
�
��

��
��

	

�

�
�
�
�

�

�

�
�	


�
�

�

�
�


�
��

��
	

�

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


��
�

	�
�
�
��

	�
�
��

�
	�

	�
�
��

�
	�

�	
�
�
�
�
�
	�

�
�
�
�

�
�
��

�
��

�
�	


�
�

������ �

�������	
��������	
�

�������� �� 	!
���	



2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce 

Inzerce



Na schůzi konané 12. 2. 2007 jed-
nali radní také o jednotném vizuálním
systému města. Město Přelouč zatím ta-
kový systém nemá. Tento styl je popsán
a definován v grafickém manuálu, kte-
rý řeší barevnost, typografii, podobu re-
klamních předmětů a dalších aplikací.
Jednotný styl definuje způsob komunika-
ce města s veřejností a je výrazem pří-
stupu k občanům. Jde též o prezentaci
města a navozování pozitivní atmosfé-
ry. Design jasně definuje město a dává
mu pak vyniknout. Zavedení moderního
stylu ve městě, které se dosud prezento-
valo spíše chaoticky není  jednoduché. Je
to důležité a potřebné opatření v historii
našeho města. Radní zatím udělali prv-
ní krok a začali se o jednotném systé-
mu uvažovat.

Dále radní vzali na vědomí informa-
ci o možnosti čerpání finančních pro-

středků z fondů Evropské unie v progra-
movacím období 2007-2013. Vstupem
České republiky do Evropské unie se nám
otevřela možnost financovat některé pro-
jekty z fondů EU. První období pro čer-
pání prostředků z EU bylo od roku 2004
do 2006. V tomto období město Přelouč
nerealizovalo žádné projekty, které by
bylo možné z těchto fondů financovat.
Druhé období pro čerpání prostředků
z EU je od roku 2007 do 2013. Jaké pro-
jekty bude možné financovat z těchto pro-
středků se ukáže až v následujícím čase.

Rada města schválila jmenování čle-
nů a předsedů volebních komisí pro vol-
by do komisí místní samosprávy a osad-
ních výborů místních částí.

Další rada, v pořadí sedmá, proběhla
19. 2. 2007. Radní vzali na vědomí vý-
sledky voleb do komisí místní samosprá-

vy a osadních výborů v místních částech
města. Na radě byli zároveň jmenováni
členové komisí místní samosprávy: Lho-
ta-Škudly: Bc. Petr Veselý, Pavel Hochman,
Martin Šafka, Josef Obergries a Jaroslav
Vinkler, Tupesy: Miloš Matička, Petr Šur-
kala, Jaromír Bláha, Miloslav Šefránek
a Zdeňka Šefránková, Štěpánov: Ludmi-
la Turynová, Jaroslav Nahaj, ing. Jiří Svo-
boda, Lenka Kohoutková a Miroslav Ba-
reš. Rada dále souhlasila s tím, že dne
10. března 2007 bude na budově Měst-
ského úřadu Přelouč vyvěšena vlajka Ti-
betu na památku 48. výročí povstání Ti-
bedanů proti čínské okupaci ve Lhase,
při kterém zemřelo 80 000 lidí.
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Rada města Přelouče

" 31. 1. 2007 jednala starostka se zástupcem soukromé fir-
my, která městu nabízí službu v oblasti měření rychlosti
vozidel radarem na katastru města. Nutno dodat, že se na
městě od počátku roku prezentovaly již 3 firmy, které tuto
službu v různých obměnách nabízejí. Rada města uložila
pracovníkům úřadu na úseku dopravních přestupků navští-
vit města, která těchto služeb již využívají a předložit mate-
riál, ze kterého vyplynou pozitiva i negativa (zejména obrov-
ský nárůst administrativních úkonů) těchto nabídek.

" 6. 2. 2007 se vedení města sešlo na pracovní schůzce - ve-
doucí majetkového a stavebního odboru s projektanty au-
tobusového nádraží v Přelouči, aby odsouhlasili konečnou
podobu této stavby. Nezapomnělo se ani na nejmenší de-
taily, jako např. výsadba nové zeleně či vybavenost mobi-
liářem (lavičky, odpadkové koše, reklamní plochy atd.).

" 21. 2. 2007 se starostka a vedoucí stavebního odboru zú-
častnili celodenního semináře na téma Podpora prevence
před povodněmi, pořádaného Krajským úřadem Pardubické-
ho kraje. Vláda v závěru roku 2006 uvolnila vysoké finanč-
ní částky na budování protipovodňových staveb a zábran
a obce se mohou stát navrhovateli těchto staveb. Pro Pře-
louč, Lohenice i obec Břehy bude zásadní, zda dojde k re-
alizaci stavby Plavební stupeň Přelouč, která by měla v té-
to oblasti sehrát velice pozitivní úlohu.

" 22. 2. 2007 jednala starostka a vedoucí majetkového odbo-
ru MěÚ se zástupci SK Nemošice, kteří přišli město požádat
o odkup nemovitostí města, nacházejících se na „poloostro-

vě“ písníků Lohenice-Mělice a které SK Nemošice ke své
činnosti využívá. O žádosti sportovního klubu bude rozho-
dovat zastupitelstvo po vyjasnění vlastnických práv.

" 22. 2. 2007 se starostka, místostarosta a vedoucí majetkové-
ho a stavebního úřadu Přelouč sešli na 1. pracovní schůz-
ce se zástupci firmy, které přišla představit studii zástavby
rodinných domků v lokalitě Na Obci. O návrhu musí dále
jednat komise pro rozvoj města, rada i zastupitelstvo.

" 22. 2. 2007 starostka zastupovala město na semináři pro
veřejnost „Splavnění Labe do Pardubic a ochrana přírody.“
Seminář pořádal investor stavby Ředitelství vodních cest Pra-
ha v Pardubicích.

" 26. 2. 2007 jednala starostka se zástupci další soukromé
firmy, která městu nabízí své služby, tentokrát v oblasti par-
kovacích služeb a systémů. Návrhem se bude zabývat ra-
da města.

Stalo se

Inzerce



1. STUDNA VYBUDOVANÁ 
PŘED ROKEM 1955 (stačí, když 
jste o tom věrohodně přesvědčeni)

1a) Stávající stav
Tato studna je legální stavbou (nejedná
se o tzv. „černou stavbu“) a odběr (uží-
vání) podzemní vody z této studny je ze
zákona povolené, pokud se voda užívá
k zásobování pitnou vodou (alespoň
občas), ale zároveň se může voda čer-
pat i k jiným účelům (zalévání). 

1b) Co dělat?
V tomto případě nemusí občan nic hlásit
a o nic žádat!!!

2. STUDNA VYBUDOVANÁ
OD ROKU 1955 DO 31. 12. 2001

2a) Stávající stav
Studna nebyla povolena vodohospodář-
ským orgánem a není k ní povolení k od-
běru podzemní vody.

2b) Co dělat? 
Je třeba zpracovat pasport studny (mů-
žete si zpracovat sami) a požádat na vo-
doprávní úřadu MěÚ Přelouč o povo-
lení k odběru podzemní vody ze studny
(žádost, příloha č. 2) 
Pasport musí obsahovat: 
#Zakreslení studny do katastrální ma-

py s vyznačením vzdálenosti od hranic
pozemků, popř. budov.

#Výpis z katastru nemovitostí na před-
mětný pozemek

# Technický popis studny (typ studny - ko-
paná, vrtaná, narážecí, apod., orientač-
ní rok výstavby, průměr studny, hloub-
ka studny, vystrojení studny) nebo řez
studnou s popisem

K žádosti o povolení k odběru podzem-
ních vod je třeba doložit zejména:
#Údaje o vydatnosti vodního zdroje

(max. l/s, max. m3/den, …) a možné
ovlivnění okolních zdrojů vody, tzn.
uvést sousedy, kteří v blízkém okolí
mají studnu.

2c) Stávající stav
Studna byla povolena vodohospodář-
ským orgánem (dříve MNV, ONV, OkÚ,
MmP) a máte platné povolení k odběru
podzemní vody, které nabylo právní mo-
ci do 31. 12. 2001.

2d) Co dělat? 
Je třeba před 1. 7. 2007 podat žádost
o prodloužení povolení k odběru pod-
zemních vod ze studny (není předepsa-
ný formulář) a k žádosti se přiloží pů-
vodní povolení pro odběr podzemních
vod ze studny. 
Toto platí pro povolení, ve kterých je uve-
deno, že se jedná o užitkovou vodu, vodu
k zalévání zahrady, apod., ostatní povo-
lení (zejména pro pitné účely) zůstávají
i nadále v platnosti. 

3. STUDNA VYBUDOVANÁ
PO 1. 1. 2002

3a) Stávající stav
Studna nebyla povolena vodoprávním
úřadem (černá stavba) a není k ní po-
volení k odběru podzemní vody.

3b) Co dělat? 
Je třeba vodoprávní úřad dodatečně po-
žádat o povolení stavby studny a o po-
volení k odběru podzemní vody ze stud-
ny (žádost přílohy č. 2 a 7) - obě žádosti
vyplnit.
K žádosti o stavební povolení se přiloží:
#2x projektová dokumentace (PD) stud-

ny (zpracovaná autorizovaným projek-
tantem pro vodohospodářské stavby
a vodní díla).

#Souhlas podle ust. § 15 zákona číslo
183/2006 Sb., - Stavební zákon (vy-
dává příslušný obecný stavební úřad
- MěÚ Přelouč, MěÚ Chvaletice nebo
Úřad městyse Choltice). 

K žádosti o povolení k odběru podzem-
ních vod je třeba doložit zejména:
#2x hydrogeologický posudek - vyjádře-

ní osoby s odbornou způsobilostí (hy-
drogeologa), s určením vydatnosti vod-
ního zdroje (max. l/s, max. m3/den, …)
a možnosti a rozsahu ovlivnění okol-
ních zdrojů vody.

Městský úřad Přelouč
Vodoprávní úřad
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INFORMACE O STUDNÁCH PRO FYZICKÉ OSOBY 

Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 1. 2007 evidováno celkem
995 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci lednu tedy činila v této oblasti 6,81 %. K obcím s nej-
větší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.
Holotín (50 %), Tetov (28,33 %), Litošice (14,58 %), Zdechovi-
ce (14,1 %), Vápno (14,04 %), Sovolusky (13,43 %), Turkovice
12,7 %), Semín (12,5 %), Morašice (11,76 %), Selmice 11,67 %),
Urbanice (11,54 %), Hlavečník a Strašov (10 %). V Přelouči do-
sahovala míra nezaměstnanosti 5,6%.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
5,29 % s celkovým počtem 4852 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 5,10 %, Holicko 5,65 % a Přelouč-
sko 6,81 %.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 1. 2007 cel-
kem 2718 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo
připadlo v okrese Pardubice v průměru 1,8 uchazečů. Na Pře-

loučsku bylo k 31. 1. 2007 hlášeno na ÚP celkem 145 volných
pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem
6,9 uchazečů.

Michaela Hývlová
vedoucí pobočky

Tip: více informací o zaměstnanosti a sociální tématice získá-
te na stránkách: http://portal.mpsv.cz

Integrovaný portál MPSV je rozdělen do několika sekcí. V hor-
ní liště najdete tyto odkazy:
#zaměstnanost - obecné informace týkající se zaměstnanosti

pro občany a pro zaměstnavatele, aplikace: volná místa, inzer-
ce zájemců o práci, agentury práce, hledání škol a oborů,
hledání počtu absolventů, zaměstnavatelé v návrhu na pro-
hlášení konkurzu, statistiky, zadávání volných míst.

#sociální tématika (SSP) - informace pro občany týkající se
dávek SSP + další informace

#EURES - informace o volných místech a o životních a pracov-
ních podmínkách v ČR, v zemích EU/EHP. Přináší přehled
vzorů životopisů pro jednotlivé členské země EU/EHP, volná
místa, zadávání volných míst.

# formuláře

Trh práce
na Přeloučsku



1. Všem je již známo a této možnosti využíváno, ale určitě ne-
bude na škodu opět připomenout, že občané mají možnost
v prostoru výkupny a sběrny ve Sportovní ulici bezplatně
na základě trvalého pobytu v Přelouči a místních částech
(po předložení občanského průkazu) odložit velkoobjemo-
vý odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad a kompostova-
telný odpad, který pochází z domácností a zahrad, a to již
celoročně v průběhu otevírací doby, tj. úterý až sobota od
8.00 do 12.00, v úterý a ve čtvrtek navíc od 13.00 do 18.00 hod.
Stejně tak je zde v rámci zpětného odběru elektrozařízení
pocházejícího z domácností možné zdarma odložit velké
domácí spotřebiče (chladničky, mrazničky, pračky, elektrické
sporáky, mikrovlnné trouby…), malé domácí spotřebiče (vy-
savače, fritovací hrnce, žehličky, kávovary…), zařízení in-
formačních technologií a telekomunikační zařízení (osobní
počítače, tiskárny, faxy, mobilní telefony…), spotřebitelská
zařízení (televizory, videokamery, videorekordéry, audiozesi-
lovače, radiomagnetofony, hudební nástroje…), elektrické
a elektronické nástroje (vrtačky, pily, nástroje na pájení a sva-
řování, nástroje na sečení…), hračky a vybavení pro volný
čas (videohry, elektrické vláčky a autíčka, počítače pro cyklis-
tiku…). V případě zpětného odběru město nehradí náklady
spojené s využitím nebo zneškodněním tohoto elektrozaří-
zení, ale naopak dostane finanční odměnu závislou na způ-
sobu provedení zpětného odběru a na množství sebraného
zařízení. Podmínkou zpětného odběru je odevzdat použité
elektrozařízení kompletní a celistvé. S nekompletním zaří-
zením bude muset být nakládáno jako s odpadem a město
tak bude muset hradit i náklady na jeho využití nebo zne-
škodnění. Prosíme proto občany, aby v maximální míře dba-
li na to, aby použité elektrozařízení odevzdávali kompletní
a celistvé. 

2. Další sdělení ohledně nakládání s odpady ve městě Přelou-
či se týká stanoviště kontejnerů na separovaný odpad u pro-
dejny Penny marketu. Jak jste jistě zaznamenali, došlo
k jejich přemístění a to od hlavního vchodu na přilehlé par-
koviště. K přemístění došlo na žádost vedení společnosti
z důvodu nevhodnosti umístění hned vedle vchodu, nebod
často docházelo k ukládání odpadu i mimo nádoby a tím
i ke znečišdování vstupního prostoru. K umístění nádob by-
lo městu nabídnuto místo na přilehlém parkovišti. Věříme,
že tato skutečnost nebude mít vliv na množství sebraného
odpadu a občané nadále budou třídit využitelné složky
komunálního odpadu. Jejich přehled a množství uvedeme
v příštím čísle našeho zpravodaje. Děkujeme občanům za
pochopení a spolupráci.

