Pøelouèský

kvìten

2007

ROT

5

8,- Kè

Pøítí èíslo: Èervnové èíslo Rotu vyjde v pátek 1. èervna 2007.
Uzávìrka pøítího èísla je 16. kvìtna 2007.

Inzerce

!

Mìstský úøad Pøelouè, Masarykovo nám. 25, Pøelouè

OZNÁMENÍ O VYHLÁENÍ VÝBÌROVÉHO ØÍZENÍ
Tajemník Mìstského úøadu Pøelouè
vyhlauje v souladu se zákonem è. 312/2002
o úøednících územních samosprávných celkù tato výbìrová øízení:

na obsazení 1 pracovního místa:

úøedník/úøednice

- oddìlení sociálnì právní ochrany dìtí
pracovní pomìr na dobu urèitou - zástup za MD
název odboru:
sociální odbor MìÚ Pøelouè
platové zaøazení pøi nástupu
platová tøída 9
Vekeré podrobnosti naleznete na webových stránkách mìsta,
pøípadnì volejte tel. 466 094 105.

TAXI
PØELOUÈ

(

Tomá Pokorný

2 vozy

723 887 997
Inzerce
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ZEMNÍ PRÁCE
A TRAKTOROVÁ DOPRAVA
Martin TOMAN

Inzerce

Bøehy, K Pile 34
535 01 Pøelouè

tel.: 602 165 268, 607 233 455
e-mail: martintomanbrehy@seznam.cz
PØEMÍSOVÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ
MATERIÁLU A PALET
l

VEKERÉ VÝKOPY VÈETNÌ PØÍPOJEK
K DOMÙM
l

ZÁKLADY STAVEB
- HLOUBENÍ A ZAVÁENÍ
l

POZEMNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
l

BAGROVÁNÍ BAZÉNÙ A JÍMEK
l

DOVOZ A PØEVOZ PÍSKU, TÌRKU, SUTI,
BETONU A JINÝCH MATERIÁLÙ
NABÍZÍM SPOLUPRÁCI STAVEBNÍM
FIRMÁM, OBECNÍM ÚØADÙM
I SOUKROMÝM OSOBÁM

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice
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Rada města Přelouče
Na 10. radě, která se konala 2. 4. 2007, se projednávalo umístění kanceláře Kulturních služeb města Přelouče.
V tuto chvíli jsou kulturní služby provizorně v 1. patře budovy čp. 27 (předtím byly umístěny ve „staré lékárně“, kde dnes
sídlí Městská policie) - tento prostor však nevyhovuje už z toho důvodu, že není bezbariérový. O tom, kde v tuto chvíli kulturní služby jsou, však neví spousta obyvatel. Nazávěr rada
uložila tajemníkovi, aby prověřil možnost přestěhování kanceláře kulturních služeb.
Dále rada schválila zařadit na projekt rekonstrukce Račanské ulice do úpravy rozpočtu. Zejména chodníky jsou v této
ulici velice využívány pro návštěvy lékařů, lékárny a v neposlední řadě domova důchodců.
Radní vyhlásili záměr na pronájem pozemků ke stánkovému prodeji u písníků Lohenice Mělice pro sezónu 2007.
Každoročně vypisuje město Přelouč výběrové řízení na obsazení míst určených právě ke stánkovému prodeji u písníků.
Zároveň město zajiš[uje parkování vozidel a osazení ekologických WC na hrázi mezi malým a velkým písníkem.
Jedním z nejobsáhlejších bodů tohoto setkání bylo představení návrhu studie severního obchvatu. Tento severní obchvat by byl problematický z několika hledisek - zaprvé je
v této oblasti železnice a Labe, tzn. že obchvat by musel být
veden právě mezi tratí a řekou. Dále bychom se museli dostat do předpokládané plochy umístění stavby přemostěním
přes železnici, kde by se zcela určitě jednalo o atypické řešení. Je vůbec potřeba platit za studii severního obchvatu?
Varianta jižní již svoji studii má. Každá z variant má svoje
pro i proti.
Rada města se sešla 16. 4. 2007. Jednalo o pořízení
regulačního plánu Přelouč-Klenovka. Na řešeném území je
v rámci regulačního plánu požadováno vymezení pozemků
pro individuální bydlení rodinného typu v samostatně stojících rodinných domech. Součástí řešení jsou plochy pro nezbytné komunikace a veřejné plochy zeleně.Toto území se
nachází na severním okraji Klenovky na místě stávajícího
třešňového sadu, v územním plánu je určeno jako funkční
plocha bydlení venkovského typu. Rada doporučila zastupitelstvu schválit pořízení tohoto regulačního plánu.
Dále byl na radě vyslechnut zápis z jednání komise bezpečnostní a dopravní, které se konalo 12. 4. 2007. Předmětem jednání byl rozbor dopravních nehod v nebezpečných
úsecích okresu Pardubice za rok 2006 zpracovaný Policií

Vážení čtenáři,
ptáte se proč je toto číslo našeho Roštu tak útlé?
Odpověm je jednoduchá. Bohužel nám hodně příspěvků bývá doručováno až několik dní po datu uzávěrky. A to
je problém. Kvůli článkům podaným po uzávěrce se musí
předělávat celá osnova Roštu znovu a znovu. Nezbývá tak
čas na přepis či pravopisné opravení těchto článků. I přes
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ČR. Dále se jednalo o doplnění signálu žlutého světla ve
tvaru chodce na světelném signalizačním zařízení na křižovatce Pardubická - Sladkovského - Račanská ze směru od Pardubic na nadjezd - a to z důvodu opakované žádosti občanů města.

Dalším bodem byla pravidla o tvorbě a použití Fondu na
reformu veřejné správy. Stále nevyřešenou otázkou zde zůstává prostorové zabezpečení výkonu činnosti městského úřadu.
Od roku 2003 bylo schváleno dočasné řešení - a to rozdělení úřadu na dvě části. Jedna část sídlí na Masarykově náměstí a druhá v budově Agra Bohemia. Kvůli řešení tohoto
problému byla zpracovaná projektová dokumentace ve dvou
základních variantách. Realizace ani jedné z nich však zatím nezapočala, a to z důvodu finančních. Z provizorního
umístění některých úřednických agend vyplývají dvě negativní skutečnosti. V první řadě to je znepříjemňování vyřizování úředních záležitostí cca 25 000 občanům ve správním
obvodu města - a to hlavně tím, že jsou denně posíláni z Masarykova nám. do budovy Agra Bohemia a naopak. Nelze tak
vyřídit všechny požadavky na jednom místě. Ve druhé řadě
jsou to zbytečné organizační problémy a finanční zatížení
jako např. vyšší náklady, špatná vnitropodniková komunikace, problémy s umís[ováním nových pracovníků… Z těchto a dalších důvodů je potřeba se rychle rozhodnout, která
z variant zpracované projektové dokumentace na řešení prostor bude lepší, a začít jednat. V neposlední řadě byl radě
předložen návrh zprávy o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2006.

několikeré výzvy nebyl termín uzávěrky dodržován. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že příspěvky, které přijdou po
uzávěrce, nebudou v tomto čísle uveřejněny. Samozřejmě
doufáme, že se příště přispěvatelé přizpůsobí datu uzávěrky
tak, abychom k tomuto kroku nemuseli přistoupit znovu.
Děkujeme za pochopení.
za redakční radu
Jiřina Hutlová
šéfredaktorka
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PARK U KINTERŮ A OBNOVA ZAHRADY
U ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Město Přelouč po mnoha letech začalo s obnovou veřejné
zeleně. Jako první byly zahájeny práce na parku v Hradecké
ulici a obnova zahrady u základní umělecké školy
Práce v parku u Kinterů jsou v plném proudu. Vzhledem
k tomu, že zde dříve stály kamenné domky s kamennými dvory, musel být tento podklad odstraněn. Poté bylo na místo navoženo cca 40 centimetrů nové půdy. V současné době je park
osazován novou vzrostlou zelení, byla opravena kamenná zídka a do prostřed parku zasazen žul „bludný kámen“ z lomu Zde-

Trh práce
na Přeloučsku
Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 3. 2007 evidováno celkem
869 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci březnu tedy činila v této oblasti 5,99 %. K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.
Holotín (33,33 %), Tetov (23,33 %), Sovolusky (13,43 %), Hlavečník (12,73 %), Vápno (12,38 %), Poběžovice (12,2 %), Zdechovice (11,8 %), Turkovice (11,11 %), Pravy (10,81 %), Jedousov
(10,26 %), Strašov (10 %). V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 5,27 %. V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti 4,56 % s celkovým počtem 4208 evidovaných uchazečů. Pro srovnání regiony: Pardubicko 4,44 %, Holicko 4,50 %
a Přeloučsko 5,99 %. Úřad práce Pardubice evidoval v okrese
k 31. 3. 2007 celkem 3004 volných pracovních míst. Na 1 volné
pracovní místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 1,4 uchazečů. Na Přeloučsku bylo k 31. 3. 2007 hlášeno na ÚP celkem
170 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem 5,1 uchazečů.
Michaela Hývlová
vedoucí pobočky
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chovice. Dále rozmístěny lavičky, upraveny cesty mlatovým povrchem a v neposlední řadě bude vyset travnatý porost. Toto
místo bude zanedlouho sloužit k odpočinku nás všech. Dokončením tohoto parku tak budeme zase o krok blíž k celkovému
zkrášlení našeho města..
Dále byla dokončena první etapa obnovy zahrady u základní umělecké školy, která tuto zahradu využívá pro mnoho akcí a doufáme, že se umění a příroda bude vzájemně snoubit
a celkový dojem bude podporou dobré výchově dětí.

