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Poděkování
Dne 30. 6. 2007 končí ve funkci ředitelky Základní školy na Masarykově náměstí p. Mgr. Věra
Pětioká. Do Přelouče nastoupila 1. 9. 1970 jako učitelka na ZDŠ, Obránců míru a od 1. 8. 1987
vykonávala funkci ředitelky na ZŠ Masarykovo náměstí. Téměř 37 let svého života věnovala výuce tisíců žáků u nás ve městě. Vedení města si touto cestou dovoluje paní Mgr. Pětioké za vše,
co pro školství a vzdělávání žáků u nás v Přelouči vykonala, upřímně poděkovat. Do dalších let
jí přejeme hodně zdraví, pohody, elánu a životního optimismu.
Irena Burešová
starostka

Ing. Ivan Moravec
místostarosta

OZNÁMENÍ
V rámci zkvalitnìní svých slueb
pøichází Pøelouèská poliklinika a. s.
s novì vzniklou aktivitou
pro své pacienty -

SCHRÁNKOU
DÙVÌRY
,

která by mìla pøispìt
ke zlepení komunikace
mezi pacienty a lékaøi.

Inzerce

Vae námìty a pøipomínky
nám budou podnìtem
pro dalí práci.
Schránka je umístìna
ve vestibulu na pravé stranì
pøi vstupu na polikliniku.
MUDr. Lubo Malina
vedoucí lékaø polikliniky
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Zprávy z radnice

Rada města Přelouče
V pondělí 11. 6. 2007 se konala Rada
města Přelouče. Na této radě, kde byli
všichni členové přítomni, se projednávalo stanovisko odboru stavebního, vodoprávního a dopravy k zadaným úkolům na řešení dopravy v Přelouči. První
úkol byl posoudit, zda by na silnici I/2
pro odbočení do Riegrovy ulice ve směru od Kutné Hory bylo možné zřídit odbočovací pruh. Posouzení bylo zadáno
projektové organizaci dopravních staveb.
Provedli zaměření situace na místě a vy-

hodnotili, že místo svým šířkovým uspořádáním neodpovídá normovým hodnotám. Vložení odbočovacího pruhu tudíž
nedoporučují. Druhým úkolem bylo zjistit, zda by v části ulice Střelova v úseku
od kruhové křižovatky po křižovatku s ulicí Za Fontánou nešla umístit obousměrná cyklistická doprava. O vyjádření ke
stanovení dopravního značení byl požádán dopravní inspektorát Policie ČR
v Pardubicích. Podle jejich vyjádření nelze v uvedeném úseku provést požado-

Zastupitelstvo města
Zastupitelstvo se konalo 21. 6. 2007 od 15.30 hodin, jako
vždy ve velkém sále Občanské záložny. Zastupitelé vzali na
vědomí informaci od občanů městské části Mělice o katastrofálním stavu místních komunikací. Vzhledem k tomu, že
v té části obce ještě nejsou dokončeny inženýrské sítě, prosili obyvatelé alespoň o náhradní řešení. Pan Myška - vedoucí
odboru Správy majetku a infrastruktury se zavázal, že oprava bude provedena v co možná nejkratší době. Slib bleskurychle splnil a v tuto chvíli je komunikace již provizorně opravena. Dále zastupitelé vzali na vědomí informaci o možnosti

Stalo se
" 6. 6. 2007 v malém sále Občanské záložny starostka a místostarosta předávali ocenění Reprezentant školy nejlepším
žákům základních škol v Přelouči
" 7. 6. 2007 se starostka zúčastnila II. národního setkání starostů, primátorů a hejtmanů ČR, konaném v pražském hotelu
Olympik Artemis, za účasti zástupců ministerstev, ombudsmana, velvyslanců a diplomatů velvyslanectví v ČR se diskutovalo především o strategii vlády k rozvoji územních samospráv a zkvalitnění státní správy včetně očekávaných změn
v návaznosti na reformu veřejných financí
" 13. 6. 2007 svolala starostka do malého sálu Občanské záložny zástupce 56 obcí, sdružených ve Svazku obcí Přeloučska, na jednání valné hromady, bylo schváleno hospodaření svazku za rok 2006 a byli zvoleni zástupci do orgánů
SOP a.s.
" 14. 6. 2007 se starostka zúčastnila jednání finančního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje, finační výbor kromě
jiného doporučil zastupitelstvu kraje schválení jeho hospodaření za rok 2006
" 15. 6. 2007 pořádalo město ve spolupráci s vedením Základní umělecké školy malou slavnost v prostorách nově zrekon-
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vanou změnu z důvodů nedostatečné
šířky vozovky a nevhodného směrového
vedení.
Dále na radu přišla žádost o souhlas
k nákupu profesionální rotační ručně vedené travní sekačky na údržbu zelených
ploch nově zrekonstruovaných parků ve
městě pro příspěvkovou organizaci Technických služeb. Bylo vyhověno.

zpoplatnění veřejného parkoviště u prodejny Penny marketu
v Přelouči. Penny hodlá zavést poplatek za parkování za dobu přesahující 90 min. z toho důvodu, že pokud chce zákazník zaparkovat a jít si nakoupit, nemá kde. Na parkovišti
běžně stojí auta trvale 24 hod. denně, a brání tak dočasnému zaparkování na „rychlý“ nákup. Skutečnosti jsou takové,
že na katastrálním úřadě je k tomuto pozemku vložené bezúplatné věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch města - nikoliv parkování - takové věcné břemeno zákony neumožňují. Zastupitelé v neposlední řadě vzali na vědomí stanovisko
Správy CHKO Kokořínsko k výzvě zastupitelstva města. Zastupitelstvo vyjádřilo nesouhlas s nepravdivým tvrzením Správy
o změně postoje města Přelouče k výstavbě vodního díla Plavební stupeň Přelouč.

struovaného parčíku v Hradecké ulici, tento den byla oficiálně ukončena I. část rekonstrukce centra města a netradičně zahájen III. ročník festivalu dechových hudeb Polanského Přelouč
" 22. 6. 2007 se starostka, bezpečnostní tajemník města p. Sibera a vedoucí odboru stavebního a vodoprávního p. Novotný zúčastnili pracovní porady na Krajském úřadě Pardubice, město Přelouč, Pardubice a Žamberk byly na základě
určení Ministerstva vnitra ČR vybrány pro konání námětového cvičení Vltava a Labe 2007, jehož úkolem bude prověřit připravenost povodňových a krizových orgánů, cvičení
proběhne začátkem září 2007
" 25. 6. 2007 starostka zastupovala město na jednání valné
hromady Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, jejíž je město členem, bylo schváleno hospodaření agentury za rok 2006 a plán její činnosti na rok 2007
" 25. 6. 2007 se starostka a místostarosta zúčastnili slavnostního vyřazení absolventů Základní školy Přelouč, Masarykovo náměstí
" 26. 6. 2007 starostka a předseda kuželkářského oddílu Přelouč p. Skala přestřižením pásky v nově zrekonstruované
budově kuželny v Přelouči symbolicky zahájili její provoz,
slavnostního setkání se zúčastnili zastupitelé města, zástupci našich škol a zástupci největších zaměstnavatelů - podnikatelů z Přelouče, kužekářský oddíl upořádal pro všechny
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zájemce den otevřených dveří dne 30. 6. 2007, kdy každý
měl možnost si zdarma tento druh sportu vyzkoušet
" 26. 6. 2007 se p. místostarosta zúčastnil slavnostního vyřazení absolventů Základní školy Obránců míru
" 27. 6. 2007 město uspořádalo ve spolupráci s investorskou
firmou Volaris Chrudim za velkého zájmu občanů besedu
v Občanské záložně k nově připravované výstavbě domů
v Přelouči, účastníci besedy se dozvěděli základní údaje (stavební a prostorové řešení, předpokládané ceny a časový
harmonogram výstavby rodinných domků)
" 28. 6. 2007 se starostka a místostarosta zúčastnili slavnostního zahájení 51. ročníku Celostátního žákovského turnaje

SBĚRNÝ DVŮR
Jak jsme již v minulém čísle obsáhleji informovali, 1. června 2007 byl v are-
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v kopané v Přelouči na Masarykově náměstí, poté zástupci
města pozvali zástupce zúčastněných mužstev a členy organizačního výboru na neformální setkání v Občasnké záložně
" 29. 6. 2007 zastupovala starostka a místostarosta město na
jednání valné hromady a.s. Přístav Pardubice, jejíž je město členem, bylo schváleno hospodaření společnosti za rok
2006 a diskutovalo se o dalším možném postupu v souvislosti se zastavením stavebních prací na vodním díle Plavební stupeň Přelouč
" 1. 7. 2007 starostka a místostarosta předávali ocenění nejlepším fotbalovým oddílům při příležitosti ukončení 51. ročníku žákovského turnaje v kopané

álu společnosti SOP a.s. (Pardubická
čp. 1630 — po pravé straně hlavní silnice při výjezdu z Přelouče na Pardubice
před odbočkou na Klenovku) otevřen
sběrný dvůr. V dnešním čísle k této informaci připojujeme i několik fotografií
a jelikož došlo oproti sběrnému místu
v ulici Sportovní ke změně provozní doby, připomínáme ji i v tomto čísle:
Pondělí:
13 — 17 hod.
Středa:
10 — 15 hod.
Pátek:
13 — 17 hod.
Sobota:
8 — 12 hod.
Stejně tak pro zopakování uvádíme
i následující informace. Bezplatně na základě prokázání trvalého pobytu je zde
možné odložit velkoobjemový odpad (koberce, linolea, nábytek, apod.), nebezpečný odpad (barvy, obaly od barev, oleje,
baterie, léky, apod.) a kompostovatelný odpad, který pochází z domácností
a zahrad. Stejně tak i pneumatiky z automobilů s hmotností do 3,5 tuny. Dále
zde občané mohou v rámci zpětného odběru zdarma odložit použité elektrozařízení pocházející z domácností. Za poplatek 54,- Kč/100 kg zde občané mohou odložit i stavební suT pocházející
z rekonstrukcí bytů a rodinných domů.

Na vyhodnocování provozu sběrného
dvora je vzhledem ke krátké době fungování brzy, přesto je již nyní patrné, že
je občany plně využíván. Věříme, že tomu tak bude i nadále. Bližší informace
občanům poskytneme na telefonním čísle
466 953 452 (SOP a.s.) nebo 466 768 521
(MěÚ Přelouč).
V souvislosti s nakládáním s komunálním odpadem máte jistě každý spoustu dotazů nebo nejasností. Přivítáme,
když nám své dotazy písemně např. prostřednictvím elektronické pošty na adresu odbor.zivotni@mestoprelouc.cz sdělíte
a my se budeme snažit Vám na ně odpovědět. Třeba i prostřednictvím Roštu,
neboq problematika nakládání s komunálním odpadem se týká každého občana. A začít můžeme třeba hned:
Je možné ve sběrném dvoře odložit i železný odpad?
V případě, že máte cestu do sběrného dvora a chcete se zbavit mimo jiný
odpad i např. železné tyče, je možné ji
zde zdarma odložit. Pokud však budete
chtít železo prodat, musíte se obrátit na
sběrné suroviny. Ty jsou na území města ve třech provozovnách: v ulici Sportovní, v areálu ZZN a.s. a ve Lhotě.
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OBNOVA VEŘEJNÉ ZELENĚ
Jak jste si jistě všichni všimli, ve městě došlo k zásadní
obnově dvou lokalit veřejné zeleně. Zaprvé v parku u Kynterů a dále vstupní části parku pod Záložnou. Park u Kynterů
je téměř v dokončen. Zbývá dosadba několika vzrostlých stromů, které budou poskytovat stín u půlkruhových laviček. Bude se jednat o červenolistou formu buku a dále o jinan dvoulaločný.
V obnovovaném parku pod Záložnou budou umístěny lavičky, odpadkové koše a bude provedena dosadba vzrostlých
stromů, které nebyly vysázeny vzhledem k průběhu klimatických podmínek letošního jara. Na podzim tohoto roku proto
budou dosázeny sloupovité formy habru, převislé jilmy a další
vzrostlé dřeviny.

Trh práce
na Přeloučsku
Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 5. 2007 evidováno celkem 729
uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti v měsíci květnu tedy činila v této oblasti 4,92 %. K obcím s největší
mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např. Tetov
(16,67 %), Vápno (14,04 %), Hlavečník (12,73 %), Sovolusky
(11,94 %), Pravy (10,81 %), Poběžovice (9,76 %), Zdechovice
(8,85 %). V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 4,51 %.
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
3,87 % s celkovým počtem 3635 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 3,91 %, Holicko 3,26 % a Přeloučsko 4,92 %.
Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 5. 2007 celkem 3199 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo
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Další postup obnovy parku u Záložny spatřujeme především
v rekonstrukci cestní sítě tohoto parku. V současné době čekáme na možné přidělení dotace na obnovu parku ze státního fondu životního prostředí. Tato dotace, bude-li přidělena, se
však vztahuje pouze na vegetační úpravy, tedy ne na úpravu,
komunikací, či kácení dřevin, které jsou v tomto parku mnohdy
v havarijním stavu.
Dalším záměrem je obnova prostoru před cukrárnou Duo.
Zde by měly být provedeny nové výsadby a vytvořen dětský kout
například s houpačkami a podobně.
Věříme, že jste ocenili snahu všech kdo se na celkové rekonstrukci centra podíleli. Centrum města si rozhodně nové chodníky, silnice a zeleň zaslouží.

připadlo v okrese Pardubice v průměru 1,1 uchazečů. Na Přeloučsku bylo k 31. 5. 2007 hlášeno na ÚP celkem 187 volných
pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem
3,9 uchazečů.
Michaela Hývlová
vedoucí pobočky
Více informací poskytuje http://portal.mpsv.cz
Úřední hodiny DiP Přelouč, K.H.Máchy 908, Přelouč
Oddělení zprostředkování
tel.: 466 958 827
Pondělí
8 - 17 h
Úterý
8 - 13 h
Středa
8 - 17 h
Čtvrtek
8 - 13 h
Pátek
8 - 13 h
pouze pro evidence nových uchazečů

Kontaktní místo SSP
tel. 466 953 516
8 - 17 h
8 - 13 h
8 - 17 h
8 - 13 h
nejsou úřední hodiny
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HODNOCENÍ JAKOSTI VODY V MĚLICÍCH
Protože se nedávno v nejmenovaných novinách objevila nepravdivá informace, že voda na Mělicko-Lohenických písnících
není již vhodná ke koupání z hlediska počtu sinic, ptali jsme
se na odboru SMI, jak to doopravdy vypadá s čistotou vody:
Kontrola a hodnocení jakosti vody podléhá vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 135/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště. Jakost vody je vyhovující, pokud zjištěné hodnoty ukazatelů vzorků vody odebíraných na

stejném vzorkovacím místě v minimální četnosti 14ti dní, splňují dané požadavky.
Rozbor vody, který byl proveden 11. 6. 2007 prokázal, že vzorky splňují tyto požadavky.
V případě, že by jakost vody nebyla vyhovující, občané se to
dozví but z městského rozhlasu, z vývěsní desky Městského
úřadu Přelouč nebo u vjezdů na hráz, na dětskou pláž a k malému písníku.

