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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

OČKOVÁNÍ
NA PŘELOUČSKÉ
POLIKLINICE

Informace pro občany ČR
Týká se platnosti občanských průkazů: občanské průkazy
bez strojově čitelných údajů končí platnost podle doby vydání dokladu, a to v následujících termínech:
OP vydané do:

konec platnosti nejpozději do

31. 12. 1998
31. 12. 2003

31. 12. 2007
31. 12. 2008

Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka - občanské průkazy, ve kterých je vyznačena doba platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“ zůstávají nadále platné. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji jsou
vydávány od druhé poloviny roku 2000 a platí po dobu v nich
uvedenou.

Zapisování dětí do cestovního dokladu rodiče:
Dnem 1. března 2008 nabude účinnosti zákon číslo
106/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii
ČR, ve znění pozdějších předpisů,(zákon o cestovních dokladech) ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Uvedenou právní úpravou se od 1. března 2008 umožňuje
zapisovat občany mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče.
Na základě zápisu mohou tyto děti překračovat státní hranice
bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním
dokladu jsou zapsány.

!

V říjnu 2007 byla na přeloučské poliklinice otevřena poradna pro očkování a cestovní medicínu. Nabízíme zájemcům ze
spádu konzultaci v oblasti problematiky očkování nejen pro
Českou republiku, ale i cestovatele do různých světadílů.
Poradna zahrne problematiku: očkování proti virovým hepatitidám, břišnímu
tyfu, meningokokům, vzteklině, choleře, žluté zimnici,
klíšbové meningoencefalitidě, chřipce, pneumokokům,
hemofilům i planým neštovicím a pásovému oparu pro děti i dospělé.
Pro cestovatele nabízíme kompletní konzultaci prevenci
„exotických“ onemocnění včetně poučení o hygienických opatřeních, poučení o malárii a antimalarické prevenci do malarických
oblastí, vybavení lékárničky pro cesty. Vše včetně vystavení mezinárodního očkovacího průkazu v souladu s požadavky Mezinárodní zdravotnické organizace. Poradnu vede Dr. Petr Knížek zabývající se touto problematikou od roku 1996, absolvent
pravidelných kurzů pořádaných IPVZ Praha. Nabízíme všem zájemcům své letité zkušenosti a srdečně zveme ke konzultaci
a očkování.

Výzva
k podání podnětů
na změny „Územního plánu města Přelouče“
Městský úřad Přelouč dává tímto možnost všem občanům a organizacím
podávat podněty na změnu územního plánu,
tj. změny funkčního využití jednotlivých ploch.
V podnětu je třeba uvést identifikaci žadatele,
identifikaci plochy (pozemku), kterou chcete změnit,
vlastnický vztah k pozemku,
současné a navrhované funkční využití plochy (pozemku)
a důvody pro změnu.

KALENDÁŘ 2008
Na městském úřadě a v trafikách je
k prodeji kalendář pro rok 2008. Kalendář
je nástěnný s kresbami od pana Štěpánka.
Cena je 120,- Kč.

Pøelouè
2008

Územní plán města Přelouče, který byl schválený v prosinci 2006,
je uveřejněn na internetové adrese www.mestoprelouc.cz
Své podněty adresujte na Městský úřad Přelouč
- oddělení územního plánu,
nejpozději do 30. 11. 2007.
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Zprávy z radnice
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RADA MĚSTA PŘELOUČE
Rada města Přelouče se konala 15. 10.
2007. Radní vzali na vědomí statistický
přehled o měření nejvyšší dovolené rychlosti vozidel městskou policií ve městě
Přelouč a v integrovaných obcích v období od 1. 1. 2007 do 30. 9. 2007 (bližší

informace jsou uvedeny v článku městské policie od pana Veselého). Dále rada rozhodla zůstat u stávajícího systému
pronájmů nádob na separaci komunálního odpadu. Městu by se nevyplatilo
tyto nádoby na separaci koupit, protože

ZASTUPITELSTVO
VI. zasedání zastupitelstva našeho města se konalo 27. 9.
2007 tentokrát v malém sále Občanské záložny (v obřadní místnosti), protože ve velkém sále probíhaly kurzy tanečních. Zastupitelstvo projednalo stanoviska a návrhy výborů majetkového,

finančního a kontrolního, návrhy osadních výborů Lohenice,
Klenovka a Mělice a zprávu o činnosti rady města. Dále projednávalo souhlas se vstupem města do MAS Železnohorský region. Město Přelouč je spolu s 19-ti
okolními obcemi členem Svazku
obcí Podhůří Železných hor. Vrcholný orgán tohoto samostatného právnického subjektu, tj. valná hromada, odhlasovala v roce
2005 vstup mikroregionu do MAS
Železnohorský region. V roce 2007
byla však dodatečně do podmínek
pro čerpání prostředků z programu EU-Program rozvoje venkova,
vložena podmínka souhlasu zastupitelstev všech členských měst
a obcí MASu. Jedná se o formalitu, která město nezavazuje k žádným povinnostem či finančním
nákladům. Rada doporučila schválit zastupitelstvu požadované usnesení. Zastupitelstvo s usnesením
souhlasilo.
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pronájem těchto nádob vychází zhruba
stejně jako nákup (pokud přihlédneme
k životnosti takových nádob, která se
pohybuje okolo 5-7 let díky vandalismu,
kterému jsou vystaveny na veřejném prostranství).

Zastupitelé rozhodli dle doporučení radních nevybírat místní poplatky z ubytovacích kapacit. V našem městě jsou ubytovací kapacity spíše nedostatečné a jejich zpoplatnění by rozhodně nevedlo k jejich dalšímu rozvoji.
Zastupitelstvo schválilo uzavření darovací smlouvy na budovy a pozemky, které jsou ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Ministerstvo obrany. Budovy a pozemky budou bezúplatně převedeny jako nepotřebný vojenský majetek.
Dále byli zastupitelé seznámeni s termíny zahájení akcí
„Dostavba areálu ZŠ Smetanova“ (zahájení této akce bylo v průběhu měsíce října 2007, dokončení je plánováno na červen
2009) a „Autobusové nádraží Přelouč“ (předpokládaný termín
zahájení je listopad 2007).
Poslední zastupitelstvo se konalo mimořádně ve středu
24. 10. 2007. Nejzajímavějším bodem tohoto jednání byla
prezentace záměru bytové výstavby v Přelouči „Na Hodinářce“. Celková řešená plocha je 52 150 m2. Výstavba proběhne celkem ve třech etapách, kdy s prvními bytovými domy
je počítáno již během příštího roku. Předpokládá se vznik
340 bytových jednotek 1+kk - 4+kk. Celková koncepce vychází z předem vytvořených typů bytových domů tak, aby
daná lokalita tvořila jednotný harmonizující celek. Klienti si budou moci vybrat byt vyhovující jejich požadavkům
z předem připraveného katalogu. Řešení vychází z předpokladu jednotné koncepce pro celé území, jak z hlediska
urbanistického, tak z hlediska architektonického. Objekty
bytových domů budou šestipodlažní, čtyřpodlažní a dvoupodlažní.
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Stalo se
" 3. 10. 2007 se sešla starostka na pracovní schůzce s novým
ředitelem Elektrárny Chvaletice p. ing. Jaroslavem Volšickým,
který starostku informoval o výhledovém fungování Elektrárny Chvaletice, investičních záměrech i možnostech spolupráce města s Elektrárnou.
" 10. 10. 2007 svolala starostka jednání Bezpečnostní rady
města, bezpečnostní tajemník města p. Sibera podal informaci o činnosti úřadu v oblasti krizového řízení, zástupci
Policie ČR a HZS Přelouč přednesli ztprávy o připravenosti
složek inregrovaného záchranného systému, byla dohodnuta částka, kterou Bezpečností rada bude navrhovat zastupitelstvu k zařazení do rozpočtu města na rok 2008 k zajištění přípravy na krizové situace.
" 10. 10. 2007 se starostka zúčastnila jednání Bezpečnostní
rady Synthesia Semtín, cílem a smyslem této rady je komunikace s partnery, spoluúčast při návrhu a realizaci bezpečnostní politiky společnosti Synthesia. Kromě jiných systémových opatřeních se diskutovalo o havarijním informačním
systému Synthesia a nových investicích, které přispějí ke
zlepšení bezpečnosti provozu společnosti.
" 17. 10. 2007 se starostka sešla se zástupci realitní kanceláře, která po dohodě s investorem připravované bytové výstavby v Přelouči bude zájemcům o byty zprostředkovávat
potřebné informace včetně zajištění prodeje bytů, problémem
je nalezení vhodných prostor ve městě pro tuto činnost.
" 18. 10. 2007 se starostka zúčastnila na Krajském úřadě Pardubice setkání s náměstkem Ministra vnitra p. Mgr. Zajičkem. Zástupci obcí byli seznámeni s vládou schválenými
dokumenty v oblasti veřejné správy, diskutovalo se i o připravovaných projektech v oblasti e-govermentu a metodice
na stanovení nákladů na výkon veřejné správy.
" 22. 10. 2007 zastupovala starostka město na jednání představenstva a.s. Přístav Pardubice, jejíž je město členem.
" 23. 10. 2007 jednala starostka se zástupci Hasičského záchranného sboru PK. Diskutovalo se zejména o nutnosti vybavení pobočné stanice Přelouč kamerovým zabezpečova-

Inzerce

cím a dohlížecím systémem, řešily se i další nevyhovující
technické parametry stávající budovy HZS včetně výhledu
výstavby nové budovy, kterou město ve spolupráci s HZS
PK připravuje.
" 29. 10. 2007 se starostka zúčastnila setkání starostů Pardubického kraje v Domě kultury Pardubice. Diskutovalo se zejména o změnách v oblasti rozpočtového určení daní měst
a obcí a o projektových záměrech obcí a jejich možnostech
financování z fondů EU.

ADVENTNÍ
KONCERT
Inzerce
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Kmochova hudba Kolín zve posluchače na tradiční Adventní koncert, který bude 15. prosince 2007
od 18 hodin v sále Občanské záložny v Přelouči.
Večerem bude provázet a zpívat
operní pěvkyně Renée Nachtigallová, diriguje Petr Stříška.
Vstupenky můžete zakoupit na
místě, nebo v předprodeji na Kulturních službách města Přelouč na
nám. TGM. Počet vstupenek bude
oproti loňskému koncertu redukován pro omezenou kapacitu sálu.
Srdečně zve Kmochova hudba
Kolín a Město Přelouč
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Trh práce
na Přeloučsku
Na ÚP v Přelouči bylo k 30. 9. 2007 evidováno celkem
770 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci září tedy činila v této oblasti 5,24 %. K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.
Tetov (20 %), Morašice (13,73 %), Hlavečník (12,73 %), Vápno
(10,53 %), Zdechovice (10,16 %), Rohovládova Bělá (10 %).
Dále uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice (4,8 %),
Choltice (5,12 %), Břehy (5,21 %). V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 4,8 %.
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
3,87 % s celkovým počtem 3632 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 3,87 %, Holicko 3,26 % a Přeloučsko 5,24 %.
Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 30. 9. 2007 celkem 4959 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo
připadlo v průměru 0,7 uchazeče. Na Přeloučsku bylo k 30. 9.
2007 hlášeno na ÚP celkem 475 volných pracovních míst. Na
1 volné pracovní místo připadlo celkem 1,6 uchazeče.

