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2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce 

Ceník plošné inzerce v Přeloučském ROŠTU
Typ Rozměr Cena

A  1/1 174/248 mm 1200,- Kč
B1  1/2 174/121 mm 600,- Kč
B2  1/4 84/121 mm 300,- Kč
B3  1/2 84/248 mm 600,- Kč

Typ Rozměr Cena

C1  1/3 174/78 mm 400,- Kč
C2  2/9 114/78 mm 270,- Kč
C3  1/9 54/78 mm 140,- Kč

ve dvou barvách + 100,- Kč
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Inzerce



2. schůze rady města se konala
27. 11. 2006

" rada jmenovala předsedy a členy ko-
misí: 

SPOZ: předseda Jaroslav Jarolím
členové: Libuše Machačová, Marie No-

váková, Marie Žáčková, Jitka Myšič-
ková, Bohumila Divišová, Jaroslava
Šimonová, Jana Zieglerová, Ludmi-
la Turynová a Václava Plchová

školská a kulturní:
předsedkyně Mgr. Zuzana Jánská

členové: Mgr. Věra Jelínková, Mária
Bořková, Mgr. Ladislav Hejný, Ladi-
slava Hývlová a Mgr. Jan Culek

sportovní: předseda Mgr. Vlastimil
Rambousek

členové: ing. Mirek Kumstýř, Ladislav
Mifek, Jan Dašek, Václav Sůra a Ro-
man Štefanský

bezpečnostní a dopravní:
předseda ing. Vlastimil Hývl

členové: kpt. Vlastimil Němec, ing. Pa-
vel Matouš, Bc. Petr Veselý, Martin
Macháček, Libor Capay, Jiří Dobrus-
ký, Lubomír Novotný, Karel Šilhavý
a František Zachař

komise pro rozvoj města:
předseda Mgr. Lubor Pacák

členové: sociálně zdravotní)

" doporučila zastupitelstvu města Pře-
louče schválit územní plán města
a schválit dispoziční uspořádání auto-
busového nádraží

" rada uložila tajemníkovi MěÚ zjistit
časovou finanční náročnost studie
proveditelnosti obchvatu silnice I/2
severní trasou

Poslední rada tohoto roku se se-
šla 11. prosince

" rada města stanovila termín konání
voleb do komisí místních samospráv
a osadních výborů v místních částech
Lohenice, Klenovka, Lhota - Škudly,
Tupesy, Štěpánov a Mělice na den
16. 2. 2007 v době od 12. 00 hod. do
18. 00 hod. Budou 3 členové volební
komise ve všech místních částech. 

" rada uložila sportovní komisi, aby před-
ložila potřebné údaje o výši vybraných
příspěvků a členské základně Fotba-

lového klubu Přelouč k posouzení je-
jich žádosti o zvýšení dotace. 

" dále se radní zabývali problematikou
městského muzea a vytřídění sbírek.
Veřejnost o muzeu již 14 let nic neví.
Analýzu sbírek v depozitáři provedla
paní PhDr. Beránková, která navrhla
zatím sbírku nechat v nezměněné po-
době a vyřazovat až tehdy, když se
naleznou vhodné prostory pro zříze-
ní muzea, a to jen kusy poškozené
nebo zničené natolik, že jejich restau-
race by již nebyla možná. 

Předpokladem pro vyřešení této pro-
blematiky je rozhodnout o dvou vě-
cech: 
1. stanovit vhodné prostorové záze-

mí (prostory musí mít odpovídající
klimatické podmínky a kubaturu). 

2. stanovit koncepci budoucího zamě-
ření muzea. 

Lze uvažovat o několika variantách,
jak tento problém vyřešit: 
1. sbírky zrušit a předat jiným muzeím,

která by o ně projevila zájem
2. vytvořit menší expozici k dějinám

města a činnost muzea omezit jen
na provoz této expozice

3. vytvořit expozici a vybavit muzeum
výstavním sálem pro pořádání vý-
stav. Muzeum by vyvíjelo i další čin-
nosti - dle požadavků města

Rada by chtěla sbírky v podobě mu-
zea za každou cenu zachovat a za-
nechat tak dědictví města dalším ge-
neracím.
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Zprávy z radnice !

Rada města Přelouče

Jednání zastupitelstva se konalo 14. 12. 2006 v Občan-
ské Záložně. 

" zastupitelé projednali schválení územního plánu města Pře-
louče. Důvodem pro pořízení nového územního plánu je
vytvoření vhodných podmínek pro všestranný a vyvážený
rozvoj území a řešení v oblasti centrální a výrobní zóny.
Zároveň plán stanovuje základní funkční a prostorové uspo-
řádání území, závazné využití území a umístění staveb, kte-
ré odpovídají jednotlivým funkcím ploch. 

" schválili dispoziční uspořádání autobusového nádraží. Z dů-
vodu zklidnění městského centra je potřeba odklonit auto-
busovou přepravu a soustředit ji na jedno místo. V Přelou-
či se denně odbaví 195 autobusových spojů, které přepraví
cca 1000 cestujících. Kapacitně tedy bude autobusové ná-
draží využito. Při výstavbě se počítá i s čekárnou a sociálním

zařízením. Stávající zastávky jsou nevyhovující i z hlediska
bezpečnosti. 

" schválili program prevence kriminality na místní úrovni. Ten-
to program umožní městu Přelouč podat žádost o státní úče-
lovou dotaci na projekt: Bezpečnostní stojany na jízdní ko-
la. Hlavním cílem je snížení počtu krádeží kol. 

" projednali a schválili rozpočet města na rok 2007

" poplatek za odstraňování komunálního odpadu bude opět
ve výši 492 Kč

Zastupitelstvo města



# 1. 12. 2006 se tajemník zúčastnil schůze Řídícího výboru
Benchmarkingové iniciativy v Praze

# 4. 12. 2006 se starostka na základě pozvání hejtmana PK
zúčastnila slavnostního otevření nově zrekonstruovaného
mostu P. Wonky v Pardubicích

# 4. 12. 2006 se v budově MěÚ sešla k jednání odborná sek-
ce dopravy při Krajské hospodářské komoře Pardubického
kraje. Projednávaly se problémy související s hlavními do-
pravními stavbami Pardubického kraje (např. dopravně-lo-

gistické centrum Pardubice, varianty rychlostní komunika-
ce apod.).
Za město se jednání zúčastnila starostka a vedoucí staveb-
ního úřadu p. Novotný, kteří podali aktuální informace o při-
pravované výstavbě autobusového nádraží Přelouč a vod-
ního díla Plavební stupeň Přelouč. 

# 6.12.2006 provedli pracovníci Státního bytového fondu Olo-
mouc kontrolu čerpání státních prostředků poskytnutých na
výstavbu 76 bytových jednotek v Přelouči, za město byli pří-
tomni pracovníci odboru SMI p. Myška a p. Manžel, za měs-
to starostka. Ze závěrečného protokolu vyplývá, že město
čerpalo prostředky v souladu s předpisy.

# 6. 12. 2006 se starostka a p. místostarosta zúčastnili verni-
sáže výstavy fotografií „Život v plnosti“, pořádané Charitou
Přelouč v Občanské záložně.

# 7.12.2006 proběhlo setkání tajemníků obecních úřadů s roz-
šířenou působností s náměstkem ministra vnitra a zaměst-
nanců úseku pro reformu veřejné správy v Benešově

# 8. 12. 2006 starostka zastupovala město na společném jed-
nání představenstva a dozorčí rady společnosti Přístav Par-
dubice, jejíž je město akcionářem. Řešily se především pro-
blémy související se zahájením výstavby přístavní hrany
budoucího přístavu Pardubice.

# 11. 12. 2006 se starostka, místostarosta a p. Myška zúčast-
nili prohlídky vojenského zařízení Přelouč (bývalá kasárna),
o jehož bezúplatný převod město požádalo Ministerstvo
obrany ČR. Cílem návštěvy bylo zmapovat zejména movitý
majetek, který by město mohlo v budoucnu upotřebit a o kte-
rý by žádalo Ministerstvo obrany ČR.

# 11.12.2006 byla za účasti zástupců vedení města, Městské-
ho úřadu Přelouč, pracovnic mateřské školky, p. poslanky-
ně ing. Aleny Páralové a dalších hostů slavnostně otevřena
nově zrekonstruovaná budova Mateřské školky Za Fontá-
nou.

# 15. 12. 2006 svolala starostka zástupce 56 obcí sdružených
ve Svazku obcí Přeloučska na jednání valné hromady do
Občanské záložny. Valná hromada schválila např. rozpo-
čet SOP na rok 2007, vyslechla informace o výstavbě sepa-
račního dvora v Přelouči,dále o fungování zpětného odběru
elektroodpadu, o přípravných krocích k zavedení separace
další komodity - tetrapaku. Informace podal ředitel SOP a.s.
p. Hrůza.

# 16. 12. 2006 se starostka spolu s 1. náměstkem hejtmana
Pardubického kraje p. ing. Línkem zúčastnila slavnostního
křtu CD Kmochovy hudby Kolín v Občanské záložně.

# 21.12. 2006 byl na úřadě podepsán závěrečný protokol o vý-
sledku šetření Finančního ředitelství Hradec Králové k čer-
pání státní dotace při výstavbě bytového domu v ul. Tůmy
Přeloučského. Za účasti odpovědného pracovníka úřadu
p. Myšky bylo konstatováno, že kontrolou nebyl zjištěn žád-
ný nedostatek.

4 Přeloučský ROŠT
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Stalo se

Město Přelouč má schválený nový územní plán. Cílem je,
aby rozvoj města Přelouče směřoval k zajištění komplexních
funkcí samostatného urbanistického celku v rovnováze základ-
ních funkčních složek osídlení pro širší spádové území. Zá-
kladním předpokladem všech aktivit v území má být zachová-
ní trvale udržitelného rozvoje, tj. zajištění souladu ekologické,
ekonomické a společenské složky využití území.