INFORMACE
PRO ZAMĚSTNAVATELE:
Oznámení volného pracovního místa:
" oznámení volného pracovního místa (VPM) při osobním
kontaktu na ÚP Pardubice, Boženy Vikové-Kunětické 2011,
Pardubice, kancelář č. 28, 1. poschodí
" telefonicky: 466 751 144
" e-mailem: volnamista@pa.mpsv.cz
" faxem: 466 310 039
" pomocí internetu přes integrovaný portál MPSV. K využití tohoto způsobu oznamování VPM je potřeba, aby Vám byla
úřadem práce přidělena práva k údržbě VPM. Bližší informace o přidělení práv údržby VPM v přízemí ÚP (p. Vaňous)
tel. 466 751 178, nebo v nápovědě Integrovaného portálu
MPSV http://portal.mpsv.cz
Z důvodu možnosti kvalitnějšího výběru vhodných uchazečů
o zaměstnání doporučujeme při oznamování VPM uvádět podrobnější údaje o pracovních podmínkách, pracovní době, kvalifikačních požadavcích atd.
Oznamovaná VPM nesmějí obsahovat tzv. diskriminační prvky.

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace

Městská policie informuje
V současné době Městská policie Přelouč nabízí připojení objektů firem, podniků, obchodů, dílen, skladů, garáží, bytů a rodinných domů ke střežení na Pult
centralizované ochrany (PCO). Dále nabízíme monitorování těchto objektů (majitel je pouze informován o změnách na
stavu objektu a výjezd nebo kontrolu si
provádí sám nebo pomocí třetí osoby),
dále nabízíme výjezd po dobu 24 h denně k těmto objektům a následnou kontrolu stavu objektu, zajištění do příjezdu
majitele, nebo pověřené osoby.
Napojení na PCO je bum radiové: přenos je ověřován asi třikrát za minutu
mezi vysílačem a přijímačem a toto spojení je nejspolehlivější. Nevýhodou je pořizovací cena vysílače. Výhodou je spolehlivý přenos dat a již se neplatí žádné
poplatky jako při použití pevné telefonní linky nebo přenosu dat po mobilní telefonní síti.
Další typ napojení je přes pevnou telefonní linku: přenos je ověřován pouze
při změně stavu objektu např. (odemčení, zamčení, poplach a pravidelným testem jednou za 24 hod.). Výhodou jsou
odpadající náklady na pořízení vysílače,
antény, záložního zdroje. Nevýhodou je
nízká kontrola stavu objektu mezi ním
a PCO, dále nutnost pevné telefonní linky a s ní měsíční poplatky za paušál +
za odebrané impulsy (odemčení, zamčení, poplach, test jednou za 24 hod.).
Další typ napojení je pro naše seniory, kteří mají doma zařízení pracující také po pevné telefonní lince. Tito
mají u sebe jednoduché tlačítku (umístěné jako přívěsek na krku), a zmačknutím tlačítka v případě pádu, zdravotních
potížích nebo při návštěvě nezvaných
osob okamžitě k nim vyjíždí hlídka Městské policie, která má klíče od jejich domu či bytu a na místě poskytne první pomoc, přivolá záchranku, případně zadrží
nezvaného hosta. V současné době máme napojeno 7 osob a další se připravují. Toto zařízení je naše a těmto lidem
je bezplatně půjčujeme, montujeme, hlídáme je a zajiš[ujeme výjezd. O přidělení tohoto zařízení rozhoduje zdravotní
a sociální komise města Přelouče podle nutnosti a zdravotních obtíží každého
jedince.
Připravujeme: Rozšíření PCO o možnost přenosu pomocí mobilní telefonní
sítě GSM/GPRS.
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Přenos GSM je v podstatě obdobný
jako po pevné telefonní lince pouze se
pro přenos stavů mezi objektem a PCO
používá SMS. Výhodou je možnost napojení objektu, kde nelze zřídit pevná
telefonní linka, a nižší platby při porovnání ceny 1 SMS a jednoho vytočení místního volání po pevné telefonní lince. Nevýhodou je nízká kontrola stavu objektu
mezi ním a PCO.
Přenos GPRS je přenos z objektu po
mobilní telefonní síti, ale stavy nejsou
přenášeny pomocí SMS, ale zakryptova-

ným (zakódovaným), kanálem po internetové síti. Laicky řečeno mobilní sítí se
z objektu pošle stavová zpráva na zařízení, který ji pošle zakódovaným kanálem přes internet na PCO. U těchto zpráv
se, ale neplatí jako za jednu SMS 1,- Kč,
ale platí se objem přenesených dat v kb.
Za 1 kb přenesených dat se platí 0,03 Kč.
Celková výše nákladů při počtu kontroly
spojení mezi objektem a PCO jako u radiové sítě cca třikrát za minutu je potom
cca 40,- - 60,- Kč měsíčně. Výhody jsou
vysoká spolehlivost přenosu, malé pořizovací náklady. Nevýhodou je zajištění
stálé funkčnosti internetové sítě.
Závěrem bych Vás chtěl ještě
informovat o zařízení pro seniory totožné s tím naším popisovaným, který by
snad letos měla dodat pardubická firma
Radom s.r.o. Zařízení by mělo fungovat
stejně pouze zprávy by byly přenášeny
po mobilní telefonní síti. Výhody: levný provoz, nemusí ze zřizovat ani platit paušál pevné telefonní linky, platí se
v případě zmáčknutí tlačítka 1 SMS. Nevýhody: pořizovací cena cca 5-7 tisíc korun. Možnost zakoupení pro ochranu
kohokoliv, jak seniorů tak osob se zdravotním postižením. Pro tyto osoby provádíme střežení a zajištění výjezdů zcela zdarma.

!

V tomto článku jsem zhruba popsal
co můžeme obyvatelům Přelouče, integrovaným a smluvním obcím nabídnout
k ochraně jejich majetku a ochraně života a zdraví osob.Bližší podrobné a technické informace k nabízeným službám
Vám můžeme sdělit na telefonních číslech: 603 184 571, 736 607 098.
Jaromír Urban - zástupce velitele MP
správce PCO
Před výčtem událostí ještě statistické přehledy za uplynulý rok 2006.

Statistický přehled
všech operativních zásahů
a uložených blokových pokut
2006
Celkový počet událostí
3857
Přestupky zjištěné radarem
(překročení nejvyšší dovolené
rychlosti)
600
Ostatní dopravní přestupky
(zákazy stání, zastavení atd.) 1309
Přestupky proti veřejnému pořádku 209
Přestupky proti majetku
85
Přestupky proti občanskému soužití 43
Přestupky proti obecně závazné
vyhlášce
28
Odchyty psů, synantropní zvěř
+ ostatní přestupky v této oblasti 154
Alkohol za volantem
11
Zadrženo pachatelů trestné činnosti 25
Odstraněno vraků motorových
vozidel
17
Události zjištěné kamerovým
systémem
350
Nálezy, hlášení závad, pomoc
občanům, hledání pohřešovaných, výjezdy na poplachy
pultu centralizované ochrany 1026
Udělené blokové pokuty
261.400

PŘEHLED
FINANČNÍCH PROSTŘEDKU
ZÍSKANÝCH DO PŘÍJMU MĚSTA
2006
Pult centralizované ochrany 378.900 Kč
Veřejno-právní smlouvy
110.000 Kč
Blokové pokuty MP
261.400 Kč
Dotace ministerstva vnitra 300.000 Kč
Vybrané pokuty z oznámených
přestupků - doprava + veřejný
pořádek (náhrada škod),
odtah vozidel
305.300 Kč
CELKEM
1.355.600 Kč
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
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

sídlo:

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

Pozvání
na květnový
výlet
Rádi bychom tímto pozvali všechny
seniory na druhý příjemný výlet, který se
koná v úterý 29. 5. 2007.
Navštívíme společně zámek Žleby,
město Čáslav a jeho blízké okolí.
Program výletu:
9.00 hod.

odjezd autobusu z parkoviště u hotelu Sport (sraz
účastníků v 8.45 hod.)

10.00 - 11.00 prohlídka zámku Žleby
(vstupné 40 Kč v ceně
zájezdu)
12.00 - 13.00 individuální program ve
středu města Čáslav
13.00 - 14.00 návštěva Městského muzea Čáslav s expozicemi
zoologie, průmyslu, archeologie, historie a stylovými interiéry (vstupné 20 Kč
v ceně zájezdu)
14.30 - 15.15 zastávka v zahradnictví
Starkl, prohlídka a možnost nákupu z bohatého
sortimentu rostlin
návrat kolem 16.00 hod.

Doprava bude zajištěna malým autobusem Autoškoly Peml Přelouč.
Cena zájezdu,včetně vstupného, bude činit 150 Kč a bude vybírána při vstupu do autobusu.
Pojemte s námi a strávíme společně
příjemný den plný nezapomenutelných
zážitků a pohody.
Bližší informace a rezervaci získáte
po vytočení tel. čísla 731 598 912.
Autobus je opravdu malý, pouze 19
míst, proto na nic nečekejte a brzy zavolejte.
TĚŠÍME SE NA VÁS.
Monika Krejčíková

SKAUTI
pro veřejnost pořádají:

Filmový klub
FILMÁČ:
# každý rok 10 filmů, které stojí za vidění...
# každý měsíc 1 příběh, který má co říci...
# každý poslední pátek v měsíci možnost vychutnat si zajímavý snímek a třeba šálek čaje k tomu…
# každý promítací večer pádný důvod, proč nezůstat doma…
# každou vteřinu před stříbrným plátnem jedinečná příležitost dát průchod svým emocím...
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Skauti v Drážianech
V polovině dubna vyrazili skauti z Přelouče vlakem na víkend do Drážman. Cestou navštívili ještě Český Ráj a další místa. Díky využití výrazných skupinových
slev, stála celá dvoudenní akce včetně
dopravy, ubytování, jídla a vstupného
každé z dětí jen 250 korun.
Na akci spolu vyrazilo deset skautů
a skautek z Přelouče a Choltic. Zájem by
byl vyšší, ale většina z těch, co zůstali
doma, nemá cestovní pas.
Vyrazili jsme v sobotu 14. dubna ráno. Jeli jsme s několika přestupy a ve
vlaku hráli různé hry. Největší úspěch
měla hra Mafie, která cvičí komunikační a přesvědčovací dovednosti a všichni
se dobře bavili.
Do Drážman jsme dorazili po obědě.
Nejdříve jsme vyrazili do centra k nově
opravenému kostelu Frauenkirche, který
byl podobně jako většina Drážman rozvalen při bombardování za války a před
několika roky podle původních plánů znovu vystaven. Bylo zajímavé prohlížet si,
jak se téměř zcela rozvalené město znovu stává městem s řadou zajímavých historických staveb.
Prohlédli jsme si i některá další místa a zastavili se ve Zwingeru, kde byl rozchod a kdo chtěl si mohl dojít na někte-

rou z mnoha výstav, přehlídek a galerií.
Kdo chtěl mohl se kochat obnovenou
architekturou nebo blízkým parkem.
Večer jsme se vrátili přímým vlakem
do Liberce, kde jsme přespali na vypůjčené skautské základně. Ráno jsme se
vlakem přesunuli do blízkého Turnova.
Odtud jsme vyrazili do Hruboskalského