Nový jízdní řád zastaví v Přelouči další rychlíky
Letošní rok přinesl občanům města
Přelouče rekordní počet zastavujících
rychlíků. Přelouč byla pokusně zařazena jako běžná rychlíková stanice.
Jako člověk, který pomáhá tvořit jízdní řády v sousedním Královéhradeckém
kraji, to vidím jako logické. Pro velká města je zavedena řada rychlých řada vlaků
vyšší kvality, Přelouč je malou železniční křižovatkou, má o něco více obyvatel
než tradiční koridorová rychlíková zastávka Choceň a hlavně je z Přelouče možné dojet rychlíkem do Prahy přibližně za
jednu hodinu, což je pro řadu lidí doba,
po kterou jsou ochotni denně dojíždět do
zaměstnání. Potenciál tedy v Přelouči je.
Jako Přeloučák, který vlakem pravidelně jezdí, jsem to pochopitelně uvítal
s radostí.
Rychlíky v Přelouči zatím nezastavují v noci. Ani v příštím jízdním řádu se
s tím nepočítá. Noční rychlíky nově dokonce stále častěji projíždí i významné
uzly, jako je Česká Třebová a jsou vedeny rychle bez zastavování v menších
městech, kde by zastavení kvůli pár jedincům zpomalilo vlaky a bylo by třeba
otevírat nádraží. Ta by se pak mohla
snáze stát útočištěm pro bezdomovce.
To, že se zastavování rychlíků v Přelouči udrží nastálo, není sice ještě úplně
jisté, ale dá se to předpokládat. Rychlíky jsou z Přelouče relativně využívané
a to i jinam než do Pardubic, kam od
nás jezdí nejvíce lidí a kam pochopitelně
není potřeba jezdit za osm minut rychlíkem. I osobní vlak, který jede do Pardubic dvanáct minut je nejen výrazně
rychlejší než autobus, ale také než osobní auto, které jede podle předpisů.
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NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD V PŘELOUČI
Nový jízdní řád začne platit v prosinci. Současná fáze návrhu počítá s tím,
že v našem městě zastaví 35 rychlíků.
Osmnáct z nich pojede do Prahy a sedmnáct z Prahy. Rychlíky přes den by měly
v Přelouči zastavovat po celý den přesně v hodinovém intervalu.
Vlaky do Pardubic jsou zatím navrženy tak, aby se vždy míjely přibližně
v celou v Pardubicích a v Přelouči tak
zastavovali přibližně deset minut po celé na Prahu a v padesátou do Pardubic.

Dálkové vlaky zastavující v Přelouči
pojedou každou hodinu z Prahy směr
Česká Třebová, odkud bude vlak každé
dvě hodiny pokračovat směr Olomouc
a dál a každé dvě hodiny pojede vlak
Směr Brno. Podobné to samozřejmě bude v druhém směru.
Připomínám, že zatím jde pouze o návrh a v železničním jízdním řádu může
každý drobný zásah na některém místě
vyvolat změny na místě jiném.
Jediným výrazným zhoršením, které
nový jízdní řád v dálkové dopravě Přeloučákům přinese, je zpomalení rychlíků. Toto zpomalení je způsobeno dokončovanou rekonstrukcí Nového spojení,
které by mělo výrazně zmodernizovat
a zrychlit železniční dopravu v Praze.
Rychlík mezi Přeloučí a Prahou pojede
84 minut a s ohledem na současnou dokončovanou rekonstrukci Kolína nebu-

de ještě příští rok železnice plně rychlá
a spolehlivá.
Místní spoje pojedou v podobném
počtu jako je tomu letos. Základní odjezdová poloha osobních zastávkových vlaků z Přelouče na obě strany by měla být
přesně v celou.
Kompletní návrh jízdního řádu je
k nahlédnutí na stránkách Pardubického
kraje pod http://www.pardubickykraj.cz.
Zde zveřejněný návrh můžete ještě připomínkovat na krajském úřadě, odporu
dopravy, oddělení dopravní obslužnosti,
který u dopravců objednává autobusovou železniční regionální dopravu.
POHLED DÁL
Do budoucna bych měl k jízdním řádům už jen dvě významnější věci na vylepšování.
Rád bych, aby se omezilo zastavování osobních vlaků na zastávkách, jako je
Opočínek a některé další. Za celý den
nastoupí nebo vystoupí z vlaku na zastávce Pardubice-Opočínek jen několik
málo jednotlivců, kteří mají možnost jet
městskou dopravou a zastavení a rozjezd vlaku není zadarmo.
Dále bych chtěl pomoci zřídit v Přelouči funkční systém mikrobusové městské dopravy, která by mohla svážet cestující na nádraží, do škol, zaměstnání
a lépe by propojila také Přelouč s místními částmi, jako jsou třeba Lohenice a Klenovka.
Městskou dopravu již mají i některá
menší města než my, třeba Týniště nad
Orlicí. Pravidelná městská doprava i s napojením všech místních částí by město
stála méně, než kolik stojí třeba provoz
přeloučského kina.
Ing. Pavel Matouš

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

PROGRAM K UDÍLENÍ CEN
FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO
ZA DABING dne 15. 9. 2007
Od 10.00 hod. až do odpoledne bude probíhat pestrý jarmark s dalšími atrakcemi.
Moderátoři: Moderátoři ČRo Pardubice
Začátek programu bude ve 13.00 hod. a předpokládaný
konec okolo 22.00 hod.
V průběhu odpoledne vystoupí např. Klára Kolomazníková (EX HOLKI), Petr Muk, Petra Černocká. Pro děti je připraven
např. kouzelník GRINO s klaunem a maxipsem Fíkem nebo vyhlášení vítězných dětských masek…
O přesném programu celého dne budete informováni v zářijovém čísle Roštu.

DOTAZY ČTENÁŘŮ
Do naší redakce přišel dopis od „všímavých občanů města
Přelouče a okolí“, který se týkal „pozemku - travnaté plochy,
táhnoucí se až k Račanské ulici naproti poliklinice, kde se tráva nikdy neseká a usychá nastojato“…Oslovují tímto paní starostku, aby vysvětlila stávající stav.

!

Odpovět:
Všímavé občany města bych chtěla vyvést z omylu. Přeloučské školy nemají s uvedeným pozemkem nic společného. Na základě vašeho upozornění bylo zjištěno, že tento pozemek je ve
vlastnictví soukromé osoby - bohužel občana našeho města nedaleko bydlícího, kterému tento nepořádek zřejmě nevadí, a který
si neplní svoji povinnost, tj. udržovat pozemek v odpovídajícím
stavu. Za vaše upozornění děkujeme, bylo předáno odboru životního prostředí Městského úřadu Přelouč k dalšímu řízení.
Irena Burešová, starostka města Přelouče

CELOSTÁTNÍ
ŽÁKOVSKÝ TURNAJ
V KOPANÉ
Dnes, kdy se k vám dostává další číslo Roštu, je o vítězi,
v pořadí již 51. ročníku celostátního žákovského turnaje v kopané s mezinárodní účastí, již rozhodnuto.
Organizační výbor se snažil, aby byly vytvořeny ty nejlepší
podmínky pro naši nejmladší fotbalovou generaci. Již v průběhu příprav se vyskytla řada problémů, které bylo nutno vyřešit, bohužel těsně před turnajem byl nejaktuálnější problém
ve skladbě samotných účastníků turnaje.
O výsledcích a dalších podrobnostech turnaje se dočtete
v příštím čísle zpravodaje, který vyjde v měsíci září.

Přeloučská kapela CRIONIC na ROCK FOR PEOPLE
I město Přelouč má svého
zástupce na megafestivalu
ROCK FOR PEOPLE, který probíhá v těchto dnech 4. - 6. 7.
2007 v Hradci Králové.
Přeloučská rocková kapela CRIONIC byla vybrána mezi účinkující na základě hlasování fanoušků festivalu, ze
slušné konkurence stovek kapel z celé ČR. Hudební skupina CRIONIC vystoupí 6. 7.
2007 od 12.10 - 12.50 hod. na
Mattoni Music Stage. Pro toho, kdo půjde navštívit zmíněný stánek kvalitní muziky
a bude podporovat na místě
tuto regionální partu muzikantů mezi mnoha tisíci diváky a posluchači, uvádíme webovou adresu www.crionic.cz,
kde je možné získat podrobnější informace o současných
aktivitách této hudební skupiny.
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KUŽELNA V DATECH
16. 3. 2006 byla vypsaná soutěž o nejvhodnější nabídku
rekonstrukce přeloučské kuželny dle zákona č. 40/2004 Sb.
S uveřejněním na Centrální adrese České pošty ve Vítkově.
Výběr zhotovitele se uskutečnil dne 5. 6. 2006, kdy komise vybrala jako nejvhodnější nabídku na zhotovení zakázky firmu SOSTAF s. r. o., Heřmanův Městec.
28. 7. 2007 bylo zhotoviteli předáno staveniště k zahájení
požadovaných stavebních prací. Dne 3. 8. 2006 byly zahájeny

došlo k postupnému dokončení všech stavebních prací s následným předáním stavby.
31. 5. 2007 se uskutečnila kolaudace stavby.
Celkové náklady na rekonstrukci čtyřdráhové kuželny byly
cca 11,500.000 Kč.
26. 6. 2007 proběhlo od 13.00 hod. slavnostní otevření kuželny, spojené s dnem otevřených dveří (viz foto).

potřebné demoliční práce, včetně snížení celého terénu. Při zakládání stavby byla vybudovaná pohledová zet do dvora Technických služeb. Další stavební práce pokračovaly v souladu
s harmonogramem stavby, díky velice mírné zimě. Vlivem vyššího procenta vlhkosti v budově kuželny došlo k nepatrnému
posunutí termínu dokončení stavby, kvůli montáži sportovní
technologie herny kuželek kterou provedla firma STAX Jihlava.
Když byla dokončena sportovní technologie došlo i k montáži
sedadel do hlediště herny firmou InterSedie s. r. o., Praha. Tím

Inzerce
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VÝSTAVA V OBČANSKÉ ZÁLOŽNĚ NA TÉMA:
KAPITOLY Z HISTORIE ŠKOLSTVÍ NA PŘELOUČSKU
Pro velký zájem výstava prodloužena do 31. 7. 2007!!!
Výstava ze sbírek Městského muzea v Přelouči si dala za
cíl seznámit veřejnost se sbírkami městského muzea, jež jsou
uloženy v depozitáři a veřejnosti jsou běžně nepřístupné. Téma „ŠKOLA“ a „ŠKOLSTVÍ“ je blízké všem, aq už realitou nebo
vzpomínkami. Výstava se pokouší upozornit na některé jevy
obecního a městského školství v posledních 200 letech v regionu Přeloučsko.
Vzhledem k omezeným výstavním prostorám i z důvodu bezpečnosti sbírek se jedná pouze o vzorek a nastínění dané problematiky vybranými exponáty z depozitáře.
Jsou zde vystaveny předměty z historické sbírky (archiválie,
tisky), knihy, fotografie, ale také pohlednice a např. přírodniny.
Vzhledem k zajištění ochrany a bezpečnosti sbírkových předmětů nemohou být vystaveny originály archiválií, ale pouze
jejich fotokopie, to však nesnižuje jejich vypovídající hodnotu.
Výstava je rozdělena na několik částí:
Nejstarší období - 2. polovinu 18. století a 19. století dokumentuje soubor vysvědčení tzv. triviálních škol (učilo se v nich
číst, psát a počítat). Povinnou školní docházku u nás uzákonila již císařovna Marie Terezie roku 1774. Na ně navazuje ukázka krásně a bohatě zdobených rukopisů i tisků tzv. výučních,
tovaryšských a mistrovských listů z 18. a 19. století (nejstarší
je z roku 1769), které zase dokládají formu výuky přeloučských
učedníků a řemeslníků v rámci cechů, nejen na Přeloučsku,
ale i jejich cesty za vzděláním. V 19. století vzdělání poskytovaly školy národní (obecní, veřejné), měšqanské i střední školy
(gymnasium, obchodní škola). V muzeu je uložena velmi obsáhlá a cenná sbírka těchto vysvědčení.
Další část dějin školství dokumentuje nový fenomén - fotografie, od skupinových portrétů učitelů
a žáků, po školní budovy. Ale především
krásně kolorovaných
secesních pohlednic
Přelouče a dalších obcí, kde budovy škol
nikdy nechyběly, naopak byly výraznou
dominantou a chloubou města či obce.
V 19. století, ale především v období tzv.
první republiky (1918
-1939) kladl stát velký důraz na vzdělání, školství a na síq
tzv. národních škol.
Minulé, 20. století, je reprezentováno
především fotografiemi, nejen z výuky ve
škole, ale velký prostor je věnován růz-
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ným mimoškolním a zájmovým činnostem a aktivitám nedávné historie (pionýrská organizace, zájmové kroužky, brigády, odborná praxe v 50. a 60 letech), ale také svět mateřské školky
a školních družin. V této době také dokumenty o přeloučském
školství ve sbírkách muzea v podstatě končí. Další období je
ve sbírkách muzea dokumentováno již jen sporadicky.
Poslední skupinu výstavy představují nejatraktivnější předměty - muzejní exponáty učebnic a školních pomůcek. I zde
se jedná pouze o vzorek ze sbírek muzea. Zastoupeny jsou
zde první učebnice, s nimiž se dítě v první třídě setkalo: slabikáře, početnice, čítanky, později odborné učebnice měšqanských a středních škol - jako byla fyzika, přírodopis, chemie nebo mluvnice, němčina či literatura, nebo dějepis a zeměpis.
Neznámá je pro nás i dobová terminologie odborných předmětů (např. prostonárodní dějepis, silozpyt, apod. …). Samostatnou vitrinu tvoří ukázka metodických knih pro učitele i „poklady“ ze školních kabinetů - dobové školní pomůcky.