Inzerce

Michaela Hývlová
vedoucí pobočky
Více informací poskytuje http://portal.mpsv.cz

Připravujeme
dvousložkový sběr skla
Město Přelouč oznamuje občanům, že ve spolupráci se společností EKO KOM a.s. a společností SOP a.s. připravuje v rámci zlepšování a rozšiřování systému třídění odpadů vzhledem
k jeho dalšímu využívání zavedení dvousložkového sběru skla,
a to na sklo bílé (čiré) a sklo barevné. Na jednotlivá stanoviště
budou přistaveny nádoby na bílé sklo. Nádoba bude bílé barvy,
označená a bude určená pouze pro bílé sklo. Stávající zelené
nádoby pak budou sloužit pro sklo barevné. Nádoby budou
rozmístěny tak, aby na jednotlivých stanovištích byla jedna nádoba na bílé sklo a zároveň jedna nádoba na sklo barevné.
Žádáme a vyzýváme občany, aby od zavedení tohoto odděleného sběru skla, kdy budou nádoby na bílé sklo rozmístěny, dbali na jeho rozlišování. Vytříděné sklo je důležitá surovina, která
se po rozdrcení přidává do výchozí směsi k výrobě skla nového. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se
dá takto používat vlastně donekonečna. Děkujeme občanům
za spolupráci a věříme, že se aktivně zapojí do tohoto systému
dvousložkového sběru skla.

Svoz bioodpadu pomocí hnědých
plastových nádob pro letošní rok končí...
Oznamujeme občanům, kteří jsou zapojeni do systému svozu bioodpadu pomocí hnědých plastových nádob, že tento svoz
bude v letošním roce ukončen ve 45. týdnu, tedy v týdnu od
5. do 9. listopadu. V případě příznivých povětrnostních podmí-
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nek bude tento termín prodloužen; o této skutečnosti budou
občané včas informováni městským rozhlasem. V souvislosti
s touto informací sdělujeme občanům, že ve sběrném dvoře
v ulici Pardubické je možné bioodpad odkládat celoročně, a to
do velkoobjemového kontejneru. Provozní doba sběrného dvora je:
Pondělí: 13 - 17 hod.
Pátek:
13 - 17 hod.
Středa:
10 - 15 hod.
Sobota:
8 - 12 hod.
Ing. Helena Klápová
Odbor životního prostředí

Informační místa pro podnikatele (InMP) fungují od
roku 2003, jako veřejná informační služba pro podnikatele a firmy. Dosud měl každý možnost kontaktovat pracovníka InMP pomocí telefonu nebo osobní návštěvou. Od
1. června 2006 rozšířila síJ InMP svou dostupnost a to
prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na
adrese: <http://inmp.komora.cz/> Podnikatelé zde mohou vepsat svůj dotaz, vybrat Informační místo pro podnikatele, které vyřídí jejich požadavek a je pro ně teritoriálně nejvhodnější.
OdpověP mohou požadovat pomocí e-mailu nebo si ji mohou osobně vyzvednout na zadaném InMP.
Snahou Informačních míst je co nejvíce ušetřit podnikatelům čas, který by věnovali hledání informací. Takto svůj
požadavek odešlou na InMP a mohou se plně věnovat své
podnikatelské činnosti.
Informační místo pro podnikatele Pardubice
Iveta Lemberková
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Městská policie informuje
V dnešním příspěvku Vás nejprve seznámím se statistickým přehledem řešených událostí a na základě mnohočetných
dotazů také se statistikou měření nejvyšší dovolené rychlosti.

Celkový počet všech událostí
řešených MP na území města
od 1. 1. 2007 do 30. 9. 2007 - 3084
- z toho například:
Přestupky proti veřejnému pořádku 236
Přestupky proti majetku
98
Přestupky v oblasti občanského
soužití
34
Odchyty psů, synantropní zvěře
a přestupky v této oblasti
137
Zadrženo pachatelů trestné činnosti 28
Dopravní přestupky
1611
Poznatky a přestupky
z kamerového systému
175
Výjezdy - Pult centralizované ochrany
+ tísňová tlačítka pro seniory 477

Statistický přehled o měření
nejvyšší dovolené rychlosti
ve městě Přelouč
a v integrovaných obcích
od 1. 1. 2007 do 30. 9. 2007:
Celkový počet zastavených vozidel
a vyřešených přestupků
830
Uložené blokové pokuty
- celkem
867 800,- Kč
Přestupky postoupené správnímu orgánu (nesouhlasí s přestupkem
nebo nelze na místě blokově řešit
- hrozí zákaz řízení motorových
vozidel)
59
Počet přestupků v tzv. běhu (nedořešené, provedeno pouze foto
přestupce samotným strážníkem.
Lustrace + předvolání majitelů
vozidel)
50

Počet zjištěných přestupků
(nejvyšší dovolená rychlost)
v jednotlivých lokalitách:
Přelouč - (ul. Pražská, Pardubická,
Karla Čapka, Kladenská, Karla
Čapka, Vrchlického, Račanská,
Hradecká - nadjezd)
360
Integrované obce:
Břehy
Lhota - Škudly
Mělice - Lohenice
Tupesy - Klenovka
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335
83
50
2

Počet dnů v měsíci, kdy byla
měřena povolená rychlost:
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září

11
8
17
15
9
14
15
9
11
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jeho výšky a přesně za ním „klikovali“.
Měli však smůlu, nebob službu konající
strážník si při prováděné kontrole města
jejich počínání povšiml.
Ihned na místě provedl kontrolu jejich totožnosti ale se zlou se potázal. Co
že si to prý dovolujeme, jestli známe listinu základních práv a svobod apod. Kuriosní bylo, že ani jeden z mladíků nebyl
plnoletý, ale zkušenosti s vloupáním do
vozidel již v několika případech měli.
Možná se zdá uvedený případ banální, ale zcela určitě provedenou kontrolou
bylo zabráněno možnému protiprávnímu
jednání. Navíc poznatky o těchto osobách
a o jejich jednání byly předány službě
kriminální policie.
Agresivní hosté odvezeni na záchytku

Na závěr
tři zajímavější události:
Parta mladíků si veřejné záchodky
udělala ze zaparkovaných vozidel...
V nočních hodinách byla hlídkou
městské policie spatřena parta několika
mladíků, kterak si veřejné záchodky udělala ze zaparkovaných vozidel. Přímo ve
středu města mladíci chodili kolem aut
a domů a na tyto močila. Všichni byli na
místě hlídkou zajištěni. I když se jim to
pochopitelně nejprve nelíbilo a na žádné výzvy nereagovali, nakonec k použití
donucovacích prostředků nemuselo dojít.
Jejich jednání bylo okamžitě vyřešeno (po předvolání ke kterému se dostavili) uložením maximální možné blokové
pokuty. Zcela jistě budou dlouho přemýšlet, jak mohli tyto peníze lépe vynaložit...

Opět v jedno sobotní odpoledne manželský pár ve středním věku posílený
alkoholem, hrubě urážel obsluhu jedné
místní restaurace. Nadávky a výhružky
však byly natolik vulgární, že nakonec
museli být z restaurace vyvedeni. Po vyřízení jejich přestupkového jednání a odeslání na vlakové nádraží, hlídka přibližně
za hodinu vyjíždí na opětovné oznámení, kdy stejný pár tentokráte v jiné restauraci své chování ještě více „přiostřil“. Hrubě zde napadal nejen obsluhu, ale dokonce i majitele, který sem byl přivolán.
Zde se již výzvy hlídky jménem zákona
míjely účinkem a tak na řadu musely
přijít vyváděcí páky. To se pochopitelně
především opilému muži, kterému bylo
později naměřeno 2,79 prom. alk. nelíbilo a chystal se k napadení hlídky. To se
mu však nepodařilo, byla mu nasazena
pouta a ve spolupráci s policií státní byli oba výtečníci odvezeni na protialkoholní záchytnou stanici. Kromě poplatku
ze záchytky je tak ještě čeká za své chování „mastná“ pokuta.
Ještě připomínám naše telefonní čísla: tísňová linka 156, tel.: 466 959 660,
fax: 466 094 104, mobil: 736 641 952,
e-mail: mp@mestoprelouc.cz
Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč

Doufali že oklamou
kamerový systém?
Zdánlivě klidné sobotní odpoledne
trávili dva mladíci tím, že zkoušeli nedbalost řidičů na jednom místním parkovišti. Obcházeli zaparkovaná vozidla a brali
za kliky u aut. Přesně věděli, že je nemůže odhalit kamera, nebob zde stál zaparkovaný nákladní automobil. Využili tak
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Základní škola
Smetanova ul.
Školní akce

jsou už v plném proudu. V rámci obonmá navštěvují žáci
6. - 9. tříd VČD Pardubice. Během školního roku zhlédnou 6 představení, v říjnu to byla divadelní hra Tartuffe.

a umístila se v republikovém kole mezi 10 nejlepšími (bez
určení pořadí) a která sklidila uznání přítomných. Tutéž povídku četla Alina i 16. 10. v Pardubicích.
Mgr. V. Jelínková

Den otevřených dveří
V posledních letech se stalo tradicí uskutečňovat „Den
otevřených dveří v prvních Třídách. Letos tento den připadl na
16. října.
Bohužel ne všichni rodiče měli možnost být s námi (pracovní povinnosti, nemoc, …), přesto jsme k velkému zájmu přivítali hojný počet maminek, tatínků i dalších rodinných příslušníků rodin. Všichni tak mohli vidět během dvou hodin svého
školáka při vyučování v pracovním procesu, v akci, při plnění
úkolů, ověřování nových znalostí a dovedností, které se během
necelých dvou měsíců stačil každý z nich naučit.