Kostel Frauenkirche,
který byl rozbombardován v únoru
1945 a obnovený v posledním desetiletí

!

skalního města. Na jeho kraji jsme se
zastavili v hradu Valdštejn. Hrad jsme
si prošli a hodně dětí ocenilo originální,
vtipný výklad průvodce o historii hradu
a Valdštejnech vůbec. Potom jsme svižně pokračovali dál. Podívali jsme se na
skalní útvary jako je Adamovo Lože a některé vyhlídky a pak jsme již museli kolem hradu Hrubá Skála pokračovat na nádraží, odkud nám jel vlak směrem domů.
Cestou jsme si v lese poblíž Stéblové udělali poslední zastávku s akční hrou
zaměřenou na rychlé schovávání a postřeh při pozorování.
A pak už opravdu domů. Nakonec bylo třeba se zamyslet, jak využívat mezinárodní akce častěji. V kombinaci s poznáváním Čech a využitím skupinových slev
to může být levná, jedinečná, všestranná
zkušenost.
Pavel Matouš

Naše výprava v centru DrážEan
na pěší zóně

Oslavy 750-ti let historie obce Lipoltice
Vydáte-li se z Přelouče jižním směrem,
po šesti kilometrech se vám otevře pohled na Lipoltice s nepřehlédnutelnou
kopulí věže kostela svatého Matouše. Ze
severu je vesnice chráněná pruhem lesa
s nejvyšším místem - Lipoltickou skálou
(297 m n.m.). Obcí protéká Lipoltický potok a v jejím blízkém okolí se nacházejí tři rybníky s půvabnými jmény Nečas,
Třešňovec a Rohlíček. Žije zde 388 vlídných a podnikavých stálých obyvatel včetně dvou osad - Pelechova s kouzelným
mlýnským rybníkem a Sovoluské Lhoty,
kde poklid lesa okolo vody užívají nejen
majitelé zdejších chat.
První nalezený písemný doklad o vesnici Lipoltice je z roku 1257, zaznamenaný v historické knize „Regina Bohemia“.
Ve vesnici najdete dvě prodejny, poštu, požární nádrž s moderní hasičskou
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zbrojnicí - zázemí, o které pečují zdejší
aktivní hasiči. Na fotbalovém hřišti se
naši fotbalisté úspěšně prokopávají okresním přeborem.
Víkend 16. a 17. června 2007 se v Lipolticích ponese v duchu oslav 750-ti
leté historie obce. Program začíná v sobotu 16. června v 10.30 hodin v sále
místního hostince zahájením oslav, jejichž důležitou součástí je sjezd rodáků
a přátel všech tří obcí. Odpolední zábavný a soutěžní program se bude odehrávat hlavně na fotbalovém hřišti. Navečer
opět v místním hostinci vystoupí divadelní soubor VICENA z Ústí nad Orlicí
s představením „Vra[ mi to pyžamo“ a od
osmé hodiny večerní si můžete zatancovat na taneční zábavě. Během dne bude
připraven doprovodný program - výstava
fotografií a materiálů dokumentujících

historii i současnost Lipoltic, Pelechova
a Sovoluské Lhoty, den otevřených dveří v základní a mateřské škole, hasičské
zbrojnici. Bude možné prohlédnout si
kostel svatého Matouše, odvážní mohou
zhlédnout okolí z věže kostela.
V neděli 17. června v 9.30 hodin bude sloužena slavnostní mše, během níž
vystoupí pěvecký sbor pana sbormistra
Kupky. Tečkou za oslavami bude poslední zápas sezóny, který sehrají naši fotbalisté od 17.00 hodin se Starými Čívicemi
na domácím hřišti. Přejme jim vítězné zakončení jarní části soutěže. Sobě přejme
hezké počasí a mnoho krásných zážitků
a setkání. Přijemte se podívat, všichni jste
v Lipolticích srdečně vítáni.
Ing. Jarmila Večeřová,
místostarostka obce
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Konference
MO ČRS Přelouč

Domov u fontány
Libušina 1060, 535 16 Přelouč, tel.: 466 959 166
(do 31.12. 2006 Domov důchodců Přelouč)

V neděli 15. dubna se v restauraci campingu Břehy konala konference zástupců MO ČRS Přelouč. Celkem 63 delegátů
zvolených na výročních schůzích v Přelouči, Bohdanči a Heřmanově Městci si vyslechlo podrobnou zprávu jednatele organizace p. Zářeckého o činnosti a hospodaření organizace v roce
2006. Kromě hodnocení plnění usnesení z minulé konference,
a s tím související činností výboru organizace za uplynulé období, obsahovala zpráva dále plnění jednotlivých položek finančního plánu roku 2006 a z něj následně vycházející rozpočet
organizace na r. 2007. Zprávu jednatele doplnilo vystoupení
předsedy dozorčí komise p. Danihelky. Komise v souladu se stanovami provedla ověření finančního výsledku organizace. Význam letošní konference byl především v tom, že v organizaci
by mělo dojít od prvního ledna příštího roku k několika zásadním změnám, z nichž je možno jmenovat zejména:
$ úpravu podmínek lovu na místních vodách
$ navýšení ceny za povolenku a úhrady za neodpracované brigádnické hodiny
$ zavedení prodeje hostovských povolenek na místní vody pro
rybáře jiných organizací, popřípadě cizincům
Tyto úpravy v činnosti organizace delegátům připomněl ve
svém vystoupení předseda organizace p. Zikl s tím, že jejich
podrobné vysvětlení i důvody, pro které musí být zavedeny, byly již předmětem jednání výročních schůzí v jednotlivých organizacích. Přestože uvedené výroční schůze navrhované změny
již neformálně schválily, rozběhla se na konferenci k tomuto
tématu poměrně bohatá diskuze. Z ní vyplynuly některé podněty pro práci výboru, na které, ač nejsou zahrnuty přímo do usnesení, by měl výbor pamatovat a v průběhu roku je ve své činnosti posilovat. V rámci konference bylo dále předáno ocenění
za dlouholetou práci a členství p. Kolesárovi. Dále předseda
poděkoval všem pracovníkům hospodářského odboru za dosažené výsledky v loňském roce. Schválením usnesení byla konference ukončena a oficiálně tak potvrzeny změny pro r. 2008.
ing. Jaroslav Posledník
místopředseda MO ČRS

hledá pracovníka (ci) na pozici

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Charakteristika vykonávané činnosti:
" zabezpečování základního sociálního poradenství
" zabezpečování základní sociální agendy včetně zajiš;ování standardní
dokumentace
" řešení sociálně právních problémů
" zajiš;ování a zpracování informací a odborných podkladů pro sociální
práci
" sestavování individuálních plánů uživatelů
" kontrola a hodnocení osobních cílů uživatelů

Požadavky:
" vysokoškolské vzdělání bakalář, obor sociálně právní nebo vyšší odborná škola nebo střední odborná škola, obor zaměřený na sociální
práci nebo sociální péči
" 3 roky praxe v oboru
" znalost problematiky Standardů kvality sociálních služeb
" samostatnost, schopnost vyjednávat
" práce na PC
" řidičský průkaz skupiny B
" nekuřák

Zákonné předpoklady:
" bezúhonnost
" odborná způsobilost
" zdravotní způsobilost

Náležitosti přijímacího řízení:
" přihláška s přesným označením výběrového řízení
" jméno, příjmení a titul uchazeče
" adresa uchazeče a telefonní spojení
" stručný strukturovaný životopis s uvedením profesních předpokladů
o odborných znalostech a dovednostech
" výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (případně čestné prohlášení,
že uchazeč požádal)
Přihlášky zasílejte na adresu Domov u fontány, Libušina 1060, 535 16
Přelouč. Kontaktní osobou pro jednání s uchazeči je paní Květa Bisumova,
tel.: 466 959 166. Místo a čas konání výběrového řízení Vám bude sděleno.

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

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚVČATA A KLUKY OD 1. TŘÍDY ZŠ
s názvem

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Termíny:

2. 7. - 4. 7. 2007

300,- Kč,

aneb

CESTOU NECESTOU

23. 7. - 27. 7. 2007

500,- Kč

Sraz účastníků bude každý den vždy v 9.00 hodin v Domě dětí a mládeže v Přelouči. % Odtud budou děvčata a kluci putovat
za pohádkami do okolí Přelouče. % Program se bude přizpůsobovat počasí. V případě špatného počasí bude pro děti zajištěn
program v DDM. % Návrat a odchod domů bude kolem 16.00 hodiny. Rodiče obdrží první den podrobný rozpis příchodů a odchodů - podle vlaků, autobusů.
Každé dítě s sebou musí denně mít: batůžek na záda nebo přes rameno (ne tašku nebo igelitku), pláštěnku, čepici, kapesník,
náhradní ponožky, sluneční brýle, turistickou obuv (ne sandály), plavky, ručník, jídlo na celý den, hodně pití, kapesné.
Přihlášky si můžete vyzvednout každý den od 8.00 do 16.00 hodin v DDM.
Přihlásit se musíte nejpozději do 22. 6. 2007, při odevzdání přihlášky zaplatíte i výše uvedenou cenu tábora.
Pedagogičtí pracovníci Domu dětí a mládeže v Přelouči
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Pohádka
Když jde kůzle otevřít
Ve středu 28. 3. 2007 zavítalo do Přelouče Hravé divadlo Brno a žáci 1. stupně ZŠ Masarykovo náměstí zhlédli v divadelním sále Záložny pohádku Když jde
kůzle otevřít.
Tuto známou pohádku zahráli dva
herci, kteří představovali mámu - kozu
- a zlého vlka, spolu s nimi hrály loutky - kůzlátka Lízinka a Bělohlávek.
A o čem pohádka byla? No přeci
o tom, jak máma koza šla do města nakoupit a nakázala kůzlátkům, aby nikomu neotevírala, hlavně ne vlkovi. Zlý vlk
se pokoušel ke kůzlátkům do domečku
dostat pod různými převleky - převlékl
se například za opraváře televize a klauna. A jak už to v pohádkách bývá, vše
dobře dopadlo, poslušná kůzlátka vlkovu lest prohlédla a do domečku ho nepustila.
Divadelní představení bylo spíše určeno těm menším dětem, ale větší zase
mohly obdivovat náročnou práci, kterou
je vodění loutek. Děti odměnily hezky zahranou pohádku potleskem.
Mgr. Dobroslava Cyroňová

Život dětem
Základní škola na Masarykově náměstí již několik roků spolupracuje s občanským sdružením „Život dětem“.