Inzerce
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Městská policie informuje
V uplynulém období jsme se opět setkali s několika případy nezvaných
hostů ve vašich domácnostech. Některé z nich bohužel skončily krádeží!
Proto opět

RADY NEJEN PRO SENIORY:
Jak se chovat bezpečně doma
# Nikdy neotvírejte automaticky dveře,
nevíte-li, kdo je za nimi. Do bytu vpusqte pouze ty, které dobře znáte nebo
se vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč přicházejí. I na první pohled sympatický člověk nemusí mít
vždy dobré úmysly. Pokud vás někdo
oslovuje jménem, ještě to neznamená,
že vás zná. Mohl si to přečíst např.
na štítku na dveřích. Cizí lidi nikdy nevpouštějte do dveří!
# Na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle (Novákovi) nebo
v mužském rodu, zvláště v případě,
že v bytě žije sama žena.
# Butte opatrní, nevěřte každému, kdo
vás za dveřmi požádá o pomoc, např.
o možnost si zatelefonovat, pomoc při
nevolnosti či předání zásilky pro vašeho souseda. Situaci můžete řešit, aniž
byste otevírali dveře. Pomoc zprostředkujete např. přivoláním souseda nebo
sanitky apod.
# Mějte důležitá telefonní čísla poblíž
vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě.
# Zamykejte hlavní vchodové dveře. Pokud bydlíte v přízemním bytě nebo rodinném domku, nezapomínejte zavírat okna, a to i v případě, že jdete jen
nakoupit.
# Byt zavírejte a zamykejte, i když jdete
třeba jen k sousedce, do sklepa nebo
s odpadky.
# Udržujte dobré a přátelské vztahy se
svými sousedy. Požádejte je o jejich
telefonní číslo, protože v případě potřeby může být jejich pomoc nejrychlejší.
# Čekáte-li příchod cizího člověku, např.
osobu reagující na váš inzerát, požádejte někoho z blízkých nebo přátel,
aby byl s vámi doma.
# Zdržujete-li se většinou doma a jen
občas jdete někam na návštěvu, zavolejte to svým blízkým, aby vás nehledali.
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# Nebutte důvěřiví ani k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí
zdánlivě levné zboží.
# Strach o sebe má každý z nás, ale
zdá-li se vám váš strach o sebe nějak nepřiměřený, promluvte si o něm
s někým blízkým. Vyhýbejte se čtení
zpráv z černé kroniky, sledování drastických a nepříjemných scén v televizi nebo rozhovorům na téma „komu
se co stalo“.

$ Výhodnější je používat přenosná autorádia.
$ Využijte mechanických zábranných
prostředků (uzamykání řadicí páky
apod.) a elektronických zařízení (prostorová čidla, sirény, imobilizéry, elektronické čipy) ke snížení možnosti odcizení vozidla
Pro případ, že všechna uvedená doporučení selžou, je třeba mít připraveny důležité údaje k vozidlu, zejména:
$ registrační značka vozidla
$ typ, barva a rok výroby vozu
$ čísla motoru a podvozku
$ VIN kód
$ nápadné odlišnosti (střešní okno, viditelná poškození).
Tyto údaje se vám budou hodit při oznámení krádeže na policejní stanici nebo
při jednání o náhradě škody s pojišqovnou.
Všichni ale nejezdíme na písníky
autem, proto i několik rad
pro cyklisty a pěší

PARKOVÁNÍ NA PÍSNÍCÍCH
U OBCÍ MĚLICE-LOHENICE !!!
Upozorňujeme na dodržování dopravního značení V12c - žlutá čára
souvislá, na které je zakázáno zastavení. Jedná se hlavně o to, aby v případě
potřeby vozidla integrovaného záchranného systému (Hasičského záchranného
sboru, Rychlé záchranné služby, Městské policie a Policie České republiky) bez
problémů projela a dostala se na potřebné místo. Také připomínám, že disponujeme odtahovou službou a právě zde stojící vozidla porušující uvedené dopravní
značení jsou potom krásným příkladem
k jejich odtažení. Odtažení vozidla potom přestupce vyjde až 4.800,- Kč !!

$ Kolo mějte vždy uzamčené, nejlépe
k pevnému předmětu, nebo s více koly dohromady. Přesto mějte kolo na
očích.
$ Většina lidí chodí na stejnou pláž. Takže na dané pláži je brzo stálé osazenstvo. A proto se nebojte požádat
„souseda“, aby dohlédl na vaše kolo,
když někam na chvíli odcházíte, nebo plavete dál od břehu.
$ Dobře zamčené kolo vám bude k ničemu, když ho necháte bez dozoru.
Totéž platí o osobních věcech jako
je deka, ručník apod.
$ Pokud s sebou berete peníze na občerstvení, není třeba brát celou peněženku, stačí si vzít jen to, co utratíte.
Samozřejmě peníze ani jiné cenné věci, když už je máte u sebe, nenechávejte bez dozoru a odcházíte-li, berte
si je s sebou.

OCHRANA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
$ Zamykejte vždy své auto.
$ Nenechávejte klíčky v nehlídaném
voze.
$ Parkujte na dobře osvětleném a přehledném místě.
$ Nenechávejte nikdy náhradní klíčky,
doklady od vozu a další důležité doklady v autě.
$ Cenné věci ponechané na odiv v autě
přímo přitahují zloděje, proto je uzavřete do zavazadlového prostoru.

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace
V prvním pololetí letošního roku došlo k velkému nárůstu přestupků především
v oblasti veřejného pořádku - rušení nočního klidu a událostí vůbec:

STATISTICKÝ PŘEHLED OPERATIVNÍCH ZÁSAHŮ
A ULOŽENÝCH BLOKOVÝCH POKUT
V OBDOBÍ OD 1. ledna 2007 DO 22. ČERVNA 2007
Celkový počet událostí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023
Přestupky proti veřejnému pořádku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159
Přestupky proti majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Přestupky proti občanskému soužití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Přestupky zjištěné radarem (překročení nejvyšší dovolené rychlosti) . . . . . . .
571
Ostatní dopravní přestupky (zákazy stání, zastavení atd.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
482
Odchyty psů, synantropní zvěř + ostatní přestupky v této oblasti . . . . . . . . . . .
69
Oznámené trestné činy a zadrženo pachatelů trestné činnosti
bezprostředně po spáchání trestného činu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32/14
Události zjištěné kamerovým systémem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
Hledání pohřešovaných, alkohol za volantem, nálezy, hlášení závad,
ztráty, pomoc občanům, hledání pohřešovaných, výjezdy na poplachy
pultu centralizované ochrany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
547
Udělené blokové pokuty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606.200,- Kč

Inzerce
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$ Na závěr, jak jsem minule uváděl,
nebudeme na přání redakční rady
uvádět události za uplynulý měsíc,
místo je pouze na dvě zajímavé:
Zloději autodoplňků konečně dopadeni?
Na tísňovou linku městské policie bylo v nočních hodinách v čase 00.45 přijato oznámení, že v prostoru jednoho
místního parkoviště dochází k poškozování osobních vozidel.
Hlídka strážníků okamžitě vyjela na
místo. Při kontrole a důkladném prohledání místa, kde se měla událost stát, byli nedaleko v křoví nalezeni tři mladíci
a poblíže také odhozené znaky z osobních vozidel a sprej s černou barvou.
Mladíci u sebe žádné doklady totožnosti neměli a protože chtěli utéct, byla jim přiložena pouta. Z důvodu podezření ze spáchání trestných činů byla
na místo přivolána policie státní. Do jejich příjezdu byli zjištěni svědci události
a věc je nadále v šetření, zda se mladíci nedopustili obdobných jednání v minulosti.
Od začátku roku je to již čtvrtá parta
mladíků, která byla při nebo bezprostředně po spáchání shora uvedeného jednání zadržena. Nejedná se však pouze
o krádeže autoznaků, ale také o stěrače,
antény, nebo o ozdobné kryty autoventilků a nádrží. Na pováženou je, že většina pachatelů nedosáhla věku 15ti let.
Rvačka Romů při čerpání benzinu
V nočních hodinách vyjela hlídka
městské policie ke rvačce několika Romů, kteří si své účty vyřizovali pěstmi na
čerpací stanici.
Po příjezdu se pachatelé snažili hlídce ujet ve dvou osobních automobilech.
To se jim však nepovedlo a byli přímo
na místě zadrženi. Kromě výše uvedeného jednání bylo dále u jednoho z řidičů
orientační dechovou zkouškou zjištěno,
že je nejen v podnapilém stavu, ale také bez příslušného řidičského oprávnění.
Z důvodu podezření ze spáchání trestného byl tento muž předán polici státní.
Za řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění hrozí pachateli trest odnětí svobody až na jeden rok.
Ještě připomínám naše telefonní čísla: tísňová linka 156, tel.: 466 959 660,
fax: 466 094 104, mobil: 736 641 952,
e-mail: mp@mestoprelouc.cz
Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč

7-8 / 2007

11

Přeloučské školství
LA

ŠKOLA P
Ø

S

M

E

È

ZÁK

NÍ

OU
EL

D

!

ET
IC
ANOVA UL

Základní škola
Smetanova ul.
Pěvecká soutěž

31. května proběhla na I. stupni naší školy pěvecká soutěž.
Zúčastnilo se 35 žáků. Všechny nás mile překvapil tak velký počet soutěžících. Porota udělila čestné uznání Tereze Ceplové
z 1.A. V kategorii 2.-3. třídy se na 1. místě umístila Adéla Lhotová ze 3.B, 2. místo obsadila Karolína Salačová ze 3.A, na 3. místě skončila Kristýna Soblová ze 2.B. Čestné uznání porota udělila Báře Hatalové ze 2.A, Daniele Mňukové ze 3.B a Václavu
Luňákovi také ze 3.B. V kategorii 4. - 5. třídy zlato vybojovala
Valentýna Korečková z 5.A, stříbro Tereza Luňáková také z 5.A.
O třetí místo se dělí Lucie Lebdušková z 5.B a Denisa Hubáčková z 5.A. V této kategorii porota udělila ještě dvě čestná uznání:
Elišce Horáčkové ze 4.A a Kláře Linhartové ze 4.B. V okresním
kole pěvecké soutěže se nejlépe umístila Daniela Mňuková
(6. místo) a Adéla Lhotová (7. místo) - 3.tř. z 51 účastníků, ze
4. tříd se soutěže zúčastnilo 57 dětí, mezi nimiž vybojovala
1. místo Lenka Fričová. Z 53 páqáků byla Michaela Juríková na
pěkném 7. místě. Ostudu nám neudělali ani ostatní soutěžící.
Děkujeme a blahopřejeme!
Mgr. D. Dostálová

Výlet 8.B
Výlet plný zábavy a adrenalinu zažila letos třída 8.B.
I když jsme vyjeli pouze na dva dny, stihli jsme toho v rekre-
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ačním zařízení Březová opravdu hodně. Hráli jsme paintball
a airsoft, lezli jsme po horolezecké stěně, na dno svých sil
jsme si sáhli při zdolávání lanových mostů ve výšce 8 m, tělo jsme si protáhli na rambodráze a při hrách v lese, zastříleli jsme si ze vzduchovky a z luku. První den byl zakončen
diskotékou a druhý den se na „rozbouřeném“ jezírku strhla
bitva na raftech. Společnými silami jsme prošli úspěšně
všemi disciplínami. Někteří si odnesli sice malá zranění, ale
všechno špatné vynahradila hromada zážitků a vzpomínek,
na které nikdo nezapomene.
Aneta Václavková

Kočky 2007
je název sportovní soutěže pro dívky II. stupně, kterou pravidelně vyhlašuje Asociace školních sportovních klubů. Letos děvčata při tělesné výchově zkoušela plnit 10 předepsaných disciplín,
např. sedy - lehy, člunkový běh, testy obratnosti, skoky přes
švihadlo, dvojskok snožmo, vis na žebřinách nebo „gazelí chůzi“. Nejlepší výkony pak byly zaslány do soutěže a výsledky
nás mile překvapily. Mezi 42 družstvy obsadily naše dívky krásné 6. místo. Věřím, že tento kondiční víceboj se stane zajímavou součástí hodin TV.
Mgr. J. Lelková

Dětský den
pro žáky I. stupně proběhl 1. června za asistence žáků 9. tříd.
Děti soutěžily v různých disciplínách. I díky krásnému počasí
se oslava dětem vydařila.
Mgr. Z. Jánská

Přeloučský ROŠT
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Košíková ve Chvaleticích

Reprezentant školy

Žáci naší školy se zúčastnili již téměř tradičního červnového turnaje v košíkové ve Chvaleticích. Chlapci si ve velmi příjemném, kamarádském prostředí zahráli se ZŠ Řečany a dvěma družstvy Chvaletic.Všechny zápasy vyhráli a obsadili tudíž
1. místo. Moc se nám ve Chvaleticích líbilo a chceme pořadatelkám ze ZŠ Chvaletice poděkovat za pěkný turnaj. Reprezentovali: Jakub Šimon, Jan Dašek, Jiří Maček, Tomáš Jelínek, Luboš Machek, Filip Dašek, Milan Vosáhlo, Tomáš Hledík. Zraněný
Jan Dašek si s chutí zapískal jako rozhodčí.
Mgr. V. Tomanová

- tento titul obdrželo šest žáků naší školy za přítomnosti rodičů a učitelů 6. června 2007 v Občanské záložně od starostky
a místostarosty města.