3. Dále upozorňujeme občany místních částí města Přelouče,
že mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
je nadále zachován a byl rozšířen o zpětný odběr použitých
elektrozařízení pocházejících z domácností. Tento svoz se
uskuteční v sobotu 24. března 2007. Dále ve spolupráci
s Technickými službami města Přelouče proběhne svoz
větví. V místních částech se svoz větví uskuteční v pondělí
2. dubna 2007, ve městě Přelouči proběhne v úterý 10. dub-
na 2007. Bližší informace Vám poskytneme na odboru ži-
votního prostředí v budově AGRY BOHEMIA nebo na telefon-
ním čísle 466 768 521. Děkujeme občanům za spolupráci. 

MOBILNÍ SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU,
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

místní části města Přelouče

Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje pro
místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lhota,
Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy) svoz komunálního velko-
objemového a nebezpečného odpadu a svoz elektrozaříze-
ní pocházejícího z domácností v rámci zpětného odběru. 

Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, ko-
berce, apod., dále pneumatiky

Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, barvy, pryskyřice, roz-
pouštědla, léky, suché články (monočlánky, baterie), apod.

Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: led-
nice, televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehličky, …

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

Termín svozu: sobota 24. března 2007
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NĚCO O ODPADECH

Svoz větví místní části města Přelouče
Dále oznamujeme občanům místních částí města Pře-

louče (Klenovka, Štěpánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohe-
nice a Tupesy), že Technické služby města Přelouče prove-
dou svoz větví ořezaných ze stromů a keřů. 

Svoz se uskuteční 

v pondělí 2. dubna 2007
Větve je nutné na tento termín připravit před dům !

Svoz větví město Přelouč
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické

služby města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze
stromů a keřů. Svoz se uskuteční 

v úterý 10. dubna 2007
Větve je nutné na tento termín připravit před dům !



Jak jistě víte, od začátku roku se na
hlavní silnici č. I/2 - při výjezdu z úze-
mí města stalo několik vážných doprav-
ních nehod, které si bohužel vyžádaly
lidské životy. Proto přijměte několik rad
jak se chovat při dopravní nehodě a co
to vůbec dopravní nehoda je. 

Dopravní nehoda je událost v pro-
vozu na pozemních komunikacích, která
se stala nebo byla započata na pozem-
ní komunikaci a při níž dojde k usmrce-
ní nebo zranění osoby, nebo ke škodě
na majetku v přímé souvislosti s pro-
vozem vozidla v pohybu (zákon číslo
361/2000 Sb.)

Jste-li účastníkem dopravní nehody,
nebo jejím svědkem: 

$ zastavte vozidlo, vypněte motor vo-
zidla

$ zachovejte klid a rozvahu a nejednej-
te zbrkle

$ zjistěte stav účastníků nehody (řidičů,
spolujezdců, chodců, cyklistů) a v pří-
padě zranění poskytněte první pomoc
a současně volejte složky Integrova-
ného záchranného systému (IZS)

$ zajistěte místo nehody (výstražný troj-
úhelník, výstražná světla), doporuču-
ji obléknout si reflexní vestu

$ zdržte se jednání, které by bylo na
újmu řádného vyšetření dopravní ne-
hody (zejména požití alkoholických
nápojů, omamných a psychotropních
látek, přemisdování vozidel)

$ je-li nutné, z důvodu obnovy provozu
vozidel hromadné dopravy odstranit
havarovaná vozidla, vyznačte na vo-
zovku jejich postavení a případné
stopy

$ nahlaste policii případné poškození
obecně prospěšného zařízení (např.
sloup veřejného osvětlení)

$ prokažte si s dalšími účastníky (včet-
ně možných svědků) nehody svoji to-
tožnost tj. předložte si vzájemně ob-
čanský průkaz a předejte si důležité
údaje k vozidlům

$ je dobré si místo nehody a poškoze-
ná auta vyfotit. Hned na místě do-
pravní nehody si můžete vyplnit for-
mulář o hlášení škody pro pojišdovnu

$ pokud Vám druhý řidič nechce sdě-
lit údaje o sobě a o vozidle, porušu-
je tím zákon a proto přivolejte policii.
Zapište si alespoň registrační značku
vozidla (RZ). Jméno pojišdovny, u kte-

ré je viník nehody pojištěn, lze zjistit
na webových stránkách podle RZ auta

$ při nehodě (především na dálnici) je
nutné, aby účastníci nehody opustili
neprodleně místo nehody na bezpeč-
né místo (za svodidla, krajnici apod.)

$ řizte se pokynů dispečerů IZS

V příštím příspěvku se dozvíte kdy,
jak a proč používat dětské autosedač-
ky a jaká jsou základní pravidla pro je-
jich výběr. 

A nyní již k událostem od 22. 1. do
17. 2. 2007

% 22. 1. v 07.48 přišla signalizace tísně
od občana - seniora, napojeného na
pult centrální ochrany (PCO). Jelikož
hlídka na místě zjistila, že klíče jsou
v zámku zevnitř a nikdo neotvíral,
byla nucena povolat hasiče k otevře-
ní bytu. Po otevření zajistila první po-
moc a přivolala záchrannou službu.
Díky včasnému signálu se tak první
pomoc podařilo poskytnout včas.

% 23. 1. kolem 01.00 hodin si strážník
obsluhující kamerový systém povšiml
podezřelé postavy muže s kapucí
přes hlavu, který se blíží k objektu
jedné z místních firem. Netrvalo dlou-
ho a muž přelezl plot a dostal se do
areálu firmy. Zde do tašek začal co-
si nabírat... Hlídka vyslaná na místo
čekala na jeho další jednání. Muž
v areálu začal krást železné kompo-
nenty, ty dával do tašek a po chvíli
stejnou cestou místo opouštěl. Po uji-
tí několika metrů hlídka zakročila.
Muž stihnul ještě odhodit tašky a po-
odběhnout přibližně dvacet metrů.
Hlídkou byl však zadržen. Krádež nej-

prve popíral, ale po krátké chvíli se
plně doznal. Pro podezření ze spáchá-
ní trestného činu byla na místo při-
volána Policie ČR. Muž byl obviněn
z trestného činu krádeže.

% 23. 1. v 19.08 přijata žádost hasičů
o asistenci při otevírání bytu, kde si
majitelka zabouchla dveře a necha-
la zapnutý vařič. Naštěstí zůstalo jen
u otevření bytu, požáru nebo jinému
dalšímu nebezpečí se včas podařilo
zabránit.

% 24. 1. v 07.30 opětovná kontrola na
základě několika stížností mladistvých
kuřáků za prodejnou v ul. Obránců
míru. Zkušenější z nich tentokrát za-
učovali nového člena do tajů kouře-
ní. Po úklidu prostor byli předvedeni
do školy k třídní učitelce.

% 24. 1. si hlídka na Masarykově ná-
městí povšimla jedné přeloučské „zná-
mé firmy“, která nevlastní řidičský prů-
kaz a navíc jí má být vysloven zákaz
řízení motorových vozidel, kterak se
zde v klidu projíždí. Jeho jízda byla
pochopitelně zaznamenána kamero-
vým systémem a záznam bude pře-
dán jako důkazní prostředek. Komic-
kým se stalo jeho tvrzení, že dnes
mimo jiné slyšel varování meteorolo-
gů, aby ten, kdo nemusí vyjíždět vo-
zidlem, ho raději nechal doma. Byl
předveden na OO PČR, kde mu bylo
sděleno obvinění z trestného činu.

% 25. 1. v 12.55 volal personál z Penny
marketu, že se již podruhé v obchodě
zdržuje téměř po celý den muž a po-
píjí pivo. Tento záhadný pán byl zto-
tožněn a prověřen přes PČR. Jednalo
se o tzv. putovního bezdomovce a by-
lo mu vysvětleno, že zde není vítán.

% 26. 1. v 23.00 volal všímavý občan
města, že v rybníčku je kolo (že by
měl někdo pocit,že se jedná o vhodné
místo?). Hlídkou bylo vytaženo a pře-
vezeno na služebnu.

% 27. 1. v 3.15 byla spatřena partička
vycházející z jednoho problémového
podniku v centru města. Jelikož se
mezi nimi vyskytoval i takový, které-
ho maminka nepoučila, že chlapeček
nemočí jako pejsek, byl jeho výkon
ohodnocen blokovou pokutou.

% 28. 1. v 23.15 se dostavil na služebnu
muž nahlásit rvačku v restauraci. Při
příjezdu hlídky byl v podniku všude
klid a dokonce i oznamovatel dělal ja-
kože nic.
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% 28. 1. v 23.33 byla operačním pracov-
níkem zahlédnuta na kamerách oso-
ba vylepující plakáty na místa k tomu
neurčená. Tento přestupce se hájil slo-
vy, že nevylepuje nikam, kde by to va-
dilo. Že se jeho subjektivní názor ne-
slučuje s vyhláškou města ho pramálo
zajímalo, a proto jeho nelegální čin-
nost byla oceněna blokovou pokutou.

% 29. 1. v 01.40 velký vítr rozjel na síd-
lišti nepříliš dobře zajištěné osobní
vozidlo a to sjelo na střed vozovky,
těsně před projíždějící hlídkou MP.
Jelikož mělo navíc otevřené dveře, by-
la k němu přivolána hlídka OO PČR,
která zjistila majitele a vyrozuměla jej
o celé věci.

% 30. 1. v 22.10 bylo na tísňovou linku
přijato oznámení od majitele domu, že
ve sklepě mají zloděje, který se tam
vloupal garážovým okénkem. Hlídka
okamžitě vyjela na místo, kde již če-
kal oznamovatel. Při prohlídce okolí,
domu a sklepa po chvíli skutečně
z garážových vrat utíkal pachatel vlou-
pání, který zde byl ukryt. Přibližně po
200 metrech byl však strážníky dopa-
den a zajištěn. Po bezpečnostní pro-
hlídce, při které bylo u jmenovaného
nalezeno dláto a další nebezpečné
věci, mu byla přiložena pouta a pu-
toval na služebnu MP. Zde je dále
provedena dechová zkouška, kterou
bylo zjištěno 1,36 promile alkoholu
v krvi, a pachatel byl eskortován na
záchytnou stanici. Případ si převzala
policie státní a pachateli za jeho jed-
nání nyní hrozí trest odnětí svobody
až na dvě léta.

% 31. 1. v 02.11 bylo sděleno dozorčímu
MP občankou města, že od sousedky
se šíří zápach spáleniny. Měla strach
zda u ní doma nedošlo k požáru.
Ještě před násilným otevřením dveří
se podařilo „kuchařku“ vzbudit. Ta při
vaření usnula a měla velké štěstí, že
k požáru skutečně nedošlo. 

% 1. 2. v 08.05 vyjížděla hlídka na nádra-
ží ČD, kde černý pasažér slovně urá-
ží a napadá průvodčí. K překvapení
hlídky se z černého pasažéra vykluba-
la velice drzá žena, která neskrývala
svůj údiv nad tím, že k jízdě vlakem
je také potřeba si zakoupit platnou
jízdenku. Z vlaku byla vykázána a pře-
stupek s ní bude dořešen. 

% 2. 2. v 13.00 jsme přivoláni do Penny
marketu, kde došlo ke kapesní krá-

deži. Nepozorné paní zde byla odci-
zena peněženka s hotovostí více jak
10.000,- Kč a osobními doklady. Ani
při dalším šetření a využití kamer se
nepodařilo pachatele dopadnout. Buz-
te na své věci opravdu obezřetní!

% 4. 2. v 09.00 hlídka vyjížzela k ležící-
mu opilci uprostřed města. Toho před
odvozem na záchytku zachránila ma-
minka, která si ho odvedla domů. Je-
ho počínání po vystřízlivění bylo po-
chopitelně blokově ohodnoceno.

% 4. 2. v 10.20 a následně v 11.50 hlíd-
ka společně s PČR řídila provoz u do-
pravních nehod. U druhé zmiňované
ještě zadržela viníka dopravní nehody,
který se z místa nehody snažil ujet.

% 4. 2. v 21.45 je oznámeno pohřešová-
ní muže, který měl sebevražedné sklo-
ny. Společně s PČR a psovodem byla
prováděna pátrací akce. Hledaný se
k překvapení všech přibližně po jed-
né hodině sám dostavil na služebnu
MP, odkud již byl odvezen domů. 

% 7. 2. v 19.05 je oznámena krádež jízd-
ního kola před kostelem. Paní sice zá-
mek měla v kabelce, ale jak říkala,
nikdy by jí nenapadlo, že by se před
kostelem mohlo krást. Kolo se nako-
nec díky dalším pozorným občanům
podařilo nalézt a šdastné majitelce
předat.

% 9. 2. v 11.45 musela hlídka na jednom
z náměstí odchytávat doslova smečku
3 psů. Naštěstí nebyli agresivní a ni-
koho nestačili napadnout. Na služeb-
ně si je potom po uhrazení max. mož-
né blokové pokuty (opakovaný případ)
vyzvedl jejich majitel. 

% 10. 2. v 00.25 se stal trochu kuriózní
případ. Hlídce bylo oznámeno, že za
Přeloučí se po hlavní silnici pohybu-
je kráva, která ohrožuje provoz vozi-
del. Hlídka skutečně na krávu nara-
zila. Místní znalostí bylo jasné komu
patří, a tak byla „zahnána“ domů. Zřej-
mě to nebyl její první výlet, nebod si
cestu dobře pamatovala. Cestou již ne-
stihla nikoho ohrozit a šdastný maji-
tel si ji převzal. 

% 12. 2. v 00.45 v brzkých ranních ho-
dinách je na tísňovou linku městské
policie přijato oznámení, že se na po-
liklinice nalézá velmi agresivní muž
v podnapilém stavu, který při ošetře-
ní začal napadat zdravotní personál.
Hlídka okamžitě vyjíždí na místo. Ři-

dič záchranné služby hlídce podal in-
formace o incidentu a směru chůze
agresora, který mezitím budovu poli-
kliniky opustil. Hlídka překvapivě ne-
musela po muži dlouho pátrat. Muž
se po našem příjezdu vrátil a pokra-
čoval ve svém předchozím jednání.
Byl opilý a již v ordinaci začal verbál-
ně napadat zdravotníky vulgárními
slovy i fyzickou likvidací. Po příjezdu
hlídky se to celé opakovalo v opač-
ném gardu. Tez jeho výhružky a na-
dávky patřily nám. Po krátké chvíli se
ale hlídce podařilo muže natolik zklid-
nit, že přestal nejen s napadáním
a výhružkami, ale dokonce se podro-
bil dalšímu vyšetření. Potom se muž
se slzami v očích, viditelně způsobené
bolestí, všem za své chování omlou-
val. Přesto, že nedošlo k žádnému
zranění ani jiné škodě, jeho jednání
bylo jako přestupek vyřešeno na mís-
tě tak, aby si i do budoucna rozmyslel
jak se má k osobám poskytujícím prv-
ní pomoc chovat.