Sdružení věnuje finanční prostředky
na zakoupení přístrojů a technologií pro
dětská oddělení nemocnic a zařízení pečující o nemocné a postižené děti. Další informace lze nalézt na www.zivotdetem.cz.
V měsíci dubnu byl vyhlášen „Srdíčkový den“. Zakoupením reflexního pásku
v hodnotě 35,- Kč přispívali naši žáci od
1. do 9. tř. O organizaci prodeje se postarala děvčata devátých tříd.
Celkový výtěžek byl letos mnohem vyšší než v loňském roce - celkem 11 700,- Kč.
Ti, co přispěli, pomohli myšlence celé akce „... proměnit dětské slzy v dětský úsměv“.
Žákyně 9. tř.

Ve středu 18. 4. 2007 proběhlo na
hřišti FK Přelouč okrskové kolo v malé
kopané. Urputné souboje proběhly ve
dvou tříčlenných skupinách, jejichž vítězové se poté střetli o celkové prvenství,
další potom o konečné pořadí. Prvenství si zaslouženě vybojovali chlapci ze
ZŠ Řečany.
ZŠ Řečany
ZŠ Choltice
Gymnázium Přelouč
ZŠ Smetanova Přelouč
ZŠ Chvaletice
ZŠ Masarykovo náměstí Přelouč
Martin Bulušek, Bc.

Mc Donald´s cup
Za krásného slunečného počasí se ve
čtvrtek 12. dubna uskutečnil na přeloučském fotbalovém stadionu turnaj v malé
kopané školních týmů žáků 1. - 5. tříd.
Devět družstev celé dopoledne soupeřilo o postup do kola okresního a bojové
výkony mladých hráčů překvapily nejen
učitele, ale i přihlížející trenéry a rodiče.
Ačkoliv si naše družstva postup nevybojovala, velkým předstihem pro další ročník byly nejen výkony brankářů Petra Kratochvíla a Davida Tykvana, ale i hráčů
Jana Školníka a Michaely Hajnové.
Vítězství a postup si zaslouženě vybojovaly týmy ZŠ Smetanova ul. (mladší)
a ZŠ Choltice (starší).
PaedDr. Milan Souček

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

KURZ VITRÁŽOVÉ TECHNIKY
hra se skly
Ve čtvrtek dne 17. 5. 2007 od 18.30 do 19.30 se v domě dětí
uskuteční předvedení vitrážové techniky.
Ukázku předvede pan Jaroslav Nejedlý a zodpoví případné otázky
týkající se této techniky. Pokud zjistíte, že právě tohle je ta krása,
kterou byste chtěli umět, domluvíte si na místě kurz pro začátečníky.
V kurzu si vyrobíte jednoduchý šperk nebo drobnost do interiéru.
Přij[te se nezávazně podívat, jak taková krása vzniká a co všechno
se dá z kousků barevných skel vyrobit.
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Malá kopaná

Z HUDEBNÍ DÍLNY ŽÁKŮ
5. TŘÍDY:
PŘELOUČSKÁ HYMNA
Kde domov můj, kde domov můj?
Louky, lesy větrem šumí,
Ten obraz jen příroda umí!
Je to krásný světa kraj,
Přelouč moje, to je ráj!
Aneta Šindelářová
Kde domov můj, kde domov můj?
Řeka Labe teče tady,
Naší vískou jménem Valy.
Všude vůkol pole, les,
V každém dvoře štěká pes.
A to je ta krásná víska,
Víska Valy, domov můj!
Andrea Černíková
Kde domov můj, kde domov můj?
Labe nás tu obklopuje,
Každým rokem zaplavuje,
Za lesem je písník velký,
Ale vůbec není mělký.
Uprostřed je vesnice,
Jmenuje se Mělice.
Mělice, Mělice, to je krásná vesnice!
Barbora Kožená
Na Klenovce, tam je blaze,
Nemyslete, je tu i pěkně draze!
Krámeček tu nemáme,
Ale ptáky z lesa tady chytáme.
To je ta písnička česká,
Na Klenovce máme i jiná hesla:
Za vším tady jezdíme, ale sousedské
vztahy si držíme!
Petra Pospíšilová
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Vítání jara
V úterý 3. dubna 2007 proběhlo na nádvoří naší školy tradiční Vítání jara, koncert věnovaný především souborům všech
oborů školy. Velmi nás potěšilo, že i přes poměrně chladné počasí tuto akci navštívilo velké množství rodičů a příznivců školy. Během odpoledne se v prostoru před budovou vystřídaly
vstupy žáků tanečního oboru, pěveckých sborů Korálek a Roš[ák, dechového a tanečního orchestru i několika sólistů. Všem
účinkujícím i pedagogům děkujeme za pečlivě připravená vystoupení a návštěvníkům za báječnou a inspirativní atmosféru.
Petra Lojínová
zástupce ředitele

Postupem do ústředního kola byl oceněn i výkon dechového orchestru (dirigent Michal Chmelař), závěrečné klání proběhne 1. května v Litvínově. Do třetice zazářil i soubor literárně-dramatického oddělení (vedený Mgr. Zdeňkem Rumpíkem),
který se celostátního souboje zúčastní 1.-3. června v Hradci
Králové. Všem účastníkům a jejich pedagogům gratulujeme
k úspěchu, děkujeme za vynaloženou práci a přejeme mnoho
štěstí a dalších úspěchů.
Jana Bednářová
ředitelka školy

Stříbrné zpívání
Zpěv, potlesk i hlasité hurá znělo Kulturním domem v Holicích dne 11. 4. 2007. Konala se zde Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů, kam se i letos vydaly naše pěvecké
sbory Korálek a Roš[ák. Soutěžili jsme již podruhé, přesto tréma některé z nás překvapila. Všichni jsme se moc snažili, abychom si také něco odvezli. A nakonec se to povedlo. Korálek
i Roš[ák získal ve své kategorii krásné stříbrné pásmo. Doufejme, že příští rok naše hlásky třeba ještě vyzrají a budeme bojovat o mety nejvyšší.
Mgr. Michaela Drábková

Cizí řeč nám není cizí

Soutěže ZUŠ
V soutěžích základních uměleckých škol, které MŠMT vyhlásilo pro tento školní rok, zaznamenala naše škola řadu skvělých úspěchů. Jako první proběhla soutěž v oboru komorní soubory, ve které dva naše soubory získaly druhá místa v krajském
kole a flétnové trio ( Marie Ptáková, Alžběta Šmahová, Matěj
Hývl, pedagogické vedení Mgr.Jan Milde) se v celostátním kole v obrovské konkurenci 170 souborů umístilo na krásném
třetím místě.
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Ayo mama jangan mama marah beta. Co je to za řeč? Tak
takhle se tedy mluví v Indonésii. Naši zpěváci měli možnost
se indonésky trochu naučit. Společnost Kintari foundation nás
požádala o spolupráci při organizaci akce Barvy života pro
Indonésii, která proběhla 14. 4. 2007 v Praze. Zúčastnily se jí
děti z pěveckého oddělení a ze sborů Korálek a Roš[ák. Zpěváci spojili své síly a naučili se dvě indonéské písně, které jeli předvést na slavnostní koncert. Poznali, jak se v Indonésii
tančí, zejména děvčata obdivovala krásné tamější kostýmy.
Celá akce byla věnovaná dětem v Indonésii. Výtěžek ze vstupného a prodeje drobných předmětů poputuje do nejchudších
oblastí na školní potřeby a oblečení. I když jsme se vrátili domů pozdě večer, děti si odvezly mnoho krásných zážitků i s malým dárečkem z exotické země.
Mgr. Michaela Drábková
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Přeloučské školství

Vážení rodiče, milé děti,
hledáte smysluplné využití volného času
a ještě něco víc???

NABÍZÍME VÁM VÝUKU
PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008
KDO JSME? Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice ... neboli místo, kde se hraje, kreslí, tančí, vypráví, směje se,
vymýšlí, realizují sny ... a vyučuje.
KDE JSME? Ulice K.H.Máchy 325, Přelouč, kousíček od nádraží.
CO VÁM MŮZEME NABÍDNOUT? Příjemné a inspirativní prostředí, vlídné, kamarádské a ochotné pedagogy, smysluplné využití volného času, naprosto individuální přístup, respekt
k osobnosti žáka a jeho dosavadním znalostem, možnost individuální, skupinové a kolektivní výuky, možnost zapůjčení hudebního nástroje zdarma, příprava na vyšší typy uměleckých škol, účast
na soustředěních, soutěžích, festivalech a přehlídkách, slavnostních koncertech a dalších akcích školy, účast na zahraničních zájezdech a výměnných pobytech, zajišPujeme i výuku na odloučených
pracovištích v Cholticích, Chvaleticích, Zdechovicích, Řečanech
a Břehách.