Určuje regulativy pro využití jednotlivých ploch, které
vyjadřují možnosti využití území a umístění staveb. Určuje
zastavitelné území, stanoví přípustné, výjimečně přípustné
a nepřípustné využití území. Vyjmenovává veřejně prospěš-
né stavby.

Nový územní plán platí pro katastrálních území Klenovka,
Lhota pod Přeloučí, Lohenice u Přelouče, Mělice, Přelouč, Škud-
ly, Štěpánov u Přelouče a Tupesy u Přelouče.

Zastupitelstvo města Přelouče schválilo tento územní plán
na svém zasedání dne 14. 12. 2006, současně vydalo obecně
závaznou vyhlášku 1/2006, kterou se vyhlašují závazné části
Územního plánu města Přelouče. Vyhláška nabude platnosti
dne 31. 12. 2006.

Schválením nového územního plánu pozbývá platnost stá-
vající Územní plán sídelního útvaru Přelouč a obecně závaz-
ná vyhláška č. 1/2003.

Informace o novém územním plánu Vám podají pracovní-
ci stavebního úřadu v Přelouči. Po dopracování bude umožněn
i dálkový přístup po umístění na internetových stránkách.

Nový stavební zákon
Od 1. 1. 2007 vstupuje v platnost nový stavební zákon čís-

lo 183/2006 Sb. Spolu s prováděcími vyhláškami zásadním
způsobem mění režim umisuování a povolování staveb. Zá-
kon určuje nové podmínky pro navrhování a řešení staveb,

Nový územní plán



jejich umístění a povolování. Určuje nutný seznam podkladů
pro podání žádosti.

Text nového stavebního zákona a prováděcích vyhlášek je
přístupný na internetových stránkách Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, kde jsou také přístupné formuláře pro podávání

žádostí. Používání předepsaných formulářů pro žádosti je po-
vinné. 

Informace lze získat na stránkách ministerstva: www.mmr.cz
v části územní plánování a stavební řád / legislativa / nové
právní předpisy.

1 / 2007 5

Zprávy z radnice !

Plánovaná zeleň v místní části Tupesy
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LEGENDA

VZROSTLÉ STROMY
1  Aesculus carnea Briottii (jírovec)
2  Magnolia slellata (šácholan)
3  Malus Golden Kornet (jabloň)
4  Malus Royalty (jabloň červ.)
5  Prunus subh. Pendula (sakura)
6  Tilia platyphylla (lípa)
7  Pinus uncinata (borovice)

KEŘE
8  Buxus sempervirens (zimostráz)
9  Cotonaester saly. Repens (skalník)

10  Potentilla frut. Klondike (mochna)



Radou města Přelouče byla na jed-
nání dne 13. 11. 2006 schválena zpráva
„Řešení veřejné zeleně včetně mobiliáře.
Za prioritu obnovy zeleně ve městě po-
kládáme zahájení obnovy městského par-
ku pod Záložnou a rekonstrukci parku
U Kynterů.

Vzhledem k tomu, že oba parky jsou
již dlouhodobě ve špatném stavu z po-
hledu nároků, které jsou kladeny na
zeleň v centru města, je žádoucí jejich
obnova.

Jedná se především o výchovnou
a pěstební probírku (kácení starých, po-
škozených dřevin) a rekonstrukci trav-
natých ploch. Ze strany občanů se mů-
že zdát, že se bude jednat o nevratné
zásahy do zeleně, které mohou mít ne-
příznivý vliv na kvalitu pohody bydlení
ve městě a na životní prostředí. Z hle-
diska pohledu sadovnického jde však
o nutné zásahy, které ve spojení s no-
vou výsadbou v souladu s danou kon-
cepcí povedou do budoucna ke zlepše-
ní jak estetické tak ekologické úrovně
centra města. 

Městský park pod Záložnou je nej-
významnější plochou zeleně ve městě.

Byl založen před více jak 100 lety v ro-
ce 1893 a to většinou z klasických dru-
hů původních dřevin.

V dnešní době není reprezentativní
součástí středu města. Park by měl být
důstojnou součástí opravených novore-
nesančních objektů Záložny, Školy na
náměstí TGM a kostela sv. Jakuba.

Vzhledem k přirozenému stárnutí dře-
vin a nedostatečné údržbě došlo postup-
ně k redukci druhů a počtu dřevin. Zcela
schází keřové patro, mobiliář. Komuni-
kace jsou více méně v havarijním stavu.
Mnoho stromů je poškozeno po vichřici
v roce 2003.

Vzhledem ke stavu, v jakém se park
nachází, nechalo město Přelouč zpraco-
vat projekt vegetačních úprav parku. Ty-
to úpravy ale vyžadují značné finanční
prostředky. Proto bylo přistoupeno k va-
riantě postupné obnovy parku.

V první fázi dojde k obnově vstup-
ního prostoru z ul. Hradecké. Dojde k od-
stranění vývěsních skříněk. Podle projek-
tu sadových úprav dojde k výraznému
odstranění starých dřevin, tedy ke ká-
cení starých jasanů, smrků pichlavých
(stříbrný smrk), modřínu a borovic v té-

to vstupní části, která by měla být nej-
reprezentativnější součástí rekonstruo-
vaného parku. 

Tyto zásahy jsou nutné z důvodu pro-
světlení a pohledového otevření této
vstupní části tak, aby mohly být prove-
deny nové výsadby, které budou zalo-
ženy zcela nově, v odlišném sadovnic-
kém pojetí. 

Po procesu kácení dřevin musí ihned
následovat sadové úpravy spojené s no-
vou výsadbou. Sadové úpravy jsou zá-
vislé na klimatických podmínkách. Před-
pokládáme, že ke kácení a následné
realizaci sadových úprav (včetně rekon-
strukce komunikací a výměny mobiliá-
ře) dojde v průběhu března až května
roku 2007 nebo na podzim roku 2007.

Totéž platí i pro park U Kynterů.

Rádi uvítáme Vaše názory k zamýšle-
ným záměrům. Podrobnější informace
o obnově zeleně v našem městě a v míst-
ních částech lze získat na odboru život-
ního prostředí, Městského úřadu Přelouč
(telef. čísla 466 768 520, 736 607 099,
Ing. Kašpar.) 

Ing. Kašpar
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Městský park pod Záložnou a U Kynterů 

S novým rokem máme pro občany našeho města novou
ale i starou informaci týkající se nakládání s komunálním
odpadem. Stará a přetrvávající informace se týká přeplňování
kontejnerů na separovaný sběr (hlavně plastů a papíru) a od-
kládání tohoto odpadu vedle kontejnerů. I když většina obča-
nů tak určitě nečiní, přesto je tato skutečnost mnohde kolem
kontejnerů vidět. Je zřejmé, že pokud do kontejneru někdo od-
loží velkou nerozloženou krabici, že další už nemá moc šan-
cí. Proto všechny touto cestou vyzýváme, aby do kontejnerů
odkládali odpad tak, aby zabíral co nejmenší objem: plasto-
vé lahve sešlápnuté, papírové krabice rozložené apod. Potom
bude sběr využitelných složek daleko efektivnější, nebude dů-
vod odkládat odpad mimo nádoby a nebude spojován s ne-
pořádkem.

Nová informace se týká zavedení sběru nápojových karto-
nů, o kterém jsme se již v jednom z minulých čísel Roštu zmi-
ňovali. Vzhledem k tomu, že již byla podepsána smlouva mezi
společností EKO-KOM a.s. a provozovateli dotři{ovacích linek,
bude možné nápojové kartony (od mléka, džusů, vína apod.)
sbírat již od ledna roku 2007. Sběr bude probíhat formou spo-
lečného sběru plastových obalů a nápojových kartonů do žlu-
tých kontejnerů. Ke konečnému roztřídění pro další využití od-

padů dojde na třídící lince u jejich zpracovatele. V průběhu
měsíce ledna budou společností SOP a.s. žluté nádoby na plas-
ty označeny vedle žlutých nálepek i nálepkami oranžovými
označujícími sběr nápojových kartonů. Jelikož se jedná stejně
jako u plastových obalů o obal dutý, prosíme občany z výše
uvedeného důvodu, aby i při sběru nápojových kartonů dbali
zásady minimalizování objemu. Stačí rozevřít rohy a obal stla-
čit tak, aby zaujímal co nejmenší objem. Stejně tak jako za
vytříděné sklo, papír, plasty a kovy bude společností EKO-
KOM a.s. městu vyplácena finanční odměna i za sebrané ná-
pojové kartony. O tuto odměnu se každoročně snižují náklady
spojené se svozem odpadu a tím je pozitivně ovlivněna i výše
poplatku za komunální odpad, který je povinen platit každý
občan našeho města.

Děkujeme všem občanům, kterým není lhostejné naklá-
dání s komunálním odpadem a kteří tak svým chováním při-
spívají ke zlepšení životního prostředí.

SEPAROVANÝ SBĚR



V tomto příspěvku bych chtěl upozor-
nit a zároveň poradit všem občanům,
jak předejít možným protiprávním jed-
náním, která jsou zaměřena především
na volně položené nebo viditelné věci
v jakékoli nominální hodnotě. 

V posledních týdnech došlo k něko-
lika případům, kdy dosud neznámý pa-
chatel provedl krádež vloupáním do za-

parkovaných vozidel. Vloupání je prove-
deno stále stejným a velice rychlým způ-
sobem - pachatel rozbije boční okénko
a odcizí vždy předměty, které jsou zde
ponechány - autorádia, kabelky, peněžen-
ky, telefon apod. Místem skutku jsou
nejčastěji okrajové uličky. 