Adopce na dálku

Všem vyznamenaným žákům blahopřejeme!
Mgr. F. Jelínek, ředitel školy

pokračuje! 31. května byla uzavřena finanční sbírka pro naše
„adoptivní děti“ z Indie - patnáctiletou Monicu Thomas Lobo
(tu sponzorujeme už několik let) a desetiletou Eliz Benitu Serao
(sponzorujeme druhý rok poté, co ukončila školní docházku
Sruthi). Vybrali jsme celkem 14 837 Kč, z toho 9 056 Kč na
I. stupni a 5 781 Kč na II. stupni (do sbírky přispěli třídám i učitelé). Nejvyšší částku 1 400 Kč shromáždily děti ze 2.A, kde
200 Kč přispěli Jan Blaha a Aneta Viniarská. Druhou nejvyšší
částku vybrala 1.B, a to 1 120 Kč, k níž pomohli opět po 200 Kč
Petr Jiruše a Bára Čížková. Za nimi skončila 5.A s 1 100 Kč,
nad 1 000 Kč (1 096 Kč) shromáždili žáci 4.B. Na II. stupni
nejvíc peněz věnovala 8.A, a to 1 351 Kč, dále 9.A - 1 170 Kč,
8.C - 700 Kč. Nejvyšší částkou 300 Kč do sbírky přispěli Václav Kumštýř (4.A), Tomáš Hledík (4.B) a Petra Vytlačilová (8.C).
Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli a umožní tím Monice a Eliz pokračovat ve školní docházce.
Mgr. V. Jelínková

Reprezentanti:
"
"
"
"
"
"

prvňáček
- Markéta Damborská, 1.A
I. stupeň
- Daniela Mňuková, 3.B
směr sportovní
- Tomáš Blažej,
9.A
směr jazykový
- Sabina Drimlová,
9.A
směr přírodovědně technický - Vladimír Kopáč,
9.A
směr společensko vědní
- Alina Kulakovská, 8.C

Pamětní listy
na závěr školní docházky předali 59 deváqákům třídní učitelky
Mgr. Jaroslava Klečková a Mgr. Věra Jelínková. Všichni žáci byli přijati na střední školy nebo SOU. Rozloučit se s nimi a popřát jim hodně úspěchů do další etapy života přišli kromě ředitele školy Mgr. Jelínka a zástupkyně ředitele Mgr. Pacákové
zástupci města, školské rady a Klubu přátel školy.
Mgr. V. Jelínková

Vážení čtenáři Roštu,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem
pracovníkům školy za celoroční práci a popřál jim
a našim žákům krásné prázdniny a vám všem hezké léto!

Mgr. F. Jelínek, ředitel školy

Inzerce
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Okresní kolo
soutěže mladých cyklistů
Ve středu 16. 5. se žáci 5. třídy - Míša
Otradovská, Bára Kožená, Jan Pokorný
a Tomáš Malina - zúčastnili okresní soutěže mladých cyklistů konané na dětském
dopravním hřišti v Pardubicích.
Společně vybojovali krásné 4. místo.
Mgr. D. Staňková

Jak jsi dopadl? Tak jaké bylo vysvědčení?
Otázky z nadpisu zazněly v pátek 29. 6. zcela určitě ve všech rodinách, ve kterých je školák nebo školačka. Všichni se najednou zajímali, jak si jejich dítě vedlo
ve 2. pololetí školního roku.
Pedagogičtí pracovníci měli jasno již na pedagogické radě 21. 6., na které byla
uzavřena klasifikace. Potom už jen zbývalo napsat vysvědčení, provést zhodnocení
ve třídách, vydat tiskopisy žákům a prázdniny mohly začít.
Takže jak dopadli žáci naší školy při závěrečném účtování?
Třída Počet žáků Vyznamenání Prospěli Neprospěli Snížená známka z chování

Sběr starého papíru
Ve dnech 22. - 23. května proběhla
poslední sběrová akce v tomto školním
roce. Žáci nashromáždili přes 18 000 kg
starého papíru. Nejúspěšnějšími byli žáci 3. tř., 4. A a 1. A.
Získaný finanční obnos byl rozdělen
mezi třídní kolektivy a RR SRŠ při naší
základní škole.
Mgr. K. Pokorná

Přírodovědná soutěž
5. června se v Pardubicích uskutečnilo okresní kolo přírodovědné poznávací
soutěže. V poznávání rostlinných a živočišných druhů naši žáci ve velké konkurenci obsadili následující místa: 7. místo - Ondřej Plíva (4. tř.), 9. místo - Kateřina
Havlíčková (6. tř.), 4. místo - Jakub Vojáček (7. tř.), 6. místo - Sabina Deverová
(8. tř.), 10. místo Lucie Pavlíková (9. tř.).
Poděkování patří všem účastníkům
soutěže.
Mgr. M. Skálová
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I. A
I. B
II. A
II. B
III.
IV. A
IV. B
V.
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
IX. A
IX. B

28
26
22
23
28
20
16
30
27
27
31
28
30
31
26
27

27
23
12
19
22
12
9
18
7
3
9
8
9
6
7
7

2
10
3
5
7
6
11
20
20
21
20
19
23
19
20

1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
2
-

1
1
1
2
1
1

Pochvalu si zaslouží hlavně ti, kteří mají na 2. stupni samé jedničky:
Petr Kraus a Pavla Marešová - VI.A
Ondřej Miláček
- VI.B
Kristýna Exnerová
- VII.A
Mgr. Věra Pětioká
ředitelka školy

Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků
se uskutečnilo v pondělí 25. června od
16 hodin v sále Občanské záložny. Před
zcela zaplněným sálem, ve kterém se sešli rodiče žáků, pedagogové školy a další hosté, začátek slavnostního odpoledne patřil nejlepším žákům jednotlivých
tříd. Ti převzali z rukou Mgr. Květy Pokorné, zástupkyně řed.školy, knižní odměny zakoupené z prostředků Sdružení rodičů školy ZŠ.
Hlavním bodem programu bylo předání pamětních listů žákům IX.A a IX.B.
Tohoto úkolu se ujala nejdříve starostka města p. Irena Burešová a třídní učitelka Mgr. Veronika Pokorná, poté místostarosta p. Ivan Moravec a třídní učitelka
Mgr. Lenka Podlasová. Projevy ředitelky

školy Mgr. Věry Pětioké a starostky p. Ireny Burešové zakončily tuto část shromáždění.
Následoval program plný svěžího tance a písniček v podání žáků a žákyň
8. ročníku a sboru Rošqák. Režii převzali deváqáci, kteří na podium pozvali členy pedagogického sboru a předali jim
květiny.
V závěru slavnostního odpoledne
vystoupila znovu starostka města a rozloučila se s odcházející ředitelkou školy. Předaná kytice 37 růží symbolizovala
37 let, které Mgr. Věra Pětioká odpracovala na obou základních školách v našem městě.
Mgr. Květa Pokorná

Přeloučský ROŠT
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Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vám poděkovala za čas věnovaný četbě o dění na naší škole.
Předcházející článek byl poslední, který jsem napsala jako
ředitelka školy. Věřím, že jste
vždy našli potřebné informace
a byli takříkajíc v obraze, co se
ve škole děje důležitého. Děkuji všem svým spolupracovníkům
- současným i bývalým - za práci, kterou odvedli ve prospěch
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žáků a školství vůbec. Vážím si
jejich práce, protože po 38 letech mezi žáky vím, o co jde.
Přeji jim všem hodně úspěchů,
více radosti nad výkony žáků,
žádné pocity marnosti z vykonávané činnosti. Nové ředitelce
školy Mgr. Haně Konvalinkové
přeji klidný start do školního roku 2007/2008, bezproblémový
„let“ od září do června a šZastné přistání za rok touto dobou.
Poděkování patří zřizovateli
školy - pracovníkům Městského

!

úřadu v Přelouči. Školství nikdy
nebylo považováno za okrajovou záležitost v našem městě.
Při jednáních jsme vždy našli východisko ze situace, aZ se zdála na první pohled neřešitelná.
Platí to jak pro vedení města
v předcházejících volebních obdobích, tak v současné době. Vážím si toho, protože příklady odjinud hovoří o zcela opačných
poměrech.
Mgr. Věra Pětioká
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ŠKOLNÍ ROK 2006/2007
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAKTICKÉ PŘELOUČ
Během uplynulého školního roku se v naší škole uskutečnilo mnoho akcí. Žáci měřili své síly v soutěžích výtvarných a sportovních s žáky ostatních základních škol praktických Pardubického kraje. Navštívili různé besedy, výstavy, divadelní a filmová
představení. Plnili úkoly z oblasti ekologické výchovy. O některých akcích jsme informovali i v Roštu.
V závěru školního roku jsme v naší škole vybírali nejlepší žáky. Na cenu „Reprezentant školy“, kterou město Přelouč
uděluje žákům přeloučských škol, jsme navrhli Tomáše Hanouska - žáka 4. ročníku a Jiřího Sobla - žáka 8. ročníku naší školy.
Během celého roku jsme věnovali velkou pozornost profesní přípravě našich žáků. Byly to besedy se zaměstnanci Úřadu
práce v Pardubicích, besedy s učiteli a žáky učilišq, kam naši
absolventi po prázdninách nastoupí.
V letošním školním roce ukončilo docházku v naší škole
devět žáků. Osm z nich odchází studovat na odborná učiliště

do Chroustovi, Opočna a Hradce Králové. Jeden z nich neprojevil o další studium zájem.
Všem absolventům přeji na novém působišti hodně úspěchů. Těm, se kterými se 3. září opět sejdeme přeji hezké prázdniny plné sluníčka. Svým spolupracovníkům děkuji za celoroční náročnou práci. Přeji jim, žákům, jejich rodičům a všem
čtenářům Roštu pěkné léto.
Mgr. Lenka Linhartová,
ředitelka ZŠ praktická Přelouč

Inzerce
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Festival Stanislava Polanského
Od pátku 15. 6. až do neděle 17. 6. se na několika místech
v Přelouči konal již 3. ročník festivalu dechových souborů Polanského Přelouč. Festival, věnovaný památce pedagoga, dirigenta, skladatele, ředitele ZUŠ a vůbec člověka, obdařeného
mnoha talenty, byl převážně věnován dechovým souborům,
ale kvůli zpestření byl program obohacen i o několik dalších
žánrů.
Festival slavnostně zahájila paní starostka Irena Burešová, která při této příležitosti otevřela zrekonstruované parky
u restaurace U Kynterů. Páteční podvečerní koncert v kostele
sv. Jakuba představil především dechové a pěvecké komorní
soubory. Sobotní odpolední pásmo tvořila zejména vystoupení
dětských dechových a pěveckých souborů, jako bonbónek se

představil i „Orchestr Standy Polanského“, složený z jeho bývalých žáků. Pozdní odpoledne už patřilo jinému žánru, na náměstí T. G. Masaryka nejprve vystoupily swingové orchestry
z Chrudimi a Lysé nad Labem, sobotní program pak vyvrcholil skvělou Jazzotékou ve vinotéce U Kotýnků.
Nedělní program otevřel průvod dechových hudeb městem,
na který navázala vystoupení jednotlivých souborů a závěrečný monstrkoncert.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto festivalu, zejména panu Jaromíru Markovi a Danielu Reichmanovi
z Kulturních služeb města Přelouče.
Jana Bednářová, ředitelka ZUŠ

Výlet do Prahy
V pátek 8. června - navzdory horkému počasí - navštívili
žáci a učitelé klavírního oddělení naší školy prestižní hudební soutěž mladých talentů Prague Junior Note, která se koná

v Lichtenštejnském paláci v Praze. Krásné prostředí ještě
umocnilo dojem z výkonů soutěžících, které v některých případech doslova „braly dech“. Po velmi inspirujícím uměleckém
zážitku děti ještě navštívily nově otevřené Ledeburské zahrady a krátká procházka Prahou pak zakončila velmi příjemně
strávený den.
Petra Lojínová, zást. řed. ZUŠ

Absolventský koncert
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Ve středu 20. června se - jako jedna z posledních akcí naší školy - konal koncert absolventů spojený s předáváním absolventských vysvědčení. Napětí a tréma účinkujících, zesílená
ještě předbouřkovým dusnem, ale výkony mladých umělců nepoznamenala ani v nejmenším. V příjemné atmosféře tak posluchači procházeli rozmanitými oblastmi a styly umění, od
recitace Terryho Pratchetta Katky Krejčové, přes romantický