Pan Hamadouba Keita zaujal děti hlavně bubnováním
na africké bubny, připojit ke článku Školní akce
Žáci 3. a 4. tříd i letos absolvují plavecký výcvik. Vyučování je doplňováno i kulturními pořady. Pro děti z 1. a 2. ročníků
připravila ZUŠ pořad ELCE PELCE, vybrané ročníky I. A II. stupně měly možnost seznámit se s africkou kulturou.
Žáci budou během školního roku absolvovat i exkurze. Tento měsíc se již uskutečnily dvě, a to pro žáky 6. tříd v rámci
předmětu „Svět práce“ (prac. činnosti) do Lesnického muzea
v Harrachově, žáci 9.C jako doplněk literární výchovy uskuteční návštěvu Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích.
Na 24. 10. chystáme projektový den pro II. stupeň - „Ochrana obyvatelstva za mimořádných situací“.
Školu také 30. 10. navštíví členové Městské policie Přelouč,
kde žáky 5. tříd seznámí s kompetencemi MP a s žáky 4. tříd
proběhne seminář k dopravní výchově.
Mgr. V. Jelínková

Den otevřených dveří pro rodiče v 1.B

Autorské čtení
žákyně 9.C Aliny
Kulakovské proběhlo v rámci Východočeského literárně-dramatického maratónu
9. 10. v salonku
hotelu Bujnoch.
Alina zde přečetla
svou povídku „Hodina klavíru“, se
kterou se zúčastnila literární soutěže „Náš svět“
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Den otevřených dveří pro rodiče v 1.A
Myslím si, že děti dokázaly zvládnout nejeden náročný úkol,
a tak každý ze zúčastněných mohl posoudit, jak jim to ve
škole jde. Věřím, že to bylo zajímavé dopoledne jak pro žáky,
tak hlavně pro jejich rodiče.
Mgr. B. Kratochvílová
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Elce, Pelce...
V pondělí 8. října začali žáci naší školy nový školní týden návštěvou divadelního představení „Elce, Pelce, do pekelce“
v Občanské záložně. Veselou pohádku
nastudovali mladí členové dramatického oddělení ZUŠ v Přelouči pod vedením
pana Rumpíka.
Hodnou princeznu Tatranku odnesl
do pekla zlý čert, ale jako v každé pohádce, i v této nakonec vše dobře dopadlo. Princeznu zachránil královský kuchař
Honza, kterému pomáhali nejen dva
kouzelní ptáčci Elce a Pelce, ale také
děti v obecenstvu svou pozorností a „nápovědou“.
Představení mělo u dětí velký úspěch
a velmi se jim líbilo, že mohly vstupovat do vlastního příběhu pohádky a tím
pomoci vysvobodit princeznu.
Mgr. A. Hanušová

Využití volného času
Učitelé základní školy v letošním školním roce nabízejí žákům velké množství
kroužků v odpoledních hodinách. Vybrat
si mohou mladší i starší. Již každoročně je velký zájem o kroužek keramický,
je jich celkem šest, na některé žáky se
přesto ještě nedostalo.

cvičení z českého
jazyka - 9. tř
cvičení z matematiky
- 9. tř.
internet
individ. doučování
z matematiky

Letos mezi ně patří:
kategorie 1.-2. třída:
zlaté pásmo - Tomáš Hájek 1.B
- Adriana Frydrychová 1.B
stříbrné pásmo - Jirka Volejník 2.A
bronz. pásmo - Jára Pavlík 2.A
ŠD: kroužek dovedných rukou, anglický
jazyk, keramika, sportovní kroužek,
aerobik
Mgr. H. Konvalinková řš.

„Srdíčkový týden“
Každý rok základní škola spolupracuje se společností Život dětem, která
má za úkol získávat finanční dary pro
dětská oddělení nemocnic v naší republice. V letošním roce byla do jejich projektu zahrnuta i nemocnice v Pardubicích.
Žáci 9. ročníků během 1. pol. měsíce
října prodali 200 kusů symbolických odznáčků ve tvaru srdce na půdě školy, ale
i spoluobčanům ve městě. Náš letošní
příspěvek činí 6 000 Kč.
Mgr. Veronika Pokorná

Máme školní slavíky 2007
Kroužky probíhají ve třídách, odborných učebnách a tělocvičně.
1. stupeň:

2. stupeň:

keramický
kroužek

keramický kroužek

hudební
kroužek

anglický jazyk
- začátečníci

sportovní
kroužek

německý jazyk
- začátečníci

kr. praktických
dovedností

konverzace
v anglické jazyce

sportovní hry

kondiční kulturistika

německý jazyk

základy hry na kytaru

logopedická
péče

cvičení z českého
jazyka - 8. tř.
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různých žánrů a provedení. Někteří se při
výkonu doslova zapotili, ale po sladké
odměně bylo opět dobře.
Šikulky z letošních 9. tříd jsme slyšeli na školní půdě soutěžit naposledy,
objevily se nové talenty na stupni prvním, takže se máme nač těšit i v příštích letech.
Zpěv je činnost především pro potěšení. Když soutěžíme, vyhrává však jen
ten nejlepší!

Ve čtvrtek 11. 10. se v učebně hudební výchovy sešlo 41 zpěváků a zpěvaček z 1.-9. tříd, aby změřili své talenty
a zazpívali si se staršími nebo mladšími spolužáky.
Po společné rozcvičce těla i hlasivek
začala soutěž ve 4 kategoriích. Všichni,
kdo přišli povzbudit soutěžící - kamarádi, rodiče, učitelé, mohli slyšet písničky

kategorie 3.-5. třída:
zlaté pásmo - Andrea
Rosenbergerová 3.A
- Michal Havlíček 4.
- Kateřina Vojtěchová 5.B
stříbrné pásmo - Anežka Hájková 4.
- Karolína Říhová 4.
- Klára Volejníková 5.A
bronz. pásmo - Štěpánka Urbanová 4.
- Markéta Pavlíková 5.A
kategorie 6.-7. třída
zlaté pásmo - Jana Mokřížová 7.B
stříbrné pásmo - Jan Pokorný 6.B
bronz. pásmo - Adéla Turynová 6.A
kategorie 8.-9. třída
zlaté pásmo - Leona Šenková 9.B
- Anička Pokorná 9.B
stříbrné pásmo - Lukáš Vojtěch 9.B
Mgr. Veronika Pokorná

Krásné chvíle
s „Kerkonošskými
poudačkami“
V rámci celorepublikové akce Týden
knihoven pozvaly pracovnice Městské
knihovny v Přelouči žáky 6. tříd na besedu s lidovou vypravěčkou, paní Sláv-
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kou Hubačíkovou. Dlouholetá ochotnice
pochází z Vysokého nad Jizerou. Od mládí shromaž{uje znaky krkonošského nářečí a lidové zvyky. Zaujala všechny svým
poutavým vyprávěním na téma, které si
děti samy určily.
Dlouholetá ochotnice vystupuje ve
dvou lidových souborech písní a tanců.
Na závěr si s ní někteří odvážlivci zatančili ševcovský tanec, který je naučila.
Mgr. Müllerová Jana

mírný teleskop, proč kosmonauti oblékají skafandr, jak se kosmická lo{ dostane na oběžnou dráhu, čím je zvláštní
raketoplán...
V závěru hodiny jim pan Plachý pustil z videozáznamu první přistání lidí na
Měsíci.
Touto výstavou jsme i hezky oslavili
50. výročí od vypuštění první umělé družice SPUTNIKU I. Psal se 4. říjen roku 1957.
Když N. Amstrong přistál na Měsíci,
pronesl onu známou větu o tom, že to je

„malý krůček pro člověka, ale velký krok
pro lidstvo“.
Vývoj kosmonautiky jde opravdu rychle kupředu. Dnes se uvažuje o využití atomové energie, o atom. křižnících, které
by byly schopny navštívit i planety v jiných slunečních soustavách.
Pan Plachý vzpomínal i na osobní
setkání s některými kosmonauty, ale čas
rychle utíkal a po uplynutí jedné vyučovací hodiny jsme knihovnu jen neradi
opouštěli.
Mgr. D. Katonová

Zajímavá výstava
V úterý 2. 10. 2007 mohli žáci II. stupně v naší školní knihovně zhlédnout zajímavou výstavu o vývoji kosmonautiky
a výzkumu vesmíru, kterou si pro nás
připravil pan Plachý z Pardubic. Je to velký znalec oboru a nadšenec, který pořádá výstavy tohoto druhu na školách po
celé ČR.
Na barevných fotografiích žáci mohli
vidět známé světové kosmonauty. Na vystavených modelech sledovali důležité
etapy při dobývání vesmíru od prvních
sputniků až po moderní raketoplány
současnosti. Dověděli se např., z jakých
částí se skládá kosmická lo{, co je ves-

Návštěva divadelního představení
V pondělí 8. října jsme zhlédli pohádkový příběh ELCE PELCE, který nastudovali žáci dramatického oddělení ZUŠ. Veselá pohádka naše děti velmi zaujala.
Děj pohádky dokreslovaly strašidelné zvukové efekty, při kterých seděli žáci jako
přikovaní.
Po příchodu do školy jsme měli hodinu výtvarné výchovy. Přestože jsme dokončovali práci z minulé hodiny, dva chlapci projevili zájem zhlédnutou pohádku nakreslit. Obě ilustrace byly velmi zdařilé.
Děkujeme za hezké představení!
Eva Urbanová a žáci I. stupně ZŠ praktické

Inzerce
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Adventní koncerty
S blížící se dobou adventní chystá naše škola opět řadu
akcí pro rodiče našich žáků, přátele školy a širokou veřejnost.
Velký adventní koncert všech oborů školy se bude konat

3. 12. 2007 v sále Záložny, společný Vánoční koncert sborů 19. 12. 2007 také v Záložně. Podrobnější informace zveřejníme v dalším čísle Roštu.
Srdečně Vás na všechny akce naší školy zveme.
Jana Bednářová ředitelka ZUŠ Přelouč

Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice a Městská knihovna Přelouč
pořádají

cyklus setkání, přednášek a besed na nejenom literární témata nazvaný

ROŠTOVNA
Cílem tohoto projektu je uspořádat
pro přeloučské zájemce o rozmanitá odvětví kultury cyklus popularizačních
přednášek, jaký již řadu let pravidelně
a s úspěchem běží v řadě větších měst.
Jednotlivá témata jsou volena tak, aby
vzbudila zájem všech generací, od setkání se spisovatelem Jáchymem Topolem
pro mladou generaci, až po procházku
muzikály, směřovanou zejména ke generaci střední a starší. Cyklus se tak snaží vyplnit chybějící místo na poli teorie
a popularizace literatury, hudby a filmu.
Přednášející jsou převážně vysokoškolští pedagogové se značnými zkušenostmi a bohatou praxí.
1.

„Barokní čeština“

Přednášejícím úvodního večera je
doc. PhDr. Vladimír Koblížek Ph.D., pedagog Katedry českého jazyka a literatury
na Univerzitě Hradec Králové a zapálený
propagátor krásy českého jazyka. Přednáška, postihující hlavní rysy tohoto významného vývojového období češtiny,
bude zajímavě propojena s českým barokem hudebním. V podání komorního
sboru Mezzoforte, působícího pod vedením Pavla Čapka na ZUŠ Přelouč, zazní
skladby českého hudebního baroka, zejména Adama Václava Michny z Otradovic.
2.

„Významné osobnosti
současné české literatury“

Druhý přednáškový večer bude zasvěcen literatuře opačného časového období, PaeDr. Josef Hetych promluví o nejvýznamnějších osobnostech současného
dění na poli literatury a nastíní jednotlivé směry, kterými se dnešní literatura
ubírá. PaeDr. Hetych je velmi erudovaný
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přednášející i zkušený moderátor setkání se známými spisovateli. Tato přednáška navíc tak trochu připraví půdu pro
třetí literární večer.
3.

„Autorské čtení a beseda
s Jáchymem Topolem“

Toto setkání s jedním z nejvýznamnějších spisovatelů dnešní doby Jáchymem Topolem bude bezpochyby vrcholem celého cyklu. Tento novinář, básník,
scénárista, autor textů skupiny Psí vojáci a autor románů jako Anděl, Sestra
a Kloktat dehet pohovoří o svém životě,
inspiracích a přečte i úryvky ze své nové knihy. Průvodcem besedy bude PaeDr. Hetych.
4.

„Proměny muzikálu“

Ve čtvrtém večeru se téma přikloní
k hudbě - zpěvačka a knihovnice Zuzana Grohová provede posluchače hlavními body ve vývoji světového i českého
muzikálu. Přednáška, bohatě protknutá
hudebními úryvky z jednotlivých muzikálů, zachytí hlavní body zrodu a rozvoje tohoto velmi populárního hudebního
žánru, jehož současný vývoj je poměrně
diskutovanou problematikou.
5.