Službě kriminální policie byla předá-
na řada poznatků k osobě možného pa-

chatele, s obvodním oddělením policie
jsou potom přijata další bezpečnostní
opatření. Přesto právě v tomto období upo-
zorňujeme všechny majitele - AUTO NE-
NÍ VÝKLADNÍ SKŘÍŇ! Věci uschovejte
nebo vezměte s sebou, autorádio zakó-
dujte, vyjměte bezpečnostní kartu nebo
ovládací panel - snížíte tím riziko vloupá-
ní do Vašeho vozidla. Pokud zjistíte pří-
tomnost podezřele se chovajících osob na
parkovištích, u obchodů, stojanů s jízdní-
mi koly atd., ihned volejte 156. Řada z Vás
se také setká s podobným upozorněním:
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Městská policie informuje

Pochopitelně, že mnohé z Vás na-
padlo, že v případě umístění podobné-
ho upozornění za stěrač Vašeho vozu,
vlastně upozorňujeme možného pa-
chatele na to, že se právě zde nachá-
zejí věci k možnému odcizení. Proto lo-
gicky i na druhou stranu, ti z Vás, kdo si
majetek lépe chrání, dostanou upozorně-
ní v opačném znění. 

V době, kdy je uzávěrka měsíčníku,
jsou teprve před námi vánoční svátky,
a tak se v příštím příspěvku dozvíte, jest-
li proběhly v našem městě v poklidu. 



Již nyní bych ale chtěl apelovat na
„nové“ majitele nejen čtyřnohých miláč-
ků. Spousta dětí a také dospělých do-
stala pod stromeček dárek v podobě ži-
vého zvířátka. Měsíce únor a březen jsou
potom důkazem toho, jak je o zvíře po-
staráno a kolik se ve městě najednou
objeví toulavých psů, koček, atd. 

Uvědomte si proto, že zvíře ne-
ní hračka, je nutné o ně pravi-
delně celodenně a starostlivě pe-
čovat.
$ Dostanou-li děti zvíře jako

dárek, mohou je podvědomě
chápat jako věc a podle toho
se k němu také chovat.

$ Je nutné, aby dítě dokázalo
rozlišit mezi fantazií a realitou
a chápalo, že co je možné ve
filmu či v pohádce, nemusí být
vždy proveditelné ve skutečném
životě.

$ Zpočátku bude nutné, aby ro-
dič mnohé vysvětlil a dítěti s pé-
čí o zvíře pomáhal. Promysle-
te si, zda na to budete mít čas
a chuI!

A nyní již k událostem od 21. 11. do
21. 12. 2006:

% dne 22. 11. v 11.15 hod. jsme vyjíždě-
li do budovy Agry, kde se v čekárně
jedné z ordinací nacházel opilý muž,
který zde sprostě nadával ostatním
lidem. Hlídkou byl na místě zklidněn,
a protože nemohl prokázat svoji to-
tožnost, byl eskortován na služebnu
policie, kde byla jeho totožnost ově-
řena a následně s ním byl projed-
nán i přestupek.

% dne 22. 11. v 23.45 hod. byl pomocí
kamerového systému spatřen bezdo-
movec, který z důvodu „hledání ně-
jaké dobroty“ vyhazuje obsah popelnic
připravených na odvoz. Jeho jednání
bylo hlídkou MP ukončeno a bylo
dohlédnuto, aby po sobě vše uklidil.

% dne 23. 11. v 10.20 hod. hlídka MP
vyjížděla do jednoho z bytů, kde měl
muž fyzicky napadat svoji přítelkyni.
Po ujasnění situace se na místě zjis-
tilo, že oznámení není úplně pravdi-
vé, šlo pouze o hádku bez fyzického
ublížení a ani v tom nehrál roli alko-
hol. Žádný z aktérů tak nemusel být
odvezen na záchytku, situace byla vy-
řešena domluvou. 

% dne 29. 11. v 10.45 hod. došlo ke krá-
deži ve zlatnictví v ulici Pražská. I zde

nám značně pomohl kamerový sys-
tém, na kterém jsme pachatele za-
znamenali celkem pětkrát při pohybu
po městě. Pracovníci kriminální služ-
by pak shlédli záznamy a podle po-
pisu osob a jejich vozidla již věděli,
jakou cestou se jejich vyšetřování bu-
de ubírat.

% dne 30. 11. 16.40 hod. je hlídka na
tísňovou linku 156 vyrozuměna o na-
padení prodavačky nožem. Oznáme-
ní se zakládalo na pravdě. Podvečer
byl smolný pro jednu z místních pro-
davaček. Její obchod navštívila žena
rómské národnosti s půlročním děc-
kem. Po dlouhém vybírání zboží chtě-
la nakonec svoji tíživou finanční si-
tuaci vyřešit tím, že na prodavačku 

vytáhla nůž a chtěla jí odcizit tzv. led-
vinku, ve které měla tržbu. Když se jí
to nepodařilo, prodavačku pořezala
nožem v obličeji a z místa se i s dítě-
tem dala na útěk. Zde však byla zadr-
žena manželem prodavačky. Hlídka
na místě zajistila nůž, přivolala zá-
chrannou službu a dále musela za-
bránit „lynčování“ pachatelky. Ta by-
la předána do rukou policie, kde si
vyslechla obvinění z trestného činu. 

% dne 30. 11. v 22.50 hod. jsme obdr-
želi oznámení od výpravčího ČD. Na
nádraží se strhla rvačka a žádá naši
pomoc. Po příjezdu byla situace zklid-
něna a k jednomu z aktérů musela
být přivolána RZS z důvodu ošklivých
tržných ran na obličeji. Případ si pře-
vzala PČR pro podezření z trestného
činu.

% dne 1. 12. v 18.05 hod. hlídka vyjíždí
do jednoho bytu na sídlišti, jehož oby-
vatelé se chovají tak hlučně, že poru-
šují pravidla občanského soužití. Hlíd-
ka na místě nalezla v koupelně bytu
totálně opilou ženu zraněnou na hla-
vě. Byla přivolána záchranka a po

ošetření putovala ženština k vystříz-
livění na záchytku. Případ byl předán
k došetření PČR, nebou nebylo zcela
jasné, jak žena ke zranění přišla.

% dne 2. 12. v 0.55 hod. zaplatilo poku-
tu několik mladíků, kteří si z jednoho
baru donesli židle a nápoje a uděla-
li si párty uprostřed náměstí. Dozorčí
MP je spatřil na kamerovém systému
a vyslal k nim hlídku. Lahve a náby-
tek museli uklidit a přesunout se zpět
do podniku. 

% 2.12. v 9.50 hod. jsme vyjížděli do Pen-
ny k drobné krádeži, kde starší paní
odcizila 2 ks sušenek. Když byla se-
známena se sankcí (pokutou) za krá-
dež, asi si příště rozmyslí zboží neza-
platit.

% dne 4. 12. v 14.50 hod. jsme byli při-
voláni k dopravní nehodě u Lhoty, kde
řidič vjel do protisměru, zde narazil
do jiného vozidla a skončil v příko-
pě. Díky airbegům se jemu ani spo-
lujezdci nic nestalo, ve druhém autě
si osádka stěžovala na bolest břicha
a hlavy. Byla přivolána lékařská po-
moc a byla řízena doprava až do od-
tažení vozidel, přibližně 3 hodiny.

% 6. 12. v 10.15 hod. jsme přijali ozná-
mení, že směrem na Lhotu leží u sil-
nice dvě metrové železné skruže. Ty
za jízdy vypadly z nákladního auta, je-
hož řidič špatně zajistil náklad. Skru-
že byly odklizeny pracovníky technic-
kých služeb a strážníci se vydali pátrat
v Přelouči po firmách, odkud skruže
pocházejí. Jen zázrakem se nikomu
nic nestalo.

% 7. 12. v 22.10 hod. je přijato na tísňo-
vou linku oznámení, že starší invalid-
ní občan se uzamkl doma na toaletě
a bohužel k jeho smůle došlo k zalo-
mení západky v zárubni dveří. Ještěže
byla vzhůru manželka, která strážní-
ky ihned přivolala. Hlídka po příjezdu
na místo zvažovala několik možnos-
tí, jak osobu „vysvobodit“. Uvězněný
navíc prosil, aby nedošlo k žádnému
poškození dveří, které jsou prý drahé,
což je určitě pravda. Strážníkům se po
krátké chvíli podařilo uvězněného mu-
že takřka bez viditelného poškození
dveří vyprostit. 

% 8. 12. v 11.25 hod. jsme vyjížděli opět
ke krádeži do Penny. Tentokrát si pa-
chatelka rómské národnosti neomale-
ně nacpávala zboží za tepláky, které
měla dole zavázané a vše zakrývala
dlouhá sukně až na zem. Tato výteč-
nice stačila pobrat zboží za více jak
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1000,- Kč, než byla odhalena! Neby-
la tam ovšem sama, venku na ni če-
kali ještě další tři muži. Paradoxem
je, že po vyřešení přestupku „tučnou“
blokovou pokutou a prověření všech
osob, byli ještě strážníci nařčeni z ra-
sismu, diskriminace a pachatelé na
ně ještě chtějí podat trestní oznámení. 

% 9. 12. v 19.15 hod. jsme na žádost
majitele vyjížděli do jedné z restaura-
cí, kde host pod vlivem alkoholu usnul
a nezdařilo se ho probudit. Toto se ne-
podařilo ani strážníkům, a proto byl
pro jistotu přivolán lékař. Muž byl do-
praven domů a jeho počínání bylo po
vystřízlivění dořešeno na služebně MP
uložením blokové pokuty, aby alespoň
zaplatil výjezd všech zúčastněných.
Zřejmě to byl jeden z jeho dražších
„večerů“. 

% 10. 12. v 13.40 hod. byli opět pomo-
cí kamerového systému odhaleni pa-
chatelé, kteří odcizovali znaky ze za-
parkovaných vozidel. Strážník obslu-
hující kamerový systém si povšiml
party mladíků, která obcházela vozid-
la a z těchto násilím odlupovala je-
jich znaky. Dva z této skupinky hlídka
zadržela bezprostředně po spáchání
činu, dalšího krátce poté. Jelikož se
jednalo o nezletilé, byla vyrozuměna
službu konající sociální pracovnice
a rodiče. Mladíci dlouho nezapírali,
navíc přímo u nich byly nalezeny od-
cizené znaky. Celkový počet krádeží
však ještě není zdaleka uzavřen, je
velice pravděpodobné, že někteří po-
škození ani podobnou událost ne-
nahlásili. Případ byl pro podezření ze
spáchání trestného činu předán re-
publikové policii, která ve věci prová-
dí další šetření. 