Schumannův klavírní koncert v podání Petry Cuhorkové, až
k vrcholnému ansámblovému předvedení dvou písní od Čechomoru v interpretaci Leony Šenkové.
Jako tradičně patřil tento večer k nejhezčím (a taky trochu
k nejdojemnějším) koncertům celého školního roku. Všem absolventům děkujeme za účast a přejeme mnoho štěstí a úspěchů v dalším životě.
Petra Lojínová, zást. řed. školy

Poděkování výboru SRPŠ ZUŠ Přelouč
Velké množství mimoškolních aktivit, které jsou pro práci
Základní umělecké školy Přelouč charakteristické, je realizováno také prostřednictvím a díky podpoře výboru Sdružení rodičů a přátel školy. Tento výbor pracoval v letošním školním roce
v následujícím složení: paní Borovičková, Korečková, Prášilová,
Čapková, Mlynářová a Urbanová.
Dovolte nám touto cestou poděkovat nejen všem členům
výboru SRPŠ, ale také všem rodičům, kteří podporují mimoškolní aktivity našich žáků (koncerty, zájezdy, festivaly), spoluvytváří fond umožňující finanční zabezpečení těchto akcí a chápou,
že radost dětí ze společných setkání a zdařilých veřejných vystoupení je pro nás pro všechny maximální odměnou.
Přejeme Vám všem krásné prázdniny, hodně sluníčka a pohody a těšíme se s Vámi se všemi opět na viděnou při zápise žáků na nový školní rok v pondělí 3. září v čase od 9.00 do
16.00 hodin.
Všichni pedagogové školy
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

sídlo:

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

Vážení spoluobčané,
naše organizace v červnu zahájila
průzkum informovanosti o povědomí veřejnosti o našem nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Jakub klub. Prosíme vás o spolupráci při vyplňování
dotazníku, který v žádném případě neporuší vaši anonymitu a soukromí. Průzkum bude ukončen nejpozději v srpnu.
Všem dotázaným předem děkujeme za
ochotu a trpělivost.

HLEDÁME SOCIÁLNÍHO
NEBO PEDAGOGICKÉHO
PRACOVNÍKA

V úterý 29. 5. 2007 v 8.30 hodin se
před hotelem Sport začali scházet účastníci druhého, námi pořádaného, výletu.
V 9 hod. s námi malý autobus Autoškoly Peml ujížděl směr Žleby a Čáslav. Při
cestě kolem Žehušické obory jsme se
snažili, bohužel marně, zahlédnout bílého jelena. Po příjezdu na zámek Žleby jsme si při hledání vchodu do zám-

li i krátkou prohlídku čáslavského náměstí. Budovu Muzea, kam směřovaly naše
další kroky, jsme našli lehce podle výrazné zelené fasády. Na začátku jsme byli
seznámeni s historií muzea a vznikem
jednotlivých expozic, které jsme si poté
individuálně prohlédli. Mezi vystavenými exponáty byly archeologické vykopávky, vycpaná zvířata, ukázky keramiky
a skla, minerály a mnoho dalších zajímavostí. Do minulosti nás přenesly i historické, stylově zařízené interiéry.
Závěr našeho výletu patřil především
milovníkům kytiček. Poslední naší plánovanou zastávkou bylo zahradnictví Starkl,
odkud si někteří vezli i nové přírůstky

ku, prohlédli krásně rozkvetlý zámecký
park s říčkou Doubravou. Průvodcem po
zámku nám byl mladý, velmi milý mladík,
který si svým výkladem všechny zúčastněné získal. Celá prohlídka byla poučná
a zajímavá, ale vybavená zámecká kuchyně na závěr, byla dokonalou tečkou.
Po příjemném historickém zastavení jsme
se přemístili do středu města Čáslav, kde
následovala hodinová pauza na nezbytný odpočinek a občerstvení. Někteří zvlád-

do svých zahrádek a balkónů. Cestou domů jsme si mohli prozpěvovat „sláva nazdar výletu, nezmokli jsme…“ , protože
ačkoliv v předcházejícím období nás sužovala horka i lijáky, nám se vydařilo počasí přímo výletové.
Děkuji všem účastníkům za příjemně strávený den, paní řidičce za bezpečnou jízdu a budu se těšit někdy v budoucnu na další setkání.
Monika Krejčíková

Určitě se přijtte podívat a zasoutěžit si. Na vaši účast se těší
kolektiv Jakub klubu

Náš druhý výlet
pro seniory

Pro práci v Jakub klubu hledáme odborného pracovníka na 16 hodin týdně
od září 2007. Podmínkou je VŠ vzdělání sociálního nebo pedagogického směru, trestná bezúhonnost a vstřícný vztah
k dětem.
V případě zájmu nás prosím kontaktujete na tel. 731 402 371 nebo mailem
charita.prelouc@cbox.cz v době od 16. 7.
- 3. 8. 2007.
Zdenka Kumstýřová

Den otevřených dveří
a soutěží v Jakub klubu
Dne 3. 9. 2007 se v Jakub klubu bude konat den otevřených dveří a soutěží. Otevřeno bude od 9.00 - 11.00 a od
13.00 - 17.30. Srdečně zváni jsou nejen
děti a rodiče, ale i každý, kdo má zájem
se podívat jaké prostředí a služby klub
dětem nabízí. Možností smysluplného trávení volného času dětí v klubu je opravdu mnoho.
V klubu budou připraveny soutěže, za
které děti dostanou drobné odměny. Soutěžit můžete například hodem míčkem
do pusy šaška či lovením rybek na magnet. Na závěr proběhne soutěž v malování obrázků na téma „Co dělám nejraději“. Nejzdařilejší díla budou oceněna.

CHOLTICKÝ SEDMIBOJ
za účasti pěti škol (ZŠ Chvaletice, Heřmanův Městec a obě ZŠ Přelouč) proběhl 19. 6. 2007 v Cholticích. Děti soutěžily
v 7 atletických disciplínách. Naše družstvo vybojovalo pěkné 2. místo (za prvními Cholticemi), nejlepší umístění v kategorii
5. tříd získali Kryštof Rozsypal - 1. místo a Tadeáš Rozsypal - 2. místo.
Děkuji za vzornou reprezentaci školy!
Mgr. D. Nový
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FOTBALOVÉ LEGENDY BÝVALÉHO AFK PŘELOUČ
ODCHÁZEJÍ…
V červnových dnech se rozloučili občané blízkého Semína se svým spoluobčanem panem Josefem Vančurou, 84letým
otcem současného předsedy FK Přelouč
pana Josefa Vančury ml.
Josef Vančura senior se stal v letech
válečných významnou posilou místního
AFK, a to přestupem z nedalekých Řečan n/L. V důsledku omezení sportovních
soutěží v závěru válečných let bylo místní družstvo zařazeno fotbalovou župou
do II. Východočeské třídy. Po květnovém
osvobození bylo zcela logické, že prvořadým úkolem klubu bude nekompromisní boj o návrat do I. A třídy. Domácímu
AFK se to podařilo především dobrou
spoluprací s vedením místní vojenské
posádky, která povolila hostování v civilním klubu nováčkům, kteří měli nemalé
zkušenosti z vyšších soutěží. Např. z divizního Kolína přišel brankář Řimnáč
(původně Pražák) a obránce M. Bělina,
z Viktorie Žižkov Josef Rambousek, z Pardubic obránce Jar. Štorek, ze Sparty Krč
Dušek aj. Takto posílený kolektiv měl
postup do I. A třídy téměř zajištěn. Při
tehdejším hracím systému s 5ti útočníky bylo složení poválečného útoku téměř
legendární: Pepík Vančura - Jarda Veselý - Pepík Rambousek - Honza Psohlavec
- Zdeněk Bárta. Jejich střelecký potenciál by určitě přivedl i v současnosti do
ochozu stadionu početný dav milovníků
toho „kulatého nesmyslu“.
Škoda, že nejen pamětníci, ale i vzpomenuté fotbalové legendy z poválečných
let nás postupně opouštějí. Patří jim určitě právem tato malá vzpomínka.
František Hollmann

Zprava (bez akademických titulů): Pepík Tomiška, Pepík Juklíček, Mirek Večeřa,
Honza Psohlavec, Zdeněk Bárta, Pepík Vančura a Karel Novák.
Z uvedených hráčů je jediným žijícím Zdeněk Bárta v Praze

Ze setkání některých býv. hráčů AFK Přelouč v r. 1984
při oslavách 75. výročí založení klubu

OPRAVA K ČLÁNKU O PĚVECKÉM SBORU „J. B. FOERSTER“
V minulém čísle Roštu vyšel článek o zamyšlení nad další existencí smíšeného pěveckého sboru J. B. F. v Přelouči. Bohužel
došlo k chybě v popiskách k fotografiím, které samozřejmě patřily obráceně. Redakce se tímto omlouvá všem čtenářům.

Stav členů sboru v roce 1989
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OREL JEDNOTA PŘELOUČ
Českobratrská 90, 535 01 Přelouč

Orlovna Přelouč
V roce 1937 byla v Přelouči založena Orelská jednota. Do vínku jí byl dán
domek se zahradou. Přestavbou tohoto
domku byla vybudována nynější Orlovna
- sál, jeviště a několik dalších místností. Vlastníky Orlovny byly napůl Jednota
Orla a Lidová záložna, která vydělávala
peníze a na tělovýchovu finančně přispívala. Dosud žijící pamětníci vyprávějí
o aktivitách Orla, o cvičení v tělocvičně
a vystoupení pro veřejnost. Byl zde i činný divadelní kroužek Orla, který předváděl divadelní hry. V době války činnost
Orla i Lidové záložny byly utlumeny.
V roce 1949 polovinu Orlovny dostala Česká spořitelna a v roce 1950 polovinu dostal Sokol Přelouč. Nakonec ale
v r. 1955 celý objekt přešel na stát, konkrétně na Ministerstvo národní obrany.
Fyzicky objekt převzal místní Vojenský
opravárenský podnik, který Orlovnu adaptoval a vytvořil z ní Klub vojskového tělesa, zkráceně KVT - fungující až do r. 1991.
V r. 1991 pamětníci a další nadšenci
znovu založili a oživili JEDNOTU ORLA
v Přelouči a požádali o navrácení Orlovny. Dočkali jsme se celkem vstřícného
jednání VOP, ale problém byl v tom, že
druhou polovinu Orlovny, kterou původně vlastnila Lidová záložna, nebylo komu
vrátit. Nově Lidová záložna už nevznikla.
V r. 1992 nám byla oficiálně předána polovina Orlovny. Provedli jsme velkou rekonstrukci objektu. Město nám
půjčilo na opravu Orlovny 400 000,- Kč
s tím, že Orlovnu bude zdarma využívat
ZŠ Masarykovo nám. pro výuku tělocviku po dobu 10 let za úhradu pouze provozních nákladů. Od r. 1993 jsme již využívali bez omezení celou Orlovnu.
V r. 1995 podalo město Přelouč konkurenční privatizační projekt na druhou
polovinu Orlovny. K převodu na město
došlo až v r. 1998. Poté jsme požádali
o bezúplatný převod i druhé poloviny
budovy na Orla jednotu Přelouč. Po různých průtazích byla vypracovaná darovací smlouva, která byla realizována v roce 2004. Od tohoto data je celá budova
Orla jednoty Přelouč.
Kromě 4 družstev florbalu Orla jednoty Přelouč, která zde trénují, dále v Orlovně během roku jednou týdně hraje
kolektivní hry dalších 10 oddílů z Přelou-
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če. Dvě místnosti využívá Jakub klub za
nájem 1,- Kč / rok, pouze za provozní
náklady.
V současné době řešíme provozní
problémy.
Asi v roce 2000 při rozebrání podlahy o ploše asi 30 m2 v důsledku zvednutí parket jsme objevili pod podlahou

houbu. Přestala fungovat chatrná izolace podlahy z roku 1937 a začala pronikat zemní vlhkost pod podlahu. Následně každé 2 roky, kdy jsme vyměňovali
další a další část podlahy, se celá situace opakovala.
Na podzim loňského roku se začala
vzdouvat znovu podlaha v místech, kde
jsme ji měnili v roce 2000. Po poradě
s odborníky jsme dál nechtěli vyhazovat
peníze do nekonečného boje s houbou.
Zjistili jsme, že je napadeno veškeré
dřevo v sále i na jevišti, to jsou parke-

- IČO 65 66 65 93

ty, jejich podklad i obložení sálu. Při ponechání tohoto stavu je nebezpečí, že
houba může napadnout i půdní prostory a krov.
Začali jsme bít na poplach. Stavební
odborníci nám doporučili veškeré dřevo
ze sálu a jeviště odstranit, provést izolaci podlahy i všech zdí, dát nový beton
pod podlahu, položit novou podlahu,
obložení a jeviště. Přibližný rozpočet
činí asi 1,6 mil. Kč. Po dlouhých jednáních nám bylo nakonec na Ústředí
Orla v Brně přiklepnuto 500 000,- Kč,
200 000,- Kč použijeme z vlastních prostředků a o 200 000,- Kč jsme požádali zastupitele města Přelouče. Nepůjde
nám zafinancovat vše, co jsme měli v plánu. Nebude provedena podlaha a izolace v místnosti, kterou využívá Jakub klub,
a nedoděláme celé jeviště.
Rekonstrukci jsme naplánovali na
červenec až listopad 2007. Bourací práce chceme provádět svépomocí.
Věříme, že bude definitivně zlikvidováno ohnisko dřevokazné houby a že
v dalších letech se nám podaří celý záměr úpravy objektu dotáhnout do samého konce.
Na závěr bychom rádi poděkovali
Ústředí Orla v Brně a městu Přelouč za
finanční příspěvky, bez nichž by hrozilo zcela zavření Orlovny.
Jan Pultr

Inzerce

23

Historie

!

