavit a stát
na vyhrazeném parkovišti pro jiná vozid-
la po dobu nejdéle tří minut, nesmí však
nikoho omezit ani ohrozit. To ale neplatí
na parkovišti vyhrazeném pro invalidy, na
které ostatní řidiči nesmějí ani vjíždět. 
Jízda po kruhovém objezdu: Řidič ne-
dává znamení o změně směru jízdy při
vjíždění na kruhový objezd. Řidič je po-
vinen dát znamení o změně směru jíz-
dy při vyjíždění z kruhového objezdu,
a také pokud na něm přejíždí z jednoho
pruhu do druhého. 
Předjíždění cyklistů: Řidič musí dát při
předjíždění cyklisty, i když nevybočuje ze
svého směru jízdy, vždy znamení o změ-
ně směru jízdy. 
Cyklistické přilby: Novelizace přináší po-
vinnost cyklistů mladších 18 let za jízdy
použít přilbu schváleného typu a mít ji

nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. 
Jízda pod vlivem alkoholu a drog: No-
velizace přináší vyšší sankce za jízdu pod
vlivem alkoholu a ostatních návykových
látek - takovéto porušení se stává trest-
ným činem s možností odnětí svobody až
na jeden rok a dále zákaz řízení 6 měsí-
ců až 3 roky nebo úplný zákaz činnosti.

Veškeré informace najdete na
www.novapravidla.cz. Doporučuji si ta-
to důkladně prostudovat. Některé infor-
mace rovněž naleznete na vývěsce umís-
těné na budově městské policie. V pří-
padě jakýchkoli dotazů a problémů se
Vám budu snažit pomoci a nalézt a po-
skytnout odpovět.

A nyní již k událostem od 20. čer-
vna 2006:
" 20. 6. v 21.20 hod. hlídka nalezla na

Václavském náměstí ležícího muže,
muž nebyl zraněn pouze díky alkoho-
lu nezvládal chůzi po dvou, po chví-
li se vzpamatoval a hlídka dohlédla,
aby došel bezpečně k domovu

" 21. 6. v 10.40 hod. jsme vyjížděli na
oznámení sousedů do Lhoty, kde již
třetí den nevycházela z domu starší
paní, naštěstí se ukázalo, že ji pouze
bolí nohy a ona leží byl jí nabídnut
odvoz k lékaři, ale žena toto odmítla

" 21. 6. v 17.35 hod. jsme přijali telefo-
nát z Diakonie v Hradecké ulici, že se
k nim dobývá opilý muž, ten do příjez-
du hlídky utekl a byl nalezen v res-

tauraci U nádraží, byl vykázán a zjis-
tilo se, že byl právě propuštěn z výko-
nu trestu, dále bylo dohlédnuto, aby
nasedl na nejbližší vlak a z našeho
města odjel do svého bydliště

" 22. 6. v 23.55 hod. zachytil dozorčí MP
na kamerovém systému tři mladíky,
kteří byli nespokojeni s průběhem fot-
balového utkání v Pardubicích a ces-
tou od vlaku převraceli popelnice, hlíd-
ka je dostihla a mimo úklidu je čeka-
la bloková pokuta

" 23. 6. v 22.25 hod. jsme vyjížděli na
hráz Mělických písníků, kde se strhla
rvačka, situace byla za pomoci PČR
zklidněna a případ si převzali kolegové,
nebow zde došlo k poškození majetku

" 25. 6. v 22.25 hod. hlídka domlouvala
majitelům jednoho z domů v západ-
ní části města, kteří pořádali na dvoře
oslavu a byli dosti hluční, nakonec po-
chopili, že sousedi se chtějí také vy-
spat a oslavu ukončili

" 28. 6. v 8.05 hod. jsme řídili dopravu
u kina, kde se stala dopravní neho-
da, naštěstí tentokrát bez zranění

" 28. 6. v 17.50 hod. hlídka zjistila ne-
oprávněný překop vozovky v Loheni-
cích, kde došlo k poškození vodovo-
du, na místo byli přivolání pracovníci
vodovodů a případ byl předán k do-
řešení na Městský úřad

" 29. 6. v 10.30 hod. oznamuje na linku
156 žena, že v ulici K. Čapka je v jed-
nom z domů cítit plyn, hlídka ihned
na místě prošla dům s pracovníky ply-
náren, ale přístroje na měření úniku
plynu naštěstí nic nezaznamenaly

" 4. 7. v 21.20 hod. bylo hlídkou nale-
zeno vozidlo s klíčky v zámku, byla
provedena lustrace majitele a ten ce-
lý šwastný si přiběhl auto zamknout 

" 6. 7. v 00.30 hod. jsme na vyžádání
prováděli kontrolu Mělických písníků
spolu s členy rybářské stráže, byly zde
zjištěny dva přestupky proti rybářské-
mu řádu, trestný čin pytláctví zde ne-
byl zjištěn žádný

" 6. 7. v 5.00 hod. byli vypátráni mladí-
ci, kteří ve Břehách rozházeli veškeré
přenosné dopravní značení, byli rázně
probuzeni ve stanu v kempu a všech-
ny značky museli dát do původního
stavu, k tomu si vysloužili maximál-
ní blokovou pokutu

" 7. 7. v 22.45 hod. jsme domlouvali
majiteli jedné z restaurací, který hud-
bou z provozovny rušil v klidném
spánku obyvatele ulice, zavřel okna
a hudbu ztišil

" 8. 7. v 18.10 hod. jsme vyjížděli k po-
žáru osobního vozidla za Finančním
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Městská policie informuje

PROVEDEME PŘEMĚŘENÍ RYCHLOSTI VAŠEHO VOZIDLA !!!
Kdy ? : 16. září 2006 od 08. 00 hodin

Kde ? : ul. Jaselská, parkoviště před firmou KIEKERT a. s. -spodní vrátnice

- zdarma dodatečně obdržíte černobílé foto, 
- nebo Vám toto bude zasláno na e-mailovou adresu

- poskytnete-li CD nosič, bude Vám na tento zkopírováno



úřadem, hlídka na místě začala svý-
mi prostředky vůz hasit až do příjezdu
hasičů, kteří uhašení dokončili, nikdo
nebyl zraněn 

" 9. 7. v 00.45 hod. byl hlídkou zastaven
osobní automobil na hrázi rybníka
Buňkov, při kontrole řidiče vyšlo na-
jevo, že požil alkoholické nápoje,
případ si převzala PČR

" 10. 7. v 17.25 hod. jsme byli požádá-
ni dozorčím PČR odchyt dvou psů za
Štěpánovem, kde potrhali několik ovcí,
hlídka vyrazila na místo s narkotizační
puškou, po příjezdu na místo se po-
dle psů zjistil majitel, který byl vyrozu-
měn a dostavil se, aby si psy převzal

" 11. 7. v 10.40 hod. telefonát z Penny,
mají tam zloděje, hlídka na místě pou-
ze konstatovala přestupek již známé
kleptomanky a přestupek vyřešila na
místě blokovou pokutou v horní hra-
nici sazby

" 11. 7. v 23.00 hod. opět rušení obyva-
tel hudbou z restaurace, opět výzva
ke ztišení a následná kontrola 

" 12. 7. v 18.10 hod. řešíme rodinné ne-
shody, kde syn verbálně napadá rodi-
če, synovi domluveno, ale jak tušíme,
situace se bude v brzké budoucnosti
opakovat, jelikož syn je alkoholik 

" 12. 7. v 19.00 hod. oznámeno pozor-
ným občanem, že u Mělických písní-
ků si myjí děti z letního tábora hlavy
šamponem, hlídka na místě konzul-
tovala případ s vedoucími, ti proká-
zali, že šampon je ekologický a k žád-
nému ohrožení životního prostředí ne-
došlo

" 12. 7. v 20.35 hod. výjezd hlídky do
restaurace ve Břehách, kde oznámi-
la majitelka, že ji fyzicky napadá její
druh, hlídka na místě situaci zklidni-
la a případ předala PČR, nebow napa-
dená chtěla podat trestní oznámení