%Dne 11. 12. v 15.15 hod. bylo přijato
oznámení, že žena, která navštívila
městský úřad, zabouchla v autě deví-
timěsíčního syna a náhradní klíče má
doma, v 15 km vzdáleném bydlišti. Mat-
ka byla pracovníkem města odvezena
do místa bydliště pro klíče a hlídka
spolu s kamerou dohlížela, zda se dí-
tě neprobudí nebo zda nenastane ji-
ný problém. V tom případě by muselo
dojít k násilnému vniknutí do vozid-
la, což se však naštěstí nestalo. Šuast-
ná maminka si tak zanedlouho dítě
„vysvobodila“ v naprostém pořádku. 

% 12. 12. v 8.15 hod. jsme opět zasaho-
vali u dopravní nehody mezi Přelou-
čí a obcí Břehy. Tentokrát však došlo
k úmrtí jednoho z účastníků, nepo-

mohl ani rychlý převoz vrtulníkem do
nemocnice. Zde jsme strávili řízením
provozu asi 4 hodiny.

% 16. 12. v 13.45 hod. opět zadržení zlo-
děje v Penny, řešeno udělením bloko-
vé pokuty.

% 17. 12. v 10.30 hod. se na nás obráti-
la prostřednictvím sociálního odboru
paní, která si zabouchla dveře bytu.
Hlídce dále sdělila, že v bytě je za-
pnutý elektrický vařič. Hlídka vypnu-
la v bytě elektřinu a k otevření byli
přivoláni hasiči. Naštěstí vše proběh-
lo velice rychle, a tak nedošlo k žád-
ným škodám.

% 18. 12. v 12.45 hod. hlídka zjišuuje sil-
ně znečištěnou vozovku na nadjez-
du a na mostě přes Labe. Po zjištění
vozidla, které toto způsobilo, byl vy-

rozuměn stavbyvedoucí příslušné fir-
my a byl ihned zajištěn úklid vozovky. 

% 21. 12. v 8.00 hod. jsme obdrželi zprá-
vu z Domova důchodců, že jim schá-
zí jeden ze senoirů. Byla informována
i PČR a obě policie se dali do pátrání
po pohřešované osobě. Vše dopadlo
šuastně, muž byl nalezen v Pardubi-
cích. Byl sice silně podchlazen, ale ji-
nak zdráv.

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

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

Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč
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Informační místa pro podnikatele nabízejí novou službu,
a to vyhledání příslušných norem z databáze. 

Pracovníci InMP jsou schopni zjistit, zda je určitá problema-
tika upravena normou, číslo normy, její platnost, uveřejnění ve
Věstníku, zda je náhradou jiné normy nebo má nějaké změny,
z kolika částí se skládá, zda je harmonizovaná s předpisy EU,
zda byla přeložena do češtiny nebo bude v brzké době zruše-
na, zda má zrušená norma nějakou náhradu, zda harmonizo-
vaná evropská norma byla zavedena do soustavy českých no-
rem a pod jakým označením atd. S obsahem normy je možno
se seznámit v podstatné většině formou anotace. Vybranou

normu lze přímo objednat. ČNI poté zajistí její odeslání do
dvou týdnů.

V případě zájmu kontaktujte:
Expozituru RM Přelouč
Masarykovo nám. 25, 535 33 Přelouč
Tel.: 724 613 929
E-mail: LemberkovaI@inmp.cz, RMPardubice@inmp.cz
Úřední den ČTVRTEK od 8.00 do 12.00 hod.

Informační místo pro podnikatele Pardubice
Iveta Lemberková
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Vyhledání norem a zprostředkování prodeje
- nová služba InMP

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA



Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2007-2008

od 1. února do 28. února

Zveme rodiče a děti na prohlídku mateřské školy, podrobné informace podáváme denně
od 7.00 do 16.00 hod. v mateřské škole nebo na tel.: 466 672 019

1 / 2007 11

Přeloučské školství !

CO NABÍZÍME:
1. klidné rodinné prostředí
2. vzdělávání dětí podle Rámcového programu se zamě-

řením na tradice čtyř ročních období „Hrajeme si celý rok“
3. individuální přístup ke každému dítěti
4. půldenní vycházky do přírody s bauůžky
5. úzkou spolupráci se základní školou a základní umě-

leckou školou
6. 1x ročně celodenní výlet
7. preventivní zubní prohlídky
8. v rámci vzdělávání návštěvu hvězdárny v HK
9. hru na zobcovou flétnu

10. výtvarný kroužek

11. hudebně pohybovou výchovu
12. seznamování se základy anglického jazyka
13. masopustní karneval
14. předplavecký výcvik v bazénu v Chrudimi
15. vítání jara
16. den dětí
17. návštěvy divadelních a filmových představení
18. besídky pro rodiče a veřejnost

NÁŠ CÍL:
děláme vše pro to, aby naše děti byly v duševní a fyzické
pohodě, domů odcházely spokojené, plné nových zážitků
a poznatků

Inzerce



Ve středu 22. 11. navštívili žáci 9. roč-
níků Úřad práce v Pardubicích. Zde nám
poradkyně pro volbu povolání poskytly
informace a rady ohledně našeho výbě-
ru středních škol a volby budoucího po-
volání. Exkurze se nám velmi líbila.

Linda Krausová a
Iveta Matoušková 9.B

Ve středu 29. listopadu se zúčastnili
chlapci z naší školy okrskového turnaje
ve florbalu. Ten pořádal ŠSK při ZŠ Ro-
hovládová Bělá. Po velmi tvrdých bojích,
které připomínaly tento sport pouze vel-
mi vzdáleně, naši žáci 2x vyhráli a 2x pro-
hráli a obsadili celkové 3. místo.

Za vzornou reprezentaci jim patří po-
děkování.

Děkujeme panu Lukáši Kuchyňkovi,
zaměstnanci Městského úřadu v Přelou-
či, který vypracoval žádost o nadační pro-
jekt Lyžařský výcvik pro všechny. Díky ně-
mu získala naše škola od Nadace ČEZ
17 párů nových běžeckých lyží, včetně
vázání, bot a hůlek! Nyní nezbývá nic
jiného než jen věřit, že sedmákům na-
padne na lyžařský výcvik dostatek sně-
hu! Skol!

Ve středu 13. prosince proběhlo v pře-
loučské sokolovně okrskové kolo v bas-
ketbalu dívek. Stejně jako loni se ho zú-
častnily pouze dívky naší školy a žákyně
ZŠ Chvaletice. Výsledek není důležitý, pro-
tože oba týmy postupují do kola okresní-
ho. Zmiňovaným školám děkujeme za
účast a blahopřejeme k postupu.

Bc. Martin Bulušek

Školní
mikulášská nadílka
V úterý 5. 12. jsme my, žáci IX.A, zor-

ganizovali mikulášskou nadílku pro
všechny žáky školy. Vystrašili jsme hlav-
ně prvňáky a druháky, ale i v šesté tří-
dě se někteří jedinci zarazili při našem
příchodu.

V 1. třídách se nás lekli natolik, že
někteří žáčkové uronili slzičku. Byli jsme
postrašit i vyučující a od některých jsme
jako výkupné vyslechli básničku.

Odměny ve formě sladkostí jsme roz-
dávali všem, kteří si je zasloužili. Finanč-
ně nás podpořila Rada rodičů SRŠ naší

školy. S úpravou masek nám pomohla
p. uč. Jana Müllerová.

Mikuláš: Monika Fílová
čerti: Jan Čížek, Nikola Havlíčková,

Petr Fejl, Petra Pavelková
andělé: Adéla Pavlíková, Dáša Pospí-

šilová 

Láska ano, děti ještě ne
To bylo téma přednášky určené žá-

kům 9. ročníků ZŠ Pardubicka, která se
konala 6. prosince.

Pravda - o lidském těle, jeho fungová-
ní, rozmnožování, pohlavních orgánech
víme z hodin přírodopisu a rodinné vý-
chovy hodně. Ale slovo odborníka je slo-
vo odborníka. MUDr. Kovář (gynekolog)
nás podrobně seznámil, jak se bezpeč-
ně chránit před nechtěným těhotenstvím
a pohlavními chorobami. Dozvěděli jsme
se, jaké druhy antikoncepce existují
a které jsou nejvhodnější pro mladé dív-
ky. Upozornil nás na možná rizika spo-
jená s interrupcí atd. Mít se rádi je hod-
ně o zodpovědnosti, a proto: „Láska ano,
děti ještě ne“.               Žáci 9. ročníku

12 Přeloučský ROŠT

! Přeloučské školství 

Aktuality ze ZŠ Masarykovo náměstí

Dárky z kouzelné hlíny
Dřív než se dostaly nejlepší výrobky z keramiky pod rozsvícené vánoční stromeč-

ky, rozhodly se děti z keramických kroužků, že jimi potěší i ostatní. Uspořádaly proto
v nové budově školy výstavu s názvem Dárky z kouzelné hlíny.

Našim malým umělcům přejeme mnoho jedinečných nápadů a šikovné ruce.

Mgr. Jana Müllerová



Šplh
v Řečanech n. Labem 

Šplháme už od mlada,
to je naše zábava.
Šplhat budem ještě víc,
Vyšplháme na Měsíc.

S tímto mottem se naše děti zúčast-
nily VII. ročníku Vánoční soutěže ve špl-
hu, kterou tradičně pořádala ZŠ Řečany
nad Labem. I přes slabší účast dívek, je-
jichž výkonnost v posledních letech kle-
sá, podali reprezentanti naší školy (1. stu-
peň) vynikající výkony.

1. třídy Jan Dušek 1. místo
Adéla Marková 3. místo

2. třídy Zdeněk Dobiáš 1. místo
Rebeka Součková 2. místo

3. třída Jan Školník 1. místo
5. třída David Vízner 1. místo

S přehledem jsme získali celkové
vítězství v celé soutěži a titul Nejrych-
lejší šplhač soutěže. Tím se pyšní Da-
vid Vízner (čas 3,66).