Pohledy do historie Přelouče
ULICE TŮMY PŘELOUČSKÉHO
Ta ulice je v samém srdci města a je nepochybně jednou z nejstarších. Svým tvarem připomíná ovál, který obtáčí jižní stranu Přelouče. Že starobylá ulice nezměnila svůj tvar ani svůj směr, lze zjistit z mapky, která
ukazuje rekonstrukci jednotlivých domů ve městě Přelouči počátkem 17. století (str. 186, dějiny města Přelouče I od autora Petra Vorla). Je zřejmé, že ani staletí polohu
ulice nezměnily, měnily se pouze domy - jejich architektura,
a v posledních letech některé z nich úplně zanikly. Naštěstí
nezaniklo jméno, které ulice získala počátkem 50. let minulého století spolu se „Sborem církve československé husitské“
v níž se sbor nachází na čp. 322. Prostřednictvím názvu ulice „Tůmy Přeloučského“ se jméno stalo součástí každodennosti pro místní obyvatele, i když bližší povědomí o osudech
a významu tohoto čelního představitele Jednoty bratrské je
mezi veřejností málo známé. Přibližme si proto osobnost tohoto významného českého teologa a sociálně zaměřeného
politika z přelomu středověku a novověku. Jméno Tůmy Přeloučského patří k našemu městu přinejmenším tak, jako např.
jméno slavného českého herce F. Filipovského.
Právě tento rok uplynulo 550 let od založení Jednoty bratrské, ke které se někdy po roce 1457 přidal učený muž pocházející z Přelouče jménem Tůma (Tomáš). V literatuře se
obvykle uvádí, že byl přeloučským rodákem, narozen v rozmezí let 1435-1440, ale pro toto tvrzení i jakékoli další údaje
o jeho původu a mládí neexistuje žádná opora v pramenech.
Za nejpravděpodobnější je považována časově nejbližší informace Jana Blahoslava (1523-1571), podle něhož byl bratr
Tůma původně „krejčím z Přelouče“ a převážně vlastní pílí
si osvojil vyšší vzdělání včetně latiny. Než se přidal k bratrské komunitě v Kunvaldu, působil tento učený muž zřejmě jako katolický kněz. Na sněmu Jednoty bratrské ve Lhotce u Rychnova nad Kněžnou na přelomu let 1467-1468 byl losem určen
k vykonávání kněžského úřadu. Tehdy se poprvé objevuje
v pramenech jeho jméno včetně přízviska „Túma Přelúčský“.
Po roce 1478 přesídlil na Moravu do Přerova, kde působil nejdříve ve starém kostelíku sv. Jiří a později v novém sboru. Byl
členem užší rady Jednoty bratrské a dočkal se roku 1499 i zvolení jejím biskupem. Dlouhodobě se těšil přízni a ochrany
pana Viléma z Pernštejna. V roce 1501 jako nejstarší biskup
převzal Tůma významnou funkci soudce, a tím se stal i hlavou Jednoty, kterou vedl až dozví smrti. Zemřel v Přerově
dne 23. února 1518, a zde byl také pochován.
Jaká byl Tůma Přeloučský osobnost?
Byl horlivým ochráncem Jednoty bratrské, na její obranu
vystupoval na veřejných disputacích, např. s kališnickým farářem Tomášem z Bělé u Přelouče. Hájil zájmy chudých, kteří trpěli povinnými robotami, poplatky a špatným zacházením
ze strany vrchnosti. Tůma byl podle bratří člověk upřímný, ne- Nerealizovaný barevný návrh okna v liturgické síni
okázalý a v jednání přímočarý, což bylo také příčinou jeho Sboru čsl. církve husitské v Přelouči s fiktivní podonepříliš dobrého vztahu k bratru Lukášovi Pražskému (asi biznou bratra Tůmy Přeloučského od akadem. malí1458-1528). V literatuře je zmiňován konflikt mezi starší ře Karla Skály, žáka prof. Vratislava Nechleby (1918a mladší generací bratří, kterého se Tůma od 90. let 15. stole- -1958), nar. 1908 v Praze - malíř podobizen, figuralista i krajinář. K. Skála ukonči akademii v r. 1945
tí aktivně účastnil.
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Jaké literární dílo po Tůmovi Přeloučském dochovalo?
Jeho dílo je svým obsahem jednak polemické a též přímluvné. Je psané převážně formou dopisů (cedulí) a svědčí o autorově sečtělosti a znalosti historických i současných, domácích i zahraničních událostí, navíc s jazykovým citem, projevujícím se lidově čistou češtinou.
Z jeho spisů si připomeňme:
Spis o původu Jednoty bratrské a o chudých lidech (1502)
Cedule bratra Šimona (1507)
Cedule bratra Tůmy Přeloučského panu Janu Kostkovi (1509)
Psaní bratra Tůmy , příjmením Přeloučského, panu Vilému z Pernštejna (1509)
K významným znalcům a propagátorům osobnosti a díla Tůmy Přeloučského patřil i evangelický farář
pan ThB Josef Záborský (1903-1976) - působil v Přelouči v letech 1943-1972. Proto lze citovat na závěr jeho slova o osobnosti a dílu Tůmy Přeloučského, která napsal do časopisu „Křesqanská revue“ (str. 56):
„Bratr Tůma, jako mravní a duchovní osobnost v našich dějinách je nevšedním zjevem nesobeckého
a pokojného, hluboce opravdového, vážného zbožného člověka, písmáka s živým, vnímavým smyslem pro
to, co se děje kolem ve společnosti, který se proto ve zmatcích doby vypracoval, v ní se dovedl dobře orientovat a jít neúchylně za velkým cílem, nehledaje přitom svých, ale vyšších věcí.“
Tůmovu osobnost městu Přelouči mohla připomínat i socha, která zde mohla stát od sochaře Vincence Makovského. Pan ThB. J. Závodský známý propagátor díla Tůmy Přeloučského se počátkem šedesátých
let minulého století pokoušel marně přesvědčit představitele města o postavení pomníku, jehož autorství
bez nároku na odměnu přislíbil jeho přítel, sochař Vincenc Makovský. Původní sochařův návrh na umístění pomníku místo tanku na náměstí tehdy nepřicházel ideologicky vůbec v úvahu. Nedošlo ani k realizaci barevného okna v liturgické síni Sboru čsl. Církve husitské v Přelouči s fiktivní podobiznou bratra Tůmy
Přeloučského od akad. malíře Karla Skály (1908-2001). Přesto zůstává Tůma Přeloučský symbolem, který
Přelouči patří.
Použitá literatura:
Josef Ledr - Dějiny města Přelouče n/L - r. 1926. PhDr. Petr Vorel CSc. - Dějiny města Přelouče díl I. Vlastivědná abeceda Dr. Pavla Theina - Zprávy. ThB. Josef Závodský: Theolog, příloha Křesqanská revue - r. 1957.
Klub přátel Pardubicka Fr. Hollmann - Opis dopisu přednosty id. odboru UR církve čsl. rok 1949.

Tyto domy v ulici Tůmy Přeloučského byly postaveny na přelomu 19. a 20. století
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE:
Zuzana Eliášová
ul. Na Krétě
Karel Hoffinger
ul. Tůmy Přeloučského
David Synek
nám. 17. listopadu
Adéla Vančurová
ul. Pražská

JUBILANTI:

Miroslav Hájek
ul. Na Vyšehradě

80 let

Stanislav Neubauer
ul. Kosmonautů

80 let

Lidmila Panchártková
ul. Čáslavská

80 let

Alžběta Pirožková
ul. Na Vyšehradě

80 let

Antonín Schytil
ul. Smetanova

80 let

Hedvika Vilímová
ul. Žižkova

80 let

Josef Kalous
ul. Gagarinova

75 let

František Zeman
ul. Tůmy Přeloučského

80 let

Petruše Pešková
ul. V Zahrádkách

75 let

Zdenka Rambousková
ul. Prokopa Velikého

85 let

Milan Březina
ul. Tyršova

80 let

Emil Čapský
Lohenice

86 let

PODÌKOVÁNÍ

PODÌKOVÁNÍ

Rádi bychom touto formou poděkovali paní Anně Kulakovské
i ostatním sestřičkám z „Komplexní domácí péče“ za příkladnou
a obětavou péči, kterou věnovaly
mému manželovi po celou dobu
jeho nemoci až do jeho smrti.
Děkuje rodina Pejřilova
a Vachkova, Klenovka

Chtěla bych vyjádřit poděkování paní Anně Kulakovské
a její agentuře za laskavou
a obětavou péči o mou matku v době její těžké nemoci.
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ZA CO JSME FRANTIŠKU FILIPOVSKÉMU ML.
VDĚČNÍ
Letošní XIII. ročník udílení „Ceny Františka Filipovského za dabing“, který se
uskuteční v Záloženské dvoraně v sobotu 15. září, bude nepochybně mimořádnou událostí. Vždyq právě v tomto měsíci - přesně dne 23. září - si připomeneme
sté výročí narození tohoto významného
umělce. Vždyq tento místní rodák a čestný občan našeho města patřil k nejosobitějším komikům českého divadla a filmu.
Skutečnost, že se letos může uskutečnit již XIII. ročník této slavnostní události v Záloženské dvoraně, je zásluha právě našeho jubilanta, kterému se podařilo
odvrátit záměr totalitního režimu přeměnit tuto budovu na Vyšší zemědělskou
školu. Učinil tak svým dopisem ze dne
17. 5. 1960 tehdejšímu vedení města.
Bylo to v době změny charakteru celé
naší společnosti a přijetí generální linie
výstavby socialismu v ČSR. V rámci intenzifikace zemědělské velkovýroby došlo
i k preferenci zemědělského školství v našem státě. A právě při této příležitosti se
objevil záměr zřídit v Záloženské budově
Vyšší zemědělskou školu. Proti tomu se
ohradila místní kulturní veřejnost a o pomoc byl neformálně požádán i František
Filipovský při jedné jeho návštěvě rodného města. A ten se obrátil osobním
dopisem na tehdejší představitele města. Vždyq realizace takového záměru by
znamenala náročnou vnitřní přestavbu
a ztrátu této budovy pro veřejnost.
S obsahem jeho emocionálního dopisu - ve zkrácené podobě - bych chtěl
naše čtenáře seznámit.
Vážení soudruzi,
navštívil jsem před několika dny své
rodné město Přelouč, kde jsem, jak asi
víte, vyrostl, prožil tu krásná studentská
léta a kde se ujalo semínko mého nynějšího povolání v úrodné půdě bohatého kulturního dění, jaké nemělo tehdy
obdoby v celém východočeském kraji.
Chápete tudíž, že stále mám žhavý zájem o všechno, co se v Přelouči děje,
zvláště dnes, kdy jsou pro rozvoj moderního života všech lidí a jejich měst tak
příznivé podmínky, jaké nikdy nebyly.
A tu jsem dostal informaci, která mne
doslova pobouřila. Je pravda, že v tzv.
záloženské budově má být zřízena zemědělská škola? Nechce se mi ani věřit,
že by se mezi Vámi našel někdo, kdo by
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takový nehorázný omyl připustil, nebo
dokonce podporoval. Jistě Vám neřeknu
nic nového, když Vám připomenu tyto
skutečnosti, které zamýšlený záměr činí
absurdním.
Takzvaná záloženská budova na náměstí má právě dnes všechny předpoklady k tomu, aby sloužila jako důstojný stánek, kde by mělo být soustředěno
všechno kulturní dění města i okolí z těchto důvodů:
a) Budova má v povědomí přeloučských
občanů slavnou tradici. Vždyg se tu
odbývala všechna divadelní představení ochotnická i profesionální na vel-

mi slušném a i dnes technicky vyhovujícím jevišti. Byly tu koncerty místní
filharmonie, školní i spolkové akademie, přednášky, hrála tu několikrát
Česká filharmonie pod Talichem, slavné České kvarteto, jak si namátkou
vzpomínám, světoví čeští mistři Heřman, Kocián, Kubelík, slavní pěvci
Karel a Emil Buriánové, E. Destinová, hostovali zde (a bylo to jistou výhradou Přelouče) slavní herci - dnes
národní umělci Nasková, Vydra, Karen, Steimar a Kohout, byla zde, jak
se pamatuji už od dětství, městská
knihovna, městské muzeum, budova
měla velkou tělocvičnu, pořádaly se
tu výstavy a všechna slavnostní shromáždění.
b) Sama stavba je dílem velkého umělce architekta Kříženeckého, postavena je v novorenesančním slohu, tedy
obdobně jako pražské Národní divadlo nebo Národní muzeu v Praze, tedy budova dnes už historicky cenná.
Vévodí celému městu a tvoří svojí jedinečnou siluetou profil města a dává mu ráz výstavnosti. Zatímco jiná
města se chlubí nákladnými a jistě
krásnými stavbami feudálů a slohovými kostely, má tu Přelouč právě tak
krásnou budovu, budovu reprezenta-