HUDEBNÍ OBOR Rozvíjí zábavnou formou hudební talent
dětí od nejútlejšího věku. Formou individuální nebo skupinové
výuky vyučujeme zpěv, hru na klavír, varhany, keyboard, akordeon, housle, kytaru, bicí a veškeré dechové nástroje. V rámci každého nástroje žák navštěvuje i hodiny hudební teorie. Ve škole
také velmi úspěšně pracují tři pěvecké sbory (Korálek pro nejmenší, RošPák pro větší a Mezzoforte pro úplně největší), dechový a taneční orchestr a rozmanitá komorní seskupení.

!

VÝTVARNÝ OBOR

Napomáhá rozvoji výtvarného cítění
a myšlení. Ve škole je malířský ateliér a keramická dílna s novou
pecí. Během studia žáci vyzkouší objektovou a akční tvorbu, kresbu, malbu, fotografii a řadu kombinovaných technik, od školního
roku 2007/2008 otvíráme třídu se specializací na keramiku. Žáci navštěvují výtvarné, keramické a sochařské dílny a pravidelně
prezentují své práce na školních i mimoškolních výstavách. Řada
našich žáků pokračuje ve výtvarném studiu na školách vyššího typu - uměleckých, grafických, pedagogických a technických.

TANEČNÍ OBOR Rozvíjí chuP dětí k pohybu a tanci, napomáhá zdravému fyziologickému vývoji, koriguje drobné vady v držení těla a pomáhá lepší koordinaci těla. Ve škole se děti seznámí
s tancem klasickým, lidovým a současným. Žáci tanečního oboru
se zúčastňují řady velmi oblíbených zájezdů a výměnných pobytů.
Výuka tanečního oboru probíhá i v dopoledních hodinách v mateřských školkách.

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Žákům poskytne základy jevištní mluvy a pohybu na „prknech, která znamenají svět“,
v rámci studia projdou žáci i speciální hlasovou výchovou. Mají
možnost hostovat v profesionálních divadlech, jezdí na exkurze
do známých divadelních souborů i mimo republiku a navštěvují
vybraná představení.

KDY PROBÍHÁ VÝUKA? Každý den od září do června v odpoledních a podvečerních hodinách. Rozvrh hodin respektuje vaše požadavky.
KDY PROBĚHNOU TALENTOVÉ ZKOUŠKY A ZÁPIS?
V týdnu od 4.do 8.června v odpoledních hodinách, popřípadě
kdykoli do 28.6.2007 v budově ZUŠ, nebo nás kontaktujte telefonem na čísle 466 958 700, e-mailová adresa:zus@prl.czn.cz
Těšíme se na vás!

Jana Bednářová, ředitelka školy

Základní škola praktická v Přelouči
Návštěva knihovny
Měsíc březen vždy patřil knize nebo nověji internetu. Navázali jsme na tuto tradici a v půlce března jsme navštívili
Městskou knihovnu v Přelouči. Přivítala nás paní knihovnice
L. Havlová. Představila nám několik výpravných encyklopedií.
Poutavě vyprávěla o zemětřesení v Japonsku a o rozličných
druzích automobilů.
Po úvodní části jsme se rozprchli po knihovně a sami listovali ve svých oblíbených publikacích. V dnešní přetechnizované době je zastavení u knížky vždy přínosem. Některé děti
při odchodu vykřikovaly, že se odpoledne staví znovu.
žáci 1. třídy a E. Urbanová, tř. uč.
Základní školy praktické v Přelouči

Exkurze
Nedávno žákyně 8. a 9. ročníku navštívily krejčovství paní Vladimíry Filipové v našem městě. Majitelka firmy se nás
hned u vchodu velice ochotně ujala a provedla nás všemi
prostory nevelkého provozu. Vysvětlila nám, jakou práci její
zaměstnankyně na různých strojích rozmístěných po dílně provádějí. Zodpověděla též všechny naše dotazy, které se týkaly
práce v dílně i oboru švadlena. Odcházely jsme odsud s mno-
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ha novými dojmy a chtěly bychom paní Filipové poděkovat za
to, že nám umožnila prohlídku krejčovství.
Jarmila Machačová
Žákyně 9. ročníku ZŠ praktické Přelouč

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Přijměte pozvání na 3. ročník
krajské výtvarné soutěže Duha,
na téma JARNÍ PROBUZENÍ,
pořádané ZŠ praktická Přelouč.
Tuto výstavu můžete zhlédnout
v měsíci květnu v prostorách Občanské záložny
v PO-PÁ 8-12 hod. (nebo při akcích v Záložně)
O víkendu po tel. domluvě se správcovou Záložny
paní Bláhovou (mob.: 608 670 376)
Jarmila Housová, ZŠ praktická Přelouč
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Pohledy do historie Přelouče
JAK BYL MĚSTSKÝ ŠPITÁL V 16. STOLETÍ FINANCOVÁN
O tom, jak byl městský špitál v 16. století financován, mluví kniha Dějiny města Přelouče I autora Petra Vorla.
Městská obec představovala jako právnická osoba zvláště ve druhé polovině 16. století významný podnikatelský subjekt. Městskou radu tvořilo na přelomu středověku a raného novověku obvykle dvanáct konšelů s přibližně ročním funkčním obdobím. Do poloviny
16. století byl konšelskému sboru nadřazen rychtář, který dohlížel nad prosazováním zájmů vrchnosti.
Jeden z konšelů, pověřený
správou obecní pokladny
býval obvykle označován
jako „hospodář městečka“.
Podrobnější záznamy jsou
k dispozici po roce 1560.
V té době se příslušníci
dvanáctičlenného konšelského sboru po měsíci střídali ve funkci purkmistra
- ten po dobu své funkce
zajiš[oval běžný chod úřadu a svolával konšelské rady. Nejváženějšímu z konšelů, který vykonával v daném funkčním období purkmistrovský úřad jako první, a který přebíral městskou pokladnu od předchozího konšelského
sboru, náleželo čestné označení „primátor“ či „primas“. V Přelouči bylo užívané až po roce 1560. Pod finanční správu
tehdejší městské rady spadalo několik položek, formálně uvedených
jako tři různé „počty“(účty) : počet obecní, počet zádušní a počet špitální. Peněžní hotovost byla uložena pohromadě v obecní pokladně
v radničním sklepě. Každoroční vyúčtování bylo běžným pravidlem.
První konkrétní písemná zmínka o „městském počtu“ v městečku
Přelouči pochází z roku 1547. Nejjednodušší položkou představovalo hospodaření v rámci tzv. špitálního účtu. Příjmy městského špitálu
nebyly nikterak velké. Základ tvořil podíl odúmrti, náležící špitálu od
roku 1548. Jediný špitální majetek představovalo políčko, darované
s naturální dávkou roku 1551 rytířem Davidem Střelou z Rokyc ze
sousedního statku Štěpánov. Tato nadace byla mylně považována za
datum založení špitálu. V Přelouči již původně charitativní organizace existovala - první písemná zmínka o ní pochází z roku 1546.
Ostatní příležitostné dary přicházeli v podobě peněžní či podílů na
usedlostech, případně prodej svršků po lidech zemřelých ve špitále.
Darovaný dobytek byl pronajímán místním hospodářům. Počátkem
17. století již do této příjmové položky plynul nájem z osmi špitálních
krav najímaných ročně za libru vosku. I přes poměrně nízký pravidelný příjem zůstávala na kontě přeloučského špitálu relativně velká
peněžní hotovost, nebo[ výdaje na údržbu budovy, na skrovnou stravu chudákům, případně na jejich pohřeb, představovaly jen minimální položku.
Z roku 1628 se dochoval sumární přehled výsledků hospodaření
městské pokladny. Městské finance netvořila jen městská pokladna,
ale i několik evidovaných rozpočtů uvedených společně s městskými
penězi - jedním z nich byla i aktiva špitálu. Z prostředků, kterými špitál disponoval bylo přispíváno na výživu a ošacení
obyvatel špitálu a na žebráky. Ve skutečnosti sloužil (coby právnická osoba) jako malý peněžní ústav, který i po deseti
válečných letech (po Bílé hoře) stále nakládal slušným majetkem.
Marcela Danihelková
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Pohledy do historie Přelouče
„POKLADY“ V NÁDRAŽNÍ ULICI
V první třetině dvacátého století reprezentovala město svými výstavními domy Nádražní ulice. V poměrně krátkém časovém období v ulici směrem od nádraží k městu byly postaveny domy rozmanitých slohů. Dnes bychom některé z nich
již marně hledali. Nenalezneme zde zdobený segmentový štít vily „Marie“ čp. 449 (stojí vedle nádražního hotelu), ani renesanční okna nádherné „Maglenovy vily“ (dnes LŠU). Za uplynulých sto let svou podobu v této řadě domů nezměnila
pouze Divišova vila čp. 192. Na druhé straně ulice v letech 1910 až 1927 byly původní domy zbourány. Na jejich místech
nyní stojí domy čp. 886 (bývalá Agra), čp.
268 (dnes OÚNZ) a obytný dům čp. 276.
Tyto tři domy nechala postavit firma s názvem - F. CHVOJKA - PŘELOUČ, ZÁVOD NA TOVÁRNÍ VÝROBU A STAVBU
SAMOČINNÝCH NAPAJEDEL A CEMENTÁRNA.
Nárožní dům čp. 886 (dnes s modrou fasádou) nápadně připomíná lázeňský dům
v Lázních Bohdaneč od architekta Josefa
Gočára vytvořený v kubistickém slohu. Nádražní dům čp. 886 v Přelouči se řadí svým
tvaroslovím k dynamickému principu kubistické architektury k tzv. krystalickému
kubismu. Útvary se lomí většinou v tupých
úhlech, blízkých tzv. diamantovému řezu.
Promodelovávají celé plochy a štíty, prostorové ztvárnění dostává mříže a jiné doplňky. V roce 1910 poci[ovali někteří mladí architekti potřebu hledat si vlastní
cestu. Architektonický kubismus je specificky českým fenoménem, osobitým domácím vkladem do fondu 20. století. Architektura uplatňovala kubismus pouze čtyři roky 1910-1914, po první světové válce zaniká.
Firma Stanislava Chvojky, která nechala
tento vyjímečný dům postavit byla založena roku 1903 - dle živnostenského listu, vydaného
Okresním hejtmanstvím v Pardubicích dne
1. 10. 1903 pod č. j. 216/49. 899/03. V r. 1911
byla protokolována na základě dřívějšího živnostenského listu, protože byl předstižen rozsah jejího živnostenského oprávnění. V roce
1941 žádal pan Chvojka o nový živnostenský list pro tovární výrobu, v němž po stránce
osobní uvádí: Narodil jsem se v Bezděkově
u Choltic čp. 7 dne 24. 4. 1881, nyní přísluším
do Přelouče Kramářovy ulice (Nádražní ulice)
čp. 268 (dnes OÚNZ) jsem držitelem živnostenského listu, vystaveného v Přelouči, dne
21. 12. 1918 pod číslem 10. 231, znějící na
závod pro výrobu a stavbu samočinných napajedel a cementárna.Moje firma jest pod jménem F. CHVOJKA-PŘELOUČ,…
Prospekty, kterými firma nabízela spolehlivost, svědomitost a rozumnost, výstižně vyjadřovaly skutečné logo firmy se
sedmdesáti zaměstnanci. O rodině Chvojkových je známo, že založili nejen dobrou a poctivou firmu, ale že se také opravdu o své zaměstnance starali. Za druhé světové války podporovali finančně rodiny těch, jejichž otcové byli v koncentračních táborech. Téměř není známo, že pomáhali také účastníkům skupiny Silver A (s nimi je spojena Ležácká tragedie).
Rodina věnovala velkou peněžní částku na stavbu renesančního evangelického chrámu Páně v Přelouči. Mnohými dalšími činy se tato rodina zapsala do povědomí místních občanů.Důkazem jejich činnosti v Přelouči je dosud fungující firma
a domy, které nechali postavit pro sebe a své zaměstnance. Většina lidí, kteří v těchto domech pracovali nebo se léčili
po roce 1948 ani netušila, jak draze zaplatila tato rodina za to, že uměla podnikat…
Marcela Danihelková
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JSOU PŘELOUČSKÉ „HRČÁKY“ OPRAVDU NADĚJÍ PRO „KANÁL“?
Realizace splavnění Labe z Chvaletic až do Pardubic vstupuje nepochybně do závěrečné fáze. Svědčí o tom četné novinové příspěvky v poslední době, a to jak sympatizantů, tak
i odpůrců této gigantické stavby. Kdo má pravdu, to bych ponechal odborníkům.
Mne, coby laika a místního patriota, daleko více pobavilo
to odborné zdůvodnění výstavby „kanálu“ nebo-li „stupně Přelouč II“. Například v Pardubickém deníku ze dne 22. 2. 2007
v článku „kanál přírodu nezničí“ autora /kf/ zdůvodňuje šéf
Ředitelství vodních cest České republiky ředitel Miroslav Šefara variantu stavby plavebního kanálu přes Slavíkovy ostrovy
zachování unikátní lokality-tzv. „Labských hrčáků“ na středním
toku Labe. Tyto „hrčáky pak obchází plavební kanál v délce
3 150 m. V uvedeném článku poněkud záhadná informace, že
„Plavební kanál obchází úsek labských hrčáků po levém břehu…“ Přiznám se, že jako místní rodák a pamětník jsem pojem přeloučských „hrčáků“ uslyšel poprvé. V Přelouči se této
lokalitě vždy říkalo „V proudech“ a následné tišině „Pod proudy“. Na těchto „Proudech“ není z geologického hlediska nic
unikátního, neb vznikly regulací Labe počátkem 20. století,
tj. odkrytím zeminy v nepůvodním labském řečišti. Považuji proto zdůvodnění ředitele M. Šefary za poněkud neš[astné. Lokalita „V proudech“ nebyla příliš vhodná pro neplavce. Její pravobřežní splavení v 50 cm vlnách bylo místní omladinou vždy
hodnoceno s uznáním, plavba se musela uskutečnit jen jejím středem, nebo[ levý okraj měl vírovou tendenci zpětného
proudu do tišiny. Někdy zde musel zasahovat i Jarka Kurka
z „Rybárny“ se svou „štechrovkou“ a pomoci tak tonoucím se
neználkům.