Blahopřejeme!
Mgr. Viola Káňová

Exkurse
do „BUDOUCNOSTI“
Jako v budoucnosti si připadali žáci

a učitelé čtvrtých tříd, kteří přijali pozvá-
ní jednoho z manažerů kolínské firmy
TPCA. Po zhlédnutí instruktážních filmů
o výstavbě závodu nasedli do elektrické-
ho vláčku a vybaveni přilbami, brýlemi
a sluchátky, ze kterých slyšeli komentář
svého průvodce, se vydali na zajímavou
cestu celým závodem.

S neskrývaným údivem sledovali ro-
botizované pracoviště svařovny a celou

výrobní cestu automobilu až po opuště-
ní výrobní haly. Drobné dárky na rozlou-
čenou umocnily nezapomenutelný zá-
žitek z dvouhodinového nahlédnutí do
„budoucnosti“.

PaedDr. Milan Souček
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Žáci ZŠ praktické Přelouč byli celý podzim zaměstnáni hle-
dáním nejkrásnějšího stromu v našem městě. Úkolem každé tří-
dy bylo v Přelouči najít zajímavý a výtvarně pozoruhodný strom.
Poté měli žáci za úkol strom výtvarně zpracovat a popsat ho
do slohové práce.

1. třída si vybrala Jinan dvoulaločný, který zdobí již několik
desetiletí přeloučské náměstí. 5., 6. i 7. ročník zaujala Bříza bě-
lokorá v naší školní zahradě. Osmý ročník popsal Smrk ztepilý
a devátý ročník Dub letní. Práce jsou velice rozmanité, nebou
žáci volili různé výtvarné techniky.

Celý projekt je vystaven v místní knihovně, kde ho veřejnost
může zhlédnout. 

Eva Urbanová
Koordinátor EVVO

Žáky ZŠ praktické soustavně připravujeme na velkou život-
ní změnu týkající se jejich profesního zaměření a budoucího
uplatnění na trhu práce. Snahou pedagogických pracovníků
školy je žáky motivovat, aby pokračovali ve vzdělávání a ne-
odcházeli po absolvování povinné školní docházky přímo do
pracovního procesu.

V rámci výuky vedeme žáky k osvojování si postupů zá-
kladních pracovních činností a dovedností. Učíme žáky spolu-
práci a snažíme se, aby používané metody byly pro ně zajíma-
vé a motivující.

Využíváme nabídek učilišu ke společným návštěvám dnů
otevřených dveří a zúčastňujeme se také nejrůznějších výstav
učebních oborů pořádaných ÚP v Pardubicích.

Toto vše včetně spolupráce s rodiči a skvělá informovanost
našich žáků má vliv na rozhodování, které řemeslo bude pro
ně to nejlepší, tak aby byli připraveni na kvalifikovanou práci.

Mgr. Světluše Belajevová
Učitelka ZŠ praktické Přelouč

Vážení čtenáři
Roštu, dovolte mi,
abych vám všem
popřála spolu se
žáky a pracovníky

naší školy do roku 2007
hodně zdraví, osobních
i pracovních úspěchů, spo-
kojenost a štěstí. 

Mgr. Věra Pětioká, řed.

Budousnost našich žáků
nám není lhostejná

NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM

ZŠ PRAKTICKÁ
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Základní školy praktické Přelouč
se uskuteční dne 16. ledna 2007
v budově školy ve Smetanově ul.,
v době od 8.00 do 16.00 hodin. 



Semináře
s městskou policií

pokračovaly i v prosinci. Městští policis-
té besedovali postupně se žáky všech
ročníků II. stupně o přestupcích dětí, trest-
ných činech, právu a morálce a o extre-
mismu.

Mgr. V. Jelínková

Vánoční akademie
v pořadí již čtrnáctá, se tradičně kona-
la v prosinci v Občanské záložně, ten-
tokrát 13. 12. V celkem 3 představeních
- dopoledním pro žáky školy a dvou od-
poledních pro veřejnost - se v 37 vy-
stoupeních představilo téměř 300 žáků
I. a II. stupně. S mladšími dětmi vystou-
pení nacvičily jejich učitelky, žáci II. stup-
ně si vystoupení většinou připravili sami.
Diváci ve zcela zaplněném sále tleskali
110minutovému proudu tance, zpěvu, scé-
nek, recitace a hudby. Ve čtvrtek 14. 12.
žáci - také již tradičně - navštívili Do-
mov důchodců. Předvedli tam některá ze
svých vystoupení a předali obyvatelům
DD vlastnoručně vyrobená přáníčka k Vá-
nocům.

Mgr. V. Jelínková

Českou filharmonii,
Händelovo oratorium Mesiáš, vyslechlo
42 vybraných žáků II. stupně 21. 12. 2006
v pražském Rudolfinu. Zúčastnili se ge-
nerální zkoušky ČF. Tuto akci škola po-
řádá tradičně 1-2krát ve školním roce. 

Mgr. J. Klečková 
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Základní škola
Smetanova ul.
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Čertové a Káči ze 4.A

Strašidla z 3.A

„KoJata“ z 2.A vystoupila v Domově důchodců

Taneční vystoupení děvčat z 2. stupně



POUR FÉLICITER 2007:
V momentě, kdy tyto řádky čtete, už jsou za námi vánoční

svátky a s nimi i závěr roku. Dovolte mi proto úvodem malé přá-
ní. Jménem všech zaměstnanců a studentů Gymnázia Přelouč
vám přeji, au je rok 2007 pro Vás šuastný, radostný a úspěšný.

PRVÁCI NA CESTĚ DO PRAVĚKU:
Ve středu 22. listopadu se třída 1.A vypravila na exkurzi do

dvou pražských muzeí. Vzhledem k tomu, že počasí nebylo ten
den zrovna nejvlídnější, byla prohlídka několika expozic z růz-
ných období našich dějin přijatelnou alternativou dokonce i pro
ty, kteří se zrovna nepovažují za nadšené historiky. Nakonec
však i oni byli příjemně překvapeni moderní a podnětnou mul-
timediální výstavou LOVCI MAMUTŮ v prostorách historické
budovy Národního muzea. Vidět na vlastní oči originál slavné
sošky Věstonické Venuše nebo nahlédnout přímo do obydlí pra-
věkého člověka se přece nepoštěstí každý den.

Druhá část exkurze pak byla přínosem zejména pro ty, kte-
ří se zajímají o modernější české dějiny. ARMÁDNÍ MUZEUM
na Žižkově se totiž zabývá právě obdobím mezi lety 1914-1945
a nelehkými osudy našich vojáků v obou světových válkách.

NAŠE „SOČKY“ V BRNĚ:
Letos probíhá již 26. ročník projektu Ministerstva školství,

mládeže a tělovýchovy STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČIN-
NOST 2OO6. O co v něm jde? 

Asi každý má zájem o uplatnění v nějakém oboru lidské
činnosti. Někdo je zaměřen více prakticky, někoho láká dosud
neobjevené, jiný rád přemýšlí o souvislostech mezi jednotlivý-
mi jevy a událostmi. Málokdo se chce ale spokojit s tím, čeho
již dosáhl, co ví a umí. Všem pak může právě SOČ přispět k do-
sažení jejich cílů a záměrů. Jejím posláním je vyhledávat ta-
lentované středoškoláky, všestranně rozvíjet a podporovat je-
jich tvůrčí zájmy, a přispívat tak k jejich dalšímu odbornému
růstu.

Jsme rádi, že takové studenty máme i na našem gymnáziu.
Důkazem toho budiž začátek prosince a úspěšná účast čtyř
našich studentek (tedy „soček“, jak se jim v rámci projektu ří-
ká) pod vedením pana profesora Zdražila na brněnském kole
tohoto zajímavého projektu.

DRUHÁ UČEBNA INFORMATIKY V NOVÉM:
Do učebny informatiky nedávno přibylo patnáct nových po-

čítačů. Jsme přesvědčeni o tom, že učitelé a žáci je plně vyu-
žijí k dalšímu zkvalitnění své činnosti při vyučování. 

PŘEDVÁNOČNÍ SPORTOVÁNÍ:
Poslední dva dny před vánočními prázdninami byly už tra-

dičně věnovány pohybu. Reprezentanti jednotlivých tříd vícele-
tého i čtyřletého studia změřili svoje síly ve volejbale a několi-
ka dalších sportovních odvětvích. I když výsledky jejich zápolení
nebyly před uzávěrkou tohoto vydání známy, nepřijdete o ně.
Spolu s dalšími aktualitami vám je přineseme hned v příštím
čísle Roštu.

Další informace získáte na internetové adrese: www.gymnazium-
prelouc, nebo telefonních číslech 466 959 238 a 466 953 311.

Mgr. Petr Levinský
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GYMNÁZIUM
PŘELOUČ

Florbal
I v letošním školním roce se naši žáci
zúčastnili turnaje ve florbalu (v rámci
školní olympiády). V okrskovém kole v Ro-
hovládové Bělé 23. 11. jsme postupně
porazili všechny soupeře a obsadili 1. mís-
to před Rohovládovou Bělou. Postoupili
jsme do okresního finále, které se kona-
lo 14. prosince v Pardubicích na ZŠ Po-
labiny I. Tady jsme postupně narazili
na ZŠ Holice - Holubova a zvítězili 7:1.
S pozdějšími vítězi turnaje ZŠ Ohrazeni-
ce jsme hráli nerozhodně 1:1 a byli rádi,
že jsme přečkali velmi hrubou hru sou-
peřů. ZŠ Polabiny I. nás porazila 3:1. Ve
skupině jsme obsadili 3. místo a bojova-
li o celkové 5. - 6. místo se ZŠ Resslova
Pardubice. Po vyrovnané hře jsme zví-
tězili na nájezdy 4:3 a obsadili celkové
5. místo. Reprezentovali nás: Michal Ples-
kot, Tomáš Blažej, Petr Šourek, Luboš Kol-
man, Lukáš Kujovský, Jiří Pokorný, Daniel
Mazal, Jan Dašek, Tomáš Minařík, bránu

skvěle hlídal Vladimír Kopáč. Všem děku-
ji za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. V. Tomanová

Filmovým
představením

zakončili žáci ZŠ Smetanova kalendářní
rok. Vystřídali se v kině, kde děti z I. stup-
ně zhlédly film „Auta“, pro II. stupeň se
promítal film „Rafuáci“. Do školy žáci na-
stoupí po zimních prázdninách 30. led-
na 2007.