tivní, ale už od počátku svého vzniku
určenou kulturním potřebám veřejnosti, budovu, jakou nemají ani některá
krajská města.
c) Svými proporcemi a uspořádáním
vnitřních prostorů (vysoké stropy, bohatá vnitřní štukatura, reprezentativní schodiště, věžové prostory) se hodí
jen a jen pro kulturní a reprezentační účely a potřebám školy bez nákladných a znešvařujících úprav ani vyhovovat nemůže.
d) Tato ušlechtilá stavba má ideální polohu v úplném středu města, a je tedy přirozené, že se stane, nedojde-li
k zamýšlené akci, samozřejmým centrem všeho kulturního a politického
dění.
e) … Ponechte tedy tuto budovu jejímu
určení a pro zemědělskou školu najděte umístění v prostorách anebo
v přístavbě Hospodářské školy, čili
tam, kam skutečně patří. Budoucí pokolení by nám jistě tento omyl těžko
odpouštělo, jako my nikdy neodpustíme oněm chytrým měšganostům, kteří zbourali starou radnici a znešvařili náměstí ohavnou soudní budovou.
Zavazuji se pomoci Vám v tomto radou a pomoci ve věcech, o kterých se
domnívám, že jim rozumím. V pevné
víře, že zvítězí klidná úvaha a zdravý rozum nad eventuální byrokratickou umíněností, zdravím Vás všechny srdečně
Váš František Filipovský
Tolik tedy rozhořčený dopis přeloučského rodáka, významného divadelního, filmového, rozhlasového a později televizního umělce, populárního interpreta
v dabingu, ke zřízení zemědělské školy
v záloženské budově. Za tuto úspěšnou
intervenci patří Františku Filipovskému
upřímný dík nás všech.
Když se v letošních květnových dnech
začalo s úpravou městského parku v okolí busty jeho zakladatele, t. j. městského
správce pana Jana Dítěte, nebyl jsem
tímto zásahem příliš nadšen. Teprve nyní, když se po odstranění přestárlých stromů otevřel pohled na tuto architektonicky jedinečnou budovu i z východní stany,
pochopil jsem oprávněné rozhořčení Františka Filipovského.
František Hollmann
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
KNOPP, Guido
Atentáty na Hitlera.
Praha: Ikar, 2007.
SAUNDERS, Tim
Dieppe 1942: 2. kanadská divize: bojiště
Evropa.
Brno: Jota, 2006.
příroda
FLANNERY, Tim
Měníme podnebí: minulost a budoucnost
klimatických změn.
Praha: Dokořán, 2007.
jazykověda
VEČERKA, Radoslav
K pramenům slov: uvedení do etymologie.
Praha: Lidové noviny, 2006.

Pozvánka
Všichni návštěvníci, kteří zavítají do
knihovny o letních prázdninách, si budou moci prohlédnout výsledky výtvarné
soutěže nazvané „Nejkrásnější kabát pro
mou nejmilejší knihu“. Budete žasnout
nad fantazií dětí, které vyráběly přebaly
na své oblíbené knihy. Vystaveny budou
všechny soutěžní výrobky. Hodnocení proběhne v září 2007.
A na závěr si dovolíme popřát všem
našim čtenářům hezké léto, dětem krásné prázdniny a dospělým hodně odpočinku na dovolené. Těšíme se s vámi opět na
shledanou.
pracovnice Městské knihovny

Městská knihovna Přelouč
výpůjční doba o prázdninách
pondělí 8.00-12.00 13.00-18.00
středa 8.00-12.00 13.00-18.00

v červenci i v srpnu
bude pro čtenáře i nečtenáře
otevřena opět
letní čítárna za Záložnou,
přístupná z městského parku
(tato čítárna je bez obsluhy)
vždy v pondělí a ve středu
od 8.00 do 17.00 hodin

zěměpis
ŠPONAR, Tomáš
Objektiv má 20 let.
Praha: Česká televize, 2007.
KRÁSNÁ LITERATURA
COELHO, Paulo
Čarodějka z Portobella.
Praha: Argo, 2007.
REINEROVÁ, Lenka
Čekárny mého života.
Praha: Labyrint, 2007.
URBAN, Miloš
Mrtvý holky: 10 divných povídek.
Praha: Argo, 2007.
VIEWEGH, Michal
Andělé všedního dne.
Brno: Druhé město, 2007.
LÖHR, Robert
Šachový Turek: největší podvod století na
dvoře císařovny Marie Terezie.
Praha: Knižní klub, 2007.
SMITH, Wilbur
Řeka bohů 4. díl, Vnitřní oko.
Frýdek-Místek: Alpress, 2007.
VZPOMÍNKY
VOSKOVEC, Jiří
Korespondence 1. díl.
Praha: Akropolis, 2007.
PRO MLÁDEŽ
BORN, Adolf
Golem. Praha: Brio, 2006.
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Kulturní služby města Přelouče
ČERVENEC 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

POZOR!

6. července
pátek
16.30 hod.
Změna.
začátku
152 minut
7. července
sobota
18.30 hod.

98 minut
8. července
neděle
18.30 hod.

105 minut
13. července

POZOR!

pátek
16.30 hod.
Změna.
začátku

160 minut

HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ
USA-Harry Potter prožívá po smrti rodičů nepříliš radostné
dětství. Jako sirotek je vychováván svým přísným strýcem Vernonem, tetou Petunií a neustále otravován tlustým bratrancem Dudleyem.
mluveno česky mládeži přístupný

6 Kč
23

USA-Walter si díky své temné posedlosti číslem 23 udělá ze
svého idylického života peklo a psychická muka, což by mohlo
vést k jeho smrti, stejně tak jako ke smrti jeho milovaných.
Vše jen urychlí tajemná kniha Číslo 23, kterou dostal od své
manželky Agathy k narozeninám.
50 Kč
mládeži do 12let nevhodný

ROMING
ČR-komedie s Bolkem Polívkou a Mariánem Labudou od
tvůrců filmu Účastníci zájezdu.
Hrají: Bolek Polívka, Marián Labuda, Vítězslav Holub, Jean
Constantin, Vladimír Javorský, Oldřich Vlach, Corina Moise,
Eva Leinweberová a další.
70 Kč mluveno česky
mládeži přístupný

HARRY POTTER
A TAJEMNÁ KOMNATA
USA-po prázdninách se vrátí do kouzelnické školy v Bradavicích a nemá ani ponětí o tom, že mu hrozí smrtelné nebezpečí. Začínají se tam totiž dít prapodivné věci, při kterých tuhne
krev v žilách. Tajemná komnata se znovu otevřela...
mluveno česky mládeži přístupný

6 Kč

14. července PRÁZDNINY PANA BEANA
sobota
Velká Británie-svou neomezenou fantazii využívá k co nej18.30 hod.
komplikovanějším řešením těch nejjednodušších problémů.
Postup přináší řadu potíží, které lze charakterizovat jako sled
mimořádně nešcastných příhod, vždy triumfálně stojí jako vítěz - Bean, pravá filmová katastrofa.
90 minut
30 Kč
mládeži přístupný
15. července KRVAVÁ SKLIZEŇ
neděle
USA-Katherine při průzkumu malého města v Louisianě,
18.30 hod.
kde se objevují jevy ne nepodobné starozákonním ranám, objevuje věci, které věda nedokáže uspokojivě vysvětlit. Nezbývá
než proti temným silám, jež sužují město, použít to, co dosud
odmítala...
99 minut
50 Kč
mládeži do 12let nevhodný
20. července

POZOR!

pátek
16.30 hod.
Změna.
začátku

142 minut

HARRY POTTER
A VĚZEŇ Z ASKABANU
USA-dobrodružný, rodinný, mysteriosní. I třetí rok ve Škole čar a kouzel v Bradavicích bude plný překvapení a nebezpečí…
Hrají: D.Radcliffe, R.Griffiths, P.Ferrisová a další
mluveno česky mládeži přístupný

6 Kč

POZOR!

21. července PIRÁTI Z KARIBKU - NA KONCI SVĚTA
sobota
USA- období pirátů se blíží ke svému konci, ale dosud nebyla
17.00 hod.
vyřešena konečná rozepře. Will Turner se plaví na daleký východ, aby našel magické mapy, které mu pomohou najít
Změna.
skříňku Davyho Jonese a zachránit svého přítele Jacka Sparzačátku
rowa. Jacka zachrání, ale…
170 minut
70 Kč
mládeži přístupný
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22. července VDÁŠ SE, A BASTA!
neděle
USA-Daphne je matkou, jejíž láska nezná hranic. Vychovala
18.30 hod.
tři fantastické dcery - nemo- tornou, roztomilou Milly, poklidnou psycholožku Maggie a sexy, neuctivou Mae - tak, aby
z nich byly ženy, které touží mít každá matka. Jediný problém
je… že ony toho mají plné zuby.
102 minut
60 Kč
mládeži do 12let nevhodný
27. července HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
pátek
USA- Pronásledován nočními můrami, díky nimž ho jizva bolí
16.30 hod.
hůř než obvykle, Harry s povděkem uniká znepokojivým snům
Změna.
a s kamarády Ronem a Hermionou navštíví mistrovství světa
začátku
ve famfrpálu...
157 minut
mluveno česky mládeži přístupný
POZOR!

PRÁZDNINOVÉ PÁTKY V KINĚ

6 Kč

28. července ZODIAC
sobota
USA-film vypráví o řádění šílence, který nebyl nikdy dopaden
18.30 hod.
a který držel celý národ v osidlech strachu. Počet mrtvých,
kteří byli usmrceni jeho rukou, už asi nikdy nezjistíme. Jedno
je však jisté: mezi jeho oběti patří i ti, kteří přežili...
158 minut
50 Kč
mládeži do 12let nevhodný
29. července TERKEL MÁ PROBLÉM
neděle
Dánsko-animovaná černá teenegerovská komedie. Bláznivá
21.00 hod.
komedie o tajné lásce, „psychovrahovi“, železných tyčích, kanapi a přátelství na zkoušku. Terkel je žákem základní školy.
Trochu slaboch, ale jinak OK. Pozor - tento film není pro děti!!!
75 minut
65 Kč mluveno česky
mládeži do 15let nepřístupný

STŘEDEČNÍ KONCERTY
NA NÁMĚSTÍ
4. 7.

PŘELOUČSKÁ DECHOVKA
Vladimíra Kosiny

18. 7.

TECHNICS - skupina J. Pecky

25. 7.

FÉNIX - hard/heavy - Jičín
BACKSPACE - crossover - Přelouč

1. 8.

KAPŘI - rock/country - Kolín
(dopr. skup. V. Sodomy)

8. 8.

KAVALÉRIE - skupina J. Mifka

15. 8.

ŘEMEN - bigbít z Chlumce n. C.

22. 8.

VOLNOST TÓNŮ - poprock - Přelouč
CRIONIC - crossover - Přelouč

29. 8.

CHRPA - country skupina - Chrudim

ZAČÁTKY KONCERTŮ OD 19.00 HODIN, VSTUP ZDARMA
$ pokladna je otevřena vždy půl hodiny před začátkem prvního představení
až do ukončení posledního představení
$ zakoupené vstupenky si ve vlastním zájmu zkontrolujte, nemůžeme je vyměňovat ani vracet vstupné
$ pokud je u filmu uvedeno „mládeži nepřístupný“, je nutno prokázat věk
hodnověrným dokladem
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165 minut
4. srpna
sobota
21.00 hod.

100 minut

POZOR!

5. srpna
neděle
16.30 hod.
Změna.
začátku
86 minut

POZOR!

10. srpna
pátek
16.30 hod.
Změna.
začátku
182 minut
11. srpna
sobota
18.30 hod.

84 minut
12. srpna
neděle
21.00 hod.

USA-Jeden prsten vládne všem. Jeden jim všem káže. Jeden
všechny přivede, do temnoty sváže. Jeho moc ovládne každého, kdo po něm zatouží. Jen jediný mu dokáže odolat. Společenstvo devíti jej musí zničit.
mládeži do 12let nevhodný

6 Kč

HOSTEL II
USA-loňského roku vyděsil scénárista a režisér Eli Roth diváky
krvavým filmem Hostel, který se jako první film roku 2006
bleskurychle vyšplhal na čelní příčku žebříčků návštěvnosti.
O rok později se Roth vrací a vede nás ještě hlouběji do temných zákoutí lidské mysli.
mládeži do 18let nepřístupný

Velká Británie/USA-Zatímco její knihy těší generace dětí po
celém světě, Beatrix Potterová si svůj vlastní příběh držela
pečlivě pod zámkem. Miss Potter je okouzlující love story inspirovaná životem a láskou světoznámé spisovatelky Beatrix
Potterové.
mládeži do 12let nevhodný

DANNYHO PARŤÁCI 3

PÁN PRSTENŮ: DVĚ VĚŽE

31. srpna
pátek
17.00 hod.
Změna.
začátku
89 minut

USA-Lukas má radost z toho, že šlape do mravenišc. Stačí kapka čarovného lektvaru do jeho ucha a rázem je z něj kluk o velikosti mravence, kterého mravenci snadno odvlečou do mraveniště, aby tam byl odsouzen k převýchově.
mluveno česky
mládeži přístupný

USA- druhý díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož
cílem má být zničení prokletého Prstenu moci. Začíná tam,
kde první skončil. Po smrti Boromira a rozpadu Společenstva
se cesty jeho členů rozdělily...
mládeži do 12let nevhodný

6 Kč

VELKEJ BIJÁK
USA- pojednává o čtyřech ne až tak úplně malých sirotcích první z nich vychovává kurátor v Louvru (kde slídí také vraždící albín), druhému se podařilo utéct z mexických zápasů,
třetí právě jen tak tak přežila útok hadů v letadle a čtvrtý je
docela „normální“ příslušník „X-mutantí“ komunity.
50 Kč
mládeži do 12let nevhodný

HORY MAJÍ OČI 2

Nový Zéland/USA-nadchází čas rozhodující bitvy o přežití
Středozemě. Putování jednotlivých členů Společenstva prstenu
se dostává do poslední a rozhodující fáze.
201 minut
mládeži do 12let nevhodný

POZOR!