% ve dnech 13. 2. - 16. 2. se strážníci
díky relativnímu klidu ve městě věno-
vali kontrole dodržování nejvyšší do-
volené rychlosti. Jen pro informaci - ne-
jen v těchto dnech, ale od začátku
roku bylo na blokových pokutách vy-
bráno téměř 150 tis. korun.

% 17. 2. v 09.25 si hlídka povšimla, kte-
rak si nám známá „přeloučská firma“
nasedá do osobního automobilu. To
by nebylo nic neobvyklého, kdyby všem
nebyl známý tím, že nevlastní řidič-
ský průkaz. Snahou tedy bylo zabrá-
nit mu v další jízdě tak, aby nemohl
ohrozit bezpečnost a plynulost silnič-
ního provozu a bezpečnost osob. Na
počáteční příkazy k zastavení vozid-
la nereagoval a snažil se hlídce ujet.
K jeho smůle navíc pomohla spolu-
práce se státní policií. Ta mu uzavře-
la jednu z možných únikových cest.
„Řidič“ tak po krátké honičce zamířil
do jedné ze slepých uliček, kde ho
již nebyl problém zadržet. Krátce na
to si vyslechl obvinění ze spáchání
trestného činu. 

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

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

Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč
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Kdo jsou dobrovolníci?
V Přeloučském „Domově u fontány“ - tak se nyní jmenu-

je domov důchodců žije svůj život téměř tři sta obyvatel. Pod
praporem Charity Přelouč za nimi docházejí čtyři dobrovolníci
- kdo jsou? Studentka gymnázia, které ještě není 17 let a byd-
lí v Řečanech nad Labem, studentka Univerzity Pardubice, kte-
rá bude brzy učitelkou, zaměstnaná maminka dvou dětí a mla-
dý učitel, který má rád hudbu. Jsou úplně obyčejní a na ulici
se od ostatních ničím neliší. Přesto jsou výjimeční, ukrajují ze
svého volného času kus pro druhé. Prostě jen tak, zadarmo
a pravidelně chodí potěšit staré lidi, povídají si s nimi, zpívají,
sdílejí jejich radosti i bolesti.

Našli byste i vy přibližně dvě hodiny týdně na povídání se
starými lidmi? Těch, kteří na Vás čekají, je opravdu hodně. Za-
hozte pochybnosti, ostych i obavy, uděláme vše pro to, abyste
se mohli správně rozhodnout. K ničemu se nezavazujete, rádi
Vám poskytneme všechny informace. Těším se na Vás, Rita Hud-
cová, tel. č. 731 402 374.

Hledáme dobrovolníky také do Jakub klubu
Máte rádi děti, dobrou partu, zábavu a chtěli byste účelně

využít svůj volný čas? Tak právě Vám je určen tento článek!
Pro práci s dětmi v klubu hledáme dobrovolníky, kteří se chtě-
jí věnovat dětem nejen při zábavě, ale také při doučování, na-
příklad cizích jazyků.

Kontaktujte nás, prosím, na tel. 731 402 374 paní Rita
Hudcová nebo 731 402 376 Sylva Dvořáková. Také se může-
te přijít podívat do Jakub klubu, který je otevřen v pondělí až
čtvrtek 14.30-17.30 hodin.

Všem zájemcům předem děkujeme.
Sylva Dvořáková

POZVÁNÍ NA BESEDU O INDII
Ve čtvrtek 15. 3. 2007 přijede Mons. Josef Suchár, který je

kromě jiného prezidentem Diecézní charity Hradec Králové.
Před Vánocemi navštívil Indii, přesněji oblast, kam putuje po-
moc v rámci projektu Adopce na dálku. I z Přelouče je tímto
způsobem finančně podporováno několik indických dětí a Zá-
kladní škola ve Smetanově ulici dokonce také několik let po-
řádá sbírku pro dvě indické děti. Pan Suchár si přinesl hod-
ně zážitků z této cesty. Největší z nich byl asi ten, že lidé v té
oblasti se rozhodli postavit kostel. A jméno si zvolili: Kostel
sv. Josefa. Chudé rodiny dávají z mála, co mají, na tuto stavbu.
Pan Suchár se rozhodl jim pomoci a po příjezdu domů začal
přípravy na realizaci svého nápadu Koncert nejen pro Josefy,
který se uskuteční v Hradci Králové. Pan Suchár oslovuje Jo-
sefy a prosí je o dar 1000 Kč na tento záměr. Tisíc Josefů mů-
že dát dohromady milion, který poputuje do Indie na stavbu
kostela sv. Josefa. Kolik se podařilo dát už dohromady, nám
pan Josef Suchár určitě poví. A můžeme mu pomoci i my.
Přijzte si poslechnout zajímavé povídání ve čtvrtek 15. břez-
na od 15 do 17 hodin na faru za kostelem sv. Jakuba na
Masarykově náměstí. 

NABÍDKA ZAŘÍZENÍ TÍSŇOVÉ PÉČE
Nabízíme pomoc lidem v ohrožení života zařízení, které

funguje přes mobilního operátora. To znamená, že není po-
třebné, abyste vlastnili pevnou linku pro instalaci zařízení. Za-
řízení je sestaveno z přijímače s tlačítky na přivolání pomo-
ci. Přes zařízení je možné komunikovat a pečovatelce, které
přijde signál od Vás, sdělíte, o jaký problém se jedná. K zaří-
zení patří i samostatné tlačítko, které má člověk pořád u sebe
a přivolává pomoc v nouzi, například když upadne a nemů-
že vstát.

Zařízení pomáhá osamělým lidem, kteří mají zdravotní
problémy a potřebují jistotu pro případ, že by se jim něco stalo.
A pomoc přijde. K službě patří i pravidelný telefonický kon-
takt jednou až dvakrát týdně. 

Finančně je tato naše služba podpořena Ministerstvem prá-
ce a sociálních věcí a Městem Přelouč a proto ji můžeme po-
skytovat zdarma.

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

Hospodářská komora nabízí od září 2005
prostřednictvím Informačního místa pro podni-
katele novou komerční službu, jedná se o elek-
tronické aukce. On-line výběrová řízení, ozna-
čovaná též jako E-AUKCE, pracují na principu
postupného upravování ceny směrem dolů s cí-
lem dosáhnout co nejvyšších úspor finančních
prostředků. Aplikace pro e-Aukci navíc umožňu-
je kromě ceny porovnávat i další kriteria, např.
termín dodávky, splatnost atd. Aukční softwa-
re nevyžaduje žádné instalace. Každý účastník
obdrží své přístupové údaje, kterými se přihlá-
sí do tzv. aukční síně přes internet v předem
dohodnutý čas. Jednání s účastníky e-aukce
probíhají elektronicky. Firma si může sama vy-
brat dodavatele, s kterými by chtěla e-aukci
provést nebo požádá o jejich výběr, který ná-
sledně schválí.  V souvislosti s e-aukcemi mají
podnikatelé rovněž možnost nechat se za úpla-
tu zaregistrovat do centrálního katalogu doda-
vatelů, ze kterého budou následně dle zadání
vybíráni účastníci (dodavatelé zboží) do jed-
notlivých e-aukcí. 

V případě zájmu firmy, nabízíme shlédnutí
e-aukce zdarma. Informační místo pro podni-
katele Vám poskytne další informace, které by
Vás o e-aukcích zajímali.

Informační místo pro podnikatele Pardubice,
Iveta Lemberková 



V úterý 30. 1. 2007 proběhlo v hudebním sále naší Základ-
ní umělecké školy školní kolo soutěže ZUŠ v oborech komor-
ní hra s převahou smyčcových nástrojů a komorní hra s pře-
vahou dechových nástrojů. Soutěže se zúčastnily celkem čtyři
komorní soubory. 

Smyčcové trio pod vedením Jana Mildeho ve složení Karo-
lína Železná, Adam Skála a Tomáš Hlaváček, které interpreto-
valo velmi zajímavou Malou suitu českého autora J. B. Foerste-
ra, se umístilo na druhém místě. Členové tria Marie Ptáková,
Alžběta Šmahová (obě zobcové flétny) a Matěj Hývl (cemba-
lo) přesvědčivě zvládli náročnou barokní sonátu G. F. Teleman-
na a po zásluze získali první místo s postupem do okresního
kola. Stejně tak i druhé trio ve složení Dita Fejlová, Marie Ptá-
ková (obě příčné flétny) a Jana Rychtaříková (cembalo, klavír),
v jehož podání jsme si vyslechli Sonatu G. F. Telemanna, So-
natu G. F. Händela a Idylu českého modernisty E. Háby. Obě ta-
to tria pedagogicky vede Mgr. Jan Milde. Jako poslední sou-
bor vystoupili s cyklem fanfár členové žesdového kvarteta ve
složení Tomáš Knický (trubka), Karolína Kohoutová (trubka),
Jan Talácko (tenor) a Tomáš Mach (baryton), které vede David
Štrupl. I tento soubor porota ocenila prvním místem a doporu-
čila jej na postup do dalšího kola.

Okresní kolo soutěže se koná ve čtvrtek 22. 2. 2007 v Zá-
kladní umělecké škole Pardubice Polabiny a my všem účastní-
kům děkujeme za pečlivou přípravu a přejeme mnoho muzi-
kantského štěstí.
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Výsledky školního kola soutěže ZUŠ
v oboru komorní hra
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Základní umìlecká škola Pøelouè,
okres Pardubice

poøádá jazzový koncert

,

Vìnovaný nejen 101. výroèí narození
Jaroslava Je�ka, ale i dalším autorùm

podobných �ánrù.

Slovem provází PhDr. Bohuslav Vítek.
Jako èestný host vystoupí ing. Milan Krejèík,

bývalý èlen divadla Semafor.

Koncert se koná ve støedu 14. bøezna 2007
v 17 hodin v budovì Obèanské zálo�ny.

Tìšíme se na návštìvu.

CHODÍ JE�EK OKOLO

Inzerce



Výsledky 1. pololetí
Ve středu 31. 1. si žáci naší školy od-

nesli domů vysvědčení - stručné a jas-
né vyjádření toho, jak se učí a jak se
chovají. Způsob provedení: známky 1 -
- 5 vyjádřené na 1. stupni číslicemi, na
2. stupni pak slovy dle příslušné klasifi-
kační tabulky (vše uvedeno na tiskopisu
vysvědčení).

Ne každý byl spokojen, ne každý měl
důvod k radosti. Někomu chyběla sna-
ha, někdo nemá tolik nadání, jiný třeba
často chyběl kvůli nemoci (nebo se mu
občas do školy nechtělo a raději zůstal
doma). Většina žáků byla jistě spokoje-
na. To byli ti, kteří se snaží odvádět dob-
rou práci, mají vůli se něco naučit, chtě-

jí to v životě dotáhnout dál než na židli
u počítače či na křeslo před televizí s oblí-
benými programy.To byli ti, kteří si plní
povinnosti žáka základní školy se vším
všudy. Patří k tomu např. pravidelná pří-
prava na jednotlivé vyučovací hodiny,
psaní domácích úkolů, průběžné opa-
kování probraného učiva a v neposled-
ní řadě i dodržování pravidel slušného
chování.

Výsledky v číslech

1. stupeň 
Počet vyznamenání 147  (74,0 %)
Prospělo 47  (24,5 %)
Neprospělo 3  (1,5 %)
Chování 1 (2. stupeň z chování)

2. stupeň
Počet vyznamenání 54  (24,0 %)
Prospělo 161  (71,0 %)
Neprospělo 11  (5,0 %)
Chování 5 (2. stupeň z chování)

1 (3. stupeň z chování)  

Mgr. Věra Pětioká
ředitelka školy

Testy CERMAT
Ve čtvrtek 1. 2. 2007 se žáci 9. roční-

ků zcela vážně zamysleli nad svými zna-
lostmi, když je měli prokázat při celo-
státním testu CERMAT. Své vědomosti
a dovednosti si ověřili v matematice, čes-
kém jazyce a tzv. studijních dovednos-
tech. Výsledky těchto testů jim mají uká-
zat, jak jsou na tom v porovnání nejen
s ostatními žáky naší školy, ale i se žáky
9. ročníků v rámci Pardubického kraje
či České republiky. Hodnocení dostanou
žáci včas, aby ho případně mohli pou-
žít jako důkaz o svých kvalitách při při-
jímacím řízení na střední školy.

Mgr. Věra Pětioká, řš

Exkurze - Kiekert cs.
V pondělí 29. a v úterý 30. ledna 2007

jsme byli my žáci 9. tříd na exkurzi v pře-
loučské firmě KIEKERT cs., ve které se
vyrábějí centrální zámky do aut.

Kiekert je německá firma, která má
své pobočky po celém světě.

Na vrátnici nás personální pracov-
nice paní Eva Všetečková seznámila se
vznikem firmy Kiekert cs. a jejím postup-
ném vývoji. Dozvěděli jsme se, že měla
původně asi 200 zaměstnanců a postup-
ně se rozrostla na 1600.

Potom si pro nás došel technolog
pan ing. Josef Hudec, který nás provedl
výrobními halami. Mnoho žáků zde na-
šlo své příbuzné nebo kamarády. Všichni
jsme zhlédli zajímavé prostředí a mo-
derní automatické nebo poloautomatic-
ké linky. Mohli jsme se zeptat na vše, co
nás zajímalo. Podívali jsme se i do skla-
du, odkud se výrobky vyvážejí téměř do
celého světa.

Exkurze byla velice poučná a velmi
se nám líbila.

Petra Pavelková, Adéla Pavlíková 
a Nikola Havlíčková, žákyně 9.A
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45



I. pololetí
letošního školního roku bylo ukončeno 31. 1. rozdáním po-
loletních vysvědčení. Z 254 žáků I. stupně 194 žáci prospěli
s vyznamenáním, ostatní prospěli, nedostatečně nebyl ohodno-
cen žádný žák.

Na II. stupni bylo hodnoceno 231 žáků, z nichž s vyzname-
náním prospělo 56 žáků, 20 neprospělo, ostatní prospěli.

Chování bohužel u některých žáků nebylo bez závad, a tak
byla na I. stupni udělena 1 důtka ředitele školy a u 1 žáka by-
lo chování ohodnoceno 3. stupněm.

Na II. stupni 3 žáci dostali důtku ředitele školy, 7 žáků mě-
lo sníženou známku z chování, a to 6 žáků 2. stupeň, 1 žáky-
ně 3. stupeň.

V současné době se po jarních prázdninách už rozběhlo
II. pololetí školního roku, do kterého přeji žákům i vyučujícím
hodně úspěchů.

Mgr. F. Jelínek

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
V lednu se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže

v angličtině 8. a 9. tříd, do které postoupilo z třídních kol 11 nej-
lepších. Všichni soutěžící prokázali dobré znalosti. Do okresní-
ho kola v Pardubicích se probojovala Sabina Drimlová z 9.A.

Mgr. E. Horáková

Soutěže
ve sportu i různých naukových předmětech se teprve rozbíha-
jí. Chlapci i dívky se připravují na okresní olympiádu v odbí-
jené, chlapci na finále okresní olympiády v košíkové, dívky na
soutěž v gymnastice.