Mgr. V. Jelínková

Školní knihovna
funguje i v letošním škol-
ním roce, pravidelné půj-
čovní doby žáci využívají,
i když mnozí často navště-
vují místní knihovnu.

Mgr. J. Klečková

Pololetní vysvědčení
žáci dostanou ve středu 31. ledna, polo-
letní prázdniny budou v pátek 2. února.
Informační den pro rodiče proběhne
9. ledna 2007.

Mgr. V. Jelínková

Krásné Vánoce
a v roce 2007
hodně zdraví, 

pohody a úspěchů všem
rodičům našich žáků,

přátelům školy
a čtenářům Roštu
přeje vedení školy



Nastal čas vánoční, čas vzájemného obdarovávání, čas
očekávání něčeho příjemného a milého. Něčeho, co nás potě-
ší a přinese nám radost. A my, zaměstnanci školky v ulici Za

Fontánou a spolu s námi děti a rodiče, jsme se dočkali: dosta-
li jsme nádherný vánoční dárek v podobě nové mateřské ško-
ly. Není tedy úplně nová, je přestavěná z té staré původní, ale
je k nepoznání proměněná.

Za dárky sluší poděkovat. A my vám děkujeme.
Za to, že celá proměna školky vůbec mohla proběhnout, dě-

kujeme paní starostce Ireně Burešové a vedoucímu odboru SMI
panu Pavlu Myškovi. Za řešení starostí v průběhu výstavby sta-
vebnímu dozoru panu Štěpánkovi, dále panu řediteli Šilhavému
a jeho zaměstnancům z TS za pomoc při zpětném stěhování
veškerého zařízení MŠ.

Poděkování patří i rodičům dětí a také zaměstnancům ško-
ly za pomoc při úklidových pracích.

A věřte, že zaměstnanci, jmenovitě paní Dvořáková, Linhar-
tová, Bolková, Marková, Šilingrová a Blažejová, vtisknou této
nové školce opět duši plnou lásky a pohody.A to nejen v ča-
se vánočním…

Děkuji.
Ladislava Bukovská

ředitelka MŠ
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Na podzim proběhl v Pardubicích na
zámku křest knihy od autora Eduarda
Vršovského s titulem „Jak jsme létali nad
Železnými horami“. Kniha pojednává
o létání ve Východočeském aeroklubu
Pardubice. Tento aeroklub začínal svo-
ji činnost v Pardubicích, nyní působí
v nedalekých Podhořanech.

V knize je také zmínka o letišti v Pře-
louči, kde je zároveň uvedeno i několik

jmen. Mluví se tam o předsedovi aero-
klubu Ladislavu Křemenákovi dále pak
o Slávkovi Vondruškovi a Božislavu Ma-
línském. Jsou tam i fotografie přelouč-
ského letadla Arado 66 s imatrikulační
značkou OK-QHI a dřevěný hangár s ná-
pisem Aeroklub Přelouč.

V roce 1949 odstartoval Jan Beneš
v Přelouči a přistál v Náměšti nad Osla-
vou a Josef Sykáček doletěl do Radko-

wa v Polsku. Jednou z podmínek pro
získání mezinárodního odznaku stříbr-
né „C“ bylo právě uletět vzdálenost ales-
poň 50 km.

Nechybí zde fotografie Františka Fi-
lipovského, který patřil k velkým obdivo-
vatelům a fanouškům místních pilotů.

Chtěl jsem to připomenout, nebou
mnoho obyvatel Přelouče ani netuší, že
zde nejaké letiště bylo.      Jaroslav Mercl

JAK SE LÉTALO NAD ŽELEZNÝMI HORAMI

PODĚKOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ DÁREK

Výstava fotografií
„Život v plnosti“

V Občanské záložně jsme v prosinci vystavova-
li fotografie všech našich aktivit. Chtěli jsme tím ve-
řejnosti přiblížit sociální služby, které poskytujeme.
Doufáme, že se nám to podařilo. Vernisáž zpříjem-
nili svým krásným hudebním vystoupením žáci ZUŠ
a sbor Rošuák. Z Občanské záložny byly fotografie
přesunuty do prostor budovy Československé církve
husitské.

Zdenka Kumstýřová

Přestřižení pásky
na slavnostním otevření Mateřské školy Za Fontánou

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
sídlo: Masarykovo náměstí 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107�������
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Pohledy do historie Přelouče

Ulice Stantejského
Proč se tak jmenuje? Kdo byl Stantejský?
Jak bychom odpověděli, my Přeloučáci?

Šest domů, tedy ve skutečnosti jen pět (čp. 705, 706, 707, 743, 744, ten šestý čp. 557 patří svým
vchodem do ulice Žižkovy) a malý parčík, výhled na pole a Železné hory tvoří ulici jménem Stantejské-
ho v Přelouči směrem na Jankovice. 

Patrně právě ten kousek přírody, který spolu s domy formuje ulici otevřenou do širokého okolí Pře-
louče, vyjadřuje povahu toho, po kterém je pojmenována. Od dětství byl ochráncem přírody-ornitologem,
bavil ho pobyt v krajině a byl to velký romantik. 

Do domu čp. 557 se přistěhoval s rodiči ještě v době své školní docházky do obecné školy z Vrdů
u Čáslavi, kde byl jeho otec pošmistrem a kde se také Miloš Stantejský narodil 1. 1. 1920. 

V roce 1939 ukončil studia na Vyšší hospodářské škole v Čáslavi. Již se schylovalo ke II. světové vál-
ce, když nastoupil místo účetního na pracovišti u svého švagra p. Černíka v kamenolomu v Ležákách.
Ubytován byl u mlynáře Jindřicha Švandy ve mlýně v Dachově-Ležákách čp. 26. 

Nejen dr. Eduardovi Benešovi leželo na srdci, aby byla mezinárodně uznána historická a právní kul-
tura předmnichovské Československé republiky. K tomu však nutně potřeboval pádný důkaz, který by
přesvědčil světovou veřejnost, že se Češi doma nesmířili s okupací a zavedli odboj. V Londýně bylo roz-
hodnuto. Vyslali do Čech parašutisty vybavené radiopřístroji s cílem navázat kontakt s domácím odbojo-
vým hnutím. Po několika nezdařených pokusech různých skupin se o obnovu zaniklého spojení s Lon-
dýnem zasloužil trojčlenná skupina nazývaná „ Silver A“, který tvořili Alfréd Bartoš, Josef Valčík, Jiří
Potůček. Byli vybaveni vysílačkou s krycím názvem „Libuše“. Když se hledalo vhodné místo na umístění
vysílačky, padla volba na
strojovnu lomu „Hlubo-
ká“ v Dachově nedaleko
Ležáků. Kromě majitele,
správce lomu a strojní-
ka byl do věci zasvěcen
i účetní z Černíkova lo-
mu právě Miloš Stantej-
ský. V knize „A hořel snad
i kámen“ na str. 132 uvá-
dí historik Miroslav Iva-
nov ze vzpomínek býva-
lého mlynářského učně
Jana Pavliše (jediný se
zachránil): … „Kdy jsem
se dozvěděl o tom, že
v lomu Hluboká fungu-
je vysílačka, už přesně
nevím. Ale pamatuji se,
jak ještě v době, kdy le-
žel sníh, byli u nás ve mlýně jak Potůček, tak Valčík a hovořili s panem Stantejským a on jim slíbil po-
moc. Sháněl pro vysílačku nové lampy až v Přelouči. On totiž odtamtud pocházel…“ 

Statečný Miloš Stantejský byl popraven spolu s ležáckými občany ve středu dne 24. června 1942.
V Přelouči není žádná viditelná vzpomínka na dvaadvacetiletého odvážného mládence, dokonce ani na
domě čp. 557 kde bydlel, není ani vzpomínková deska. Proč?

Jak odpovíme, my Přeloučáci?                                                              Marcela Danihelková
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Kulturní služby města Přelouče
LEDEN 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

5. ledna MILUJI TĚ K SEŽRÁNÍ
pátek Kanada/USA-bláznivá romantická komedie s nejasným koncem.
17.30 hod. Představte si, že milujete krásnou ženu, ale ona vás pokládá

JEN za svého nejlepšího kamaráda. A právě když se jí koneč-
ně rozhodnete říci, že jí milujete, nastane nejtrapnější situace
vašeho života... 

96 minut 60,- Kč mládeži do 12let nevhodný

6. ledna GRANDHOTEL
sobota ČR-Grandhotel je v pořadí čtvrtým filmem režiséra Davida
17.30 hod. Ondříčka. Jeho dva předchozí filmy Samotáři a Jedna ruka ne-

tleská patří k nejvýraznějším diváckým úspěchům české kine-
matografie přelomu tisíciletí.

97 minut 50,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

7. ledna CASINO ROYALE
neděle ČR/Velká Británie/USA-již ve 21. pokračování nejúspěšnější
17.30 hod. filmové série se v roli o agenta Jamese Bonda poprvé před-

staví Daniel Craig. Příběh je založen na stejnojmenném romá-
nu Iana Fleminga z roku 1953, ve kterém se agent 007 objevil
poprvé.

147 minut 70,- Kč mládeži do 12let nevhodný

12. ledna RO(C)K PODVRAŤÁKŮ
pátek ČR-nový film Karla Janáka, režiséra divácky úspěšných filmů
17.30 hod. Snowboarcáci a Rafdáci, nás tentokrát přivádí do světa mla-

dých muzikantů, kteří se nečekaně ocitnou tváří v tvář prak-
tikám podsvětí a mafie.