" 13. 7. v 19.30 hod. řízení dopravy na
kruhovém objezdu z důvodu doprav-
ní nehody

" 14. 7. v 15.50 hod. jsme společně s ko-
legy s PČR pátrali po ztracené šesti-
leté holčičce, která se nakonec našla
u svého dědečka a vše dobře skončilo

" 14. 7. v 20.25 hod. výjezd k Mělickým
písníkům, kde si návštěvníci rozhodli
rozdělat v blízkosti lesa oheň, ten mu-
seli uhasit a místo páleniště dát do
původního stavu

" 15. 7. v 19.45 hod. nahlášena doprav-
ní nehoda v ulici Pionýrů, na místě
nedošlo ke zranění, ale k poškození
lampy veřejného osvětlení, převzala
PČR a zajištěno odpojení lampy, aby
nedošlo k úrazu el. proudem

" 19. 7. v 22.15 hod. si přišli na své oby-
vatelé Lohenic, kdy u „malého“ písní-
ku se konala hudební produkce, kte-
rá byla hlasitá a budila obyvatele obce,
hlídka nakonec nechala hudbu ztišit
a v 23.30 hod. se akce ukončila, tady
bych chtěl připomenout na změnu vy-
hlášky obce, kdy v minulosti tyto pro-
dukce povolovala rada, nyní platí pro
pořádání takovýchto akcí pouze ozna-
movací povinnost

" 20. 7. v 21.15 hod. dozorčí MP zjistil
na kamerovém systému dopravní ne-
hodu na křižovatce ulic Pardubická,
Račanská a celý průběh nehody byl
zaznamenán, záznam byl vypálen na
CD a předán PČR oddělení dopravních
nehod k prošetření nehody, nebow je-
den z účastníků z místa ujel

" 22. 7. v 16.15 hod. se hlídka při kon-
trole města stala svědkem dopravní
nehody u nadjezdu, kde řidič auta
narazil do cyklisty, při následné kon-
trole řidiče se zjistilo, že je pod vli-
vem alkoholu, byl zajištěn a případ si
převzala dopravní policie

" 25. 7. v 5.35 hod. jsme vyjížděli do
ul. ČSA, kde se opilý muž jdoucí z blíz-
kého baru bavil tím, že rozbíjel okna
u sklepů v domech, byl zadržen a pře-
dán PČR pro podezření ze spáchání
trestného činu

" 25. 7. v 22.30 hod. nám nahlásil po-
zorný občan, že městem projíždí opět
nadměrný náklad, hlídka tak jako již
několikrát předtím dohlédla, aby ne-
byl kruhový objezd poškozen 

" 26. 7. v 18.15 hod. nám bylo nahláše-
no, že v základní škole v ulici Smeta-
nova vytéká z oken voda, hlídka na
místě potvrdila skutečnost a okamži-
tě přivolala správce budovy a ten vy-
pnul hlavní uzávěr vody, ukázalo se,
že praskla přívodní hadička od WC,
bylo tak zabráněno ještě mnohem
větším škodám

" 26. 7. v 20.20 hod. jsme na oznáme-
ní vyjížděli do ulice Choceňská, je-
likož zde obtěžoval sousedy kouř
z pálení bramborových natí, původ-
ci byli nalezeni a museli oheň hned
uhasit a hrozně se divili, že to něko-
mu vadí

" 29. 7. v 3.10 hod. si hlídka při kon-
trole města povšimla auta s vozíkem
a na něm naložený komunální odpad,
byla provedena fotodokumentace, pro
případ, že by odpad skončil tam, kde
nemá, v 7.00 hod. byl již vozík prázd-
ný a odpad byl nalezen v roští v jed-
né ulici, na okraji města, pachateli ne-
zbývalo než se přiznat a přestupek

byl postoupen přestupkové komisi,
kde hrozí pokuta až 50 000,- Kč 

" 2. 8. v 11.50 hod. jsme přijali stížnost
od obyvatel Břehů, že frézují vozov-
ku a silnice je naprosto neprůjezdná,
zjištěno, že vozovka se frézuje za pro-
vozu, ale firma nedodala pracovníky,
kteří by zde usměrňovali kyvadlově
provoz, toto bylo hlídkou ihned za-
jištěno u zodpovědného pracovníka
a případ byl předán odboru dopravy
MěÚ Přelouč

" 7. 8. v 14.25 hod. jsme zklidňovali oby-
vatele jednoho bytu, kde syn opětov-
ně slovně a fyzicky napadal své rodi-
če, jelikož to nebylo poprvé a rodiče
chtěli podat trestní oznámení, byl pří-
pad předán PČR

" 10. 8. v 15.10 hod. volala na služebnu
ostraha firmy Kiekert, že na parkoviš-
ti dva muži demolují auta, hlídka oka-
mžitě vyjela na místo a zadržela zde
pachatele, orientační zkouška na alko-
hol prokázala 2 promile a výtržníci pu-
tovali na záchytku, kde si je po vystříz-
livění převzala PČR k dalšímu šetření

" 11. 8. v 2.20 hod. hlídka nalezla ote-
vřené dveře u jedné firmy ve městě,
byla provedena kontrola objektu
a vzbuzen šwastný majitel, který si svou
provozovnu uzamkl

" 14. 8. v 15.00 hod. nás žádala o po-
moc starší paní, protože jí někdo za
dveřmi bytu žádá, aby otevřela, hlíd-
ka na místě provedla kontrolu osoby
a ukázalo se, že je to pracovník  firmy,
která nabízí bezpečnostní zámky, vše
bylo v pořádku, ale opatrnosti není ni-
kdy dost

" 18. 8. v 23.40 hod. jsme zklidňovali
partičku osob v kempu ve Břehách,
kdy si s nimi nevěděl hlídač rady, by-
li upozorněni a ztišili se 

" 19. 8. v 23.05 hod. opět jsme vyjíždě-
li k nahlášení rušení nočního klidu
tentokrát v Přelouči, jednalo se o osla-
vu padesátin a tak bylo účastníkům
oslavy doporučeno, abypokračovali
uvnitř domu a ztišili hudbu, hlídka po-
té ještě několikrát provedla kontrolu

" 21. 8. v 11.50 hod. jsme prověřovali si-
tuaci v jednom z rodinných domů, kde
obyvatelé tvrdili, že jim dovnitř vlezla
metrová zmije, jelikož na chytání tako-
vých živočichů nejsme vybaveni, požá-
dali jsme o pomoc hasiče, po odtaže-
ní kuchyňské linky na nás vykoukla
20 cm dlouhá vyděšená užovka, kte-
rou hasiči vypustili na pole, jak praví
přísloví „strach má velké oči“

" 25. 8. v 14.30 hod. jsme vyjížděli k Ra-
čanskému rybníčku, kde děti nalezly
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použitou injekční stříkačku s jehlou,
je vidět, že rodiče, škola nebo i to,
jak naši strážníci „preventisté“ učí dě-
ti ve školách, jak se v takových situ-
acích chovat, přináší ovoce, děti se
stříkačky nedotýkaly a ta skončila
v našem kontejneru určeném na ty-
to předměty

Každý rok o prázdninách, kdy v na-
šem městě a jeho okolí jako jsou Mělické
písníky, autocamping Buňkov a chatové
oblasti se rekreují lidé z celé republiky,
přibývá přirozeně i přestupků a různých
jiných skutků, ke kterým jsme voláni a kte-
ré musíme řešit. Jak vidíte, tak se v těch-
to měsících rozhodně nenudíme, protože
toto je pouze zlomek z činnosti, kterou
každý den vykonáváme. 

Na závěr Pozor! ke konci měsíce
srpna jsme zaznamenali v našem měs-

tě několikrát but pokus nebo dokona-
ný trestný čin, kdy pachatel ve dne ne-
bo v nočních hodinách vlezl do bytu
nebo rodinného domu ventilačními ok-
ny, které byly pootevřené. Stalo se tak,
i když obyvatelé domu ještě nespali.
Pachatel je štíhlý a rychlý a protáhne
se i malými okny. Dávejte prosím na
tyto možné skutečnosti pozor a v pří-
padě i jakýchkoli podezření nám hned
volejte. 