Přesné termíny jednotlivých přednášek budeme uveřejňovat v Roštu
a na plakátech.
Petra Lojínová, zást. řed.
ZUŠ Přelouč

Barokní čeština
První přednáška z cyklu ROŠTOVNA
se bude konat v pátek 23. 11. 2007
od 17 hodin v hudebním sále ZUŠ Přelouč, okres Pardubice. Přednášejícím je
doc. PhDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.,
spoluúčinkuje komorní sbor Mezzoforte pod vedením dirigenta Pavla
Čapka.
Přij{te strávit netradiční páteční večer, obklopeni krásou barokní literatury
a hudby.

„Italský neorealismus
ve filmu“

Poslední večer bude skutečnou lahůdkou na závěr. Doc. PhDr. Jan Dvořák, Csc., bývalý vedoucí katedry českého jazyka a literatury na Univerzitě Hradec Králové, šéfredaktor nakladatelství
Kruh, spisovatel, editor a autor řady teoretických statí o filmu nastíní hlavní rysy tohoto přelomového období ve vývoji
evropského a světového filmu.

!
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Střípky z výtvarného oboru
ZUŠ Přelouč
Jaképak střípky? Jeden ohromný „střep“ v podobě úspěchu
výtvarného oboru.
Výtvarný projekt s názvem „900 havranů, aneb ptačí lidé“
zaujal porotu na 12. celostátní přehlídce dětských výtvarných
prací v Litomyšli natolik, že se dostal mezi oceněné projekty.

Za všechny porotce, kteří se obdivně vyjádřili k našemu
projektu odcituji Mgr. Vladimíru Zikmundovou - vedoucí katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Západočeské university v Plzni.
Cituji: „Porota se v tomto roce vzácně shodla na projektu
kolegy Jana Vojtíška jako na díle vhodném zvláštní pozornosti. Z mého pohledu se tak stalo díky mnoha P, která jsou v projektu obsažena: poezii, jež se velmi nevtíravě dotkla každého
z kurátorů, pokoře a zároveň profesionálnímu přístupu, s jakým
byl projekt zpracován, pestrosti pohledů na inovativně pojatý
námět a mocnosti, jakou téma dostalo v průběhu tvorby.“
Za sebe děkuji všem žákům výtvarného oboru, kteří se projektu zúčastnili, neb bez jejich zápalu a pracovitosti by projekt
nebyl tím čím se stal, dílem hodným pozornosti.

Výše zmiňovanou přehlídku včetně celého projektu shlédnete na státním zámku v Litomyšli do 3. listopadu 2007.
MgA Jan Vojtíšek, autor projektu,
vyučující na výtvarném oboru ZUŠ

Tento článek o nás napsali v pardubickém deníku 19. 10. 2007. Jsme rádi, že se pohádka líbila.
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

sídlo:

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

JAKUB KLUB - MAŠKARNÍ
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
PRO DĚTI
Dne 6. 12. 2007
pořádá Jakub klub
v tělocvičně nově otevřené Orlovny MAŠKARNÍ MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU PRO
DĚTI. Začínáme ve
13.30 hodin a předpokládaný konec je
v 18.00 hodin. Pro děti je připraven bohatý program soutěží a odměn. Neváhejte a navštivte nás, pobavte se s námi a společně se svými dětmi si užijte
předvánoční čas.
Těší se na vás
kolektiv Jakub klubu

Básnička naší Janičky
Jest už úžasný den
s mým Jakub klubem.
Jen báječné chvíle tu prožívám
a nikdy nejsem sám.

HLEDÁME TISÍC JOSEFŮ
Naše organizace se letos zapojila do
celostátní veřejné charitní sbírky HLEDÁME TISÍC JOSEFŮ na pomoc chudým
lidem v Indii, kterou pořádá Diecézní cha-

rita Hradec Králové u příležitosti 15. výročí svého založení. Pro své klienty a veřejnost jsme uspořádali v Přelouči besedu
o životě v Indii s mons. Josefem Suchárem, prezidentem Diecézní charity Hradec Králové, který navštívil tuto zemi plnou kontrastů loni v listopadu v rámci
projektu Adopce na dálku®. Návštěvníci
besedy a příznivci charity byli velmi štědří a do zmíněné sbírky přispěli celkovou
částkou 8 tisíc korun.
V září se na kontě této sbírky sešlo již
téměř 800 tisíc Kč a věříme, že se brzy
podaří shromáždit celou potřebnou částku 1 milión korun na výstavbu nového
kostela sv. Josefa pro chudé indické vesničany. Každá rodina v Indii už na jeho
stavbu přispěla částkou 500 rupií a vdovy 250. Tento kostel bude sloužit také
jako škola pro děti a jeho výstavba bude realizována v rámci projektu Adopce na dálku®.
Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli nebo ještě přispějí.
NAJDĚTE SI SVÉHO JOSEFA, S KTERÝM PŘISPĚJETE NA TUTO SBÍRKU.
Konto: 22770022/0800, v. s. 1072
u České spořitelny a.s., Praha
DĚKUJEME
Tuto veřejnou sbírku pořádá Diecézní charita Hradec Králové k 15. výročí
svého založení.
www.hk.caritas.cz
Mediální partner: Rádio Proglas

MALÉ ZMĚNY V POSYKTOVÁNÍ
NAŠICH SLUŽEB SENIORŮM
A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM
Vzhledem ke změnám v naší organizací budeme poskytovat pouze předem
dojednané aktivizační služby. Pokud víte, že nás budete potřebovat, zavolejte
nám včas. Nebude již možné objednat
například odvoz do kadeřnictví ve stejný den, kdy zavoláte.

BESEDA
S PANEM TETŘEVEM
A HANOU VINCENCIOVOU
Určitě se již mnohým z vás dostala
do rukou knížka Dějiny Přelouče IV. Pozvali jsme pro vás její autory na besedu a určitě to bude velice zajímavé setkání. V době uzávěrky Roštu nemáme
definitivně potvrzený termín, ale beseda
bude ve čtvrtek 29. 11. 2007 nebo 13. 12.
2007 od 16 hodin na faře za kostelem
sv. Jakuba na Masarykově náměstí. Přesný termín bude na plakátech, proto prosím sledujte v té době plakátovací plochy.
Záměrně jsme zvolili předvánoční čas,
na besedě budete mít možnost knížku
zakoupit jako krásný vánoční dárek pro
své blízké. (I s věnováním autorů!)
Zdenka Kumstýřová

Práce našich dětí
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Co nového v Jakub klubu?
Je středa odpoledne…
Děti právě vyrábějí figurky z přírodních materiálů. Pod jejich
šikovnýma rukama vznikají zvířátka a různé fantastické postavy.
V protějším rohu místnosti pracuje malý chlapec s počítačem.
„Ukáži ti, co umím zahrát!“ říká mi děvče a na harmoniku
přehrává několik lidových písní. „To mě naučil tady František!“
říká. Mluví o F. Kubátovi, který nyní se svou ženou H. Kubátovou JAKUB KLUB vedou.
Každý den je zde věnován jiné činnosti.
Pondělí - jsou na programu pohybové aktivity - bu{ uvnitř
nebo venku na zahradě.
Úterý - besedy. Povídáme si např. o šikaně, kamarádství atd.
Středa - je věnována ručním pracím, vytváření z různých
materiálů, které jsou k dispozici.
Čtvrtek - je tanec, hudba, popř. zeměpisné zajímavosti.
Takto jsou rozplánovány různé aktivity, ale pokud děti chtějí dělat něco jiného, mají možnost.
V klubovně je k dispozici sportovní náčiní (např. velký balón), počítač, knihovna, harmonium a řada materiálů na tvořivou práci.
Brzy přibude i promítací zařízení. To vše zdarma, s odbornou
péčí zkušených pedagogů.
Jakub klub je zařízení Charity Přelouč, je otevřen Po - Čt
od 13.30 do 17. hod. Rádi uvítají i pomoc dobrovolníků.
Naučte své děti užitečně trávit čas. Vyplatí se to!
Mgr. J. Myšičková, ZŠ Smetanova

Východočeský literárně
- dramatický maratón,
který proběhl od 1. do 31. října 2007 v šestnácti městech Východočeského regionu, uspořádalo Východočeské středisko
Obce spisovatelů v čele s Marcellou Marboe - Hrabincovou.
Jedna z akcí festivalu se konala i u nás v Přelouči 9. října odpoledne v hotelu Bujnoch. Proběhlo zde setkání příznivců literatury a umění s umělci Přeloučska. Své nejnovější
práce při autorském čtení představili Marcella Marboe - Hrabincová (povídku Rozkošná), literární benjamínek Alina Kulakovská (Hodina klavíru) a Jiří Hrabinec (televizní povídku
podle jeho scénáře s vynikajícím hereckým obsazením). Všichni autoři sklidili zasloužený potlesk, úspěch měla i doprovodná výstava obrazů Jarmily Jiravové a Jiřího Škody (nyní žije
v SRN).
Paní Marboe, která je i členkou PENKLUBU, přítomné seznámila také s prací a akcemi Obce spisovatelů a poděkovala městskému úřadu za záštitu a sponzorství přeloučského
setkání. Škoda, že se zajímavého autorského čtení nezúčastnil nikdo z oficiálních představitelů města.
Pro nás Přeloučáky tato zatím ojedinělá akce byla velmi zajímavá a je milé, že organizátoři zařadili do programu festivalu i Přelouč. Všem - hlavně paní M. Marboe - děkujeme za
nevšední zážitek a přejeme hodně úspěchů v další tvorbě.
Mgr. Věra Jelínková

Inzerce
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ROZPTYLOVÁ LOUČKA
V den státního svátku ČR sv. Václava 28. září 2007
v 11.00 hod. dopoledne byl proveden první pietní akt na nové rozptylové loučce v areálu přeloučského hřbitova.
Jednalo se o rozptyl popela zesnulého pana Františka Svobody z Přelouče. Pietního aktu se zúčastnila rodina nejbližších.

!

Rozptylovou loučku vybudovalo město Přelouč v průběhu
několika měsíců a rozhodlo, že jejím provozovatelem bude pohřební služba Pieta-B. Trejbal.
Údržbu tohoto vkusně upraveného pietního místa budou
zajišbovat technické služby města Přelouče.
Představitelé města tak vyšli vstříc občanům Přelouče a širokého okolí.
B. Trejbal

7. ročník poháru v přívlači mládeže MO ČRS
Přelouč 6. 10. 2007

Závody se konaly v revíru Sl. ostrovy za příjemného podzimního počasí. Zúčastnili se děti z Přelouče, Heřmanova Městce
a Choltic, celkem v počtu 26 závodníků.
Úlovky tvořili okouni, největšího (217 mm) ulovil Jan Netolický, na prvním místě se umístil Petr Skokan z Heřmanova
Městce s 2196 body (13 ks), druhý Jaroslav Jelínek z Přelouče s 2132 body (12 ks), třetí Ondřej Mňuk z Choltic s 2023
body (12 ks).
Na dalších místech se umístili: Radek Macel 1753, Michaela Nekvapilová 1725, Tomáš Pavlíček 1200, Luboš Machek
1070, Vojta Nekvapil 1044, Jan Netolický 906, David Nekvapil
851, Lukáš Malinský 715, Tomáš Pokorný 692, Jakub Netolic-
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ký 398, Patrik Pekař 374, Tomáš Mareček 371, Jaroslav Kavora 360, Štěpánka Nekvapilová 212, Daniel Macel 185, Filip Balada 180, Šimon Hruška 175, Saša Sachs 154, ostatní závodníci
rybu neulovili, což jistě napraví příští rok.
Hlavním organizátorem byl p. Václav Nekvapil, kterému patří
poděkování nejen za vydařené závody, ale i za obstarání kvalitních cen, věnovaných nejen místní organizací, ale i sponzory:
p. Tomáškem (Stavona Pardubice), Gamarus Pardubice, P. Konipáskem (rybářské potřeby Pardubice), p. Vévodou (Mavep Přerov) a p. Nekvapilem (autoservis Přelouč).
Stanislav Novák
vedoucí odboru mládeže MO ČRS
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Pomozte cizincům a získejte odměnu
Počet cizinců v České republice pozvolna stoupá. Jen v okrese Pardubice jich mezi námi žije kolem čtyř tisíc. Většinou jde
o Ukrajince, Slováky a Poláky, v menší míře se na tomto počtu
podílejí Vietnamci, Rusové a další státní příslušníci. Podstatná
část těchto lidí pracuje na pozicích, které jsou jinak obtížně obsaditelné. Přispívají k našemu národnímu důchodu a je naším
zájmem, aby ti, kdož této zemi přinášejí prospěch, u nás zůstali.
K tomu, aby se „naši“ cizinci do české společnosti lépe začlenili, směřuje projekt pardubického sdružení Most pro lidská
práva nazvaný „Dobrý den, sousede!“, který se uskutečňuje i na
území okresu Pardubice. Je podpořen granty Evropského hospodářského prostoru a Norska.