Ve čtvrtek 22. února proběhne městské kolo soutěže v práv-
ním povědomí žáků „Právo pro každý den“, kde nás bude re-
prezentovat čtyřčlenné družstvo 8.C. 

Vítězové školního kola Olympiády v českém jazyce Alina
Kulakovská z 8.C a Radim Knížek z 9.B se 27. února zúčastní
okresního kola této soutěže v Pardubicích.

Žáci se také svými příspěvky zúčastní různých literárních
soutěží, naši zástupci se také připravují na recitační soutěž.

Mgr. V. Jelínková

Valentýnská soutěž
Na naší škole proběhl 9. ročník soutěže O nejkrásnější Valen-

týnské srdce. V letošním roce se jí zúčastnilo 61 dětí.
V 1. kategorii se na 1. místě umístila práce Jakuba Pospíši-

la ze 2.A, na 2. místě je Lucie Novotná ze 2.B, Barbora Černov-
ská ze 2.A a Radka Novotná z 1.B. 3. místo patří Aleně Jánské
ze 2.A a Vendule Mrvíkové z 1.A. Zvláštní cenu přiřkla porota
Kristýně Kaňukové ze 2.A.

Ve 2. kategorii náleží 1. místo Janu Vokálovi ze 4.B, 2. mís-
to Kláře Linhartové a Magdaléně Trojanové také ze 4.B, 3. mís-
to obsadila Daniela Mňuková a Veronika Žzárská obě ze 3.B.

Ve 3. kategorii 5.-9. tříd se na 1. místě umístila Eva Jirá-
ková z 5.B, 2. místo patří Barboře Plecháčkové ze 7.B a 3. mís-
to Valentýně Korečkové z 5.A. Zvláštní cenu poroty dostává
srdce Barbory a Michaely Novotných a Pavlíny Husákové ze
třídy 9.A.

Vítězové 1. kategorie

Vítězové 2. a 3. kategorie

2. místo a zvláštní cena pro dívky z 2. stupně

Všechna srdíčka byla vystavena v Městské knihovně.
Mgr. Z. Jánská
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Základní škola
Smetanova ul.
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Chtěli bychom tímto požádat čtenáře, aby pomohli identifikovat jména dotyčných účastníků 1. světové války.



TISKOVÁ ZPRÁVA

Občanské sdružení Altus 
rozdá dobrovolníkům 300.000 Kč 
v rámci programu Make a Connection
Chrudim - finanční podporu až do výše 50 tisíc korun
pro tým mohou získat mladí lidé ve věku od 16 do 24 let
v šestém ročníku programu „Make a Connection - Při-
poj se“, který vyhlásila Nadace rozvoje občanské společnos-
ti společně se svým lokálním partnerem v Pardubickém kraji,
Občanským sdružením Altus.
Program je určen na podporu aktivit mladých dobrovolníků,
kteří mají chuM svým projektem pomoci komunitě, v níž žijí.
Zájemci o účast v tomto programu vyplní jednoduchý formu-
lář, žádost pak musí nejpozději do soboty 31. března 2007
předat Občanskému sdružení Altus, kde mohou zároveň zís-
kat všechny potřebné informace. 
Další informace o projektu „Make a Connection - Připoj se“
je možné získat na webových stránkách www.pripojse.cz
či www.altus.chrudimka.cz nebo se obrátit na koordiná-
tora programu pro Pardubický kraj na e-mailu pripojse@
@chrudimka.cz

Příklady projektů:

Beseda Střítež
Projekt má několik cílů, ale mezi hlavní paří vytvoření prosto-
ru pro setkávání lidí a pořádání kulturních a společenských
akcí. Tým chce opravit několik let nepoužívaný a chátrající
objekt, ve kterém je pódium, taneční parket, toalety, sta-
vební buňka (občerstvení), aby bylo možno jej používat pro
různé kulturní akce. Projekt je určen široké veřejnosti v ob-
ci Střítež, která je integrovaná obec města Polička. Tým vě-
ří, že obnova areálu bude impulsem pro návrat kulturního
života a v rámci projektu chce uspořádat dětský den, divadel-
ní a hudební produkce.
Podpora: 50.000,-

Stezka Pasíčka
Projekt je zaměřen na realizaci tabulí s informacemi o zví-
řatech nacházejících se v čísti areálu stanice pro poraněná
a hendikepovaná zvířata v Pasíčkách v Boru u Skutče. Kro-
mě výroby informačních tabulí bude tým opravovat i sloup-
ky. Obojí pak má sloužit návštěvníkům - zejména ze škol při
výuce. Realizace projektu by měla proběhnout od června do
konce prázdnin týmem z vesnice, která se záchranou stani-
cí sousedí.
Podpora: 50.000,-

Informace o programu a žádosti lze najít
na stránce www.pripojse.cz a www.altus.chrudimka.cz:

Informace na e-mailu pripojse@chrudimka.cz
či telefonu 463 351 012

14 Přeloučský ROŠT

! Napsali nám 

Dům dětí a mládeže v Přelouči, Veverkova 752, tel. 466 672 003

pořádá

letní tábor na základně ALBERTA, Harasov
- chráněná krajinná oblast Kokořín.

Termín: 30. 6. - 14. 7. 2007
Věk dětí: 7 - 15 let

Hlavní vedoucí: Jana Homolová

Letos jedeme na 15 dní na nové místo. Základna Alberta je vyba-
vena podsadovými stany pro dva, jídelnou a suchými WC, pitnou vo-
dou, v umývárně je tekoucí voda, 250 m od tábora je rybník. V chatě
s námi bude bydlet rodinka plha lesního, který tam má stálý pobyt. Jí-
delna je v chatě, ale zbudujeme si ji i venku a budeme jíst opět z ešusů
lžícemi. Na tábor pojedeme vlakem.

Náplní letošního tábora bude SVĚT FANTAZIE. Děti se budou celou
dobu pohybovat v přírodě, proto doporučujeme přizpůsobit vybavení
dětí těmto podmínkám. Všichni účastníci budou pojištěni.

Přihlášky obdržíte od 1. 2. 2007 v DDM Přelouč každý den od 8 do
17 hodin, na požádání zašleme přihlášku poštou. Vyplněnou závaznou
přihlášku odevzdejte nejpozději do 30. 4. 2007 v DDM. Cena tábora
pro letošní rok je 3 100,- Kč. Platbu můžete provést osobně v DDM
nebo bankovním převodem na účet Ge Money Bank Přelouč číslo účtu
1502709-524/0600. Na základě odevzdané přihlášky Vám v červnu
2007 pošleme podrobný seznam věcí a pokyny na tábor.

Dům dětí a mládeže v Přelouči, Veverkova 752, tel. 466 672 003
pořádá letní tábor

Krkonoše - Rokytnice nad Jizerou
Termín: 9. 7. - 18. 7. 2007

Místo konání: Penzion Akuma, rekreační zařízení se nachází v zá-
padních Krkonoších v obci Rokytnice nad Jizerou. 

Penzion nabízí dvou až čtyřlůžkové pokoje, sprchové kouty a WC
na každém pokoji, prostornou jídelnu, společenskou místnost, stolní
tenis, TV, … Strava je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Snída-
ně jsou podávány formou švédského stolu.

Náplní programu tábora bude poznávání Krkonoš, hry, soutěže,
sportovní vyžití - to vše ve volné přírodě. Proto vybavení na tábor to-
mu musí odpovídat. Žádné nové a drahé věci. Všichni účastníci tábora
jsou pojištěni. Za bezpečnost dětí zodpovídají čtyři zkušení pedagogové.
Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností.

Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč od úno-
ra 2007.

Vyplněnou přihlášku vra]te a finanční úhradu prove_te do kon-
ce dubna 2007.

Způsob úhrady jednorázově v DDM nebo formou záloha - doplatek,
převodem na účet číslo 1502709-524/0600 GE Money Bank Přelouč.

Cena letního tábora je 2 800,- Kč - v ceně je zahrnuta doprava,
strava, ubytování, pojištění, vstupy.

Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně nebo na výše uvedeném
telefonním čísle.

Pozor! Kapacita tábora je omezena, proto neodkládejte přihlášení
svého dítěte.

Hlavní vedoucí tábora: Mgr. Pavel Culek - ředitel DDM Přelouč.



Mezi tradiční roverské podniky, kte-
ré pořádáme pravidelně každý rok v zi-
mě, je akce s názvem KOSA. Z důvodů
letošní teplé zimy a zoufalého nedostat-
ku sněhu jsme se rozhodli jet bez bě-
žek, ale zato do nejvyšších českých hor
- Krkonoš. Na Kosu je nutná trochu dů-
kladnější příprava než na letní prázdni-
nový pudák. Na tuto zimní akci jezdíme
již desátým rokem, a proto nasbírané zku-
šenosti a nutná výbava je důležitým před-
pokladem pro pohodové a zdárné překo-
nání všech zimních nástrah. 

Ráno na přeloučském nádraží se nás
schází sedm. Kupujeme lístek do Ján-
ských Lázní a pak pokračujeme dále
lanovkou na Černou horu. Čekají nás
nádherné tři dny, ze studené inverze vstu-
pujeme do nádherných prosluněných hor.
Krkonoše jak na dlani s bílým popraš-
kem a modrým nebem. Litujte všichni,
kdo jste zůstali pod námi kdesi v údol-
ní inverzi. Plni energie vyrážíme po čer-
vené značce k našemu dnešnímu cíli,
Luční boudě. Po cestě si prohlížíme vy-
sílač na vrcholu Černé hory a dáváme si
čaj na Lyžařské boudě. Počasí je nádher-
né, přímo svádí k opalování. Stoupáme
na vrchol Liščí hory (1363 m n.m.) a před
námi se tyčí naše nejvyšší hora - Sněž-
ka. Okouzleni její krásou se rozhoduje-
me, že druhý den chceme vidět východ

slunce z jejího vrcholu. Před Luční bou-
dou si ještě navečer užíváme zimní ra-
dovánky (doufám, že ne naposled v té-
to zimě☺). 

Ráno (5:55) se nám moc nechce z vy-
hřátých spacáků, ale i přes odpor někte-
rých členů vyrážíme jako první z chaty
pod hvězdnou oblohou směr Sněžka. Na
vrcholu nás vítá nádherný rudý obzor, ze
kterého okolo osmé vyjde slunce. Krásné
zahájení nového dne. Po polské cestě
sestupujeme zpět k Luční boudě a dá-

le Černým dolem k boudě U Bílého La-
be, kde se posilňujeme na další cestu.
Počasí se nám k večeru trochu zhoršu-
je, u Špindlerových bud dokonce začí-
ná sněžit, a tak po domluvě s majite-
lem stavíme stany u Moravské boudy.
Stáváme se docela velkou atrakci pro
Němce, kteří jsou ubytovaní v okolních
boudách. Ráno sklepáváme sníh z na-
šich stanů a po prohlídce Špindlerova
Mlýnu míříme k domovu. 

STOPAŘ
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aneb zimní radovánky přeloučských roverů
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Místní vandalové
o sobě opět dali vě-
dět o druhém letoš-
ním víkendu. V celé
délce ulice Žižkova
zdeformovali ukazate-
le městského orientač-
ního systému. Oprava
zatíží rozpočet Tech-
nických služeb část-
kou minimálně 10 tisíc Kč. Rovněž nově nainstalované par-
kovací automaty nenechali tito kazisvěti bez povšimnutí. Již
druhý den po uvedení do provozu zalepili mincovník jednoho
z automatů vteřinovým lepidlem. Oprava byla zajištěna obra-
tem, ale vyžádala si náklad 2.500,- Kč, výjezd servisního tech-
nika a parkující občané byli nuceni pro příslušné parkovací
lístky vážit cestu až k dalšímu funkčnímu automatu. Netrvalo
tři dny a opravený parkovací automat byl opět vyřazen z pro-
vozu a znehodnocen stejným způsobem. Tito „taky občané“
si zřejmě neuvědomují, že tahají peníze z kapes nás všech
i ze svých. A navíc, vzhledem k výši škody se v obou případech
jedná o trestný čin s možným trestem odnětí svobody nepod-
míněně!                                                  Karel Šilhavý

Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince
1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007.

Kterých ŘP se výměna týká?
ŘP vydány v období: 1. 7. 1964 - 1986

1987 - 1991
1992 - 1993

Proč si mám vyměnit ŘP již nyní?
# předejdu dlouhému čekání na úřadu
# budu mít vystaven řidičský průkaz v zákonem stanovené

lhůtě
Kolik mě to bude stát?

# výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku
Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?

# na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností (dle místa trvalého pobytu)

Co musím mít s sebou?
# platný doklad totožnosti (OP, pas)
# jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
# řidičský průkaz, kterému končí platnost

Kdy budu mít vystavený nový ŘP?
# lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15 - 20 dní

(dle počtu žádostí)
Kde najdu více informací?

www.mdcr.cz (stránky Ministerstva dopravy)
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OPĚT ŘÁDILI...

VÝZVA
„VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ“
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(LD) poskytují širokou
psychosociální pomoc. Nej-
větší část klientely tvoří lidé
v krizových stavech. 

Cílovou skupinou v době
vzniku LD byly děti, mládež
a rodiny, s postupem času
se naší klientelou stále více
stávali a stávají dospělí. Ja-
ko krajská linka očekáváme
opět zájem školní a dospí-
vající mládeže. Za tím účelem se v roce 2007, po proškolení,
zaměříme na Internetové poradenství: 

www.linkaduveryuo.wz.cz tel. 465 52 42 52 
Poskytujeme anonymní a okamžitou psychologickou, pora-
denskou a informační službu lidem v krizové situaci. Otáz-
ky se týkají vztahové problematiky, seniorské kategorie
občanů, domácího násilí, drog, šikany, antikoncepce…

Od roku 1996 pracuje LD NONSTOP a je jediná s tímto roz-
sahem služeb v Pardubickém kraji. LD v Ústí nad Orlicí získa-
la v roce 2005 statut pracoviště akreditovaného Českou aso-
ciací pracovníků linek důvěry (organizace, která zastřešuje
LD v republice). V LD je vybudován systém supervize a inter-
vize k zajištění vysoké kvality služby. Pracovníci LD jsou spe-
ciálně vyškolený tým složený z psychologů, sociálních pra-
covníků, kurátorů, speciálních pedagogů a studentů. Díky pro-
pagaci, seznámením veřejnosti a škol s funkcí LD a dobré
spolupráci se starosty měst, policií a úřady zabývajícími se
sociální problematikou, se LD stala běžnou součástí života li-
dí nejen našeho kraje. 