Toto je přehled zajímavějších udá-
lostí z naší práce za uvedené období. 

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

Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč

14 Přeloučský ROŠT
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Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752, telefon 466 672 003
Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2006/2007

Rekonstrukcí 5 patrové budovy v are-
álu bývalé Tesly vzniká podnikatelské
centrum, které bude nabízet služby ne-
jen pro zaměstnance areálu, ale také
občanům Přelouče. Budou zde nabíze-
ny služby zdravotnické, relaxační, ko-
merční a cateringové. Další kanceláře
mají nadstandardní vybavení a objekt
bude střežen 24 hodin.
V případě vašeho zájmu kontaktujte:
PATR s.r.o., Husova 168, Pardubice.
Tel.: 446 260 166-7, mob: 602 168 962
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Od 4. září jsme i na naší škole za-
čali odpočítávat dny nového školního ro-
ku - tedy roku s označením 2006/2007.
Během prázdnin se věnovali přípravě
školních prostor především pracovníci
technických profesí, tj. malíři, elektrikáři,
truhláři - všichni pod vedením školníka
p. Svobody. Úklid zajišwovaly p. Macnero-
vá, Marková a Netušilová. Provoz kance-
láře měly na  starosti p. Hájková a Ram-
bousková. Pedagogičtí pracovníci využili
dovolenou na regeneraci sil, někteří se
ovšem i během prázdnin do školy podí-
vali a připravovali prostředí tříd, pomůc-

ky na výuku, plány učiva apod. Až na do-
bu 14 dní byla škola přístupna.

V pondělí 4. 9. jsme přivítali při za-
hájení školního roku v budově školy zá-
stupkyně našeho zřizovatele. K žákům
promluvila starostka města p. Irena Bu-
rešová, která přišla společně s vedoucí
školského odboru MÚ Přelouč p. Alenou
Hanušovou.

Počet žáků se oproti minulému škol-
nímu roku nijak zvlášw neliší. Odešli de-
váwáci, přišli noví prvňáci. Spolu s nimi
jako nováčci zasedli do lavic i žáci 5.,
popř. 6. ročníků, kteří si předchozí do-
cházku plnili na školách s 1. stupněm
v okolí. Na všechny žáky čekaly uklize-
né prostory, někde nové vybavení (lavi-
ce a židle v barvách). A samozřejmě je
očekávali vyučující.

Učitelský sbor se nezměnil, ze školy
nikdo neodešel. Došlo pouze k výměně
učitelů na 1. a 2. stupni (Mgr. Katono-
vá přešla se svými žáky do 6. ročníku,

Mgr. Ostatek naopak nastoupil do 5. roč-
níku). Na plný úvazek začala pracovat
Mgr. Skálová. Změny nastanou ve školní
družině, o kterou je značný zájem, a dvě
stávající vychovatelky nemohou obsáh-
nout péči o všechny děti.

Stojí před námi všemi obrovské množ-
ství práce. Budeme dokončovat Rámco-
vý vzdělávací program, začneme pevněji
spolupracovat se Základní uměleckou
školou v Přelouči, celý rok se budeme
věnovat práci na hodnocení školy. Jistě
se naplno rozběhne spolupráce nejen
s RR SRŠ, ale i se školskou radou.

Věřím, vážení čtenáři Roštu, že škol-
ní rok 2006/2007 bude pro všechny mé
spolupracovníky a všechny naše žáky
a žákyně rokem úspěšným. K tomu jim
přeji radost z práce, zdraví, klid a pohodu,
co nejméně problémů všude kolem sebe.

Informace o činnosti školy najdete
na: www.zsmn.xf.cz

Mgr. Věra Pětioká
ředitelka školy
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Co nového na ZŠ Masarykovo náměstí ?

Z vystoupení na slavnostním vyřazení žáků 9. ročníků, sbormistryně Mgr. Veronika Pokorná a část pěveckého sboru RošUák
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Vážení čtenáři Roštu!
Takto se setkáváme poprvé v novém školním roce, který pro

naše žáky začal 4. září. Na tomto místě Vás budeme pravidel-
ně informovat o životě školy, o důležitých událostech, které by
pro Vás mohly být zajímavé.

Ve třech budovách školy byl během prázdnin proveden ge-
nerální úklid. Ve čtvrté budově v Kladenské ulici bude působit
nejméně do konce listopadu mateřská školka Za Fontánou,
jejíž budova prochází generální rekonstrukcí. Školní družina
bude provizorně umístěna v kmenových třídách I. stupně v Kla-
denské ul.

Do dvou prvních tříd nastoupilo 48 žáků. Povedou je Mgr. Du-
šan Nový (A.) a Mgr. Věra Mňuková (B.).Celkový počet tříd na
I. stupni se stabilizoval na čísle deset. Na druhém stupni došlo
k úbytku tříd. Odešly tři deváté třídy a nahradily je jenom dvě
šesté třídy. Dále ve třech bývalých osmých třídách došlo postup-
ně k úbytku žáků, takže byly v devátém ročníku spojeny pouze
do dvou tříd. Počet tříd na II. stupni je rovněž deset, celkový po-
čet tříd na škole dvacet.

Ke změnám došlo i v pedagogickém sboru. Aktivní peda-
gogickou kariéru ukončily Mgr. Eva Brudná, která šestnáct let
vykonávala funkci zástupce ředitele, a dále Mgr. Marie Rudol-
fová. Už v květnu odešla na vlastní žádost z funkce vychova-
telky školní družiny Michaela Spurná, na toto místo nastoupi-
la Eva Kratochvílová. Od 1. července funkci zástupce ředitele
vykonává Mgr. Magda Pacáková.

Počítáme s uskutečněním celé řady tradičních akcí. Potři-
nácté jsme připravili zahájení školního roku pro prvňáčky ve
spolupráci s Národním hřebčínem v Kladrubech nad Labem.
V příštích dnech budou zahájeny přípravy tradiční vánoční aka-
demie, která se letos uskuteční počtrnácté, čeká nás i třináctý
pohádkový zápis do prvních tříd a s vycházejícími žáky se v Ob-
čanské záložně rozloučíme už popatnácté. Samozřejmostí je
lyžařský výcvik sedmých tříd, plavecký výcvik, který letos absol-
vují nejen třetí, ale i čtvrté třídy. O těchto všech, ale i dalších ak-
tivitách vás budeme informovat.

Do nového školního roku přeji dětem, kolegyním a kolegům,
rodičům, spolupracovníkům z Klubu přátel školy a Školské ra-
dy, sponzorům a všem sympatizantům dostatek zdraví, pohody
a v červnu dobrý pocit z dosažených výsledků.

Mgr. František Jelínek
ředitel školy

Rozloučení
s bývalými žáky

Poslední slavnostní událos-
tí na konci uplynulého šk. roku
bylo rozloučení s odcházející-
mi žáky 9. ročníků. Celkem jich
naši školu opustilo 70. Z této
akce jsou následující fotogra-
fie.

9.C na schodech OZ
i s tř. učitelkou

Nastoupení 
bývalí žáci 
9.A

Loučící se 9.B

9.C se rozloučila
pěkným 
vystoupením
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Základní škola
Smetanova ul.

Z
Á

K
L
A

D
NÍ ŠKOLA PØ

E
L
O

U
È

S

M
ETANOVA ULIC

E

Inzerce



…a opět hledáme dobrovolníky !
Vy, kteří máte srdce na správném místě, chci Vás přesvěd-

čit, abyste do svého volného času přibrali návštěvy staroušku
v domově důchodců, nebo činnost s dětmi, které nejsou zrov-
na vzorné ale nebrali za to vůbec žádné peníze. Takhle to dě-
lají dobrovolníci, možná jste něco podobného viděli v americ-
kém filmu.

Třeba nevíte, že už třetí rok pár místních lidiček vystoupilo
ze svého ega a dali se do toho.