Co se týče označení „Labských hrčáků“, existoval tento pojem v původní labské lokalitě jen v Pardubicích, a to před regulací Labe a výstavbou nového zdymadla po 2. světové válce.
Jako důkaz uvádím plánek trati populárního vodáckého závodu „Pardubické tři řeky“ z let 2. světové války. Tra[ vedla od
bývalé klubovny ČVK po Labi do ústí Chrudimky, dále po Chrudimce k mlýnu, odtud přenos lodí do Haldy. Dále proti proudu
Haldy k jezu na Loučné, poté do Labe a přes labské „hrčáky“
k cíli klubovny. Zánik pardubických „hrčáků“ překvapivě žádný protest u veřejnosti ani ochránců přírody nevyvolat. Nabízí se otázka, zda nový pojem přeloučských „hrčáků“ není jen
nostalgickou vzpomínkou na ty zaniklé v Pardubicích.
Osobně bych hlavní důvod výstavby palebního stupně „Přelouč II“ spatřoval v požadavku na zvýšení podhledové podmostní výšky do budoucna, nebo[ současných 18 téměř stoletých vodních staveb na Labi od Pardubic do Mělníka mají
stejné parametry velikostí plavebních komor: délka 85 m, šířka 12 m, hloubka nad záporníkem v 13-ti případech 3 m, v 5-ti
případech 3,5 m. Při realizace navrhované varianty plavebního
kanálu dojde pravděpodobně v letním období k nedostatku
vody v původním labském řečišti, navíc dojde i ke zrušení vyústění Neratovského potoka (struhy) od Střídně se skluzem
u limnigrafu (domečku) pod elektrárnou a jeho novém zaústění do starého řečiště včetně Švarcovy zůstávají.
Jak už jsem v úvodu uvedl, posouzení nutnosti výstavby
této gigantické stavby přísluší odborníkům. Pro naše město
a jeho občany bude případné obětování rekreační oblasti „Slavíkových ostrovů“ pro toto, by[ potřebné vodní dílo, příliš velkou obětí.
František Hollmann

VYSVĚTLIVKY:
K - klubovna ČVKP
OP - občanská plovárna
TP - turistická plovárna

Plán závodní tratě „Pardubické tři řeky“

PODĚKOVÁNÍ
Město Přelouč děkuje
za věcný dar pro Hippoterapii,
který věnovala firma Krtkův ráj.
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POZVÁNÍ DO POLABÍ
Takto se nazývá nové CD nedávno
vydané občanským sdružením Kmochova hudba Kolín, ale současně může sloužit k pozvání na připravovanou velkolepou hudební akci tohoto hudebního
tělesa do krásného přírodního kulturního areálu „Na Hradech“ v obci Žáravice na Přeloučsku. Mnohý občan si položí otázku proč tam, kde to je a co že
hudba z Kolína? Je na to velmi jednoduchá odpověm: po několika velmi zdařilých akcích v Přelouči - jako bylo vystoupení při oslavách výročí morového
sloupu a zejména po dvou velmi hodnotných adventních koncertech, se žáravičtí hasiči rozhodli využít stálé popularity „Kmochovky“ pro „oblažení duše“
našich spoluobčanů všech věkových kategorií při pořádání koncertu v krásném

lesním prostředí ležícím za humny obce Žáravice. Kdo sice možná slyšel, ale
nebyl v tomto kulturním areálu, se při
návštěvě musí sklonit před trvalým úsilím občanů udržovat mnoho desítek let
toto centrum kultury v tak kvalitním stavu pro současnost i budoucnost. Příležitost každému dávají pořadatelé dne
27. května od 15 hodin. Vedle duchovní pohody bude postaráno i o pohodu
materiální zajištěnou dobrým občerstvením. Areál je dostupný z obce za budovou místního hostince. Pro motorizované
návštěvníky bude cca 100 m od areálu zřízené parkoviště. Pro kulturní veřejnost se širším spektrem hudebního
žánru je třeba připomenout, že „Kmochova“ nemá v repertoáru je polky, valčíky či pochody, ale tak jak vyjádřila na

!

vydaném CD, uspokojuje posluchače všemi žánry a proudy. Konec konců zmiňované CD si budou moci návštěvníci
zakoupit i v místě konání za pouhých
190 Kč. Pořadatelé touto cestou děkují všem sponzorům, kteří podpoří tuto
akci. Vstupenky budou k dispozici mimo okruh pořadatelů i v Kulturních službách města Přelouče a též v předprodeji města Lázně Bohdaneč od počátku
měsíce května. Pro ucelenou informaci
je k tomuto kulturnímu dění potřeba
oznámit další skvělou akci, kterou připravuje ZUŠ Přelouč spolu s Kulturními službami města Přelouče, a to připomínku, že mezi námi žil vynikající
hudební pedagog, skladatel a dirigent
pan Stanislav Polanský, na jehož počest
proběhne ve dnech 15. až 17. června
festival Polanského Přelouč. Podrobnosti budou zveřejněny v červnovém čísle
Roštu.
Ing. Václav Moravec