IČO 612 39 488, Ge Capital Bank a.s., č.ú. 757001-494/0600

Ladislava Langerová, vedoucí LD

Český statistický úřad organizuje v roce 2007 výběrové še-
tření o životních podmínkách domácností v ČR- SILC 2007, kte-
ré navazuje na šetření z let 2005 a 2006. Smyslem této akce
je získat nejnovější reprezentativní údaje o sociálním a ekono-
mickém postavení českých domácností (typy příjmů, náklady na
bydlení, životní podmínky…)

Vlastní šetření proběhne v době od 17. 2. do 29. 4. 2007.
Zjišdovat se budou údaje potřebné pro tvorbu sociální politi-
ky státu - otázka nezaměstnanosti, daní, sociálních dávek atd.
a pro hodnocení dopadu přijatých opatření vlády na životní
úroveň.

Pracovníci se budou prokazovat pověřením k výkonu funk-
ce. Údaje zajištěné u domácností jsou anonymní. Do výběru
pro toto šetření se dostalo i město Přelouč.

Projekt je zaměřen na dlouhodobě nezaměstnané obča-
ny se zdravotním postižením v kraji Středočeském, Králove-
hradeckém, Libereckém a Pardubickém.

Cílem projektu je:
- motivovat ZP občany k vědomému rozhodnutí celoživotně

se vzdělávat
- nalézt a ověřit postupy, které umožní zaměstnání zdravot-

ně postižených osob
- zlepšit jejich možnosti v uplatnění na trhu práce
- vznik vzdělávacích programů, které napomohou zvýšení za-

městnatelnosti.

Vzdělávací program bude rozdělen do pěti základních
tematických bloků: vstupní diagnostika a přípravný kurz, kurz
dovedností ovládání výpočetní techniky, motivační kurz roz-
voje, kurz anglického jazyka a kurz základů podnikání. 

Veškeré vzdělávání budou mít ZP zdarma.

Informace o projektu lze nalézt na www.scomp.cz.
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LINKY DŮVĚRY Projekt
zvyšování adaptability
občanů se zdravotním

postižením

ŽIVOTNÍ POMÍNKY 2007
- výběrové šetření v domácnostech

Inzerce
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VODNÍ PRŮTOČNÁ ELEKTRÁRNA NA LABI V PŘELOUČI
Důležitým předpokladem pro výstavbu elektrárny a celé soustavy byla regulace řeky Labe a napří-

mení jejího toku, provedené ve dvou fázích. První proběhla v letech 1907-1911, kdy došlo k napříme-
ní řečiště, druhá v letech 1919-1930, v jejímž průběhu došlo k vybudování zdymadla a samotné elek-
trárny. Vodní
technické dílo
bylo vystavě-
no podle pro-
jektu význam-
ného pražské-
ho architekta
F r a n t i š k a
R o i t h a
(1876-1942),
který se po
studiích na
pražské tech-
nice u J. Zít-
ka stal žákem
O. Wagnera
na vídeňské
Akademii. Je
tvůrcem čet-
ných veřej-
ných budov
v Praze, Brně, Kolíně… (Městská ústřední knihovna v Praze, Živnostenská banka Na Příkopech, Dům ře-
ditelství pošt a telegrafů v Brně, Městské spořitelny v Pardubicích, most v Kolíně, atd.). Stavba naší pře-
loučské elektrárny je skvělou ilustrací stěžejních trendů české architektury 20. století 20. let, nese hrdě
vznešenou lakonickou siluetu. Hranolovitá forma elektrárenské budovy je otevřena vznosnou arkádovou
lodžií a výraznými stély pilířů jezu jsou nastaveny přilbicovitými útvary budek s vnějším oplechovaným
pláštěm proudu řeky. Působivým motivem ušlechtilého vodního technického díla je věžička signálního
majáčku z betonových na sebe navršených skruží se skleněnou lucernou na horním ohlaví plavební ko-
mory. Součástí soustavy je také jez s jednoduchou plavební komorou pro lodi o nosnosti 1000 t. Vodní
průtočná elektrárna společně s jezem a zdymadlem byla vystavěna na náklady státu a uvedena v činnost
v roce 1927. Stavbu elektrárny provedla firma NEKVASIL z Prahy, odvodňovací příkopy a drenáže zhoto-
vila firma Hamalova a Novákova z Hradce Králové. Elektrárna využívala spád na řece Labi, který činil při
jezu a plavidlech 3 m. Proud vyráběly čtyři Francoisovy turbíny o celkovém objemu asi 85 m3, které doda-
la firma Josefa Prokopa z Pardubic (jejich maximální výkon dosahoval až 3 425 HP, roční výroba elek-
trické energie činila až 6 mil. kWh). Elektrické zařízení dodala firma Křižíkova z Prahy, transformátory
firma Českomoravská-Kolben, která rovněž instalovala i jezová stavidla s pohybovacími stroji. Vybavení
plavební komory zajistily firmy Aloise Rainbergra z Pardubic, Škodovy závody z Plzně a závody B. Prá-
šilové z Prahy. Elektrárna se stala součástí Východočeského elektrárenského svazu (VČES), do jehož sítě
dodávala elektrický proud do 30. let 20. století, kdy její správu převzal Kolínský elektrárenský svaz.

Zpracováno dle lit.: Úprava a splavnění středního Labe v trati Kolín-Jaroměř.
Marcela Danihelková
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Z HISTORIE PŘELOUČSKÝCH MOSTŮ NA LABI
Který z dávných kmenů si zde na břehu životodárné řeky postavil první osadu, se již nikdy nedozví-

me. Ale víme, že opatovičtí benediktini nezískali od panovníka Vratislava II. v roce 1086 jen Přelouč, ale
mnohem rozsáhlejší území, kde zakládali další vesnice. Můžeme se oprávněně domnívat, že již tehdy
vedla spojnice mezi severovýchodními oblastmi zemí Koruny české a nepochybně byl někde v blízkosti
vsi Přelouče labský přívoz, který měl velký význam pro dopravu zboží. Časové údaje jsou převzaty z kni-
hy historika Petra Vorla „Dějiny města Přelouče I a II“. Tato vynikající kniha o městě Přelouči vysvětluje
jeho historii od 11. století. Pro Přelouč měl labský přívoz velký význam, existoval jistě již od dávných ča-
sů, ale písemně je doložen až v roce 1437 zástavní listinou, kterou vystavil císař Zikmund Lucembur-
ský Divišovi Bořkovi z Miletínka na přeloučské panství. Tato listina obsahuje první podrobnější výčet
příslušenství tehdejší Přelouče a vesnic, které k ní náležely. Obsah zmíněné listiny je znám z regestu
(stručný výtah z listiny), učiněného při majetkové revizi roku 1454. Nejstarší listinou v originále, kterou
vlastnil na přeloučské zboží ve svém archivu Vilém z Pernštejna, je zástavní listina z roku 1463. Jedná
se o nejstarší zcela autentický přehled příslušenství přeloučského panství, zastavovaného v tomto roz-
sahu: „… městečko Přelúčie se dvěma mlýny na Labi … Přievoz na Labi, tudiež s rybáři, s Labem a je-
zery…“ I pro Štěpána Anděla z Ronovce, dalšího vlastníka přeloučské zástavy, se stala listina z roku
1482 pevným právním podkladem pro dlouhodobé vlastnictví Přelouče. Její obsah (soupis majetku) po-
tvrdil následujícího roku král Vladislav Jagellonský. Hospodářský význam tehdejší Přelouče byl dán je-
jí polohou na tradiční důležité spojnici Hradce Králové a Kutné Hory. Právě této komunikační funkce na
Labi využil Štěpán Anděl z Ronovce stavbou nového dřevěného mostu. Poprvé v písemných pramenech
je dřevěný most na Labi u Přelouče zmíněn roku 1513. Jeho existenci lze předpokládat mnohem dříve,
pravděpodobně již na přelomu let 1486-87. Cennou informací jsou dva spory týkající se mostního mý-
ta, vlekly se řadu let u komorního soudu v Praze mezi Štěpánem Andělem a Janem Spytovským ze Se-
kyřic a na Zdechovicích-později i s rytířem Pavlem Choltickým z Újezda. Na vybírání mýta musel mít
Štěpán Anděl z Ronovce zvláštní královské privilegium. Listina se nedochovala, ale je výslovně připomí-
nána v letech 1518-1519 v období přičleňování Přelouče k pernštejnskému dominiu. Z té doby pochází
pro dějiny města velmi významný pramen-tzv. urbář, ten zaznamenával příjmy, které do panské po-
kladny plynuly z různých nájmů, MÝTA, pivovarů apod. Přeloučský most výrazně zjednodušil a urychlil
transitní dopravu hlavně velkých kupeckých vozů, Přeloučští se ho snažili udržovat po celá léta v provo-
zu i přes častá poškození. Nacházel se poblíž dnešního mostu. Šlo o dřevěnou stavbu neustále ničenou
nepřízní počasí a často i válečnými událostmi. V roce 1839 bylo přikročeno ke stavbě nového mostu.
Zcela byl dokončen v roce 1841 stále jako dřevěný, ale stál již na kamenných pilířích. Po téměř třiceti
letech vyžadoval velkou rekonstrukci. Až za deset let byla situace vyřešena stavbou dalšího nového mostu.
Tento labský most, stavěný v roce 1880, byl železný, vyrobený ve Vojtěšské huti v Kladně. Most předsta-
voval běžnou dobovou produkci železných mostních konstrukcí. Byl položen na čtyřech kamenných pi-
lířích, před nimiž byly umístěny směrované ledolamy z dřevěných klád. Poplatky za používání mostu se
vybíraly formou pronájmu. I v této době se „mýtní šraňk“ stával objektem sporů. V roce 1925 současně
s elektrárnou byl postaven dnešní betonový most firmou KAPSA-MÜLLER. Je složen z pěti polí, šířka vo-
zovky činí 4,8 m, chodníky po stranách jsou široké 1,3 ma jeho pilíře slouží zároveň i pro tabulový jez
u vodní průtočné elektrárny na Labi. Jez tvoří dvě jezová pole široká 21 m, která jsou hrazena dvěma
nad sebou umístěnými stavidly typu STONEY. Jezová tělesa jsou zavěšena na Gallových řetězech, klap-
ky na anglických řetězech. Jezové mechanismy umístěné v pilířových nástavcích jsou synchronně ovlá-
dány elektromotorem instalovaným v manipulační budce uprostřed každého pole.

Technické informace brány z: „Technická kultura Pardubicka“.
Marcela Danihelková



Kuželky se v našem městě ze začát-
ku hrály jen jako společenské hry v res-
tauracích. Skupině nadšenců to však ne-
stačilo, a tak byl 14. 10. 1953 založen
kuželkářský kroužek při ZV ROH ÚAOZ,
který se začlenil do DA Motor Pardubi-
ce. Družstvo v sestavě Pastoka, Dobrý,
Sykáček, Lipavský, Junek, Kropáček, Lin-
hart a Pikl trénovalo a hrálo v Pardubi-
cích. V roce 1956 byla zahájena výstavba
kuželny svépomocí za materiální podpo-
ry ÚAOZ Přelouč. Po usilovné práci by-
la postavena asfaltová dvoudráha, která
byla dokončena v roce 1957 a slavnost-
ně otevřena mezistátním utkáním mezi
celky ČSR a NDR. V této době to byla
jedna z nejlepších kuželen ve Východo-
českém kraji. Tento sport se velmi dobře
zabydlel v našem městě a utěšeně na-
růstala členská základna. V šedesátých
letech měl oddíl dvě družstva dospělých,
která startovala v okresní a krajské sou-
těži družstev. Oddíl od roku 1962 do ro-
ku 1982 měl družbu s oddílem Rotation
Drážzany, kdy se členové minimálně dva-
krát do roka setkávali na poli sportovním
i společenském. Po roce 1970 se zača-
ly na kuželnách objevovat automatické
stavěče kuželek (do té doby se kuželky
stavěly ručně). Touto vymožeností se za-
čal zaobírat výbor oddílu a v roce 1973
byla zakoupena dokumentace z Hořic
a započala svépomocná výstavba auto-
matických stavěčů za finančního přispě-
ní okresního svazu tělesné výchovy, AOZ
a města Přelouč. Automaty byly uvedeny
do provozu v srpnu 1974 a přeloučská
kuželna byla čtvrtou ve Východočeském
kraji, která se mohla pochlubit touto
vymožeností. Toto zařízení zkvalitnilo
tréninkové možnosti a přilákalo do řad
kuželkářů další zájemce. Bylo ustaveno
třetí družstvo dospělých a dorostenecký
celek. Úspěchy na sebe nenechaly dlou-
ho čekat. Družstvo dorostenců získalo
v roce 1975 titul přeborníka kraje a na
mistrovství ČSSR se umístilo na vynika-
jícím II. místě. Sestava družstva byla: Ho-
lý, Klička, Ryšavý, Sedlák a trenér Lipav-
ský. Dalšího úspěchu dosáhl Jiří Sedlák,
který již jako junior v roce 1979 se stal
přeborníkem kraje a na mistrovství ČSSR,
obsadil výborné 4. místo (byl v širším
kádru prezentace). V roce 1981 se opět
stal juniorským přeborníkem kraje, ale
na mistrovství ČSSR již neuspěl. V oddí-

le dále pokračovala výchova mladých ta-
lentů a v roce 1987 dorostenka Weihrau-
chová postoupila z krajského přeboru
na mistrovství ČSSR, kde skončila na
18. místě z třiceti startujících. O rok poz-
ději skončila na krajském přeboru na
II. místě a na mistrovství ČSSR v Brati-
slavě skončila na pěkném 9. místě. Dále
byla v širším kádru výběru Východočes-
kého kraje. Nejen dorostenci a junioři
dělali čest našemu oddílu. Družstvo do-
spělých v sezoně 1981/82 vyhrálo kraj-
ský přebor a postoupilo do kvalifikace
o ligu, která se hrála v Olomouci. Zde se
projevila nevyzrálost celku na vyšší úrov-
ni a postup do ligy naše družstvo nevy-
bojovalo. V roce 1982 Mirek Skala ob-
sadil v krajském přeboru jednotlivců ve
Vrchlabí II. místo a postoupil na mistrov-
ství ČSR, ale dále se neprobojoval. V le-
tech 1990-1999 nedosáhli naši hráči ani
v jednotlivcích ani v družstvech výrazněj-
ších úspěchů na poli celorepublikovém.
Smutné bylo, že z důvodu zastaralého as-
faltového povrchu drah bylo naše A druž-
stvo přeřazeno z Oblastního přeboru I. tří-
dy do nižší skupiny. V sezoně 1999/2000
dosáhli pěkného úspěchu v Okresních
přeborech naši junioři. Miláček zvítězil
a P. Skala byl na II. místě. V krajské sou-
těži již tak úspěšní nebyli. O rok pozdě-
ji se P. Skala stal přeborníkem okresu, na
krajských přeborech obsadil 17. místo.
V roce 2002 vyhrál Miláček okresní pře-
bor juniorů a na krajské úrovni skončil
osmý. Zatím největšího úspěchu dosáhl
v roce 2004 Mirek Skala, který na mis-
trovství Pardubického kraje obsadil dru-
hou příčku a postoupil na Mistrovství
republiky, kde po výborném výkonu zví-
tězil a stal se mistrem ČR. V sezonách
2003 až 2006 vyhrálo naše A družstvo
3x po sobě krajský přebor II. třídy, ale
do divize nemohlo vstoupit kvůli asfal-
tovému povrchu drah, který nevyhověl
pro tuto soutěž. Je vidět, že o přelouč-
ských kuželkářích se ví i v celorepubliko-
vém měřítku a dobře reprezentují naše
město. V současné době oddíl reprezen-
tují dvě družstva dospělých, áčko hraje
divizní soutěž, béčko východočeskou
soutěž a dorost startuje v divizní soutě-
ži Východočeského kraje. Po dobu výstav-
by nové kuželny hrají naše družstva svá
utkání na dvoudráze v Pardubicích. Ku-
želna ale sloužila nejen pro sportovní