A my hledáme další, staroušků a dětí je moc.
Zavolejte mi kdykoliv na tel. č. 731 402 374 nebo rov-

nou přij|te v úterý 19. 9. 2006 na faru za kostelem pod
náměstím. Budu tam na vás čekat od 14 hodin, dokud Vás
nepřijde aspoň deset (ale po páté už musím domů).

Dáme si kafe nebo čaj a všechno potřebné si řekneme. Oba-
vy zahotte, nebudeme Vás nutit do ničeho a pomůžeme Vám
ve všem. Za všechny chariwáky doufá a těší se Rita Hudcová.

Sběr ošacení
Prosíme všechny občany našeho města i okolí, aby po-

skytli pomoc při sběru šatstva !
Vagón o obsahu 12 t bude přistaven na přeloučském

nádraží od 5. října od 13 hod. do 6. října do 20.00 hod.
Následující den bude dopraven do Diakonie Broumov,

kde dojde k dalšímu zpracování. Ošacení bude roztříděno
a vakuově zabaleno. Věnujte prosím pouze čisté šatstvo.
Věříme, že nikomu z vás není osud potřebných lhostejný
a že svými dary tuto akci podpoříte.

ZMĚNY V JAKUB KLUBU
Po krátké prázdninové pauze se Jakub klub otevře opět

v pondělí 11. září 2006. Otevřeno bude pondělí až čtvrtek
od 14.30 do 17.00. Důvodem zkrácení otevírací doby je ná-
růst administrativní práce, kterou musíme také zajistit. 

4. historický tábor Jakub klubu se uskutečnil na jižním
úpatí Železných hor, v obci Běstvina. V průběhu tábora vyro-
bily děti spousty krásných výrobků, které si budete moci pro-
hlédnout u jejich stánku 9. září při oslavách města.

Děkujeme za finanční příspěvky Městu Přelouč, Diecéz-
nímu pastoračnímu fondu Hradec Králové a firmě SVOS,
kteří nám umožnili, aby byl tábor cenově přijatelný pro
všechny děti, které se chtěly zúčastnit.

18 Přeloučský ROŠT

! Napsali nám 

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
sídlo: Masarykovo náměstí 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107�������
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„Kanadské Listy“, které již od roku 1980 vydává pardubický
emigrant Ing. Mirko Janeček, věnovaly v letošním čísle 3-4/2006
vzpomínku na bývalé exulanty po únoru 1948 z Českosloven-
ska na Západ. Jednalo se převážně o bývalé účastníky zahra-
ničního odboje - vojáky ze Západu, policisty, studenty, podni-
katele aj. Většinou volili cestu přes šumavské kopce, proto se
jim říkalo „kopečkáři“. Někteří se později i několikráte vraceli
pro rodinné příslušníky a známé.

Tento masový nedobrovolný odchod lze v dějinách české-
ho národa označit za největší exodus po Bílé hoře v roce 1620.
Vždyw v letech 1948-1989 uprchlo či zůstalo v zahraničí přes
240 tisíc Čechů a Slováků, na doporučení se vystěhovalo dalších
60 tisíc. Většinou odcházeli lidé vzdělaní, označování mnohdy
za elitu národa.

Redakce popsala osudy některých účastníků, kteří toto mar-
tyrium museli podstoupit již podruhé. Je mezi nimi uváděn i náš
bývalý spoluobčan a rodák Zdeněk Václavík, kterého jsme
vzpomenuli v Roštu č. 7-8/2006 v rubrice „Výročí a významné
dny na Přeloučsku“ s tímto textem: 22.8.1917 se v Přelouči
narodil Zdeněk Václavík, účastník 2. zahraničního odboje ze
Západu. Po 2. světové válce napsal několik autentických knih
o cestách a osudech našich vojáků v zahraniční armádě. Po
únoru 1948 byl vyloučen ze svazu novinářů a byl nucen emi-
grovat podruhé. Žije v USA“. 

Ve zmiňovaných „Kanadských listech“ se o našem rodáku
píše m.j. toto: „Zdeňka Václavíka, který se vrátil jako příslušník
československé obrněné brigády na Západě, zbavili místa ve-
doucího kulturní rubriky armádního deníku Obrana lidu kon-
cem března. V redakci si směl vzít všechny své věci včetně di-
plomu a vyznamenání, do kapsy si zastrčil i pistoli. Za několik
dnů za nim přijel vysloužilý kapitán Oldřich Pelc, parašutista ze
skupiny Potash, nyní národní správce pily v Pumperle u Leno-
ry na Šumavě s informací, že cesta ke svobodě je volná. Tady
Standa Urban, který u mne pracuje, pro tebe přijede. Oba muži
měli na sobě dlouhé hubertusy, aby se nepoznalo, že pod nimi
skrývají britské samopaly stengun.

Václavíkovi zůstalo sedm dnů na přípravu. Nejdřív se musel
postarat o anglickou manželku, se kterou se rozváděl a o dvě
děti. Velvyslanectví zaúřadovalo rychle. Jeho matka byla na
návštěvě u příbuzných v Přelouči.

Zajet za ní nemohl, poslal ji tedy telegram, ale ten zřejmě
nedošel. Zatímco před devíti lety se s ní rozloučil, tentokráte
neměl čas. Nevadí, za několik let jsem zpátky!

Z Pelcovi pily vyrazili v noci, po kolena se brodili ve sněhu.
Václavík, překladatel z angličtiny Josef Havrda, syn generála
Ingra Ivan, další parašutista ze skupiny Potash Ludva Hanina
s manželkou, paní Pelcová, dva Lorencové a mlynář Honza,
jehož příjmení se ztratilo. Vedl je kapitán Pelc. Když začal mít
dojem, že se stáčejí doprava, takže dělají kolo a vracejí se, ne-
chali se vést Polárkou. Po desetihodinovém maratonu zakle-
pali ráno na první bavorskou chalupu. Tolik „Kanadské Listy“.

Pro některé axulanty to bylo odloučení na čtyřicetjeden rok,
někteří se politických změn již nedožili, někteří se pro stáří a ztrá-
tu svých blízkých doma návratu do vlasti již zřekli.

Náš spoluobčan a místní rodák Zdeněk Václavík žije na
americkém venkově s českou manželkou, je ve stálém písem-
ném a telefonickém spojení se svými přáteli v Přelouči a pokud

mu zrak dovolil, byl i stálým čtenářem našeho Roštu. Jeho te-
lefonáty bývají dlouhodobé zpravidla třiceti minutové, vždyw
informace o bývalých spolužácích a známých, jakož i o sou-
časném dění v rodném městě jsou pro něho prvořadé. V zá-
věru prázdnin - 22. srpna - oslavil náš rodák v kruhu starých
krajanských přátel 89. výročí svého narození.

F.H.
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Žili mezi námi... !

Kanadské „Listy“ píší o přeloučském rodáku

Společnost EXCALIBUR ARMY přijímá do provozovny
v Přelouči pracovníky na pozici Mechanik - požadu-
jeme: vyučen jako automechanik, zámečník. Jedná se
o montáž a demontáž vojenské techniky. Dále obsa-
zujeme pozici Provozní technik - řidič - požadujeme:
vzdělání - vyučen, ŘP sk. B,C,E, průkaz ADR sk. 3,9,
trestní bezúhonnost, praxe na obdobné pozici výho-
dou. Po zapracování možnost přidělení nového vo-
zidla. Nabízíme motivující platové ohodnocení, stabil-
ní zázemí společnosti, zajímavou a různorodou práci
v příjemném kolektivu a další zaměstnanecké výhody.
Nástup možný ihned. Zájemci volejte na telefonní čís-
lo 775 708 269 sl. Teplá.

Inzerce
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1. 9. 1913 zemřel v Černošicích u Prahy JUDr. Ladislav Quis,
právník a spisovatel, v letech 1884 - 1908 byl advokátem
v Přelouči, zakladatel městské knihovny, významná osob-
nost kulturního a společenského života města.