Jste ubytovatel cizince, jeho soused, spolupracovník, spolužák? Nebo jen znáte konkrétního cizince, který takto potřebuje
pomoci? Potom je snadné projektu se aktivně zúčastnit. Stačí,
když se přihlásíte (nejlépe cestou elektronické pošty) na adresu
sdružení, jež Vám poskytne bližší informace a následně s Vámi
uzavře smlouvu. V praxi jde o doprovod cizince ke dveřím jeho
sousedů, krátká zastavení, během nichž se s nimi cizinec pozdraví a předá jim drobné dárky (jsou hrazeny z prostředků projektu).
Organizace a jednoduchá administrace jedné takové akce,
během níž je navštíveno dvacet rodin sousedů cizince nebo jeho rodiny, je honorována částkou 1875 Kč. Netroufáte-li si na
účast sami, pracovníci sdružení vám rádi pomohou.

Kontakt: Most pro lidská práva, Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice,
info@mostlp.org, 737 466 959, 602 483 134, 467 771 170.
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Pohledy do historie Přelouče
ŠTĚPÁNOV II.
V době husitské revoluce se přeloučský kněz Antoch přiklonil na stranu kalicha, přeloučský breviář nosil
při sobě a v letech 1422 a 1432 do něj zaznamenával události rušné husitské doby týkající se celých východních Čech. Jan Zdechovec učinil ještě jednu nadaci, když daroval 3 kopy platu Václavu Haškovi, faráři ve
Zdechovicích. Jan Zdechovec se naposledy připomíná roku 1410. V dějinách Štěpánova je potom poměrně
dlouhá mezera, která je zřejmě způsobena okolností, že Zdechovcovou dědičkou se stala jeho dcera Anna,
která, jak plyne ze zpráv, zůstala neprovdána. Patrně již za revoluce husitské učinila poručnicemi a dědičkami svého statku Kateřinu Vysokou od Betléma a Dorotu, přebývající v Angelově zahradě. Obě pocházely
z Prahy. V této době nebylo řídkým jevem, že se určitý statek stal faktickou držbou někoho jiného, než kdo
byl držitelem „knihovním“. V dějinách Štěpánova trvá dlouho, než se objeví opět určité jméno vlastníka. Až teprve roku 1473 je zmínka o Štěpánu Andělu z Ronovce, označoval se podle hradu Ronovec (nedaleko Havl.
Brodu). Listinou z roku 1482 zastavili bratři z Minsterberka přeloučský statek - městečko Přelouč s některými vesnicemi, městečko držel Štěpán Anděl až do roku 1518. V průběhu šestatřiceti let, kdy Přelouči vládli
Andělové z Ronovce se městečko velmi dynamicky rozvíjelo. I poté, co Štěpán Anděl získal do zástavy Přelouč,
ponechal si jako své hlavní sídlo tvrz na Štěpánově s přilehlým poplužním dvorem. Nevíme, jak tehdy vypadala tvrz ve Štěpánově, zda ji Anděl výrazně přestavoval či opevňoval. Vrchnostenské sídlo na Štěpánově
Andělovým potřebám zřejmě vyhovovalo a dostačovalo. Městečku mohl vládnout pohodlně z tvrze v sousední vesnici a nic mu přitom nebránilo v podnikatelských aktivitách, ke kterým dočasného vlastnictví Přelouče
využil, a to jak ku prospěchu svému, tak ku prospěchu celého městečka. Panství, které Štěpán Anděl z Ronovce v 80. letech 15. století soustředil do svých rukou, patřilo k menším východočeským statkům, ale v nejbližším
okolí představovalo poměrně ucelený majetkový celek. Jeho nástupcem na Štěpánově se stal Zikmund Anděl
z Ronovce, druhorozený syn, který nevlastnil štěpánovské zboží tak dlouho jako jeho otec Štěpán Anděl a pro-
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dal ho asi v roce 1530 Čeňku Střelovi z Rokyc. Statek tehdy tvořila tvrz Štěpánov a poplužní dvůr a dále ves
Jedousov a Krucemburk. Syn Čeňka Střely-David Střela z Rokyc-získal sňatkem s Alenou z Dražovic ještě
statek Cerhenice. Své jméno s přeloučskými dějinami spojil, když roku 1551 daroval městskému špitálu kus
pole při hájích, ročně 6 sáhů dříví a každou sobotu 2 kapry a k tomuto zavázal i své potomky. Davidův syn
Mikuláš držel zmíněné statky až do své smrti v roce 1592. Dalším dědicem Štěpánova se stal Purkart Střela
z Rokyc, císařský rada, který dědictví rodu a jmění velmi rozmnožil. Zúčastnil se stavovského povstání (r. 1620),
byl obžalován, že bojoval proti císařským, nařízeno bylo, aby byl zatčen 20. února 1621. Později bylo shledáno, že je vinen jen málo.
Odsouzen byl 5. listopadu
1622, aby všechna svá panství uvedl v manství. V roce
1626 přísahou manskou pozbyl Cerhenice, Libodržice
a Štěpánov, zemřel okolo
roku 1629. Na žádost jeho
manželky Sabiny Střelové,
rozené z Vchynic, byly statky Cerhenice, Libodržice, Štěpánov, Krucemburk a Krasoňovice z desek dvorských
vymazány a vloženy opět
v desky zemské. Purkartovi
synové Rudolf, Václav, Vilém
Oldřich se v roce 1638 o dědictví rozdělili. Pánem na
Štěpánově a Cerhenicích se
stal Vilém Oldřich. Oženil se,
ale neměl dětí. Roku 1667
tvrz Štěpánov, dvůr, ves a vsi Klenovku, Jedousov a dvě pusté chalupy v Nechlebích (zaniklé vsi) prodal Janu Ctiboru Jeníkovi Zásadskému z Gamsendorfu, sám se pak usadil na zbylých Cerhenicích, kde roku 1689
zemřel. Jeník obnovil ihned roku 1667 starou nadaci Davida Střely z Rokyc z roku 1551, kterou daroval přeloučskému špitálu. V roce 1678 tvrz byla opět prodána, a to Pavlu Leopoldovi, svobodnému pánu Walderode
a na Řepíně, od kterého již roku 1684 přešla na Františka Vojtěcha Cikána z Čermné. Ten měl se svou druhou
manželkou Annou Františkou z Dobřeni řadu dětí. František Vojtěch zemřel roku 1696. Svou manželku učinil poručnicí všech dětí i syna z prvního manželství. Vdova si vyžádala soupis nemovitostí z desek zemských.
Shledala na tvrzi dost zbraní, koberce, ve dvoře 76 kusů hovězího, 24 kusy vepřového dobytka, 10 koní, 414 ovcí,
ale při pořádání pozůstalosti našla i množství dluhů po svém manželovi. Žádala tedy o prodání statku Štěpánova. Koupila jej sama s tvrzí, dvorem a pivovarem, Klenovkou, Jedousovem a vsí pustou Nechleby roku 1698
za 24. 500 zlatých. Po zaplacení všech dluhů zbylo sirotkům 4. 551 zlatých. V roce 1706 prodala Anna Františka z Vchynic statek Františku Romediovi z Thunu, držiteli sousedního panství Choltického za 32. 300 zlatých.
Zmíněný Thůn připojil k Cholticům také statek Valy, zemřel roku 1719. Vdova po Janu Františku Romediovi
pro dluhy statek Choltice i zmíněné statky prodala, ale v průběhu času se je Thunum podařilo získat zpět.
Protože se střediskem panství staly Choltice, tvrz na Štěpánově upadala. Podle inventáře z roku 1696 byla
z „gruntu od kamene vystavěná“, byly v ní světnice, kuchyně a komory. Nahoře byly 4 komnaty, vížka s bicími hodinami a „cimbálem“. Pod tvrzí byla zahrada, štěpnice a pivovar. Za časů našeho významného topografa Jaroslava Schallera (1738-1809) tvrzka ještě stála, ale byla již sešlá.
Když se potom zřítila bylo její kamení rozvezeno na cesty a na stavění dvorů.
Marcela Danihelková
Použitá literatura:
Petr Vorel - „Dějiny města Přelouče“ díl I
Dějinný místopis Pardubicko, Holicko, Přeloučsko
August Sedláček - „Zámky a tvrze“ díl II
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Poděkování patří paní Kohoutkové za laskavé zapůjčení
„Pamětní knihy Štěpánova“ (kronika)
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE:

STŘÍBRNÁ SVATBA:

Karolína Burešová
ul. Smetanova

Eva a Dalibor Kratochvílovi
Naděžda a Ladislav Stýblovi
Olga a Gejza Rácovi

Eliška Nováková
ul. Jižní

ul. Jižní
Škudly
ul. Pražská

DIAMANTOVÁ SVATBA:

Marek Zikán
ul. Smetanova

Alžběta a Josef Pirožkovi

ul. Na Vyšehradě

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

paní Anně Kulakovské a jejímu týmu za péči o naši
maminku Helenu Záleskou v jejích težkých chvílích.
děti s rodinami

Manželé Krčilovi děkují touto cestou pracovníkům
Městského úřadu Přelouč za blahopřání
k šedesátému výročí našeho sňatku.

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
LUŽA, Jaromír
V Hitlerově objetí: kapitoly z českého odboje.
Praha: Torst, 2006.
FARRAN, Roy
Okřídlená dýka: dobrodružství u speciálních jednotek.
Praha: Beta, 2007.
sport
ŠÍPKOVÁ, Olga
Bu{ fit s ČT.
Praha: Česká televize, 2006.
literatura
HLAVSOVÁ, Jaroslava
Čeština na každý den: 365 slov, v nichž
se často chybuje.
Líbeznice: Víkend, 2007.
dějiny
TETŘEV, Jan - VINCENCIOVÁ, Hana
Dějiny města Přelouče 4. díl, 1918-1989.
Město Přelouč, 2007.
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KALISTA, Zdeněk
Karel IV.: jeho duchovní tvář.
Praha: Vyšehrad, 2007.
KRÁSNÁ LITERATURA
KRAUS, Ivan
Muž na vlastní stopě.
Praha: Academia, 2007.
SINGER, Isaac Bashevis
Nepřátelé: příběh lásky.
Praha: Argo, 2007.
WODEHOUSE, Pelham Grenville
Klub starých mládenců.
Praha: Vyšehrad, 2007.
PRO MLÁDEŽ
BŘEZINOVÁ, Ivona
Rozpustilá ozvěna.
Praha: Artur, 2006.
SKÁLOVÁ, Martina
Malostranská psí zima.
Praha: Albatros, 2007.
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKY
Praha: Albatros, 2007.