vyžití členů oddílu. Od roku 1974 se kaž-
doročně uskutečnil turnaj neregistrova-
ných za účasti 100 až 120 hráčů. Dále
oddíl pořádal přebory jednotlivých firem
(AOZ, ECHVA, KOVOUM, CONEX, EUREST
a další). V roce 2004 se konal na naší
kuželně celorepublikový přebor firmy CO-
NEX za účasti 70 hráčů. V posledních
patnácti letech byla kuželna plně vytí-
žena zájmovým koulením jednotlivých
skupin obyvatel Přeloučska i širokého
okolí. Oddíl nezapomněl ani na mládež
a pořádal akce pro děti ze sdružení Ja-
kub klub. Těmito aktivitami se staral
o propagaci našeho sportu. Jediným, co
brzdilo rozvoj kuželkářského oddílu, byl
v posledních letech velmi špatný stav
sportoviště. Členové oddílu se snažili vy-
lepšovat zastaralý stánek v rámci svých
možností. Prováděla se celoroční pravi-
delná údržba okolí kuželny (sekání ze-
leně, natírání oken a plotu apod.). V ro-
ce 2003 byla vybudována za přispění
firmy KOVOUM plynová přípojka pro
vytápění kuželny a současně provede-
no zateplení stropní části kuželny (do
té doby bylo vytápění kuželny zajištěno
naftovým kaloriferem). V roce 2003 by-
la vybudovaná nová přípojka elektrické
energie a provedena rekonstrukce elek-
trické instalace v objektu, která byla již
velmi zastaralá a odporovala normám.
Z důvodu praskajícího zdiva v zadní
části kuželny musela být provedena pře-
ložka plynu a po dohodě s firmou AT
SOFT se uskutečnila v roce 2004 moder-
nizace automatických stavěčů. Původní
releový systém byl nahrazen elektronic-
kým s počítadly hodů a dosažených výko-
nů. Od roku 2001 se jednalo s Městským
úřadem Přelouč, který se stal vlastníkem
objektu kuželny. Výbor oddílu informo-
val o neutěšeném stavu budovy (proná-
šející se strop pod tíhou krytiny z vlni-
tého eternitu, trhliny ve zdivu hlavně ve
strojovně a špatný stav kuželkářských
drah v zadní části pod kříži, kde v dů-
sledku ujíždění zadní části kuželny do-
šlo k lámání povrchu obou drah). Oddíl
zajistil podepření stropu klubovny dře-
věnými trámy, aby nedocházelo k další-
mu propadání. V roce 2004 byl havarij-
ní stav kuželny posouzen statikem, který
konstatoval vážné porušení statiky objek-
tu. Celá zpráva je založena na stavebním
odboru městského úřadu. Náš oddíl pro-
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vádí pravidelnou propagaci našeho spor-
tu ve sportovní skříňce, kde informuje ši-
rokou veřejnost o činnosti oddílu jak spor-

tovní, tak i společenské. Publikuje v mě-
síčníku Rošt a při turnajích neregistro-
vaných hráčů provádí propagaci této ak-

ce i pomocí plakátů v obchodech a fir-
mách, které s touto propagací souhlasí.

Mgr. Věra Melicharová
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Při zářijové oslavě mého životního jubilea v partě sportov-
ních přátel z Krajského sdružení ČSTV bylo dostatek příleži-
tosti k připamatování některých příhod či událostí, které se
z paměti nevytrácejí. Vždyd za 25 let předsednictví v Pardubic-
kém regionálním svazu ledního hokeje se těch událostí naku-
pilo bezpočet. Řada hezkých vzpomínek je také spjata i s mojí
účastí v řídícím štábu Mistrovství světa v ledním hokeji v roce
1985 v Praze. Chtěl bych při této příležitosti vzpomenout ales-
poň na dvě události, které se mně i po létech často vracejí ve
vzpomínkách. 

V roce 1974 uskutečnil ligový dorost PS Pardubice jako re-
prezentant Východočeského kraje týdenní zájezd na Sloven-
sko s heslem „Po stopách SNP“ s návštěvou Nízkých i Vysokých
Tater. Vedoucími zájezdu byli současný předseda Krajského
sdružení ČSTV Zdeněk Čihák společně se mnou. Při zájezdu
se uskutečnila dvě přátelská utkání, a to v Banské Bystrici a ve
Zvolenu. Vzhledem k tomu, že Vč kraj měl v té době družbu
s Banskou Bystricí, mělo toto utkání poněkud slavnostní ráz
(předání upomínkových předmětů a podobně). Začátek vlast-
ního utkání mělo menší zdržení pro nepřítomnost delegova-
ného rozhodčího. Pořadatelé však nějaké obavy vůbec nepři-
pouštěli, nebod se údajně jednalo o váženého pana profesora
z místní střední školy a spolehlivého rozhodčího dorostenecké
ligy. Ten se skutečně doslova přiřítil na kole (bylo to v druhé
polovině září) a mně byl od počátku nějak povědomý. Nená-
padně jsem se zeptal na jeho jméno a byl jsem doslova šoko-
ván - byl to pan profesor Dušan Navrátil, který v letech váleč-
ných (po nuceném stěhování Čechů v roce 1939 ze Slovenska)
hrál za hokejový dorost v bývalém AFK Přelouč. Po válce se
jeho rodiče vrátili zpět na Slovensko a Dušan po maturitě na-
stoupil na Pedagogickou fakultu UK v Praze. Protože byl též
velmi dobrým hráčem kopané, přijal nabídku místních funkci-
onářů na dojíždění na utkání do Přelouče. Třebaže od té doby
uplynulo asi 20 let, měli jsme si toho hodně co povídat. A na
co si z té doby zvláště zavzpomínal? Na nedělní obědy u míst-
ního řezníka pana Oty Hradeckého! (Oto a Zdeno, slyšíte to
i v těch nebeských výšinách jistě dobře). Druhá moje vzpomín-
ka se týkala Mistrovství světa v LH v roce 1985 v Praze. Jako
člen organizační komise jsem dostal důvěru být prostředníkem
s vedením čtyř družstev z osmi účastněných. Mojí povinnos-
tí bylo zajištění včasných nástupů družstev k utkání u kabin
až na ledovou plochu dle časového rozpisu, dále sepsání ob-
jednávky na občerstvení o třetinách a na konci utkání. Další
povinností bylo vydání pokynů ohledně třídění prádla pro od-
voz 2x denně do pražské prádelny. Z důvodů komunikačních
jsem si vybral oba německé celky a dále severské státy. Vel-
mi dobrý vztah jsem měl se zástupcem švédského mužstva,
který mluvil spisovnou němčinou. A tím se dostávám k té
druhé příhodě. Při udílení pokynů v šatně západoněmeckého
družstva ohledně třídění prádla jsem byl přerušen kapitánem
německého celku Erikem Kühnhacklem ryze českými slovy:

„Na to se vykašlete (řekl to ještě jadrněji), já to tady zajistím dle
vašich pokynů“. Byl jsem pochopitelně zvědavý, kde si ten ja-
drný český jazyk osvojil, což rád vysvětlil: „Pocházím z Falk-
nova nad Ohří (nyní Sokolov). Za mladší juniorku jsem ještě
hrál za Československo, později jsem odešel do bavorského

EV Landshutu“. Pro informaci uvádím, že v tomto populárním
německém hokejovém klubu působili z českých hráčů např.
Franta Pospíšil a Jiří Kochta, z trenérů Karel Gut, Ladislav Štem-
prok a Jaroslav Pikner. A jak dopadlo finále tehdejšího MS v ro-
ce 1985? Pro naše družstvo výborně: 1. ČSSR, 2. Kanada, 3. SSSR,
4. USA. Z našich reprezentantů připomínám Králíka a Šindlera
(brankáři), Kadlece, Hořavu, Uvíra, Stavjana, Musila, Svobodu,
Lukáče, Rusnáka, Libu, Hrdinu, Růžičku, Richtera, Lálu, Paška,
Šejbu, Válka, Kameše a Rosola. Úspěšnými trenéry byli Luděk
Bukač a Stanislav Neveselý.

František Hollmann

Tak se bude jmenovat rubrika, ve které budeme každý mě-
síc psát o jednom z témat, které Vás zajímá. 

Tímto bych Vás chtěla vyzvat, abyste se „nebáli“ a psali do
redakce Roštu. Všechny Vaše dotazy a připomínky budou zod-
povězeny.

ZE VZPOMÍNEK SPORTOVNÍHO FUNKCIONÁŘE

Parta sportovních přátel z Krajského sdružení ČSTV
zleva: Ruda Skutil, Zdeněk Čihák,

jubilant František Hollmann, PaeDr. J. Kořínek

CO VÁS ZAJÍMÁ?



NAUČNÁ LITERATURA

politika
VELÍŠEK, Zdeněk
Svět týden po týdnu. 
Praha: Česká televize, 2006.

etika
SÍGL, Miroslav
Co víme o smrti. Praha: Epocha, 2006.

architektura
FIŠERA, Zdeněk
Encyklopedie městských věží v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku. 
Praha: Libri, 2006.

hudba
VACULÍK, Ludvík
Polepšené pěsničky. Praha: Máj, 2006.

RIEDEL, Jaroslav
Kritik bez konzervatoře: rozhovor s Jiřím
Černým.
Praha: Galén, 2006.

archeologie
VERNER, Miroslav
40 let v Egyptě: o nových objevech 
v egyptologii, o životě a záhadách osudu.
Praha: Eminent, 2006.

vlastivěda
HOMOLOVÁ, Marie
Příběhy české a moravské krajiny 2. díl.
Praha: Beta, 2006.

cestopisy
LÉVY, Bernard-Henri
Americká závrad. 
Brno: Host, 2006.

životopisy
INOV, Igor
Jak to všechno bylo, pane Werichu?
Praha: XYZ, 2005.

SRP, Karel
Rudolf Kremlička: o něm a s ním. 
Praha: Academia, 2006.

KRÁSNÁ LITERATURA

JAMES, Henry
Portrét dámy. 
Praha: Volvox Globator, 2006.

SHAPIRO, Rami M.
Chasidské povídky. 
Praha: Volvox Globator, 2006.

LEGÁTOVÁ, Květa
Nic není tak prosté. 
Příbram: Pistorius, 2006.

PRO MLÁDEŽ

JAREŠ, Michal
Básně pro děti: jak se učil vítr číst. 
Praha: Dauphin, 2006.

LINDGRENOVÁ, Astrid
Kajsa Nebojsa. 
Praha: Albatros, 2006.

VERNE, Jules
Pán světa. 
Brno: Návrat, 2006. 

Jitka Křídlová
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Maminka mojí manželky byla asi
před rokem a půl umístěna do Domu
s pečovatelskou službou v ulici Za Fon-
tánou. Nedávno jsme měli telefonát
z Domova u fontány. A už to začalo:
„Prosím Vás, ještě má vaše maminka
zájem o umístění v našem zařízení?“
A překvapená manželka odpovídá: „Ta
už u Vás dávno je“. Hlas na druhém
konci telefonu začal být nervózní, no,
trvalo ještě dlouhou dobu, než se vše vy-
světlilo. Od 1. 1. 2007 se Domov důchod-
ců přejmenoval na Domov u fontány.
Ulice Za Fontánou (dříve 28. října) má
název po hotelu Fontána (nyní Bujnoch).
Ještě štěstí, že na „kruháku“ nemáme
tolik vysněnou fontánu. Někdy je snad
lepší, když se název (např. pro nadjezd)
ani nenajde.

Jaroslav Mercl

Pozn. redakce:   Domov u fontány se
nazývá podle fontánky,
kterou má domov na
zahradě.

VELIKONOČNÍ DÍLNA
Městská knihovna Přelouč pořádá pro dětské čtenáře

ve čtvrtek 5. dubna 2007 (velikonoční prázdniny) od 9.00 hodin

velikonoční tvůrčí dílnu
(výroba inspirovaná lidovými zvyky)

přihlášky a bližší informace v knihovně

TO NEVYMYSLÍŠ...
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Kulturní služby města Přelouče
BŘEZEN 2007 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

2. března HAPPY FEET
pátek USA-Pokud nedovedete zpívat, jste mezi tučňáky z arktických
17.30 hod. plání nikým. Tučňák Brumla je bohužel tím nejhorším zpěvá-

kem na celém širém světě. Co mu však chybí tuhle, nechybí mu
tamhle. Je totiž skvělý tanečník, ba co víc, je blázen do stepu...

108 minut 30,- Kč   mluveno česky mládeži přístupný

3. března TSOTSI
sobota Velká Británie/Jihoafrická republika-o vykoupení zločince ze
17.30 hod. stinných uliček zločinu africké metropole, o znovunalezené

lidskosti ve světě zločinu zakořeněného v postranních uličkách.
Ocenění: Oscar 2006, Zlatý globus, MFF Toronto 2006.

94 minut 60,- Kč mládeži přístupný

4. března PAN TAU A CESTA KOLEM SVĚTA
neděle ČR-výpravy s panem Tau za dobrodružstvím, 
16.30 hod. kouzlem a napětím. Režie Jindřich Polák.  Herci

Otto Šimánek, Veronika Renčová, Jan Werich,
Jan Skopeček, Karel Pavlík.

104 minut mluveno česky mládeži přístupný

9. března BORAT
pátek USA-nakoukání do „amerycké kultůry na obědnávku slavnoj
20.00 hod. kazašs“. Borat Sagdijev je šestým nejznámějším Kazachem

a nejlepším televizním reportérem Kazašské státní televize, kte-
rá ho vyšle do USA, aby zde natočil dokument o této „zemi ne-
omezených možností“.

83 minut 50,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

10. března KRVAVÝ DIAMANT
sobota USA-osudy dvou mužů spojí hledání vzácného růžového dia-
20.00 hod. mantu, který může podmínky jejich života navždy změnit... 

a nebo ukončit. Ba co víc, diamant takového druhu je objeven
jen jednou za čas a jeho majiteli poskytne letenku z Afriky a je-
jího násilí a korupce.