1. 9. 1932 v Přelouči zřízena dvoutřídní kupecká pokračo-
vací škola

1. 9. 1959 byla v Přelouči otevřena nová budova školy pro
I. a II. stupeň, kde je umístěno i gymnasium

1. 9. 1977 byla v Rohovládové Bělé otevřena nová školní
budova

1. 9. 1982 byla v Cholticích dána do provozu první etapa
nové školy - pět učeben a tělocvična

3. 9. 1819 se narodil v Rosicích u Chrasti básník a humo-
rista, spolužák a přítel Karla Havlíčka Borovského, Václav
Trnobranský, hospodářský úředník na choltickém panství 

3. 9. 1882 byla na přeloučském náměstí vysvěcena nová
školní budova, sloužící současně jako radnice

5. 9. 1919 byl v Přelouči uzavřen první občanský sňatek
8. 9. 1269 udělil Přemysl Otakar II. Přelouči městské právo;

Přelouči bylo přiznáno tzv. magdeburské právo, obsahují-
cí m.j. i právo popravy

8. 9. 1862 sehrál „Sbor dobrovolných divadelních ochotní-
ků“ v Cholticích první představení pro choltické občanstvo

8. 9. 1866 došlo ve Spytovicích k požáru, při kterém vyho-
řelo 33 stavení a v obci zůstalo jen 15 domků

8. 9. 1880 byla vysvěcena a otevřena trojtřídní škola ve Svin-
čanech

8. 9. 1931 koncertovala v Přelouči Česká filharmonie za ří-
zení Václava Talicha

8. 9. 1980 zemřel v Praze přeloučský rodák Miloslav Ber-
víd, šéfdirigent Západočeského symfonického orchestru
v Mariánských Lázních

10. 9. 1945 zemřel v Jičíně ing. arch. Josef Gočár, semínský
rodák, profesor architektury na AVU, autor četných kubi-
stických staveb

11. 9. 1897 se narodil v Hudlicích ing. Zdeněk Kadlus st., pro-
fesor a později ředitel Zemědělské školy v Přelouči

11. 9. 1918 byl jmenován čestným občanem Přelouče spiso-
vatel Alois Jirásek

11. 9. 1927 se konalo zahajovací filmové představení v kině
„Bio invalidů“ v Přelouči

12. 9. 1825 došlo v Kojicích k požáru, při kterém lehlo po-
pelem 19 stavení a střecha kostela sv. Petra a Pavla; při
požáru se rozlily tři zvony 

13. 9. 1858 se narodil v Pardubicích Josef Hanuš, učitel v Se-
míně, Bezděkově a Svinčanech, spoluzakladatel přelouč-
ského muzea, spoluautor vlastivědné monografie Pardu-
bicko-Holicko-Přeloučsko

14. 9. 1854 zemřela v Mnichově přeloučská rodačka Jindřiš-
ka Rettigová, dcera M.D.Rettigové, významná operní pěvky-
ně, od r. 1842 členka královské dvorní opery v Mnichově 

14. 9. 1977 zemřel v New Yorku v USA MUDr. Miloš Bašek,
mládí prožil v Benešovicích a Přelouči, věhlasný specialis-
ta nemocí ušních, nosních a krčních, expert na Meniero-
vu chorobu

15. 9. 1872 se konalo svěcení „Smíšeného spolku“ v Přelouči
15. 9. 1897 byla na poště v Přelouči zřízena telegrafní pře-

pážka

16. 9. 1928 byl odhalen památník padlým v I. světové válce
ve Veselí u Přelouče

16. 9. 1995 získali v Přelouči při I. ročníku Cenu Františka
Filipovského sošku a fin. částku za nejlepší výkon v dabin-
gu Jana a Viktor Preissovi; udělování této ceny se koná
každoročně

17. 9. 1872 se v Přelouči narodil Gustav Heřman, školský
a osvětový pracovník, býv. správce konsulátu ve Splitu, za-
kládající člen Městského muzea

17. 9. 1989 zemřel v Přelouči prof. Ing.Dr.Miroslav Večeřa,DrSc.,
býv. profesor-ved. ktedry organ. chemie, autor odborných
publikací a skript na VŠCHT Pardubice, nyní Univerzitě
Pardubice 

17. 9. 1994 byla v Přelouči odhalena za přítomnosti místo-
předsedy vlády Jana Kalvody, náměstka min. kultury Micha-
la Prokopa, herečky Pavlíny Filipovské pamětní deska na
rodném domě národ. umělce Františka Filipovského

18. 9. 1924 se narodil v Praze Ivan Diviš, básník a esejista,
nositel ceny Jaroslava Seiferta, potomek přeloučské Divi-
šovy rodiny

19. 9. 1874 zemřel v Cholticích tamní rodák Bohdan Jelínek,
nadaný básník, přítel Aloise Jiráska a Jaroslava Vrchlického

19. 9. 1805 byla založena škola ve Stojicích
19. 9. 1998 se staly nositeli Ceny Františka Filipovského za

dabing v Přelouči za nejlepší ženský výkon Jana Preisso-
vá, za mužský Vladimír Brabec

20. 9. 1997 získali Cenu Františka Filipovkého za dabing za
nejlepší výkony Tawána Medvecká a Boris Rösner, dále za
celoživotní mistrovství Blanka Bohdanová, Ilja Prachař,
Vladimír Ráž a Karel Richter

21. 9. 1917 zemřel v Kolíně přeloučský rodák Josef Pírko,
pedagog - přírodovědec, profesor v Kolíně, autor publika-
cí z oboru vodárenství

21. 9. 1995 byla otevřena nová železniční zastávka ve Chva-
leticích, postavena nákladem 14 mil. Kč

22. 9. 1929 byl na hrobě Františka Veverky v Přelouči odha-
len pomník, vybudovaný nákladem zemědělských organi-
zací

22. 9. 1972 zemřel v Praze lipoltický rodák Augustin Der-
šák, hudební pedagog a sbormistr Pěvěckého sdružení
slovenských učitelů

23. 9. 1907 se narodil v Přelouči František Filipovský ml.,
divadelní, filmový a televizní umělec, čestný občan města
Přelouče

25. 9. 1680 se uskutečnil na hřbitově na Svatém poli v Pře-
louči první pohřeb

25. 9. 1876 se narodil v Jedousově Josef Jánský, architekt
v Praze, autor významných staveb, např. Husova pomní-
ku na Staroměstském náměstí aj.

25. 9. 1898 se narodil v Táboře Dalibor Doubek, hudební pe-
dagog, varhaník a dirigent, v letech 1923-1936 učitel hud-
by v Přelouči, po roce 1943 ředitel Moravské filharmonie
v Olomouci, od roku 1951 ředitel hudební školy v Písku

27. 9. 1925 byla v Přelouči odhalena pamětní deska JUDr. La-
dislavu Quisovi na domě, kde básník bydlel

28. 9. 1928 byla odhalena deska padlým v I. světové válce
v obci Vlčí Habřina

F.H.
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Na závěr cvičebního roku měli možnost navštívit rodiče
s těmi nejmenšími dětmi ZOO v Jihlavě.Děti radostně přebíha-
ly od klece s klokany k medvědům, papouškům a opicím. Nad-
šení nebralo konce v ohradě s malými kůzlaty, kde si je mohly
samy hladit. 

Už tet se těší na další výlet.

Sokol dětem

Pohledy do historie Přelouče

Židovský hřbitov - vozovna
Průběh 2. poloviny 19. století přinesl Židům občanské zrovnoprávnění. Částečně získané již

změnou poměrů po roce 1848 a naplno zakotvené v ústavě z roku 1867. Židovské rodiny usaze-
né v Přelouči využily této situace k plnému zapojení do  hospodářského života města. Nebyli již
diskrminováni co se týče způsobu života a  zaměstnání, naopak mezi příslušníky těchto rodin patři-
ly osobnosti, které se svým působením výrazně zasloužily o rozvoj města.  Změna se projevila ve spo-
lečenském postavení Židů i tím, že bylo izraelské obci umožněno v roce 1887 zakoupit ve svato-
polském návrší vedle evangelického hřbitova pozemek pro své pohřebiště. V souladu se hřbitovy

sousedními byl i tento ohrazen zdí z lomo-
vého kamene a do ní byl zakomponován
průjezdný objekt vozovny k uložení pohřeb-
ního vozu, z obou stran uzavřený vysokými
vraty. Severní průčelí vozovny, orientova-
né k pardubické silnici, tvarově připomíná
hebrejské písmo. Vozovna je postavena
v souladu s pravidly židovské víry. Po stra-
nách  je doplněna klenutými vstupními bran-
kami s dekorativně ztvárněnou kovovou
mříží. Je to jediná stavební památka v pů-
vodním provedení zachovaná po židovských
spoluobčanech v Přelouči.