POMOC PŘI PROBLÉMECH S DROGAMI NABÍZÍ OD ÚNORA
V PARDUBICKÉM REGIONU OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LAXUS
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LAXUS PŘEVZALO
V PRŮBĚHU PRVNÍHO ČTVRLETÍ VŠECHNY SLUŽBY URČENÉ UŽIVATELŮM DROG
A JEJICH BLÍZKÝM.
OD ÚNORA FUNGUJÍ NA ÚZEMÍ KRAJE TERÉNNÍ PROGRAMY A KONTAKTNÍ CENTRUM,
OD ZAČÁTKU DUBNA TAKÉ AMBULANTNÍ
CENTRUM V PARDUBICÍCH.
Občanské sdružení Laxus nabízí od února letošního roku
v Pardubickém regionu širokou nabídku služeb uživatelům drog
a jejich blízkým. Sociální a zdravotní služby převzalo o.s. Laxus
po ukončení služeb o.s. KHK.
Jako první služba byly na začátku zavedeny v pardubickém regionu Terénní programy. Tato služba je určena aktivním uživatelům tzv. tvrdých drog aplikovaných injekčně. Prioritou služby bylo zajištění výměnného injekčního programu,
který je v současné době poskytován převážně v Pardubicích,
na zavolání klientů však realizují terénní pracovníci výjezdy
i do vzdálenějších míst regionu. Uživatelé drog mohou pracovníky TP kontaktovat v Pardubicích ve všední dny v odpoledních hodinách v lokalitách sídliš[ nebo u hlavního nádraží.
Poznají je podle žluté tašky přes rameno. Výjezd do regionu
je možné si telefonicky domluvit na číslech 774 626 301
a 774 626 302 (telefony jsou zapnuté ve všední dny 9 - 21 hodin). Ve středu jsou pracovníci pravidelně na výjezdu ve Svitavách.
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Další službou důležitou pro obyvatele celého Pardubického
regionu je Ambulantní centrum. To je určeno uživatelům drog,
kteří jsou motivováni ke změně životního stylu, dále gamblerům, ale také osobám blízkým, tedy hlavně rodičům a partnerům, kteří chtějí svému blízkém pomoci a nevědí jak. Ambulantní centrum nabízí poradenství a ambulantní léčbu. V rámci individuálního nebo rodinného poradenství mohou získat
klienti AC jednorázovou radu, podrobné informace o problému, zorientovat se v možnostech pomoci. Další službou je
zprostředkování kontaktů na návazné instituce v síti sociálních služeb a pomoc při nástupu do ústavní péče. Kromě poradenství a zprostředkování kontaktů poskytuje zařízení také
ambulantní léčbu. V tomto případě klient pravidelně dochází
podle dohody a svých možností do ambulance a s terapeutem řeší problémy, které užívání drog přináší. Ambulantní centrum bude otevřeno od dubna do konce května v úterý, středu a čtvrtek mezi 9.00 a 18.00 hod., od června bude otevřeno
od pondělí do pátku od 9.00 až do 18.00 hodin. Návštěvu je
vhodné předem telefonicky domluvit na č. 466 265 207 nebo
na e-mailové adrese ambulance.pardubice@laxus.cz.
Všechny služby o.s. Laxus jsou poskytovány zdarma a anonymně.
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE:

Zdenka Hlubučková
ul. Za Fontánou

86 let

Michala Březinová
ul. Na Krétě

Jaroslav Janeček
ul. Sluneční

86 let

Adriana Slavíková
ul. Jarošova

Josef Beran
Klenovka

87 let

Anna Malá
ul. U Rybníčka

90 let

Božena Vítkovcová
nám. 17. listopadu

91 let

STŘÍBRNÉ SVATBY:
JUBILANTI:
Danuška Boureanu
ul. Studentská

75 let

Oldřich Moravec
ul. Pardubická

75 let

Vladimír Šlechta
ul. Popova

75 let

Černí Karel a Hana

ul. Karla Čapka

Myškovi Michal a Věra

ul. Přemyslova

PROČ NEPRODAT NEBO NEZBOURAT DIVIŠOVU VILU?!
V dubnovém čísle Roštu vyzdvihl architektonický význam Divišovy vily pro
město Přelouč pan Hollmann. Vím, že je
dnes vážným ekonomickým problémem
pro zastupitele. Ale jsem s mnoha svými generačními vrstevníky přesvědčena
o morální povinnosti uchovávat hodnoty našich předků a napravovat chyby našich předchůdců.
Divišova vila byla věnována Přelouči
rodinou, která významně ovlivnila v prvé
třetině 20. století kulturní a společenskou
činnost v Přelouči. Pan Diviš - ředitel cukrovaru, inicioval prostřednictvím významného českého architekta Kříženeckého
pýchu města - Občanskou záložnu, dle
jeho návrhu si nechal postavit vilu a evan-
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gelická církev překrásný kostel. A k těmto stavbám, my potomci, máme závazek
- pečovat o ně. Obzvláště, když Divišova vila byla věnována městu pro kulturní účely. Dala by se využít mnoha dalšími účely duchovního rázu. Nejen jako
muzeum, kde bychom se mohli seznamovat s významnými osobnostmi našeho regionu, které vynikajícími výsledky
své práce přinášely hodnoty celému národu, a od nichž by mohla mládež získávat chu[ a odvahu k práci pro příští generace. Je jich celá řada. Jen namátkou
ve 20. století: ze Semína Gočár, z Kladrub Matějíček, ze Břehů Jakeš - o nichž
ví celý svět. A My Přeloučáci víme kdo
to byl prof. Pleskot, ing. Zeman, prof. Di-

viš? A to nejsou zdaleka všichni, kteří od
nás někde nějak roztočili kola.
Nemáme výstavní síň pro výtvarníky,
občany a hlavně mládež, aby se učila
vnímat výtvarno. Byla by zde vhodná síň
pro přednášky i pro činnost pěveckých
souborů. A to je jen namátkový výčet.
Hlavní důvod je uchovat městu kulturní památku, v níž by pro generace bylo bohaté využití. A to nám musí stát
i za to velmi obtížné shánění finančních
prostředků na renovaci tohoto krásného
dědictví.
Stanislava Klapková
předsedkyně
Klubu rodáků
a přátel města Přelouče

Přeloučský ROŠT
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
WHYMANT, Robert
Stalinův špion. Richard Sorge a jeho tokijská špionážní rezidentura.
Praha: Naše vojsko, 2007.
dějiny
NYKL, Hanuš
Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska.
Červený Kostelec: P. Mervart, 2006.
zahrádkářství
VLAŠÍNOVÁ, Helena
Zdravá zahrada.
Brno: Era, 2006.

ŠŤÁHLAVSKÝ, David
Německo mezi řády.
Praha: Radioservis, 2007.
KRÁSNÁ LITERATURA
BERÁKOVÁ, Zora
Konec hodokvasu. Historický román.
Praha: Mladá fronta, 2007.
BRDEČKOVÁ, Tereza
Slepé mapy.
Praha: Odeon, 2006.
životopisy
CIBULA, Václav
Kateřina Neumannová. Moje tři zlata.
Praha: Slávka Kopecká, 2006.

RÖLLKE, Frank
Orchideje.
Praha: Vašut, 2007.
zeměpis, vlastivěda
FEŘTEK, Tomáš
Křížem krážem po českých horách pěšky
i na kole.
Havlíčkův Brod, Fragment, 2007.

BOWKER, Gordon
George Orwell.
Praha: Lidové noviny, 2006.
SKLENÁŘ, Karel
Bohové, hroby a učitelé. Cesty českých
spisovatelů do pravěku.
Praha: Libri, 2003.

PRO MLÁDEŽ
JAROLÍMKOVÁ, Stanislava
Co v učebnicích nebývá, aneb, Čeští panovníci, jak je (možná) neznáte.
Od Sáma k Ludvíku Jagellonskému.
Praha: Motto, 2006.
BRYCZ, Pavel
Kouzelný svět Gabriely.
Praha: Meander, 2006.
Jitka Křídlová

Mìstská knihovna Pøelouè
Vás zve
k návštìvì výstavy

JELENA PTÁKOVÁ

OBRAZY
21. 5. - 29. 6.
v èítárnì Mìstské knihovny

Kulturní služby města Přelouče
připravují tradiční prázdninové koncerty na náměstí v Přelouči.
Zájemci, kteří máte chuC rozšířit řady účinkujících kapel
i o Vaše vystoupení přihlaste se do 15. 6. 2007
na t.č. 607 531 780 p. Reichman

Kulturní služby města Přelouče
zajistily přátelské hostování divadelního souboru KLICPERA Chlumec nad Cidlinou,
který v Občanské záložně v sobotu 25. května v 19.00 hodin vystoupí
se stále vyprodanou komedií

SUGAR

nastudovanou podle filmového scénáře

Někdo to rád horké.
Jsou divadelní představení a filmy, které ani po letech neztrácejí nic ze svého kouzla a vtipu a jejichž
zápletky nás dokáží stále znovu a znovu přivádět do toho zvláštního stavu, kterému říkáme dobrá nálada, nebo jednoduše - pohoda. Jedním z takových děl je bezesporu film „Někdo to rád horké“, v němž
režisér Billy Wilder svěřil hlavní role nezapomenutelnému trojlístku herců: Lemmon-Curtis-Monroe. Film
i divadelní muzikál v podání těch nejlepších herců zhlédly celé generace diváků snad po celém světě.
Kolektiv nadšenců v Chlumci nad Cidlinou v r. 2006 u příležitosti otevření jejich nového divadla po jednom
úspěšném představení v divadelní klubovně: jeden z kolegů v tom slastném opojení z právě skončeného
představení předvedl brilantní výstup, v němž se přestrojil za ženu. Zakončil ho slovy: „Nikdo není dokonalý“. A vzniklo toto představení, které je stále vyprodáno a jehož hostování se musí pro velký zájem
plánovat s velkým časovým předstihem.
Vstupné 120 Kč. Předprodej vstupenek od čtvrtka 10. května v kanceláři KSMP, v kině a INFAK Přelouč.
Předpokládáme velký zájem a doporučujeme si vstupenky zajistit včas.
Objednávky vstupenek přijímáme od úterý 2. května.
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Kulturní služby města Přelouče
KVĚTEN 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
4. května
pátek
20.00 hod.

PAT GARRET A BILLY THE KID

USA-po letech se znovu setkávají dva legenProjekt 100
dární pistolníci. Jenže ten stojí každý na opačné straně zákona... Zatímco Billy The Kid zůstal psancem, Pat
Projekt 100 Garrett dávno pochopil, že tato éra skončila a postavil se na stranu zákona.
122 minut
60,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný
5. května
sobota
17.30 hod.

105 minut
6. května
neděle
17.30 hod.

138 minut
11. května
pátek
20.00 hod.