143 minut 50,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

11. března OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
neděle ČR-dlouho očekávaný film Jiřího Menzela podle slavného ro-
17.30 hod. mánu Bohumila Hrabala. V životních osudech malého české-
20.00 hod. ho číšníka se tu zrcadlí naděje, konflikty, dramata a prohry,

kterými prošly české dějiny v minulém století.
120 minut 60,- Kč   mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

16. března DOKONALÝ TRIK
pátek Velká Británie/USA-díváte se pozorně? V dobách, kdy jsou
17.30 hod. iluzionisté modlami a vysoce postavenými celebritami, se ke

slávě dere také dvojice mladých kouzelníků. Snímek zkouší
lidskou víru a hledá hranice mezi možným a nemožným ...

130 minut 50,- Kč mládeži do 12let nevhodný

17. března MY DVA A KŘEN
sobota USA-byli by ideální pár. Kdyby nebyli tři. Novomanželé Carl
17.30 hod. a Molly se právě nastěhovali do svého prvního společného do-

mu a žili by v něm šfastně až do smrti, kdyby se k nim nepřistě-
hoval Dupree. Zprvu přátelský, později otravný a nevyhnatel-
ný svědek pana ženicha.

109 minut 50,- Kč mládeži do 12let nevhodný

18. března SPLÁCHNUTEJ
neděle Velká Británie-hrdinou je rozmazlený myšák - domácí mazlíček.
17.30 hod. Když se u jeho páníčků objeví kanálová krysa a dostane chuf

na jeho místo, připraví hábelský plán, jehož hlavní částí je
spláchnutí Sida záchodovou mísou zpátky do kanálu. Jenže
kdo jinému jámu kopá…

86 minut 30,- Kč   mluveno česky mládeži přístupný

21. března Vítání jara s NAĎOU KONVALINKOVOU
středa Bude to povídání s otázkami a názory o životě jako takovém,
18.00 hod. s herečkou si zavzpomínáme také na její filmové a divadelní

role. Setkání se uskuteční v budově kina v Přelouči. 
Vstupné 80,- Kč. 

Předprodej vstupenek v kanceláři KSMP, INFAK a v kině od 5. 3. 2007.

23. března MOJE SUPERBEJVALKA
pátek USA-rozpad vztahu nebývá lehký ani pro jednu ze znesvářených
17.30 hod. stran, ale v některých případech může být přímo nebezpečný.

V komedii Moje superbejvalka Matt Saunders konečně najde
ideální přítelkyni - krásnou Jenny Johnson, která je shodou
okolností také superhrdinkou G-Girl.

97 minut 50,- Kč mládeži do 12let nevhodný

24. března NOC V MUZEU
sobota USA-přírodovědné muzeum je plné těch nejúžasnějších expo-
17.30 hod. nátů - divoce vypadajících prehistorických stvůr, nelítostných

bojovníků, dávno vymizelých kmenů, afrických zvířat a histo-
rických hrdinů - ti všichni zde nehnutě stojí, navždy zmrazení
v čase. Nebo ne?

108 minut 50,- Kč mládeži přístupný

25. března PAN TAU A SAMÁ VODA
neděle ČR-Čtyři výpravy s panem Tau za dobrodružstvím,
16.30 hod. kouzlem a napětím. Pan Tau a samá voda 36 minut. Strašák

8 minut. Sněhulákův sen 7 minut. Nezbedníci CR 12 minut.
63 minut mluveno česky mládeži přístupný

30. března PRAVIDLA LŽI
pátek ČR-dvanáct lidí, kteří se nechali zavřít na statku na Šumavě.
20.00 hod. Manuálně pracují (živí sami sebe) a navzájem si pomáhají.

Nikdo nemůže mít hlavní slovo. Zakázány jsou erotické vzta-
hy. Ale vydržte to, když muži a ženy jsou pohromadě! Pracu-
jí nervy a pudy.

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

31. března JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ
sobota ČR-víte, co se stane, když si člověk přišije cizí ucho? Můžete
17.30 hod. v noci na Žižkově potkat džina, který splní všemožná přání?

Víte, co může narušit vystoupení hmyzího cirkusu, jaké má
cíle městský myslivec a co vzrušuje jeho sousedy? Může se
přátelit kapr se stromem? Může!

75 minut 65,- Kč   mluveno česky mládeži přístupný

1. dubna TAXIDERMIA
neděle Maharsko/Rakousko/Francie-Tři příběhy - tři historická období.
17.30 hod. Tři muži - děd, otec a syn. Jeden touží po lásce, druhý po úspě-

chu, třetí po nesmrtelnosti. Děd žije svými fantaziemi a vzrušu-
jícími sny. Otec je proslulý šampion v soutěžích jedlíků v časo-
vém limitu. Syn vycpává zvířata.

91 minut mládeži do 12let nevhodný

6. dubna ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ
pátek Velká Británie/USA-včerejší akce se příliš nezdařila. Nájem-
20.00 hod. ný vrah nechal svoji oběf uniknout, aby mohl začít nový život…
87 minut mládeži do 15let nepřístupný

7. dubna CESTA DOMŮ
sobota Čína-Obchodník Luo Yusheng se po letech vrací do rodné 
17.30 hod. vesnice. Domů ho přivádí smutná povinnost - smrt otce. 
89 minut mládeži do 12let nevhodný

8. dubna DVEŘE DOKOŘÁN
neděle Velká Británie/USA-Will a Sandy jsou spolumajiteli firmy, 
20.00 hod. která se zabývá zahradní architekturou.                  119 minut

6 Kč

6 Kč

Změna.
začátkuPO
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R!
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Projekt 100

Projekt 100

Projekt 100

Projekt 100
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! Společenská kronika 

NARODILI SE:
Magdalena Bydžovská
ul. Smetanova

Jan Čtvrtečka
ul. Žižkova

Eliška Chlubnová
Škudly

Adéla Jankovcová
ul. Jahnova

Jan Kalmus
ul. Studentská

Tomáš Vorlíček
ul. Tyršova

Anna Zelená
ul. Tůmy Přeloučského

JUBILANTI:
Vladimír Růt 75 let
ul. Obránců Míru

Věra Škorcová 75 let
ul. Račanská

Anna Uhlířová 75 let
ul. Popova

Irena Ulrychová 75 let
ul. Studentská

Vratislav Staněk 80 let
ul. SBS

Blažena Bažantová 85 let
Klenovka

Marie Bínová 86 let
ul. Sluneční

Jarmila Horníková 86 let
ul. Studentská

Marie Kozáčková 86 let
ul. Smetanova

Lidia Pecháčková 86 let
ul. Studentská

Věra Svobodová 86 let
ul. Obránců míru

Antonín Javořík 87 let
ul. Žižkova

Věra Novotná 87 let
ul. Jižní

Božena Samková 87 let
ul. Za Fontánou

Ladislav Pavlus 88 let
ul. Střelova

Jarmila Urbánková 91 let
ul. Žižkova

Anna Lamberková 92 let
ul. SBS

Vlasta Nováková 93 let
ul. Račanská

František Školout 93 let
ul. Tůmy Přeloučského

STŘÍBRNÁ SVATBA:
Petr a Silvia Nevečeřalovi ul. Jihlavská

PŘELOUČÁCI

Inzerce



Letošní sezóna je pro náš oddíl poněkud specifická. Vzhle-
dem k tomu, že stará přeloučská kuželna byla zbourána a na
jejím místě vyrůstá nová, musí si náš oddíl pronajímat pro tré-
ninky a mistrovská utkání kuželnu v Pardubicích. Tamní od-
díl se nám snaží vyjít maximálně vstříc, ale pro trénink našich
hráčů není v jejich nabitém programu příliš volného místa.
Absence tréninku se chtě nechtě musí odrážet ve výkonech.
I proto všechna naše družstva po podzimní části okupovala
místa na chvostu tabulky příslušné soutěže.

Předposlední lednový víkend vstoupila všechna naše druž-
stva do jarních bojů. Áčko, které hraje VČ divizi má pro zbytek
sezóny jasný cíl - záchrana soutěže. Béčko i dorost hrají nej-
nižší soutěže a tudíž sestupem ohroženi nejsou. Dorostenci
hrají svojí první sezónu, takže jejich cílem je především sbírá-
ní zkušeností pro další ročníky.

Áčko vstoupilo do bojů o záchranu výborně. Hned v prvním
utkání porazilo na domácí půdě A družstvo Dvora Králové 10:6,
rozdílem 46 poražených kuželek. O týden později přivítali naši
hráči těžkého soupeře - celek Rokytnice nad Jizerou A. Hosté
předvedli v tomto utkání výborný výkon a zaslouženě si od-
vezli dva body za vítězství v poměru 12:4 o 97 kuželek. Ve
třetím jarním kole zajížděli naši hráči k utkání do Náchoda, kde
se střetli s tamním céčkem, které ještě v loňském roce hrálo
3. ligu. Domácí byli v tomto utkání favoritem. Naši hráči ovšem
podali vynikající výkon a připsali si do tabulky cenné dva body
za vítězství v poměru 15:1 o plných 101 kuželek. Další zápas
sehráli naši hráči opět na domácí půdě. Do Pardubic tentokrát
zavítal průběžně třetí celek soutěže - KK Zálabák Smiřice A.
Našim hráčům se podařilo toto utkání dovést opět do vítěz-
ného konce. Tentokrát to bylo poměrem 12:4 o 23 kuželek. Za
první čtyři jarní kola tedy naši hráči nasbírali více bodů než za
celou podzimní část soutěže a alespoň prozatím se odpouta-
li ze sestupových příček.

Béčko vstupovalo do jarní části z předposlední příčky, s cí-
lem pokusit se toto postavení alespoň trochu vylepšit. V prvním
kole zajížděli k utkání do Solnice, kde je čekal průběžně dru-
hý celek soutěže. Domácí hráči splnili roli favorita a náš celek
deklasovali 16:0 o 151 kuželek. Druhé utkání odehrálo béčko
opět na dráze soupeře. Tentokrát je čekal soused z chvostu
tabulky - Sokol Rybník B. Utkání bylo až do samého konce
dramatické, ale dva body za vítězství v poměru 12:4 o 28 ku-
želek si připsali domácí. Třetí kolo odehráli naši hráči na do-
mácí půdě, ale čekal je lídr soutěže - Sokol Dobruška B. Pře-
kvapení se bohužel nekonalo a hosté si po zásluze odvezli
oba body za vítězství 12:4 o 80 kuželek. Čtvrtý jarní duel ode-
hráli naši hráči opět na kuželně v Pardubicích. Tentokrát ovšem
v roli hostí. Za soupeře jim byl domácí celek - TJ Tesla Par-
dubice C. Ani toto utkání nedokázali naši hráči dotáhnout do
vítězného konce. Prohráli poměrem 10:6 o 59 kuželek. Špatné
výkony v těchto kolech znamenají pád na průběžnou posled-
ní příčku v soutěži.

Dorostenci se nacházejí asi v nejtěžší situaci. Letošní se-
zóna je pro ně premiérová a chybějící zkušenosti potřebují do-
hnat v tréninku, kterého (jak již jsem zmínil výše) není mno-
ho. Po podzimní části se nacházeli se ziskem dvou bodů na
předposlední příčce v soutěži. Jarní část zahájili utkáním na

velmi těžké dráze ve Smiřicích. Prohráli zde v poměru 6:2, ale
o pouhých 25 kuželek. Druhé utkání, tentokrát na domácí pů-
dě s celkem Solnice, ztratili naši hráči stejným poměrem, ten-
tokrát však o 56 kuželek. Ve třetím kole zajížděli dorostenci
opět na venkovní dráhu, tentokrát do Vysokého Mýta. Utkání
to bylo vyrovnané, ale šdastnější bylo opět domácí družstvo,
které si připsalo výhru 6:2 o 24 kuželek.

Doufejme, že áčko bude v dalších utkáních v nastoleném
trendu pokračovat a béčko i dorost své výkony zlepší a připí-
ší si také nějaký ten bodík do tabulky.

Tabulky jednotlivých soutěží:

Východočeská divize po 15. kole:

Východočeská soutěž sk. C po 13. kole: 

Východočeská divize dorostu sk. B po 10. kole:
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Přeloučští kuželkáři bojují o své body
na kuželně v Pardubicích



Do nového roku vstoupili přeloučští basketbalisté ve vel-
mi dobré formě, hlavně mladí výborně reprezentují naše měs-
to ve východočeské oblasti! Posuzte dle výsledků (leden, únor)
sami:

NEJMLADŠÍ MINIŽACTVO:

Sokol Přelouč - Studánka Pardubice A 47 : 18 (35:10)
Dašek 10, Hledík 8, Tomášek 8, Roub 7, Vokál 6, Hudec 2,
Pokorný 2, Válek 2, Minář 2

Sokol Přelouč - Studánka Pardubice B 70 : 6 (20:4) 
Pacáková 10, Pitřík 10, Jirák 8, Hudec 6, Roub 6, Kosina 6,
Tomášek 6, Holubová 6, Minář 4, Kořínek 2, Vokál 2, Rou-
bová 2, Hledík 2

Sokol Nová Paka - Sokol Přelouč 10 : 56 (6:28)
Tomášek 18, Dašek 11, Pitřík 6, Kořínek 10, Hudec 2, Vá-
lek 2, Roub 2, Jedlička 2, Vosáhlo 2, Vokál 1

Sokol Josefov - Sokol Přelouč 13 : 46 (6:25)
Dašek 15, Pokorný 8, Hudec 7, Roub 6, Tomášek 4, Pitřík 2,
Jedlička 2, Válek 2

MLADŠÍ ŽÁCI:

BK Synthesia Pardubice - Sokol Přelouč 45 : 32 (19:15)
Pacák V. 14, Hývl 7, Machek 4, Heřman 3, Maček 2, Jelí-
nek 2

BK Synthesia Pardubice - Sokol Přelouč 47 : 48 (19:25)
Hývl 15, Šimon 15, Pacák V. 8, Maček 5, Heřman 2, Ma-
chek 2, Jelínek 1

TJ Svitavy - Sokol Přelouč 29 : 57 (17:31)
Pacák V. 22, Šimon 12, Hývl 6, Blažek 4, Frič 4, Heřman 4,
Maček 3, Jelínek 2

TJ Svitavy - Sokol Přelouč 37 : 56 (19:32)
Šimon 17, Pacák V. 14, Heřman 9, Machek 6, Hývl 4, Bla-
žek 2, Frič 2, Jelínek 2

STARŠÍ ŽÁCI:

Sokol Přelouč - Sokol Nová Paka 88 : 43 (41:20)
Šandera 18, Kmošek 14, Pacák L. 14, Pacák V. 12, Suchá-
nek 10, Bulušek 8, Šebestián 5, Dvořák 2

Sokol Přelouč - Sokol Nová Paka 135 : 31 (50:15)
Šandera 30, Pacák L. 27, Dašek 16, Pacák V. 16, Kmošek 13,
Suchánek 12, Šebestián 6, Dvořák 6, Hývl 6, Bulušek 3