Marcela Danihelková

Inzerce
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Kulturní služby města Přelouče
ZÁŘÍ 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

8. září KOUZELNÁ CHŮVA NANNY McPHEE
pátek USA- dejte si na ni bacha! Když děti začnou přerůstat rodičům
18.30 hod. přes hlavu, měli by si na ně pořídit chůvu. Když nezvladatelné

ratolesti zlikvidují sedmnáct pečovatelek v řadě, existuje jediné
řešení. 

99 minut mluveno česky mládeži přístupný

9. září SATAN PŘICHÁZÍ
sobota USA- proroctví je jasné. Znamení jsou nezpochybnitelná. 6. dne,
21.00 hod. 6. měsíce, roku 2006 přijde jeho den. Je proroctví z knihy Zje-

vení předzvěstí děsivé budoucnosti, která náš svět čeká? Zna-
mení vidíme všude…

110 minut 30,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

10. září VŠECHNO NEJLEPŠÍ
neděle ČR- každý dostane, co si zaslouží. Pražský taxikář Jarda má dnes
18.30 hod. narozeniny a chce si je opravdu užít. Všechno zařídí, všichni jsou

s ním spokojení. Jarda se prostě „vyzná“. Má skvělou manželku,
krásný byt, pohodovou práci...

100 minut mluveno česky mládeži přístupný

OD PÁTKU 15. 9. KINO PROMÍTÁ O HODINU
DŘÍVE, V 17.30 NEBO VE 20.00 HODIN

15. září BESTIE KARLA
pátek USA- mladí manželé, kteří prosluli v Kanadě jako nejbrutálnější
20.00 hod. zabijáci moderní historie. Krátce po svatbě „na servírovala“ Kar-

la novomanželovi svou třináctiletou sestru Tammy. Dívku omá-
menou léky jeden po druhém zneužili. Jejich hrátky se zvrhly
a sestra zemřela.

99 minut 30,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

16. září 16 BLOKŮ
sobota USA-krimi thriller. Další film z dílny Richarda Donnera - režiséra
20.00 hod. úspěšné série filmů Smrtonosná zbraň 1-4. V hlavní roli se před-

staví Bruce Willis, který zazářil zejména ve filmech Smrtonosná
past, Pátý Element nebo Poslední skaut.

105 minut mládeži do 15let nepřístupný

17. září SCARY MOVIE 4
neděle USA-přestože se mimořádně úspěšná filmová série Scary Movie
17.30 hod. původně zrodila v rukou bratří Wayansových, podařilo se jí oslo-

vit největší filmové publikum teprve v okamžiku, kdy se jejího
třetího pokračování zhostil veterán komediálního žánru, scéná-
rista a režisér David Zucker.

83 minut 65,- Kč mládeži přístupný

22. září PRODUCENTI
pátek USA-šílená příručka pro začínající producenty! Intrikářský di-
17.30 hod. vadelní producent a jeho zakřiknutý účetní, společně vymyslí

bezchybný plán, jak zpronevěřit ve svůj prospěch velké množství
peněz.

134 minut 65,- Kč mládeži do 12let nevhodný

23. září ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
sobota ČR-komedie podle románu a scénáře nejpopulárnějšího součas-
17.30 hod. ného českého spisovatele Michala Viewegha. Přátelství, překva-
20.00 hod. pivá setkání, letní milostná vzplanutí i divoké prázdninové vášně

se odrážejí v příběhu plném humoru a jemné vieweghovské
ironie.

113 minut 65,- Kč   mluveno česky mládeži přístupný

24. září AUTA
neděle USA-Auta jsou dosud nejnáročnějším a nejambici-
16.30 hod. óznějším projektem filmového studia Pixar. V mi-

nulosti se mu podařilo přenést filmové fanoušky do světa hra-
ček, brouků, příšerek, ryb a superhrdinů, avšak vytvořit uvě-
řitelný a opravdový svět obývaný výhradně auty, bylo něco zcela
nového.

116 minut 65,- Kč   mluveno česky mládeži přístupný

29. září SILENT HILL
pátek Japonsko/USA-Mladá matka se marně snaží najít léčebný postup,
20.00 hod. jenž by pomohl její dceři od zvláštního onemocnění, které ji v po-

slední době postihlo. Když jí lékaři doporučí, aby ji umístila do
psychiatrické léčebny, rozhodne se Rose i se svou dcerou utéci.

126 minut 65,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

30. září ZA PLOTEM
sobota USA-komedie, rodinný, animovaný. Další animovaný
16.30 hod. film z dílny, která stvořila Shreka. Přišlo jaro a zvířátka se pro-

brala ze zimního spánku. Zjišiují, že uprostřed jejich domova
náhle vyrostla vysoká zelená věc - živý plot.

83 minut mládeži přístupný

1. října DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA
neděle USA-a chládek je fuč. Vracejí se naši hrdinové
16.30 hod. z prostředí pod bodem mrazu: chlupatý mamut Manny, leno-

chod Sid, šavlozubý tygr Diego a prehistorická kryso/veverka,
věčná smolařka Kryserka a užívájí si výhody světa, který je ve
stavu tání.

91 minut mluveno česky mládeži přístupný

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

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

154 minut mládeži do 12let nevhodný

7. října ŠIFRA MISTRA LEONARDA
sobota USA-hledejte pravdu. Proslulý symbolog je jedné noci přivolán
17.30 hod. do Louvru k vraždě místního správce, který za sebou zanechal
20.00 hod. spoustu mystických stop a symbolů. Snaží se rozluštit záhadnou

šifru a přijít na kloub tajemstvím, která mohou otřást základy
lidského bytí.

148 minut mládeži do 12let nevhodný

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

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

mládeži přístupný

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

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

117 minut mládeži do 15let nepřístupný

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

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

6 Kč

6 Kč

6 Kč

6 Kč

6 Kč
6 Kč
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KRÁSNÁ LITERATURA
CUNNINGHAM, Michael: Vzorové dny. 
Praha: Odeon, 2006.
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel
Plukovníkovi nemá kdo psát. 
Praha: Odeon, 2006.
NAVARRO, Julia
Bratrstvo turínského plátna. 
Praha: Mladá fronta, 2006.

životopisy, vzpomínky
KODETOVÁ, Soňa: Jiří Kodet o sobě. Ten
báječný život, plný útrap. 
Praha: Camis, 2006.
KOŽMÍN, Zdeněk: Skácel. 
Brno: Jota, 2006.
LEGÁTOVÁ, Květa: Návraty do Želar. 
Brno: Host, 2005.

PRO DĚTI
PETIŠKA, Eduard
O nejbohatším vrabci na světě. 
Praha: Knižní klub, 2006.
ZMATLÍKOVÁ, Helena: Moje písničky. 
Praha: Artur, 2005.

NAUČNÁ LITERATURA

vojenství
DAVIS, Brian Leigh
Stejnokroje Třetí říše. 1933-1945. 
Praha: Naše vojsko, 2006.

výchova, společenské chování
TICHÁ, Alena
Učíme děti zpívat. Hlasová výchova po-
mocí her pro děti od 5 do 11 let. 
Praha: Portál, 2005.
FORMÁČKOVÁ, Marie
Vysoká škola bontonu. 
Praha: XYZ, 2006.

astronomie
HAWKING, Stephen W.
Stručnější historie času. 
Praha: Argo, 2006.

geografie, cestopisy
SLADKÝ, Jiří: Írán plný mučedníků. 
Praha: Mladá fronta, 2006.
ULČ, Ota: Klokánie a obtížné sousedství.
Praha: Šulc, 2006.