142 minut

GHOST RIDER
USA-jeho prokletí se stalo jeho sílou. Je tomu už dávno, co
hvězdný motocyklový kaskadér Johnny Blaze uzavřel smlouvu
s náblem, aby tak dokázal ochránit lidi, ke kterým má nejblíže
- svého otce a dětskou lásku Roxanne.
70,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

KUPEC BENÁTSKÝ
Itálie/Lucembursko/Velká Británie/USA-slavná a nadčasová hra
Williama Shakespeara sleduje dramatické i komické zvraty osudu a štěstěny skupiny křesPanských šlechticů, kteří se zadluží židovskému lichváři.
50,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

BABEL
Mexiko/USA-jsme zvyklí mluvit o hranicích pouze jako o místech,
ale ty opravdové hranice jsou ve skutečnosti uvnitř nás samých.
Film ukazuje na biblické podobenství, kde podle Starého Zákona
potrestal Bůh opovážlivost stavitelů slavné věže zmatením jazyků.
50,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

20. května
neděle
17.30 hod.
20.00 hod.

100 minut
25. května
pátek
17.30 hod.

103 minut
26. května
sobota
17.30 hod.

77 minut
27. května
neděle
20.00 hod.

131 minut
12. května
sobota
16.00 hod.

STAROPRAŽŠTÍ HELIGONKÁŘI
ŠTĚPÁNA KOZÁK
Tříhodinové pásmo staropražských lidových písniček interpretovaných sedmi hudebníky a světoznámým repertoárem jako je
Ta naše písnička česká apod.
Vstupné 70 Kč.

1. června
pátek
17.30 hod.

113 minut
12. května
sobota
20.00 hod.

114 minut
13. května
neděle
20.00 hod.

123 minut
18. května
pátek
17.30 hod.

95 minut
19. května
sobota
17.30 hod.

137 minut
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GOYOVY PŘÍZRAKY
Španělsko-film Miloše Formana. Příběh se odehrává v roce 1792,
kdy Goya nastoupil na španělský královský dvůr jako dvorní
malíř. Je založen na vztahu Goyi a jeho múzy Ines.
70,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

2. června
sobota
17.30 hod.

POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL

91 minut

Velká Británie-příběh filmu se začíná odvíjet v okamžiku, kdy
čerstvě vystudovaný skotský lékař Nicholas Garrigan odlétá do
Ugandy. Od návštěvy exotické země si slibuje vzrušující zážitky,
romantiku a radost z toho, že může pomáhat tam, kde jej lidé
opravdu potřebují.
50,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

MOST DO ZEMĚ TERABITHIA
USA-adaptace celosvětově úspěšného bestselleru Katherine Patersonové, koprodukovaný předními filmovými studii Walt Disney
Pictures a Waldem Media, která se nedávno podepsala pod celosvětově úspěšným kinohitem Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň.
60,- Kč mluveno česky
mládeži přístupný

ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
Německo-kde je moc neomezená, soukromí nic neznamená. Debut Floriana Henckela von Donnersmarcka který, s pomocí historiků a lidí s vlastními zkušenostmi z komunistické NDR
vzbudil pozornost filmového publika působivými a uznávanými
krátkými filmy.
50,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

3. června
neděle
17.30 hod.

102 minut
8. června
pátek
17.30 hod.

104 minut
9. června
sobota
17.30 hod.

VRATNÉ LÁHVE
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... Láme rekordy v návštěvnosti a kdo viděl, chce jej navštívit znovu.
70,- Kč mluveno česky
mládeži přístupný

RANDE MĚSÍCE
USA-vyhlášená kráska supermarketu se rozhodne, že půjde na
rande se zaměstnancem měsíce. Dva největší rivalové - flákač
a dříč - spolu začnou soupeřit o lákavou odměnu…
50,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

PAST NA ŽRALOKA
Korea/USA-malý bezstarostný rybí kluk se s rodiči přestěhuje
na nový korálový útes. Jeho život se změní, když mu tátu a mámu chytí do rybářské sítě. Od ten se o sebe musí postarat úplně sám. Naštěstí si najde kamarády, se kterými vymýšlejí jednu
lumpárnu za druhou.
30,- Kč mluveno česky
mládeži přístupný

MECHANICKÝ POMERANČ
Velká Británie-sex, rvačky, krádeže, zpívání, stepování, násilí.
Chuligán a týpek s buřinkou na hlavě má svůj vlastní styl, jak se
dobře pobavit. Nezapomenutelné záběry, hudební doprovod
a surový jazyk Alexe a jeho kámošů - vytvářejí úchvatný příběh
o naprosté ztrátě morálky.
60,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

HORŠÍ UŽ TO NEBUDE
USA-po deseti letech usilovné práce je spisovatelka Karen Eiffel
téměř na konci své poslední a možná nejlepší knihy. Jejím jediným úkolem zůstává vymyslet, jak zabít svoji hlavní postavu,
Harolda Cricka.
mládeži do 12let nevhodný

TAXI 4
Francie-všichni hlavní herci trilogie Taxi se vrací ke čtvrtému
opusu - taxikář Samy Naceri, nešikovný policajt Frédéric Diefenthal, komisař Bernard Farcy, jehož role zaujímá v tomto díle
mnohem významnější post, než u předchozích dílů.
mládeži do 12let nevhodný

ROCKY BALBOA
USA-Je to už spousta let co stál Rocky Balboa v ringu. Jeho milovaná žena Adrian zemřela a jeho syn si zařizuje vlastní život.
Rocky vede svou malou restauraci a prosperuje jen díky zašlé slávě.
mládeži přístupný

TŘETÍ MUŽ
Velká Británie-melancholický i znepokojivý portrét přátelství,
zrady a kriminálních tendencí v poválečné Evropě, který si uchovává schopnost fascinovat i moderní publikum.
mládeži do 12let nevhodný

HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL

99 minut

USA-Alex Fletcher je popová hvězda 80. let, o kterou je zájem
už jen mezi nostalgiky, kteří navštěvují vesnické zábavy. Náhle
jej kontaktuje oslavovaná hvězdička Cora, která jej požádá, aby
jí napsal písně na její nové album a ještě si s ní zazpíval duet.
mládeži do 12let nevhodný

16. června
20.00 hod.

ČR-film režisérky I.Pavláskové na motivy bestselleru B.Nesvadbové.

BESTIÁŘ

Přeloučský ROŠT
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OREL PŘELOUČ - oddíl florbalu
Velikonoční turnaj mladších žáků
V měsíci dubnu vyvrcholily soutěže všech 3 družstev našeho florbalového oddílu. O celkových výsledcích včetně zhodnocení celé sezóny 2006/07 vás budeme souhrnně informovat
v dalších číslech Roštu.
Tentokrát bychom však rádi zmínili akci která proběhla na
velikonoční neděli 8. dubna ve sportovní hale ve Chvaleticích,
kde se za podpory města Chvaletice a přispění Pardubického
kraje pořádal 1. velikonoční turnaj ve florbalu mladších žáků. Zúčastnili se ho jak registrovaní hráči našeho oddílu, tak
i kluci z Chvaletic a okolí, kteří sdruženi kolem Václava Kucha
a Zdeňka Klembery hrají v místní hale pravidelně florbal a plánují založení florbalového oddílu žáků ve Chvaleticích. Tento
turnaj byl pro ně vítaným povzbuzením pro další pravidelný trénink a přípravu.
Orel Přelouč díky grantu Pardubického kraje mohl zakoupit pěkné poháry a medaile pro všechny čtyři zúčastněná družstva a také Vašek Kuch zajistil díky dalším drobným sponzorům z Chvaletic množství pěkných věcných cen pro nejlepší
družstva a hráče turnaje. A tak po měsíci příprav mohla starostka Chvaletic, paní Blanka Zaklová, zahájit turnaj, na který
se kluci těšili už dlouho dopředu. Zúčastnila se ho 4 družstva,
která hrála systémem každý s každým. Po 6 zápasech tak vykrystalizovalo toto konečné pořadí:
1.
2.
3.
4.

Orel Přelouč C (captain's boys)
Shark's Chvaletice C
Orel Přelouč A (young guns)
Shark's Chvaletice A

9
6
3
0

bodů
bodů
body
bodů

skóre
skóre
skóre
skóre

23:4
6:5
8:15
2:15

Během jednotlivých zápasů pak zapisovatelé turnaje, členové družstva starších žáků Orla Přelouč Láma Kopáč a Michal Pleskot, a také rozhodčí, pro změnu hráči družstva mužů Luboš Bednář a Štěpán Chábera, pečlivě sledovali a vedli
statistiky, takže bylo možné vyhlásit i jednotlivé individuální
kategorie.
Předtím však ještě jako bonbónek na závěr turnaje proběhla dovednostní soutěž v proměňování trestných nájezdů, kde
byli též následně vyhlášeni jak nejlepší střelec, tak i nejlepší
gólman v této činnosti. Zde je namístě pochválit neregistrované hráče z Chvaletic, kteří dokázali vyzrát na své soupeře
z družstev Orla Přelouč hrající už rok ligu mladších žáků.
Úplně na závěr pak bylo při vyhlášení výsledků radostně
a veselo, protože díky aktivitě pořadatelů turnaje si skutečně
každý zúčastněný hráč odnesl s sebou domů alespoň nějakou malou cenu jako vzpomínku na tento historicky první velikonoční turnaj. Doufejme, že příští rok bude turnaj druhý, tentokrát již i s originálními florbalovými mantinely, na jejichž
zakoupení za účelem rozvoje florbalu v místní hale je podána žádost na Městský úřad Chvaletice.
A nakonec ještě přehled vítězů individuálních statistik:
nelepší střelec turnaje - Daniel Ulm - Orel Přelouč C - 13 gólů,
nejlepší nahrávač - Martin Frič - Orel Přelouč C - 8 asistencí,
nejlepší obránce - Jakub Minařík - Orel Přelouč C,
nejlepší gólman - Malý - Shark's Chvaletice - 92,4 % úspěšných zákroků,
největší objev turnaje - Lukáš Melicher - Shark's Chvaletice C.
Mirek Kumstýř
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