Sokol Přelouč - Spartak Rychnov n. Kn. 111 : 29 (61:12)
Šandera 34, Dašek 17, Bulušek 16, Suchánek 10, Pacák V. 9,
Šindelář 8, Šimon 8, Hývl 6, Machek 2

Sokol Přelouč - Spartak Rychnov n. Kn. 114 : 25 (59:12)
Šandera 28, Dašek 22, Suchánek 17, Pacák V. 16, Bulušek 12,
Šimon 9, Hývl 4, Šindelář 2

Sokol Přelouč - BK Vysoké Mýto 88 : 62 (58:27)
Pacák L. 23, Pacák V. 18, Šandera 14, Dašek 13, Kmošek 10,
Suchánek 4, Bulušek 2, Šebestián 2, Hývl 2

Sokol Přelouč - BK Vysoké Mýto 99 : 55 (57:28)
Šandera 34, Šebestián 15, Pacák L. 15, Pacák V. 11, Šin-
delář 6, Hývl 6, Kmošek 5, Bulušek 2, Dašek 2, Suchánek 2,
Heřman 2

Sokol Jilemnice - Sokol Přelouč 46 : 69 (23:34)
Dašek 21, Pacák V. 12, Bulušek 11, Šebestián 8, Kmošek 7,
Suchánek 7, Š. Heřman 1

Sokol Jilemnice - Sokol Přelouč 56 : 57 (26:25)
Dašek 20, Pacák V. 13, Bulušek 12, Suchánek 6, Šebes-
tián 3, Kmošek 3

ŽENY:

TJ Jiskra Litomyšl - Sokol Přelouč 23 : 74 (14:40)
Čáslavková 18, Hrubešová 17, Nováková 14, Roubová 14,
Hlavatá 7, Jánská 2, Nevolová 2

TJ Jiskra Ústí n. Orlicí - Sokol Přelouč 48 : 56 (27:34)
Nováková 12, Hlavatá 9, Roubová 9, Nevolová 8, Hrubešo-
vá 8, Čáslavková 6, Jánská 2, Němečková 2

Sokol Přelouč - SK Týniště n. Orlicí 77 : 54 (35:26)
Nevolová 15, Roubová 15, Richterová 13, Hlavatá 12, Ram-
bousková D. 10, Rambousková L. 6, Čáslavková 6

Sokol Přelouč - TJ Jiskra Ústí n. Orlicí 89 : 59 (42:30)
Nováková 18, Roubová 17, Hlavatá 15, Rambousková D. 12,
Hrubešová 9, Richterová 8, Nevolová 6, Rambousková L. 4

Sokol Přelouč - TJ Jiskra Litomyšl 84 : 36 (32:16)
Richterová 20, Nováková 15, Hlavatá 14, Hrubešová 14, Rou-
bová 10, Rambousková D. 6, Nevolová 4, Rambousková L. 1

MUŽI A:

Sokol Přelouč - BK Chrudim 66 : 79 (40:42)
Sojka 28, Miřejovský 14, Válek 9, Ždánský 6, Roub 4, Priess-
nitz 3, Přemyslovský 2

Jiskra Havlíčkův Brod - Sokol Přelouč 50 : 70 (29:43) 
Sojka 20, Miřejovský 19, Konvalina 9, Priessnitz 7, Půlpán 3,
Ždánský 4, Válek 3, Hruša 2, Král 2

Sokol Přelouč - BVK Holice 89 : 48 (46:19)
Konvalina 27, Sojka 16, Přemyslovský 11, Hruša 9, Válek 8,
Priessnitz 9, Roub 6, Půlpán 3

BK Vysoké Mýto - Sokol Přelouč 89 : 70 (43:27)
Priessnitz 15, Konvalina 14, Miřejovský 12, Sojka 12, Vá-
lek 6, Hruša 5, Půlpán 2, Ždánský 2, Roub 2

Sokol Přelouč - TJ Náchod 90 : 77 (39:43)
Miřejovský 23, Sojka 21, Priessnitz 16, Konvalina 14, Bys-
trianský 10, Hruša 4

BC Spartak Rychnov n. Kn. - Sokol Přelouč 91 : 59 (45:25)
Sojka 27, Válek 9, Konvalina 8, Bystrianský 8, Roub 3, No-
vák 2, Přemyslovský 2

MUŽI B:

Bk Svitavy - Sokol Přelouč 67 : 56 (29:32)
Kubát 15, Král 15, Tužil V. 14, Horák 4, Karásek 2, Duda 2,
Tužil P. 2, Zeman 2

SKB Česká Třebová - Sokol Přelouč 94 : 83 (45:33)
Kubát 31, Půlpán 25, Tužil P. 15, Duda 7, Tužil V. 3, Kautský 2

Sokol Přelouč - Sokol Pardubice 93 : 77 (52:36)
Král 16, Kubát 15, Kautský 13, Tužil V. 11, Horák 11, Ze-
man 10, Novotný 8, Karásek 6, Válek 2

Sokol Přelouč - BK Pardubice C 89 : 92 (42:44)
Kubát 38, Tužil V. 17, Horák 14, Karásek 12, Novotný 3,
Kautský 3, Zeman 2

Sokol Přelouč - Jiskra Heřmanův Městec 86 : 80 (47:36)
Kubát 26, Král 22, Tužil V. 16, Horák 7, Kautský 5, Válek 4,
Karásek 4, Haas 2

Hodně úspěšných košů v play-off !!!       D. Rambousková
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Basketbalové úspěchy mládežnických družstev !!!



STARŠÍ DOROST
(ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA - sk. VÝCHOD)

Na novou sezónu 2006-07 se začali dorostenci připravovat
bez sedmi hráčů, kteří přešli do kategorie dospělých. Jejich po-
čet byl doplněn některými žáky.

Skupina východ má letos 6 týmů a naši dorostenci mo-
hou v jarní části bojovat o střed tabulky. 

Na podzim 2x vyhráli (Prachovice 4:3 a Autosklo H.A.K. Hra-
dec Králové 6:1), jedenkrát zvítězili na samostatné nájezdy (Svi-
tavy 3:2), dvakrát prohráli na samostatné nájezdy (Prachovi-
ce 1:2 a Hradec Králové 1:2) a 7x odešli poraženi (Svitavy
2:10, 1:5, 0:4 , Chlumec nad Cidlinou 2:4, 2:7, Svítkov Pardubi-
ce B 1:2, 2:9).

Tabulka soutěže

V podzimní sezóně nastoupili:

Petr Brykner, Jiří Kalousek, Tomáš Valko, Ondřej Holub, To-
máš Hackenberger, David Štefanský, Ondřej Škuta, Luboš Roz-
sypal, Aleš Krejčík, Tomáš Frantík, Jan Pecka, Filip Nový, Břeti-
slav Malý, Pavel Maschke, Petr Kozlík, Zekir Auci

STARŠÍ ŽÁCI (MČR VÝCHOD)
Tabulka soutěže

Naši žáci pod vedením trenéra Jiřího Sobla, za
pomocí šéftrenéra mládeže Ladislava Navrátila dě-
lají první kroky hokejbalové abecedy. Elán a chud
do hry žákům nechybí a rádi by mezi sebe přibrali
další zájemce ročníku 1992 a mladší. Výsledky ne-
jsou ani tak podstatné jako růst v dobrého hokej-
balistu.

Na podzim si za žáky zahráli:

Ondřej Novotný, Jan Semerád, Jan Pecka, Ro-
man Drtina, Tomáš Rychtár, David Smrček, Lukáš
Maschke, Tomáš Jelínek, Zekir Auci, Pavel Masch-
ke, Luboš Moravec, Jakub Růžička, Vojtěch Navrá-
til, Jiří Sobl a Martin Balada.
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PŘELOUČSKÝ HOKEJBAL - HC JESTŘÁBI
HODNOCENÍ PODZIMNÍ SEZÓNY

Inzerce



! Sport 

Přeloučský Rošt - měsíčník, č. reg. PA/12-R78, číslo 3 - 2. března 2007, Vydává: Město Přelouč, Masarykovo nám. 25, 533 01 Přelouč, 
IČO 00274101. Šéfredaktorka Jiřina Hutlová, ilustrace Jitka Myšičková, vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady, počet výtisků 1350, 

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

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

V únoru měli nabitý program především mladší žáci. Jarní
sezóna pro ně začala 2 zápasy v neděli 11.2. v Chlumci n.C.:

Orel Přelouč - Sokol Dvůr Kr. n.L. 2:6 (2:2; 0:1; 0:3)
Orel Přelouč - Baník Vamberk      0:7 (0:3; 0:1; 0:3)
Správně nahecovaní po zimní přípravě jsme se pustili do ne-

lítostného souboje „kdo z koho“ s celky z konce ligy. První laj-
ny soupeře se však ukázaly jako velmi silné, a tak naše první
pětka se jen ztěžka prosazovala. V prvním zápase jsme hráli
vyrovnanou partii 2 třetiny, navíc náš druhý gól byl ozdobou
zápasu, když obránce Ríša Pulicar nevida žádného neobsaze-
ného spoluhráče „přilepil“ děrovaný míček na svoji florbalku,
projel s ním téměř celé hřiště slalomem mezi soupeři a nechy-
tatelnou střelu tahem zavěsil k levé tyčce soupeřovy brány.
Bohužel v poslední třetině jsme začali vyrábět individuální chy-
by v rozehrávce, za které jsme těžce zaplatili. Z nadějně roze-
hraného zápasu tak nezůstalo nic a soupeř si nakonec připsal
do tabulky plný bodový zisk.

Druhý zápas byl z naší strany sehrán velmi špatně, bez zá-
palu pro hru za nepříznivého stavu a s množstvím individuál-
ních chyb. Jedině velmi dobrý výkon obou brankářů nás za-
chránil od dvouciferné prohry, navíc bez vstřelené branky.

Góly a asistence: David Verunáč - Venda Beneš, Ríša Pulicar
- Rosda Kmošek.
Sestava: brankáři - Josef Kumstýř, Václav Kumstýř (3. třetina
2. zápasu); obrana - Venda Beneš, Dan Ulm - Rosda Kmošek,
Ríša Pulicar; útok - Tadeáš Knížek, Milan Březina, David Ve-
runáč - Honza Školník, Petr Boudyš, Dan Hatala.

Sokol Pardubice - Orel Přelouč 10:4 (2:0; 4:3; 4:1)
Orel Přelouč    - FBK Jičín      2:8 (2:2; 0:2; 0:4)
Vzhledem k neúčasti několika hráčů základu jsme museli

v sestavě pro zápasy v sobotu 17.2. výrazně improvizovat a při-
znám se, že po předchozích výsledcích jsme jeli do ČEZ arény
v Pardubicích trochu s obavami. Přece jenom jsme v překrás-
né hale našeho hlavního sponzora nechtěli propadnout na
celé čáře.

Kluci ale tentokrát k oběma zápasům přistoupili velice bo-
jovně a soupeřům z čela ligy jsme nepustili zadarmo ani metr
palubovky položené v noci přes ledovou plochu. Škoda jen vý-
padků koncentrace po chybách způsobených nedostatečnými
taktickými návyky ve hře na velkém hřišti, které nám v Pře-
louči chybí. Tehdy jsme dostali během 3 minut 3 góly a tako-
vý náskok už soupeři nepouští. Na druhou stranu jsme koneč-
ně začali dávat góly a lépe kombinovat směrem dopředu. Také
výkon teprve 9-letého brankáře Vaška Kumstýře, který dostal
v druhém zápase šanci vyzkoušet atmosféru celého mistráku
na velkém hřišti a v „dospělácké“ bráně je velkým příslibem do
budoucna.
Góly - asistence: Jarda Vanžura - bez, Jarda Vanžura - Martin
Šetina, Dan Hatala - bez, Martin Šetina - bez. Dan Ulm - Jirka
Jezdinský, Tadeáš Knížek - Honza Školník.
Sestava: brankáři - Josef Kumstýř, Václav Kumstýř; obrana - Petr
Fejl, Jirka Jezdinský - Rosda Kmošek, Petr Boudyš; útok - Jarda
Vanžura, Dan Ulm, Martin Šetina - Honza Školník, Tadeáš Kní-
žek, Dan Hatala - Venda Kubelka.

Muži hráli také v sobotu 17.2., tentokrát v hale ve Slati-
ňanech na „domácím“ hřišti, kde pořádáme naše turnaje:

Orel Přelouč - Sokol Dvůr Kr. n.L. 4:1 (1:1; 1:0; 2:0)
Orel Přelouč - URNA Pardubice   3:1 (1:0; 2:0; 0:1)
Družstvo mužů stále drží vítěznou šňůru, kterou nepřeruši-

li ani soupeři z druhé půlky tabulky. Výkony v obou zápasech
sice nebyly nijak vynikající, ale oproti podzimu nyní na jaře
i v takovýchto zápasech vyhráváme, získáváme body a postu-
pujeme vzhůru tabulkou. Navíc jsme stabilizovali post branká-
ře, kde se jasnou jedničkou stal Luboš Bednář, který i v těchto
dvou zápasech tým několikrát podržel v kritické chvíli fantastic-
kým zákrokem, kdy soupeři nezbývá než zakroutit nevěřícně
hlavou. Škoda jen, že některým hráčům z pole už trochu prší
do nosu a myslí si, že takovéto soupeře přece musíme „přejet“
rozdílem třídy, a když se to nedaří, tak mručí jak teplou zimou
předčasně probuzený medvěd… 3. března uvidíme jak na tom
jsme, to hrajeme dvojzápas s týmy ze špice tabulky, s Heřma-
novým Městcem a Náchodem.

Góly - asistence: 1:1 Tomáš Hromádko - Milan Koubek, 2:1 To-
máš Hromádko - bez, 3:1 Jakub Raška - bez, 4:1 Milan Kou-
bek - Tomáš Hromádko. 
1:0 Milan Koubek - Tomáš Hromádko, 2:0 Láza Jezdinský -
Honza Fassel, 3:0 Bohouš Lapka - Milan Koubek.
Sestava: brankář - Luboš Bednář; obrana - Bohouš Lapka, Hon-
za Fassel, Jakub Raška, 2. zápas i Mirek Kumstýř; útok - Milan
Koubek, Tomáš Hromádko, Honza Bureš - Jarda Hromádko,
Štěpán Chábera, Láza Jezdinský. 

A nakonec ještě tabulka divize:

1. Respect Heř. Městec 14 11 0 3 56:33 33
2. Orel Přelouč 16 10 1 5 81:52 31
3. Torpédo Náchod 16 8 4 4 68:50 28
4. Sokol Dvůr Kr. n.L. 14 7 2 5 71:47 23
5. Viking Nová Paka 14 7 1 6 60:36 22
6. Fbc Malé Svatoňovice 16 7 1 8 48:91 22
7. Sokol Pardubice E 12 6 0 6 59:44 18
8. URNA Pardubice 12 3 0 9 29:61 9
9. APS Hradec Králové 14 0 1 13 40:98 1

Mirek Kumstýř

OREL PŘELOUČ - oddíl florbalu
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