Pozvánka na výstavu
Stavební kultura v dějinách města Přelouče
- kolorované kresby Marcely Danihelkové.
Kde: v Městské knihovně
Kdy: od 4. 9. - 27. 9. 2006 vždy 

v PO, ST 8-12, 13-18 a ÚT, ČT 12-16.
Výstava je spojena se soutěží pro děti
i dospělé. Správné odpovědi budou od-
měněny kresbami autorky.

Připravujeme
Na měsíc říjen besedu pro studenty

o americkém školství, pro děti základních
škol literárně-poetickou soutěž na téma
„Já mám zvířátko“.

Týden knihoven 2.10.-8.10. 2006
Srdečně zveme všechny nové čtená-

ře, jejich registrace proběhne zdarma.
Také všichni, kdo nevrátili včas půjče-

né knihy, je mohou přinést bez sankč-
ních poplatků. Nejen v týdnu, ale také
v sobotu 7.10. od 8-16 hodin.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Pracovnice Městské knihovny.

24 Přeloučský ROŠT
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Inzerce



Rádi bychom touto formou poděkovali paní Anně Kula-
kovské i ostatním sestřičkám z „Komplexní domácí péče“ za
příkladnou a obětavou péči, kterou věnovaly našemu tatín-
kovi po utrpěném úrazu.

Děkujeme rodina Paulusova.

Chtěli bychom touto cestou podě-
kovat personálu restaurace Bakchus
za výborně připravenou svatební hos-
tinu, chutné jídlo, skvělou obsluhu
a vytvoření příjemné atmosféry 24. 6.
2006, v náš svatební den.

Děkují novomanželé Lukáš
a Magdaléna Bydžovští.
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Společenská kronika !

NARODILI SE:
Horych Adam
Střelova

Chyba Filip
Tůmy Přeloučského

Kosinová Justýna
Obránců míru

Pirožek Daniel
Obránců míru

Ryšavá Ema
nám. 17. listopadu

Tvrdíková Nela Pardubická

Žigová Natálie Pražská

JUBILANTI:
Černý Miroslav 75 let
Pražská

Bezdička Miloslav 75 let
Pardubická

Bulis Ota 75 let
Mánesova

Midlochová Vlasta 75 let
Vrchlického

Schovancová Marie 75 let
Jiráskova 

Tesařová Marie 75 let
Hradecká

Záruba Zdeněk 75 let
Žižkova

Dvořáková Libuše 80 let
Tupesy

Havránková Margarita 80 let
Obránců míru

Husáková Dobromila 80 let
Sluneční

Javoříková Danuše 80 let
Žižkova

Kratochvílová Zdeňka 80 let
Smetanova

Pondělíčková Emilie 85 let
Kosmonautů

Čapský Emil 85 let
Lohenice

Řehounková Marie 86 let
Tůmy Přeloučského

Kvochová Marie 86 let
Přemyslova

Malá Eliška 88 let
nám. 17. listopadu

Foršt Jaroslav 91 let
Hradecká

Haladová Aloisie 92 let
Pionýrů

Poláková Anna 93 let
Karla Čapka

Čurda Ludvík 95 let
nám. 17. listopadu

STŘÍBRNÁ SVATBA:
Kopecký Bedřich a Ilonka Pražská

PŘELOUČÁCI

V neděli 24. září 2006 oslaví
85. narozeniny „přeloučský pamětník“

pan František Hollmann. 

Díky jeho příspěvkům v našem mě-
síčníku se dovídáme o významných
událostech a význačných osobnostech
v dějinách našeho města. Do dalších
let mu přejeme pevné zdraví a hodně
spokojenosti.                           red.

Poděkování
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Po šesti letech se ve dnech 1. - 6. čer-
vence 2006 konal v Praze velký svátek
všech sokolů z celého světa (Přijeli i cvi-
čenci a hosté z USA, Kanady, Slovenska,
Švýcarska, Francie, Rakouska, Polska,
Austrálie a dalších zemí). Naši cvičenci se
aktivně podíleli na obou vystoupeních na
Rošického stadionu na Strahově. Sedm
žákyň se ukázalo ve skladbě „Rozkvet-

lá louka“, tři dorostenky cvičily skladbu
„Trampolínky“, tři ženy a tři muži vystou-
pili v koedukované skladbě pro starší cvi-
čence „Ta naše písnička česká“, jedna že-
na zaskočila za nemocného bratra do
skladby mužů „Chlapáci II.“

Pro 1200 cvičenců a jejich doprovod
z Východočeské župy byl 1. července vy-
praven zvláštní vlak do Prahy. První den
byl pro účastníky sletu připraven pro-
gram v SAZKA ARENĚ. Samotná aréna
nás uchvátila svou mohutností. Vystou-
pení gymnastů, ukázky různých sportů
a společná pódiová vystoupení zahranič-
ních hostů bylo pro nás skvělým spor-
tovním zážitkem.

Na neděli 2. července byl naplánován
tradiční sletový průvod Prahou. Z Vác-
lavského náměstí, kolem Národního di-
vadla a po nábřeží na Staroměstské
náměstí šlo v průvodu přes 20 000 cvi-
čenců a hostů. Průvod byl opravdovou
přehlídkou síly sokolského hnutí. V čele
Východočeské župy byl nesen historický

prapor a též malý prapor naší jednoty.
Mezi diváky přihlíželo i několik bratrů
a sester z Přelouče.

Až do středy se pak konaly zkoušky
a generálky na vystoupení. V době vol-
na jsme navštívili památky Prahy, např.
Pražský hrad, památník T.G. Masaryka
a Dr. E. Beneše, Petřín, Vyšehrad, ZOO
a hlavně Tyršův dům, sokolské středisko,
kde probíhaly doprovodné sletové pro-
gramy. Vyslechli jsme koncert sokolských
pěveckých sborů, viděli jsme vystoupe-
ní zahraničních skupin a národopisných
souborů. 

Ve středu 5. 7. jsme poprvé vystoupi-
li na Strahově při slavnostním zaháje-
ním sletu ve večerním programu, který
uchvátil diváky krásnými vystoupeními
jednotlivých složek, umocněnou noční
atmosférou s nádhernými světelnými
efekty. Škoda, že toto vystoupení nepře-
nášela televize.

Ve čtvrtek 6. 7. odpoledne se konalo
závěrečné sletové vystoupení, na které

Přeloučští sokolové se zúčastnili XIV. všesokolského sletu v Praze

Inzerce
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OREL PŘELOUČ - oddíl florbalu na prahu nové sezóny

V oddíle florbalu Orla Přelouč probíhá pilná příprava na nad-
cházející sezónu 2006/2007, jejíž začátek se už nezadržitel-
ně blíží. Tato sezóna bude svým způsobem průkopnická, nebow
kromě družstva mužů, které bude absolovovat svou 2. sezónu
v soutěži, se na svou premiéru již nedočkavě těší kluci ve dvou
družstvech žáků - mladších a starších.

Družstvo mužů je přihlášeno do Severovýchodní soutěže,
divize II (celkově 6. liga) České florbalové unie (ČFbU), kde se
tříkolově utká s celky ASP Hradec Králové, FBC Respekt Heř-
manův Městec, FBC Malé Svatoňovice, FBC Viking Nová Paka,
Sokol Fajtrs Pardubice E, TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem, Tor-
pédo Náchod a URNA Pardubice. Poté, kdy s aktivní činností
skončila týmová brankářská jednička Láta Vavřín, je cílem tý-
mu klidný střed tabulky, který před plánovanou reorganizací
soutěže dle krajského uspořádání, zajistí družstvu i pro příští
sezónu soutěž na stejné kvalitativní úrovni jako je ta letošní. 