104 minut 70,- Kč     mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

13. ledna POTOMCI LIDÍ
sobota Velká Británie/USA-v blízké budoucnosti lidská rasa ztratila
20.00 hod. schopnost rozmnožování a společnost se ocitá v chaosu. Jed-

na žena však zjistí, že je těhotná a po 27 letech se má narodit
první dítě. V záblesku naděje vzápětí nejen ona pátrá po iden-
titě otce.

109 minut 50,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

14. ledna HADÍ PRINC
neděle ČR-pásmo pohádek: Hadí princ CR 18', 
16.30 hod. Chlupáček sportovcem PR 8', Kouzelný sad CR 14', Výstava

SR 5', Jak šlo vejce na vandr CR 11', Pavoučkovo umění BLR 7'.
63 minut mluveno česky mládeži přístupný

19. ledna LOVECKÁ SEZÓNA
pátek USA-do života Booga, zdomácnělého medvěda bez schopností
17.30 hod. nutných k přežití v divočině, vtrhne vychrtlý a upovídaný je-

lenec Elliot, který Booga přesvědčí, aby opustil svůj pohodl-
ný domov a okusil, jak chutná život v opravdové přírodě.

86 minut 60,- Kč     mluveno česky mládeži přístupný

20. ledna NAUKA O SNECH
sobota Francie-nauka o snech je laškovná romantická fantazie ode-
17.30 hod. hrávající se v chaotickém mozku Stephana Mirouxa, mla-

dého výstředního muže, jehož sny mu neustále napadají reál-
ný svět.

105 minut 65,- Kč mládeži přístupný

21. ledna ŠŤASTNÉ A VESELÉ
neděle Francie/Německo/Velká Británie/Rumunsko-tento film je in-
17.30 hod. spirován skutečným příběhem, který se odehrál v zákopech

První světové války na Štědrý večer roku 1914. Když v létě
1914 vypukla válka, překvapila a pohltila miliony mužů.

116 minut 60,- Kč mládeži do 12let nevhodný

26. ledna ĎÁBEL NOSÍ PRADU
pátek USA-džob pro který by miliony žen zabíjely. V závratném
17.30 hod. světě newyorské módy, kde se velikost S mění v M, včerejší X

je už XL a nepovedený účes může zabít celou vaši kariéru, je
časopis Runway vysněným Olympem.

109 minut 50,- Kč mládeži do 12let nevhodný

27. ledna SKRYTÁ IDENTITA
sobota USA-kde jsou hranice oddanosti? A lze je překročit? Tajný
20.00 hod. policista Billy je pověřen úkolem infiltrovat zločineckou síd,

které předsedá Costello. Billy si získá jeho důvěru, jenže je tu
také Colin Sullivan, který pro změnu infiltroval policejní
složky...

149 minut 50,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

28. ledna NEZBEDNÍCI
neděle ČR-Nezbedníci 12', Kluk dostává filipa 8', 
16.30 hod. Příhody brouka Pytlíka 14', Pohádky z pece ohnivé 8', Korál-

ková pohádka 14'.
56 minut mluveno česky mládeži přístupný

2. února TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU:
pátek POČÁTEK
20.00 hod. USA-zrození legendy o texaském masakru se odehrává v ro-

ce 1969, kdy bratři Dean a Eric Hillovi utíkají se svými pří-
telkyněmi ze sběrného tábora. Užívají si divokou jízdu Texa-
sem a ještě netuší, že se blíží nejzásadnější boj jejich života.

91 minut mládeži do 15let nepřístupný

3. února ODSOUZENI ZEMŘÍT
sobota Německo-tak blízko nikdy nebylo tak daleko. Výlet na luxusní
20.00 hod. jachtě se pro skupinu kamarádů mění na děsivou plavbu. Po-

hoda a chud zaplavat si. Co však začalo jako dobrá zábava, se
projeví jako osudová chyba. Nikdo totiž nespustil záchranný
žebřík.

95 minut mládeži do 15let nepřístupný

4. února PŘÍBĚH ZROZENÍ
neděle USA-jeden z největších příběhů lidstva ... Příběh zrození se 
17.30 hod. ve své filmové podobě dostává na plátna kin vůbec poprvé.

Film zaznamenává náročnou cestu Marie a Josefa, zázračné
otěhotnění a narození Ježíše, které navždy změní chod dějin.

101 minut mládeži do 12let nevhodný

9. února PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA
pátek USA-od dávných dob nikdo nenapsal tak dokonalý thriller. 
17.30 hod. Jean-Baptiste se od ostatních dětí výrazně lišil... 
147 minut mládeži do 12let nevhodný

Za kopeček zmrzliny, v kině jsi dvě hodiny. A zkus upřít zraky své, na ceny jež připravili jsme.
Vstupné, které nabízíme, jen hojnou účastí zachováme. Jestli kino tady chceme míti, musíme se do něj také vypraviti.

6 Kč

6 Kč

Změna.
začátkuPO

ZO
R!

Změna.
začátkuPO

ZO
R!



Kulturní služby města Přelouče pro Vás připravily divadelní představení

DON QUIJOTE de la Mancha
Vážení přátelé,
dne 18. 1. 2007 zavítá do Přelouče přední světový chůdoherec Lennoire Montaine

s vynikající komedií Don Quijote de la Mancha.
Nejhranějším představením v Evropě. Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana

Bolka Polívky můžete shlédnout ve čtvrtek dne 18. 1. 2007 v 18.00 hodin v Občanské
záložně. Představení je vhodné i pro rodiče s dětmi, přináší pohodu a spoustu smíchu,
také však potěšující dárečky.

Těšíme se na Vás!
Vstupné 50 Kč. Předprodej vstupenek od 8. ledna v kanceláři KSMP a INFAK Přelouč

Představení se uskuteční v rámci projektu COMENIUS 2007 - Podpora kultury s EU
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Tradičním předvánočním hostem Klubu rodáků a přátel měs-
ta Přelouče v Praze byl opět Smíšený sbor J.B.Foerstera pod ve-
dením sbormistra pana Jiřího Kupky s klavírním doprovodem
pana Ing. B. Beneše.

Početně navštívená klubovna Národního domu na pražských
Vinohradech ožila v pátek 8.12.2006 radostným kouzlem Vánoc.

Sympatického přijetí se dostalo i nově zvolenému místosta-
rostovi města panu Ing. Ivanu Moravcovi, do jehož kompeten-
ce spadá i oblast kultury.

O programu vystoupení byli účastníci setkání podrobně in-
formováni moderátorkou sboru paní Koppitzovou. V první čás-
ti to byly lidové písně české a moravské, ve druhé části pak
tradiční vánoční koledy. Samozřejmě nechyběla ani světově

známá vánoční píseň Tichá noc od rakouského skladatele a var-
haníka Xavera Grubera.

Nutno ocenit, že i přes zdravotní indispozici některých čle-
nů se sbor dostavil v plném počtu.

Na závěr všichni přítomní zapěli vánoční koledu Narodil se
Kristus Pán, která završila radostnou atmosféru letošního ad-
ventu.

Předsedkyně pražského Klubu, paní Stanislava Klapková-
-Rutová, popřála na závěr všem přítomným hezké prožití svát-
ků vánočních a dobré zdraví po celý příští rok.

Všem přítomným poděkovala za mimořádný prožitek a vy-
slovila přání k opětovnému setkání v příštím roce.

František Hollmann

Adventní vystoupení Smíšeného pěveckého sboru
J. B. Foerstera

Vánoční zpívání na záloženských schodech má už svoji tra-
dici. Letos se u vánočního stromu sešlo více než 300 přeloučá-

ků. Obdivovali „živý“ betlém, popíjeli punč a společně s účin-
kujícími zpívali vánoční koledy.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ



NAUČNÁ LITERATURA

sociologie
ALLPORT, Gordon Willard
O povaze předsudků. 
Praha: Prostor, 2004.

náboženství
GJAMCCHO, Tändzin, dalajlama IV.
Dobré srdce: budhistický pohled na Je-
žíšovo učení.
Praha: DharmaGaia, 2006.

umění
HLOBIL, Ivo
Katedrála sv. Víta v Praze: dějiny v obra-
zech, korunovační klenoty, chrámový po-
klad, okna. 
London: Opus Publishing Limited, 2006.

BORGHESI, Silvia
Kunsthistorisches Museum, Vídeň. 
Praha: Knižní klub, 2006.

vojenství, politika
COOPER, Alan W.
Cíl: Dráž{any. 
Praha: Naše vojsko, 2006.

KNOPP, Guido
Exodus: osud vyhnanců. 
Praha: Ikar, 2006.

KRÁSNÁ LITERATURA

BRZÁKOVÁ, Pavlína
Co přináší vítr: příběhy 5 světadílů. 
Praha: Eminent, 2005.

KUNDERA, Milan
Nesnesitelná lehkost bytí. 
Brno: Atlantis, 2006.

RUDIŠ, Jaroslav
Grandhotel. Praha: Labyrint, 2006.

životopisy, vzpomínky
ONO, Yoko
Vzpomínky John Lennon. 
Praha: Pragma, 2006.

pro mládež
JEŽKOVÁ, Alena
77 pražských legend. Praha: Práh, 2006.

FURNISS, Tim
Historie kosmických lodí. 
Praha: Naše vojsko, 2006.

J.K.
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! Kultura 

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Milé děti, klobouk dolů…

S koncem minulého roku skončila také naše literární sou-
těž pro děti s tématikou našich zvířecích kamarádů. Že je to ná-
mět opravdu aktuální, to dokázal počet soutěžních příspěvků.
Zejména druhý stupeň ZŠ Masarykovo náměstí nás doslova
zavalil básničkami s půvabnými kresbami zvířat všeho druhu.

Nezbývá nám, něž smeknout před paní učitelkou Mülle-
rovou, naší věrnou spolupracovnicí. Není to poprvé, kdy se
společně se svými žáky zapojila do naší soutěže s takovým
nasazením, že výsledky předčily všechna očekávání. Děkuje-
me a těšíme se na příští společnou práci.