26. srpna
neděle
18.30 hod.

MISS POTTER

122 minut

17. srpna
pátek
16.30 hod.
Změna.
začátku

PÁN PRSTENŮ: NÁVRAT KRÁLE

1. září
sobota
18.30 hod.

97 minut
2. září
neděle
18.30 hod.

93 minut
7. září
pátek
21.00 hod.

6 Kč

ODSTŘELOVAČ

125 minut

USA-elitní snajpr je obviněn z pokusu o atentát na amerického
prezidenta. V nerovném souboji jedince proti systému se vydává ve stopách osamělých bojovníků, kteří museli zužitkovat
všechny své schopnosti k tomu, aby v téhle předem prohrané
hře přežili a zvítězili.
50 Kč
mládeži do 15let nepřístupný

19. srpna
neděle
17.00 hod.
Změna.
začátku
107 minut

ČR-roku 1609 umírá pražský rabín. Dva významní muži pospíchají k jeho smrtelné posteli. Dostanou polovinu talismanu, jehož opětné složení by držitele přivedlo k obrovskému
pokladu.
mluveno česky mládeži přístupný

POZOR!

92 minut

6 Kč

6 Kč

SPLÁCHNUTEJ
Velká Británie-hrdinou je rozmazlený myšák. Když se u nich
objeví kanálová krysa a dostane chuc na jeho místo, připraví
plán, jehož hlavní částí je spláchnutí Sida záchodovou mísou
zpátky do kanálu. Jenže kdo jinému jámu kopá...
mluveno česky mládeži přístupný

90 minut

30

25. srpna
sobota
18.30 hod.

KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU
Velká Británie/USA-pět dětských šcastlivců včetně Karlíka
nalezne Zlatý kupón v jedné z Wonkových čokolád a vyhraje
tak exkurzi do legendární výrobny sladkostí, kterou neměl ni
kdo šanci spatřit více jak 15 let.
mluveno česky mládeži přístupný

USA- Danny a jeho parta by se k tomu odhodlali jen z jednoho
důvodu - kdyby byl v ohrože- ní jeden z nich. Když majitel kasina podrazí Dannyho přítele a učitele Reubena, který je
kvůli tomu hospitalizován, Danny a jeho věrní opět spojí své
síly s cílem vyprázdnit jeho sejfy.
mládeži do 12let nevhodný

USA-v dějinách moderní hrůzy se najde jen pár filmů, které
zapůsobily na publikum tak silně jako kultovní klasika Wese
Cravena z r. 1977 Hory mají oči. Drsný, divoký a napínavý příběh
o rodinné dovolené, která se najednou změní v boj o holý život.
50 Kč
mládeži do 15let nepřístupný

18. srpna
sobota
18.30 hod.

24. srpna
pátek
16.30 hod.
Změna.
začátku
90 minut
POZOR!

Změna.
začátku

PÁN PRSTENŮ I.
- SPOLEČENSTVO PRSTENU

POZOR!

POZOR!

pátek
16.30 hod.

113 minut
8. září
sobota
17.00 hod.
Změna.
začátku
100 minut
POZOR!

3. srpna

MAHARAL - TAJEMSTVÍ TALISMANU

6 Kč

9. září
neděle
18.30 hod.
125 minut

MRAVENČÍ POLEPŠOVNA

6 Kč

TAJNOSTI
ČR-Julie má úspěšného a pohledného manžela, zdravou a chytrou dceru, práci, oddaného milence a tex dokonce i nový
dům, kam se celá rodina právě přestěhovala. Pod tímto spokojeným a klidným povrchem se skrývá mnoho tajemství,
která nebude možno skrývat donekonečna.
mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

PŘEDTUCHA
USA-Linda má nádherný dům, milujícího manžela a dvě rozkošné dcerky. Její život je perfektní až do chvíle, kdy dostane
zprávu, že její muž Jim zemřel při automobilové nehodě. Pro
oddanou manželku a matku je to to nejhorší, co si dokázala
představit.
mládeži do 12let nevhodný

BESTIÁŘ
ČR-film režisérky Ireny Pavláskové na motivy bestselleru
Barbary Nesvadbové. Danica Jurčová, Karel Roden a Marek
Vašut v hlavních rolích. Příběh mladé ženy, jejíž život pronikavým způsobem změní vztah se záhadným a neuchopitelným mužem.
mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

VRATNÉ LAHVE
ČR-aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení. Hrdinou
Vratných lahví je bývalý učitel Josef Tkaloun. Definitivně se
rozhodl opustit žáky, ale rozhodně se nehodlá smířit s pozicí
důchodce, trávícího čas na lavičce v parku...
mluveno česky mládeži přístupný

BAREVNÝ ZÁVOJ
Čína/USA-nejdelší cesta může vést mezi dvěma srdci. „Na
dvou lidech, kteří nalézají pokoru a učí se odpouštět jeden
druhému, je něco dojemného...“ Edward Norton
mládeži do 12let nevhodný

Přeloučský ROŠT

Sport

!

ODDÍL GYMNASTEK
T.J. SOKOL PŘELOUČ
se zúčastnil 21. 4. 2007 župního přeboru sokolské všestrannosti (gymnastika, plavání a šplh).
Výsledky:
Ilona Entová
Kristýna Hubáčková
Karolína Železná

2. místo gymnastika
(kategorie dorostenky)
2. místo gymnastika
(kategorie mladších žákyň)
3. místo šplh
(kategorie mladších žákyň)

12. 5. 2007 jsme se zúčastnili župního přeboru sokolské všestrannosti v atletice v Ústí nad Orlicí.
Výsledky:
Ilona Entová
Kristýna Hubáčková
Karolína Železná

3. místo ve všestrannosti
(kategorie dorostenky)
3. místo ve všestrannosti
(kategorie mladších žákyň)
3. místo v atletice
(kategorie mladších žákyň)

cvičitelka Zdena Šporková

Inzerce

7-8 / 2007
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Sport

RAGBY ŽENY
17. června 2007 se zúčastnily ženy
RC Přelouč turnaje „O SEDLČANSKOU
RŮŽI“ v Sedlčanech.
Nastoupily v této sestavě: J. Truncová,
L. Koterová, M. Fousková, M. Jelínková,
D. Havelková, S. Lipavská, M. Cichrová,
R. Lipavská, I. Čížková, I. Vysoká a nejmladší členka týmu A. Kučerová. Za kapitánku si zvolily I. Čížkovou.
Byly nalosovány do skupiny se Spartou, Petrovicemi a pořádajícími Sedlčany.
První zápas RC Přelouč - Petrovice
skončil výsledkem 5:10, když se Petrovicím podařilo skórovat v poslední minutě. Skórovala M. Cichrová.
V druhém zápase se Přelouč utkala
s mužstvem Sparty. Sparta byla jasným
favoritem. Utkání skončilo 0:31.
V třetím zápase zvítězila Přelouč 28:7
nad Sedlčany. Bylo to velmi pohledné
utkání. Za Přelouč bodovaly D. Havelková - 10 b., M. Cichrová 18 b.
Přelouč skončila ve skupině na třetím
místě a o páté místo se děvčata utkala
s týmem Zlína.
Zlín už nedokázal rozjetou Přelouč
zastavit a prohrál ve velmi hezkém a bojovném utkání 24:10. Bodovaly: M. Cichrová - 14 b., D. Havelková - 5 b., S. Lipavská - 5b.
RC Přelouč tedy skončil na pěkném
pátém místě. V tomto turnaji se zúročily
tréninky a bylo vidět zlepšení ve hře.
Výsledky:
RC Přelouč-Petrovice
body: M. Cichrová 5
RC Přelouč-Sparta
RC Přelouč-Sedlčany
body: D. Havelková 10
M. Cichrová 18

5:10
0:31
28:7

o 5-6. místo
RC Přelouč-Zlín
body: S. Lipavská
5
D. Havelková 5
M. Cichrová 14

24:10

Turnaj skončil pasivním skórem 57:58
Kdo by si chtěl zkusit zahrát ženské
ragby, tak se může přijít podívat na tréninky, které jsou ve středu a pátek od
18.00. Přijtte, budete vítáni.
Pavel Rocht Kohout
Robert Lipavský

OREL PŘELOUČ - oddíl florbalu
Přestože naše sportovní jednota nyní žije především chystanou rekonstrukcí podlahy a dřevěného obložení sportovního sálu včetně jeviště, kdy stávající
havarijní stav způsobený dřevomorkou
již znemožňuje její využití pro bezpečné
sportování, vrátíme se ještě alespoň pár
větami k zhodnocení uplynulé florbalové sezóny.
Jednoznačně nejúspěšnějším družstvem byly starší žáci. Přestože početně slabší než družstvo mladších žáků,
výkony během celé sezóny překonaly
veškerá očekávání. Jako nováček soutěže se umístit na sedmém místě z 16 zkušených týmů, to klobouk dolů! A to ještě
nebýt ztráty dvou výborně rozehraných
zápasů s celky ze 4. a 5. místa 24. února
v Jičíně, kdy jsme vedli dvakrát 3:1 a zápasy nakonec „jen“ zremizovali 4:4, skončili bychom pátí, hned za silnou čtyřkou
budoucích nadějí ligových celků. A co
už bylo úplně nad očekávání i dokonce
s celky z TOP 4 jsme odehráli vyrovnané
a napínavé mače.
Statistiky starších žáků: gólman - Láta Kopáč (19 zápasů, 60 gólů).
Obránci: Michal Pleskot (19 zápasů - 5 gólů + 2 asistence), Ríša Pulicar (17-1+3),
Ondra Janata (19-6+8), Honza Mencl
(14-1+3), Tomáš Minařík (12-0+2).
Útočníci: Martin Šetina (19-4+6), Tomáš
Blažej (19-24+10), Honza Pozler (19-17+
+7), David Verunáč (19-6+7), Marek Dlask
(14-10+5), Jakub Vyskočil (15-3+0), Jirka
Pokorný (10-4+7).
Vzhledem k tomu, že soutěž dorostenců, kam někteří ze starších žáků budou
už v příští sezóně patřit, není v této věkové kategorii na regionální úrovni dostatečně obsazená, budou naši kluci nastupovat rovnou za družstvo mužů v nejnižší
soutěži. V týmu tak vzroste konkurence
na jednotlivé posty, což jistě povede ke
zlepšení výkonů. Konečné 5. místo družstva mužů z 9 celků v soutěži je totiž nakonec zklamáním. Přestože jsme
se celou sezónu pohybovali na čele a bojovali i o postup, v rozhodujících zápasech jsme na konci sezóny neuspěli. Jakoby nám došla šqáva. Ono se taky není
co divit, když tréninková morálka rapidně upadala... Proto jen dobře, že mladí
dravci z první lajny dorostenců Orla budou chlapům tvrdě šlapat na paty.

Statistiky mužů: gólmani - Luboš Bednář (17-38), Pavel Makeš (5-27), Mirek
Kumstýř (2-11).
Obránci: Bohouš Lapka (24-16+17), Honza Fassel (23-5+11), Mirek Kumstýř (17-2+4), Jakub Raška (10-4+1).
Útočníci: Tomáš Hromádko (24-32+14),
Milan Koubek (22-24+17), Štěpán Chábera (21-11+8), Láta Jezdinský (20-9+3),
Jarda Hromádko (22-4+3), Honza Bureš
(14-3+3), Luboš Bednář (6-1+1), Tomáš
Blažej (4-1+1), Zbyněk Čapek (2-1+1).
Mladší žáci byli tak trochu v pozici
neplavce, kterého hodí rovnou do hluboké vody a snaž se! Bez zkušeností s pohybem a kombinací na velkém hřišti, věkově až na vyjímky o rok či dva mladší
než soupeři, to neměli kluci vůbec jednoduché. Vypořádali se s tím ale se ctí
a výkony v závěrečné třetině sezóny už
byly podle našich představ. Víc než pozice v tabulce (14-tí z 16 celků) potěšily závěrečné vyrovnané zápasy s celky
z 1. poloviny tabulky a i první sladká vítězství. Jen tak kluci dál!
Statistiky mladších žáků: gólmani - Josef Kumstýř (9-47), Dan Vosáhlo (6-41),
Václav Kumstýř (4-20).
Obránci: Péqa Boudyš (18-0+0), Rosqa Kmošek (17-1+1), Jirka Jezdinský (8-0+1), Vašek
Beneš (10-0+2), Petr Fejl (12-0+0), Jakub
Minařík (8-0+0), Ríša Pulicar (6-1+0).
Útočníci: Tadeáš Knížek (18-5+2), Dan
Ulm (18-5+3), Jarda Vanžura (12-7+0),
Honza Školník (16-0+3), Martin Frič (10-1+2), Milan Březina (7-2+2), Dan Hatala (9-3+1), Jirka Maček (5-1+0), David
Verunáč (5-2+1), Martin Šetina (5-1+2),
Honza Novotný (6-3+0), Venda Kubelka
(8-0+0), Vašek Kumstýř (4-0+1).
Na závěr bychom pak rádi, i jménem
našich sponzorů: Skupina ČEZ a.s., Stavební podnik Přelouč s.r.o. a firma Josef
Hejný, popřáli nejenom klukům našeho
oddílu ale všem dětem z Přelouče a okolí krásné a pohodové prázdniny plné zajímavých her a dobrodružství a nám dospělým pak skutečně odpočinkovou dovolenou. A kluci a chlapi nezapomeňte
i na svoji fyzičku - k tréninku na novou
sezónu se sejdeme (zatím ještě nevím
kde - dám včas vědět) už první týden
v září. Sledujte nástěnku u Orlovny a nově také u úřední desky Města Přelouče.
Mirek Kumstýř
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