Na závěr si dovolíme představit vám
nový časopis, měsíčník GRAND BIBLIO
- časopis pro čtenářskou veřejnost. Přináší populárně publicistickou formou články z činnosti knihoven, rozhovory se současnými spisovateli, představuje knižní
novinky, novinky z oblasti multimédií,
chystané akce, součástí je také žebříček
nejprodávanějších knih a bibliokvíz. Blíže na www.grandbiblio.cz. Časopis si můžete půjčit v naší knihovně.
Hezký podzim vám přejí pracovnice Městské knihovny.

Městská knihovna Přelouč
srdečně zve na výstavu

OBRAZY
Elena PTÁKOVÁ
29. 10. 2007 - 30. 11. 2007

Přeloučský ROŠT

Kultura

O přeloučskou věž
25. ročník
V sobotu 20. října 2007 se v Občanské záložně konal již
25. ročník soutěže ve sportovním tanci O přeloučskou věž. Pořadatelem této akce byly Kulturní služby města Přelouče a ČSTS
(Český svaz tanečního sportu).
Taneční maratón byl odstartován v 9.30 úvodním slovem zástupce města místostarostou panem ing. Ivanem Moravcem
a zástupcem kultury města panem Jaromírem Markem, po nich
se již slova ujala vedoucí soutěže Dana Pavelková, která celodenní maratón ukončila po 18 hodině.
Taneční soutěže se zúčastnilo přes 100 tanečních párů z celé ČR v kategorii děti, junioři a mládeže. Celý soutěžní maratón
sledovalo 150 diváků.
V průběhu dne bylo oceněno ve všech vyhlášených kategoriích 66 tanečních párů a také tradičně byli vyhlášeny i 3 taneční páry v kombinaci tanců ve třídách D, C, B. Jaké byli výsledky?
Ve třídě D standardní tance vyhrál taneční pár TK TŠ Starlet
Brno, 2. Místo putovalo do STK Gebert Ústí nad Labem a 3. místo získal Zdeněk Sobotka s Barborou Hanušovou z TK Chvaletice. V latinsko-amerických tancích vyhráli z TS Smyk Ž{ár
nad Sázavou, 2. místo TK Maestro Praha, 3. místo TK B. Matiáše Kolín, cenu v kombinaci tanců ST+LA vyhrál pár Martin Jonáš a Hana Meitnerová z TK TŠ Starlet Brno. C standard vyhrál
pár z Brna, 2. místo putovalo do Hradce Králové a 3. místo do
Ostravy. V latině 1. místo vyhrál pár, který získal i v této kategorii vítězství v kombinaci Petr Mík a Aneta Kyjánková Mládí Ostrava, 2. místo v latině odvezl pár z Prahy a 3. místo Hradec Králové.
V nejvyšší kategorii B ST 1.místo putovalo do Dobšic, druhé
do Brna a třetí do Hradce Králové. Kombinaci tanců získal taneční pár Marek Zajíc a Ilona Zajícová z Dobšic.
Letos poprvé se na této soutěži objevili i hobby páry. V dětské kategorii vyhrál pár z Olomouce, druzí byli z Hradce Králové a třetí místo získal Bruno Krüger s Lucií Kučerovou z TK
Chvaletice. Junior I. Vyhrálo Brno,druhé bylo opět Brno, třetí
Olomouc a čtvrté místo ve finále patřilo Tomáš Kadavý a Julie Kovaříková TK Chvaletice. Junior II vyhrál taneční pár Martin
Jedlička s Petrou Hniličkovou z TK Chvaletice, druhé a třetí bylo Brno. Hobby dospělí bylo následovné umístění STT první
Holice, druzí Stehelčeves, třetí Holice, v latině první Holice, druzí Pardubice a třetí
opět Holice.
Soutěž se vydařila a vy kteří jste chyběli přij{te určitě na další ročník O Přeloučskou věž, která se bude konat opět za rok
v říjnu.
D. Pavelková, vedoucí soutěže
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Sbor dobrovolných hasičů v Lohenicích
se obrací na spoluobčany s výzvou o jakýkoliv příspěvek na zakoupení člunu
nebo pramice.
Za SDH Lohenice
Kontaktní osoby:
p. Roman Hutla
p. Václav Čížek

tel.: 723 655 600
tel.: 775 075 886
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Kulturní služby města Přelouče
LISTOPAD 2007

www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666

3. listopadu
sobota
17.30 hod.
100 minut

ŠKOLA SVÁDĚNÍ
USA- Nesmělý dopravní policista Roger se přihlásil do supertajného kurzu, který mu má pomoci získat lásku Amandy. Na místě zjišSuje, že cílem kurzu není získat srdce dívky, ale dostat se jí
pod sukni. A účel světí prostředky - rozuměj všechny prostředky...
60 Kč.
mládeži do 12let nevhodný

Poslední příležitost na shlédnutí všech pěti dílů Harryho Pottera. Jednotlivé díly budou promítány chronologicky za sebou a skončí v prosinci před Vánočními svátky.
Všechny díly budou promítány za dotovanou cenu vstupenky 6 Kč.

POZOR!

4. listopadu
neděle
16.00 hod.
Změna.
začátku
138 minut
4. listopadu
neděle
20.00 hod.

112 minut
9. listopadu
pátek
20.00 hod.
106 minut

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

6 Kč

FAUNŮV LABYRINT
Mexiko/Španělsko/USA-nevinnost má sílu, kterou si zlo nedokáže
představit. O dívce, která nachází únik v tajemném labyrintu objeveném za rozlehlým statkem. Magický strážce labyrintu Faun
odhalí, že právě ona je dlouho pohřešovanou princeznou kouzelného království.
60 Kč
mládeži do 15let nepřístupný

PLANETA TEROR
USA- Manželé Dakota a William pracují v nemocnici jako doktoři.
Jejich dnešní šichta vypadá spíš na funus. Čekárnu zaplavuje dav
potrhaných lidí z města. Symptomy jsou podezřele shodné: nepřítomný pohled a odpudivé hnisající rány...
60 Kč
mládeži do 18let nepřístupný

10. listopadu MR. BROOKS
sobota
USA- Brooks právě obdržel cenu Muž roku od obchodní komory
20.00 hod.
a pronáší svůj dojemný, vtipný a hlavně americký projev díků. Jen
málokdo v sále tuší, co je skutečně zač. V noci se po městě pohybuje jako nekompromisní vrah, který své oběti vždy vyruší při
milování a dvěma dobře mířenými ranami zastřelí.
120 minut
50 Kč
mládeži do 15let nepřístupný

POZOR!

11. listopadu HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA
neděle
USA- po prázdninách se vrátí do kouzelnické školy v Bradavicích
16.00 hod.
a nemá ani ponětí o tom, že mu hrozí smrtelné nebezpečí. Začínají se tam totiž dít prapodivné věci, při kterých tuhne krev
Změna.
v žilách. Tajemná komnta se znovu otevřela …
začátku
160 minut
mluveno česky mládeži přístupný

6 Kč

11. listopadu BEASTIE BOYS, 50 KAMER A 40 000 OČÍ
neděle
USA- 9. října 2004 před vyprodaným koncertem v newyorské
20.00 hod.
Madison Square Garden rozdali Beastie Boys mezi své obecenstvo
50 kamer. Z 50 různých perspektiv tak vznikl energií nabitý dokument, který diváka vrhá do víru živého vystoupení legendární
kapely.
90 minut
40 Kč
mládeži do 15let nepřístupný
16. listopadu DISTURBIA
pátek
USA-šmírovat sousedy se příliš nevyplácí. Můžete objevit temná
20.00 hod.
tajemství, která měla zůstat skryta před celým světem, a v důsledku toho vám pak půjde o život. Vaše šance na přežití jsou o to
menší, že se prakticky nemůžete hnout z místa...
105 minut
50 Kč
mládeži do 15let nepřístupný
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18. listopadu POSLEDNÍ VLAK
neděle
Německo- film režiséra J.Vilsmaiera (Stalingrad) a jeho ženy
17.30 hod.
Dany má za sebou projekce na festivalech v Berlíně, Karlových
Varech. Natáčel se v ČR a objeví se v něm známé tváře J.Kukury, S.Zindulky, N.Divíškové nebo V.Kotka.
123 minut
50 Kč
mládeži do 12let nevhodný
23. listopadu TEN VEČER
pátek
USA-těžce nemocná žena vzpomíná na dobu svého mládí, kdy
17.30 hod.
potkala lásku svého života, zatímco její dcery se snaží vyrovnat
s blížící se smrtí své matky a svými osobními problémy. Drama
podle scénáře M. Cunninghama, scénáristy filmového hitu Hodiny.
117 minut
60 Kč
mládeži do 12let nevhodný
24. listopadu GYMPL
sobota
ČR- komedie o studentech, učitelích, rodičích a grafitti od režiséra
17.30 hod.
Tomáše Vorla. Pedantický fyzikář, strnulý češtinář, jalový tělocvikář, ekologický učitel výtvarky, mondénní ředitelka školy a další kantoři formují nebohé studenty na zkostnatělém gymnáziu.
105 minut
70 Kč mluveno česky
mládeži přístupný
25. listopadu SHREK TŘETÍ
neděle
USA- Za normálních okolností by manželé Shrekovi po odstranění
16.00 hod.
Kmotřičky víly a jejího Krasoně ve druhém pokračování animované komedie Shrek žili šSastně až do smrti. Protože se stali proZměna.
tagonisty nejúspěšnějšího animovaného filmu všech dob, nemají
začátku
na pohodu nárok.
93 minut
15 Kč mluveno česky
mládeži přístupný
30. listopadu ISLAND EMPIRE
pátek
Francie/Polsko/USA-Nikki Grace se připravuje na největší roli
20.00 hod.
svého života, ale zjistí, že se její život začíná podobat fiktivnímu
filmu, který právě točí. Navíc odhaluje, že tento současný film je
remakem polského snímku 47, který nebyl nikdy dokončen kvůli
nevyslovené tragédii. A to je jen začátek...
172 minut
60 Kč
mládeži do 15let nepřístupný
1. prosince
sobota
17.30 hod.

PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ

102 minut

USA-Ch. Cantiliniová hledala dlouhé roky toho pravého. Teq
konečně našla muže svých snů K. Fieldse, jenomže se naneštěstí ukázalo, že jeho matka Viola je přímo ztělesněná noční můra.
15 Kč
mládeži do 12let nevhodný

2. prosince
neděle
16.00 hod.
142 minut

USA-dobrodružný, rodinný. I třetí rok ve Škole čar
v Bradavicích bude plný překvapení…
mluveno česky mládeži přístupný

7. prosince
pátek
20.00 hod.

HARRY POTTER A VĚZEŇ Z ASKABANU

6 Kč

POZOR!