V mladší kategorii básníků do 12 let byly jasným favoritem
děti ze třídy paní učitelky Malečkové. Jejich básně jste měli
možnost si přečíst už v minulém čísle Roštu. Ale i ostatní děti
z jiných tříd a škol napsaly krásné verše, které jim mohly smě-
le konkurovat.

Konečné pořadí vypadá takto:

čestné uznání: celá 5.B. ZŠ Smetanova ulice

3. místo: Kočička / Jana Kazimírová z 6. A. ZŠ Masarykovo n.
Moje rybička / Monika Vosáhlová ZŠ Masarykovo n.

2. místo: Mušky / Lucie Lebdušková z 5.B. ZŠ Smetanova ul.
Na louce / Anna Dulajová z 5. B. ZŠ Smetanova ul.
Divočáci / Kryštof Rozsypal z 5.B. ZŠ Smetanova ul. 

1. místo: Kůň / Hynek Schuster ze 4. B. ZŠ Masarykovo nám.

Ve starší kategorii básníků do 15 let byly dlouho síly vyrov-
nané, ale nakonec jsme i tady z více jak stovky příspěvků vy-
brali ty vítězné a dnes Vám je nabízíme k přečtení.

3. místo: Máme doma psa / Lukáš Synek z 9.B. 
ZŠ Masarykovo nám.

Křeček / Tereza čermáková z 8. B. ZŠ Masarykovo n.
Myší máma / Pavel Hataš z 8.A. ZŠ Masarykovo n.

2. místo: Kočka Josefína / Luboš Ďatko z 8. A. 
ZŠ Masarykovo nám.

Blecha a pejsek / Lucie Vávrová ze 7. B. 
ZŠ Masarykovo nám.

1. místo: Lední medvěd / Andrea Nalezinková z 8. A. 
ZŠ Masarykovo nám.

Po celý měsíc leden budou všechny soutěžní práce k vi-
dění i ke čtení vystaveny v prostorách naší knihovny. Přij{te
sami posoudit, jak nadaní veršotepci rostou z našich dětí. 

KŘEČEK
Křeček malý džungarský,
zoubky má tak čisuoučký.
Bez ocásku čtyři packy,
k obědu má čtyři placky.
Zdřímne si pak velice,

po salátu z ulice.
K snídani má travičku,
k večeři zas mrkvičku.
Křeček má rád velice,

když si zdřímne v peřince.

JÁ MÁM ZVÍŘÁTKO
Verše a veršíčky pro naše mazlíčky



KOČKA JOSEFÍNA
Žila kočka Josefína,
lákala jí trampolína.
A tak na ní skákala,

dělala si tra-la-la.
Jednou špatně skočila,

tlapičku si odřela.
Josefína plakala,

hned doktora volala.
Pan doktor jí ošetřil,
a řádně jí domluvil.

Řeknem malé Josefíně,
Dej pozor na trampolíně!

Blecha a pejsek
Blecha skáče v kožichu,
když je pejsek potichu,
ale když pes zaštěká,
to se celá vyleká.

Honem skočí za uši,
než ji znovuvyruší.
Před chvílí jen tvrdě spal,
te{ se mocně podrbal.

Bleška náhle salta metá
stejně jako její teta.
Když neskáčou pro radost,
popadne ji velká zlost.

Kousne pejska do ocásku,
pak uzavřou spolu sázku:
Zda-li bude pejsek moci,
klidně spáti zase v noci!

Myší máma
V malém domku žije myš
úkryt v domku má vždycky blíž
nebydlí v něm ovšem sama
stala se z ní velká máma
žije skromně s osmi dětmi
a je ráda, že jsou šuastní.
štastní jsou strašně moc
i když nemají vlčí moc
cení si však jedné věci,
že se mají všichni rádi přeci
každému se naskytne hodina
kdy si řeknou slovo rodina.

LEDNÍ MEDVĚD
Lední medvěd jménem Fred,
Žije všude, kde je led.
Fred má rád vše co je chladné,
a na ledu neupadne.
Jednou večer,když měl hlad,
chytal ryby, ale pak,
napadl ho velký pták.
Fred se bránil ze všech sil,
aby ho pták nezabil.
Pták byl velký, silný, dravý,
ale medvěd vždycky hravý.
Vymyslel hned skvělý plán,
jak se zbavit ptáka sám.
Zaběhl si do jeskyně,
kde se krásná vůně line.
Nalákal tam ptáka hravě,
a nabarvil se velmi tmavě.
Fred vypadá jako Grizly,
ptáku pírka rychle zmrzly.
Vyletěl ven z jeskyně,
zpátky domů k rodině.
Fred už ptáka neviděl
a ryby zase chytat šel.
Pořádně se najedl
a prolehl do ledu.
A to je konec příběhu,
Fred si spinká ve sněhu.
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Máme doma psa,
baví ho snad každá hra.
Nosí klacky taky míček,
je moc hravý, ten náš psíšek.

Když se ale večer setmí
nikdo cizí na dvůr nesmí.
Hlídá dobře, vrčí, štěká,
každém zloděj se ho leká,
na mě ale neštěká,
je to přítel člověka.
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! Společenská kronika 

NARODILI SE:
Lauryn Jakub
ul. Pardubická

Salfický Antonín
Vratislavské nám.

Strnadová Anna
ul. Sluneční

Veselý Josef
Lohenice

JUBILANTI:
Pokorná Jarmila 75 let
ul. Karla Čapka

Volejník Josef 75 let
ul. Jihlavská

Klucká Milada 80 let
ul. Pionýrů

Kňap Václav 80 let
Tupesy

Salfická Jaroslava 80 let
ul. Vrchlického

Roušal Václav 80 let
ul. Karla Čapka

Kohoutková Marie 85 let
ul. Pražská

Kuchařová Růžena 85 let
ul. Jižní

Žemličková Marie 87 let
ul. Tůmy Přeloučského

Hledíková Zdeňka 90 let
ul. Prokopa Velikého

Muchová Božena 91 let
Lhota pod Přeloučí

Hrubešová Anna 95 let
ul. Hradeckáa

SŇATKY:
9. 12.  Antonín Rejduga + Veronika Krejčová

STŘÍBRNÁ SVATBA:
Khýnovi Jaroslav a Ludmila ul. Žižkova

Mahelkovi Miloslav a Eva Vratislavské
náměstí

Rambouskovi Lubomír 
a Ladislava ul. Veverkova

Tesařovi Jiří a Lenka ul. Veverkova

ZLATÁ SVATBA:
Bulisovi Otakar a Milena ul. Mánesova

Děkujeme paní starostce Burešové, 
paní Havrdové a panu Jarolímovi
za uskutečnění obřadu k naší zlaté
svatbě.

Emanuel a Marie Karasovi
Řečany nad Labem

PŘELOUČÁCI

Inzerce
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V soutěžích florbalu právě probíhá vánoční a novoroční
„klid zbraní“, a proto před začátkem jarní sezóny uvádíme pro
čtenáře Roštu přehled tabulek s několika doplňujícími údaji.
Z nich je možné vytvořit si představu, jak si jednotlivá družstva
zatím vedou:

OREL Přelouč - muži:
Družstvo mužů má soutěž rozehranou velmi dobře, jak je

patrné z následující tabulky po odehraném 12. kole Severový-
chodní soutěže mužů, divize II:

Jediné, co nás může mrzet, jsou zbytečné 2 prohry se Soko-
lem Pardubice E, kdy jsme byli v obou zápasech lepším týmem.
Vzhledem k velké vyrovnanosti soutěže bude vstup do jarní
části velmi důležitý: 20.1. hrajeme ve sportovní hale v Malých
Svatoňovicích od 9:50 s Torpédem Náchod a ve 12:00 s APS
Hradec Králové.

OREL Přelouč - starší žáci:
Vzhledem k velmi rozdílnému počtu odehraných zápasů

je tabulka Severovýchodního přeboru, divize III hodně zkres-
lující, ale i tak je patrné dle počtu vyhraných a prohraných
zápasů, že nás čeká urputný souboj s Přibyslaví o 2. místo:

První vzájemný zápas jsme prohráli po tuhém boji o je-
diný gól (viz Rošt 11/2006), druhý nás čeká v atraktivním pro-
středí ČEZ arény v Pardubicích 27. 1. od 12:00, kde ještě od
10:00 budeme hrát s lídrem divize Sokolem Pardubice. Týden
předem v sobotu 20. 1. však budeme muset nejprve potvrdit
své postavení ve sportovní hale v Přibyslavi v 10:50 v zápase
se Spartakem Slatiňany a ve 13:10 se Sokolem Pardubice B.
Velmi důležité pro vývoj v naší divizi budou též série zápasů
s celky z divize I a II, které budeme hrát později na jaře.

OREL Přelouč - mladší žáci:
Družstvo mladších žáků zatím sbírá zkušenosti pro další

sezóny, takže pohled na tabulku Severovýchodní ligy, divize II
není zatím nijak povzbuzující:

Hlavně počet vstřelených gólů je zatím naším největším pro-
blémem. Proto už před vánočními svátky jsme 2x trénovali na
velkém hřišti v hale ve Chvaleticích. Kluci trénují vesměs poc-
tivě a naplno, a protože jarní část nám začíná až v únoru, tak
doufejme, že na jaře budeme mít mnohem více příležitostí
zakřičet si při zápasech pořádně: „Góóól!“

Mirek Kumstýř

OREL PŘELOUČ - oddíl florbalu

VÝZVA
PRO PODNIKATELE

Prosíme všechny podnikatele, kteří mají zájem se zvidi-
telnit formou Ročenky 2007, kterou vydává město Pře-
louč, aby svůj inzerát zaslali elektronickou poštou nejpoz-
ději do 20. ledna na adresu rost@mestoprelouc.cz.

Cena inzerátu:           formát A7  -  150,- Kč
A6  -  300,- Kč
A5  -  600,- Kč
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