Družstvo starších žáků bude premiérově hrát v Severo-
východním přeboru, divizi III. Nejčastějšími soupeři budou celky
ze stejné divize, a to 1. SFC Kolín, Sokol Pardubice B, SK De-
mons Juvenis Přibyslav a FBK Spartak Slatiňany, se kterými se
utkáme celkem dvakrát. S celky s dalších dvou divizí budeme
hrát jednou, a jsou mezi nimi i týmy jako FBK Jičín, Draci FBC Li-

berec, Baník Vamberk, Florbal Náchod apod. Vzhledem k včas
zaslané hlášence o utkání Vás již nyní můžeme pozvat na
první dva zápasy družstva s týmy Spartak Slatiňany a Sokol
Pardubice B, které sehrajeme v sobotu 30. 9. od 12:00 a od

přijelo autobusem i třicet diváků z Pře-
louče. Na vystoupení přijel pan prezident
ČR Václav Klaus, který měl záštitu nad
sletem. Jeho přítomnost přivítali sokolo-
vé a diváci velkým potleskem. Vystou-

pení všech složek, od nejmladších cvi-
čenců - rodičů s dětmi od 2 let až po
seniory, se divákům velmi líbila. Pan pre-
zident při loučení se sletem ocenil prá-
ci Sokola pro národ slovy: „Děkuji So-
kolu jménem svým a já myslím, že celý
národ je rád, že děláte to, co děláte!“ Na
úplný závěr všichni účastníci sletových
dnů zvolali „Zdar XV. všesokolskému sle-
tu v Praze 2012!“

Domů jsme odjížděli autobusem pří-
mo ze Strahova. Na děti čekali rodiče, kte-

ří sledovali doma přímý televizní přenos,
a hned nám hlásili, že nás viděli při cvi-
čení i mezi diváky. Škoda, že televize
ukončila přenos ze Strahova ještě před
úplným závěrem, když se s účastníky
loučil pan prezident, starosta ČOS, náčel-
ník ČOS a další hosté. 

Šest dní strávených ve sletové Pra-
ze v nás zanechalo nezapomenutelné
dojmy, které si neseme do další sokolské
práce v naší jednotě.

Za účastníky sletu M. Brebera

Inzerce
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Českomoravský fotbalový svaz pořádal 13. ročník meziná-
rodního juniorského turnaje Václava Ježka.

Fotbalový klub Přelouč za pořádání žákovských turnajů a za
práci s mládeží byl vybrán jako jeden z pořadatelů, kde turnaj
bude odehrán.

Na základě rozhodnutí komise mládeže se dne 23. srpna
na našem stadionu uskutečnilo utkání mezi družstvy Norska
a Švédska.

Před vlastním utkáním byla uskutečněna pracovní porada,
která se konala ve sportovním středisku Nymburk a které se
za FK zúčastnili: Josef Vančura, Stanislav Němeček a František
Školout. Zde byly zástupcům sděleny všechny podmínky včet-
ně organizačních záležitostí, které musel klub zajistit, aby vý-
še uvedené utkání bylo do našeho města přiděleno.

Mimo naše město se odehrála utkání juniorského turnaje
v těchto městech: Český Dub, Sokoleč, Čelákovice, Mnichovo Hra-
diště, Lysá nad Labem, Rejšice, Čáslav, Dobrovice, Jirny a Úvaly.

Pro celkové zajištění vypracoval výbor písemné organizač-
ní opatření za účelem úspěšného zvládnutí všech požadavků,
které reglement k vlastnímu utkání předepisoval.

Začátek utkání byl stanoven na 17.00 hodin. Po nástupu
obou družstev přivítal hosty na našem stadionu předseda klu-
bu pan Josef Vančura, zástupce starosty pan Jaroslav Patour
a člen rady města pan Jaroslav Kocourek.

Zápas skončil vítězstvím švédských juniorů v poměru 1 : 0.
Utkání sledovalo 200 diváků. Utkání pozorně sledoval i před-
seda KFS ČMFS pan PhDr. Josef Kořínek.

Po zápase se sešli zástupci klubu společně s delegátem
ČMFS panem Miroslavem Libou a zhodnotili zajištění a vlast-
ní průběh zápasu včetně pozápasového dění.

Pan Liba upozornil, že po menších úpravách (vymalování,
čistota, výměna dveří) by se místní fotbalový klub mohl stát
i mekkou juniorského fotbalu, právě v rámci turnaje Václava
Ježka.

Pro případný mezinárodní kvalifikační zápas mládežnických
celků by bylo třeba uskutečnit další úpravy, které by již měly
stavební charakter, jako například úplně samostatné šatny pro
rozhodčí včetně sociálního zázemí. Protože jednání byl i příto-
men zástupce starosty města pan Jaroslav Patour, stojí i tato
myšlenka za zvážení a bude jistě i předmětem jednání o další
spolupráci města s fotbalovým klubem.

Pan Miroslav Liba poděkoval jménem svazu všem, kteří se
podíleli na samotné přípravě a zajištění utkání s tím, že vše
bylo na patřičné úrovni.

Vrcholem 13. mezinárodního juniorského turnaje Václa-
va Ježka bylo sobotní finálové utkání v Českém Dubu mezi
družstvy České republiky a Belgie, které skončilo nerozhodně
1 : 1. O vítězi rozhodly pokutové kopy v poměru 5 : 3 ve pro-
spěch Belgie.

Jen pro zajímavost na závěr. Ve výběru trenéra naší re-
prezentace pana Jakuba Dovalila hrálo 7 hráčů, kteří rovněž
absolvovali žákovský turnaj v našem města. Sám trenér Do-
valil hrál jako žák v Přelouči na turnaji v roce 1988 v dresu
Slavie Praha.

14:00 v pardubické ČEZ aréně (zimní stadión) s kapacitou
pro 9.000 diváků! Pokud budete mít čas, přijtte nás při naší
nelehké premiéře povzbudit!

Soupeřem družstva mladších žáků v Severovýchodní li-
ze, divizi II, budou nejčastěji celky 1. SFC Kolín, FBK Jičín, FBK
STRIX Hořice, Sokol Pardubice a TJ Sokol Jaroměř. Dále se též
jednou utkají s týmy Crazy Team Liberec, FBK Sokol Mladá Bo-
leslav, Orel Rtyně v Podkrkonoší a dalšími.

Pro novou sezónu jsme úspěšně navázali u žákovských
družstev spolupráci s oddílem florbalu Sokola Přelouč, takže
v přihlášených družstvech budou hrát žáci z obou tělovýchov-
ných jednot, čímž zvýšíme kvalitu mládežnických týmů. Přesto
si před začátkem sezóny neklademe žádné velké cíle, nebow
ostatní týmy mají mnohem větší zkušenosti i lepší finanční zá-
zemí a tímpádem kvalitní přípravu a tréninkové možnosti. Nej-
více nám chybí zkušenosti a trénink ze hry na velkém hřišti, ne-

bow nejbližší hala odpovídajících rozměrů s nutnými mantine-
ly je až v Chlumci nad Cidlinou.

Proto stále hledáme další zájemce o sponzoring hlav-
ně mládežnických týmů, jejichž plánovaný finanční rozpočet
je už nad omezené možnosti naší tělovýchovné jednoty. V pří-
padě zájmu nám pomoci kontaktujte vedoucího oddílu Mirka
Kumstýře (tel.: 732 610 593), nebo přímo starostu jednoty Orla
Přelouč Jožku Hejného (tel.: 603576757).

A nakonec ještě upozornění pro kluky z Přelouče a okolí,
kteří hrají rádi florbal, chtějí hrát pravidelnou soutěž a jsou roč-
ník narození 1991 až 1994: soupiska obou mládežnických
družstev ještě není uzavřena, takže stále máte možnost stát
se členem florbalového družstva! Nábor pořádáme v Orlov-
ně 12. 9. a 14. 9. vždy od 16:00 do 16:30 hod., případně je
možné se telefonicky informovat a domluvit na čísle 732 610 593.

Miroslav Kumstýř

Fotbalový klub Přelouč se stal součástí
mezinárodního juniorského turnaje
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