110 minut

17. listopadu MŮJ VŮDCE: SKUTEČNÁ SKUTEČNOST
sobota
Německo- Adolf Hitler se jako komická postava ve filmu objevil
17.30 hod.
několikrát, ale nikdy v celovečerním německém. Po svém uvedení
vyvolal velký zájem. Ozvaly se židovské i pravicové organizace, církve, oběti holocaustu, a všichni měli pocit, že jejich životy poškozuje.
96 minut
50 Kč
mládeži do 12let nevhodný

Změna.
začátku

DENNÍ HLÍDKA

130 minut

Rusko-Noční hlídka, první díl fantasy trilogie režiséra T.Bekmambetova, dobyl celý filmový svět. Denní hlídka pokračuje ve vyprávění příběhu o souboji Světlé a Temné strany...
mládeži do 15let nepřístupný

8. prosince
sobota
16.00 hod.
157 minut

USA-pronásledován nočními můrami, díky nimž ho
jizva bolí hůř než obvykle...
mluveno česky mládeži přístupný

14. prosince
pátek
19.30 hod.

Předprodej vstupenek bude zahájen ve druhé polovině listopadu.
Koncert bude v budove kina v Přelouči. Vstupné 220 Kč.

HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR

6 Kč

POZOR!

Změna.
začátku

RATATOUILLE
USA-nejoriginálnější komedie letošního léta o tak bizarním
přátelství, jaké si jen lze představit. Hlavním hrdinou filmu je
krysák Remy, který odvážně sní o tom, že se stane vyhlášeným
kuchařem. Společně se zkrachovalým vynašečem kuchyňských
odpadků Linguinim se vydají za svým cílem.
65 Kč mluveno česky
mládeži přístupný

POZOR!

POZOR!

2. listopadu
pátek
16.30 hod.

Změna.
začátku

VÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA SMOLÍKA

Přeloučský ROŠT

Sport

!

RAGBY RC Přelouč - ženy
Dne 23. 9. 2007 se přeloučské ženy zúčastnily prvního oficiálního turnaje pořádaného Českou ragbyovou Unií. Turnaj se
konal v Praze na Tatře Smíchov.
Odjely ve složení: Koterová Lenka, Jelínková Monika, Truncová Jarmila, Nohejlová Iveta, Cichrová Martina, Lipavská Soňa, Bejrová Dominika, Pirožková Markéta, Lipavská Renáta,
Vysoká Ivana, Čížková Iva. V Praze se k nám připojila ještě Boušková Alžběta, která za RC Přelouč hostuje. Turnaj byl rozdělen
na 2 kategorie U19 (dívky do 18 let) a ženy.
V prvním zápase nastoupila naše děvčata proti Slavii Praha. V bojovném utkání zvítězila 12:5 (0:5).
V druhém zápase nastoupila proti RC Petrovice. Bylo to smolné utkání, ve kterém Přelouč prohrávala v poločase 15:0. Přeloučské hráčky zpřesnily hru, avšak rozdíl už nestačily srovnat.
Utkání skončilo 15:12 pro Petrovice.
V třetím utkání už hráčky RC Přelouč nestačily na favorizovanou Spartu Praha.
O třetí místo v turnaji poměřily opět své síly se Slávií Praha. Tu deklasovaly v krásném utkání 48:0.
Výsledky:
PŘELOUČ-SLAVIA
12: 5 (0:5)
Nohejlová 5 b. Boušková 7 b.
PETROVICE-PŘELOUČ 15:12 (15:0)
Boušková 5 b. Koterová 5 b. Cichrová 2 b.
PŘELOUČ- SPARTA
12:29 (0:22)
Cichrová 7 b. Boušková 5 b.
O 3. místo
PŘELOUČ - SLAVIA
48: 0 (24:0)
Lipavská S. 20 b. Cichrová 16 b. Boušková 12 b.
Konečné pořadí:
1. RC Sparta Praha, 2. RC Petrovice, 3. RC Přelouč, 4. RC Slavia.

TURNAJ dívek a žen
SLAVIA PRAHA 2. 10. 2007
Konání druhého kola mistrovství ČR v rugby „7“ se narychlo ujal klub RC Slavia Praha. Turnaj byl poznamenán chřipkou,
která procházela naší metropolí. V naší sestavě chyběli zraněná R. Lipavská a pracující I. Vysoká a naopak svého prvního turnaje se zúčastnila nová posila Alena Rudolfová.
První zápas děvčata sehrála se Slávií Praha. Utkání se hrálo v pevné režii RC Přelouč. Skončilo 26:5. Stínem utkání bylo
zranění M. Pirožkové, která byla převezena sanitou na vyšetření do nemocnice. Tam ji doprovázel jeden z trenérů (R. Lipavský)
a nemohl sledovat zlepšující se hru jeho svěřenkyň.
Druhý zápas RC Přelouč - RC Petrovice byl hodně důležitý.
Hráčky Přelouče v bojovném utkání porazily Petrovice 28:10.
V třetím zápase nestačila děvčata odolávat tlaku favorizované Sparty a prohrála 26:0. Nedostatek hráček a také časová
napjatost programu hřiště nakonec rozhodla po domluvě trenérů, že se upustí od semifinálových a finálových zápasů.
RC Přelouč skončila proto na krásném druhém místě.
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Výsledky:
PŘELOUČ-SLAVIA
26: 5 (12:0)
Boušková 7 b. Cichrová 9 b. Bejrová 5 b. Koterová 5 b.
PETROVICE-PŘELOUČ 10:28 (10:7)
Boušková 5 b. Bejrová 5 b. Cichrová 8 b. Lipavská S. 10 b.
PŘELOUČ- SPARTA
0:26 (0:21)
Konečné pořadí:
1. RC Sparta Praha, 2. RC Přelouč, 3. RC Petrovice, 4. RC Slavia.

TURNAJ v PŘELOUČI
Dne 6. 10. 2007 se konal premiérový turnaj žen v Přelouči.
Počasí nám bylo příznivě nakloněno. Turnaje se nezúčastnila M. Jelínková (zraněné koleno) a pro zranění žeber byla do
role nosiče vody nominována M. Pirožková.
První utkání se hrálo se Slávií. V pohledném utkání zvítězila naše děvčata z Přelouče 21:5.
V druhém utkání hráčky nezachytily nástup Petrovic a nechaly si položit první pětku. V utkání, se zlepšeným výkonem,
v druhém poločase nakonec stanovily výsledek na konečných
12:5 pro RC Přelouč.
Ve třetím utkání Přelouč čekala „noční můra“ Sparta Praha.
Podle očekávání děvčata Přelouče prohrála 0:29.
Znamenalo to, že nás ve finále čekala opět Sparta. Výkon
byl o trochu lepší, avšak na favoritky ragby nestačil. Utkání
skončilo 0:27.
Výsledky:
PŘELOUČ-SLAVIA
21: 5 (14:0)
Boušková 5 b. Cichrová 16 b.
PETROVICE-PŘELOUČ 5:12 (5:5)
Boušková 5 b. Cichrová 2 b. Lipavská S. 5 b.
PŘELOUČ- SPARTA
0:29 (0:17)
O 1. místo
PŘELOUČ- SPARTA

0:27 (0:7)

Konečné pořadí:
1. RC Sparta Praha, 2. RC Přelouč, 3. RC Petrovice, 4. RC Slavia.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat sponzorům RC Přelouč, pořadatelům a hlavně skvělým fanouškům, bez kterých by se turnaj dal jen těžko uskutečnit.

TURNAJ ve Zlíně
14. 10. 2007
Na poslední turnaj podzimní sezóny jsme se vypravili na
moravskou půdu, do Zlína.
Zúčastnilo se pouze 7 hráček. Ostatní trápilo zranění nebo
nemoc, což úroveň utkání podstatně ovlivnilo. Hrály: Koterová L., Rudolfová A., Bejrová D., Nohejlová I., Cichrová M., Boušková A., Čížková I.
!
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V prvním utkání jsme narazili na Spartu Praha. Zápas byl
jednostrannou sparbanskou záležitostí. Prohráli jsme 36:5.
Druhý zápas jsme hráli s neustále se zlepšující Slávií. V dramatickém utkání jsme utrpěli vítězství 7:0.
Při neúčasti hráček Petrovic jsme hráli o první místo opět
se Spartou.
Po odevzdaném výkonu se nelze divit výsledku utkání, které skončilo 43:0 pro Spartu.
Výsledky:
SPARTA - PŘELOUČ 36: 5 (17:0)
Cichrová 5 b.
SLAVIA -PŘELOUČ
0: 7 (0:0)
Boušková 2 b. Cichrová 5 b.

Konečné pořadí:
1. RC Sparta Praha, 2. RC Přelouč, 3. RC Slavia.
Po podzimní části jsme skončili na pěkném druhém místě
za Spartou Praha. Třetí byli RC Petrovice a čtvrtá Slavia Praha.
V zimní přípravě máme co zlepšovat. Zejména fyzickou kondici, taktiku a techniku hry.
Tímto zveme ženy a dívky, které chtějí být v kondici a zkusit
zajímavý kolektivní sport, aby neváhaly a přišly se podívat na
tréninky, které jsou středa a pátek od 17,30 na hřišti Rugbyového klubu v Přelouči.
Pavel Rocht Kohout a Robert Lipavský, trenéři

Rekonstrukce Orlovny Přelouč - další informace
V minulém čísle Roštu jsme vás informovali o probíhající
rekonstrukci Orlovny. Nyní přinášíme přeloučské sportovní veřejnosti (a nejen jí) další informace spolu s fotografiemi:
Celé září se čekalo na vyschnutí betonů pod podlahou. Dne
20. září přijel zástupce firmy provádějící pokládku parketové
podlahy změřit vlhkost betonů. A protože byla vyhovující, bylo rozhodnuto, že v pondělí 1. října nastoupí tříčlenná parta
a začne provádět podlahové a obkládací práce.
Skutečně v pondělí 1. října tři pracovníci firmy nastoupili do
práce a spolu s nimi přijel i kamion s materiálem. Abychom
snížili režijní náklady na ubytování, umožnili jsme jim nocleh
v Orlovně. S provádějící firmou byl stanoven plán, že nejprve
položí podlahu, pak zhotoví obložení sálu a vymění prkna na
jevišti a nakonec se bude brousit, lakovat a lajnovat podlaha
z dubových parket. Práce budou zakončeny do konce října, maximálně do 2. listopadu tak, aby v týdnu od 5. listopadu mohl
být plně obnoven původní provoz Orlovny.
Podlaha sestává z labového roštu, který byl přesně vyrovnáván laserovým nivelačním přístrojem. Na tento rošt byl následně položen záklop z coulových prken a teprve na něj se přichytávaly dubové parkety. K 17. 10. tak pracovníci firmy mají
položenou podlahu a pracují na přibíjení latí na ze{, což bude
podklad pod obložení Orlovny.

Na závěr upozorňujeme všechny zájemce o využití zrekonstruovaného sálu Orlovny, aby se obraceli se svými požadavky
na telefon 728 036 463.

Jan Pultr, Mirek Kumstýř
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ZPRÁVY ZE SOKOLA
SOKOLSKÝ ZÁJEZD PRO SENIORY
Skromnou součástí společenské činnosti naší sokolské jednoty jsou také poznávací zájezdy seniorů. Pořádáme ročně dva takové zájezdy pro naše členky
a členy, případně pro další zájemce. Členové sokola mají cenu zájezdu nižší
o podíl nákladů na korespondenci a telefony.
Letošní podzimní zájezd jsme uskutečnili ve čtvrtek 20. září do Jizerských
hor. Zařadili jsme do něj dva typické
prvky těchto hor, totiž rozhlednu
a přehradní nádrž na pitnou vodu,
dále pamětihodnosti historického
města, lázeňské městečko a navíc
ještě památku církevní.
Odjezd už o půl šesté ještě za
tmy, cesta je daleká. Po trase Hradec Králové - Turnov - Jablonec nad
Nisou jsme dorazili do Bedřichova
na chatu Královka a po 102 schodech vystoupili na rozhlednu stejného jména do výšky 24 m. Před několika dny tam slavili - bylo jí sto
let. Proto jsme ke vstupence v podobě pohlednice rozhledny navíc
obdrželi pamětní kartu. Překrásné
panorama, dobrá viditelnost na Černou horu a Sněžku. Královka stojí
na hřebeni tvořícím rozvodí Baltu
(přítoky Lužické Nisy) a Severního
moře (přítoky Jizery).
Jizerky mají poměrně málo přirozených panoramatických vyhlídek.
Nahradily je kluby turistů v průběhu století stavbou mimořádného
množství rozhleden. Dnes je jich
tam téměř dvacet, nejnovější z nich
moderní konstrukce je na nejvyšším vrcholu Smrk (1124 m).
Přesunuli jsme se do nedalekých Hrabětic a pěší procházkou
jsme došli k velké přehradní nádrži Josefův Důl na řece Kamenici
s pitnou vodou pro Jablonec, Liberec a Českolipsko. Dokončena v roce 1982, s dvěma sypanými hrázemi, má plochu 750 ha a délku
vzdutí 2,6 km. Její součástí je rozsáhlý systém vodních štol, které ji
spojují především s přehradní nádrží Bedřichov a s úpravnou vody
v Rudolfově. Tím vlastně pod hřebenem Královky propojují rozvodí.
Bedřichov je totiž v úvodí Lužické
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Nisy, zatím co Kamenice teče do Jizery.
Procházka tam a zpět, celkem asi 4 km.
Následoval přesun do Frýdlantu na
říčce Smědé, která dostala jméno podle
barvy rašelinišb, z nichž bere své vody.
O prastarém historickém městě Frýdlantu praví historik: Když on se už pyšnil
hradbami, po Liberci ještě nebylo památky. Frýdlant držela celá řada panských rodů, po Bílé hoře to byl Albrecht
z Valdštejna, řada končila rodinou Clam-

!

-Gallasů, kteří hrad a zámek zpřístupnili veřejnosti už roku 1801 a měli ho v držení do roku 1945.
Po obědě jedna skupina navštívila
rozlehlý hrad a zámek se sbírkami nábytku, fajánse, zbraní, loveckých trofejí,
dýmek, portrétů a upomínek na staré
časy, zvláště na Albrechta z Valdštejna.
Zajímavá je původní koupelna, dětský pokoj a unikátní zámecká kuchyně s původním vybavením, funkčními kamny
a grilem. Areál frýdlantského hradu
a zámku tvoří unikátní spojení dvou odlišných architektonických celků - středověkého hradu a renezančního zámku.
Druhá skupina si prohlédla sbírky
Městského muzea k historii a přírodě

Inzerce
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Frýdlantska včetně jedné místnosti věnované Valdštejnovi. Muzeum je v neorenezanční budově historické radnice, kterou
projektoval tvůrce radnice v Liberci. Také zhlédli frýdlantské jesličky - mechanický betlém se stovkou figur.
Valdštejna jsme si vlastně připomínali už od rána cestou od Hradce, vedla
nás jeho někdejším panstvím v severovýchodních Čechách. V Hořicích a u Hrubé skály jsme si připomněli zabavené
panství evangelíků Smiřických, z Jičína
vybudoval tento vévoda Frýdlatský své
sídelní město.
A jedeme proti toku Smědé do lázní Libverda. Projíždíme Raspenavu, nejdelší (8 km) přípotoční obec Frýdlatska
při Smědé. V lázních jsme se v pitné síni na kolonádě napili vody z původního
pramene Kristiánova, jméno má po zakladateli lázní Kristiánu Filipovi Clam-Gallasovi (18. století). Voda příjemná
s nepatrným závanem H2S. Pramen je
znám od 14. stol. a proslulý od 16. stol.
Lázně se jako obvykle chlubí slavnými
návštěvníky, byli to zejména: Josef Jungman, Carl Maria von Weber, ruská princezna Anna Fedorovna, Franz Kafka, Josef II., Jan Masaryk. Valdštejn si vodu
z Libverdy dal posílat na válečná tažení.

A nemohli jsme vynechat restauraci
Obří sud nad Libverdou, především pro
vyhlídku na panorama horského masivu Smrku s novou rozhlednou originální konstrukce.
I když už je po návštěvních hodinách
(17,00), nechce se nám vynechat Hejnický klášter s bazilikou Navštívení Panny
Marie, po staletí poutní místo ke gotické
sošce Mater Formosa - Sličné Matky Boží. Slavné a vyhledávané hejnické poutě
se konají počátkem července. Františkánský klášter byl za diktatury komunistické
strany internačním táborem kněží. V roce 2000 byl rekonstruován a slouží jako
Mezinárodní centrum duchovní obnovy,
které nabízí ubytování, relaxaci, meditace, přednášky a výstavy. V bazilice s výbornou akustikou se konají koncerty varhanní, duchovní a vážné hudby.
Bazilika zavřena. Zvoníme u dveří
Centra v klášteře. Přichází paní recepční
a oznamuje, že průvodkyně baziliky už
odešla, ale rozhodne se, že nás provede
sama. Mluví plynně spatra, ovládá podrobnosti. Do barokní baziliky byl v 18. stol.
originálním způsobem zabudován původní gotický kostel z 15. stol., takže z něho je nyní příčná lo{. V ní je polní skládací oltář Valdštejnův. Kuriozita - hlavní

oltář je namalován přímo na zdi, ale divák ho vidí plasticky a prostorově. V oltáři
je ona zázračná soška Matky Boží. Děkujeme a chceme platit. Paní nás odkazuje k dobročinnosti. Hážeme peníze do
kasičky v chrámu.
A jedeme domů. Žádné kolony a tak
nás pan Staněk se svým autobusem přivezl o půl deváté, jak bylo plánováno.
Ing. Jiří Ježek

SOKOL DĚTEM
Tělocvičná jednota SOKOL Přelouč stejně jako každý rok zve rodiče s dětmi na
tradiční a oblíbenou DĚTSKOU MIKULÁŠSKOU BESÍDKU S NADÍLKOU, která
se koná v neděli 2. prosince 2007 v sokolovně od 14.30 hod.
V programu vystoupí cvičenci a sportovci
naší sokolské jednoty, ani Mikuláš s čerty
samozřejmě opět nebude chybět.
Vstupné dobrovolné.
Příjem dárků od 10.00 do 11.00 hodin.
Příspěvek za 1 dárek je 5,- Kč.
Srdečně všechny zve SOKOL Přelouč.

Karatisté z Přelouče se úspěšně zúčastnili závodů
ve Vamberku
V sobotu 6.10. proběhl již šestý ročník mezinárodního poháru - Open karate WKF ve Vamberku. Čeští závodníci si zde
mohli změřit své síly se sportovci z Polska, Slovenska a Chorvatska. Od 9:30-ti dohlíželi nad hladkým průběhem soutěže
rozhodčí Východočeského svazu Karate (VčSKe). Zúčastnilo se
přibližně 200 závodníků, mezi nimiž se neztratili ani přeloučští
karatisté - Lukáš Hammerlindl, Petra Slavíková a Martin Svoboda.
V kategorii dorostenky +57 kg získala Petra Slavíková krásné třetí místo poté, co podlehla polské závodnici D. Wojtaszek.
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Přestože Martin Svoboda, muži +80kg, nestačil na J. Kotalu z oddílu Spartak HK, získal také pěkné třetí místo. Zkušeného závodníka Lukáše Hammerlindla již však soupeři nezaskočili. V kategorii Dorostenci +75 kg nejprve porazil 5:0 L. Čížka z Kesl ryu
Praha a následně skolil 3:0 i S. Krtka ze Spartaku H. Králové.
Zasloužil si tak první místo a opět všem dokázal kvalitu přeloučského karate.
Lucie Hammerlindlová
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FLORBAL V PŘELOUČI - INFORMACE
Koncem září se již naplno rozeběhly florbalové soutěže nové sezóny. Družstva mužů i starších žáků tak sehrála již několik zápasů, pouze mladší žáci Orla Přelouč začínají až koncem října. V dnešním příspěvku se budeme věnovat družstvu
mužů Maddox Přelouč hrající 2. celostátní ligu a družstvu
starších žáků Orla Přelouč účastnící se Ligy starších žáků.
FbC Maddox Přelouč - atx Hippos Žxár nad Sázavou
2:9 (1:4, 1:2, 0:3)
Nová ligová sezóna přivítala přeloučské florbalisty na „domácí“ půdě. Prosluněnou sobotou 22.9. začala prvními zápasy 2. florbalová liga. Maddox Přelouč, který pořádal turnaj
v SH Heřmanův Městec, zahájil celou soutěž prvním utkáním
s loňským vítězem atx Hippos Ž{ár nad Sázavou. Hráči Maddoxu pod taktovkou trenéra Juráčka začali s favoritem soutěže
bez respektu a po individuální akci Ledeckého otevřeli skóre
zápasu. Hippos ovšem svou přesnou hrou a rychlou koncovkou přehrával Maddox a nedával přeloučským hráčům příliš
prostoru. První třetina tak skončila poměrem 1:4. Druhá třetina znamenala pro přeloučské hráče méně chyb a zlepšení herního projevu. Po dorážce Bulíčka se tak měnilo skóre v náš
prospěch a druhá třetina se tak poměrem 1:2 stala nejlepší
v zápase. V poslední části hry už Ž{ár jasně dominoval a ukázal proč se stal v uplynulém roce vítězem.
FbC Maddox Přelouč - FK Prague International Třeboň
8:1 (1:1, 3:0, 4:0)
Ve druhém zápase proti FK Třeboň otevřel skóre opět Ledecký. Do zápasu jsme nastupovali s touhou získání prvních ligových bodů. Úspěch v tomto zápase nám zajistilo dodržování
pokynů trenéra hrát ze zajištěné obrany a kombinační, disciplinovanou hrou ohrozit soupeřovu branku. Od druhé třetiny
již probíhal zápas pod taktovkou Maddoxu. První vítězství v sezóně jsme si již nenechali vzít.
FbC Maddox Přelouč - Kooperativa Sokol Pardubice B
4:4
14. října nás čekal v pořadí druhý turnaj sezóny v Chlumci n/C. Los nám tentokrát přidělil dva těžké soupeře z čela tabulky. V prvním zápase jsme se utkali s tradičně těžkým soupeřem z Pardubic. Vůle po vítězství a chub zlomit Pardubice
znamenala zatím nejlepší výkon v sezóně. Od prvních minut
zápasu bylo jasné, že chceme vyhrát. Pro Pardubice to znamenalo celý zápas hrát pod tlakem a dotahovat skóre. Nakonec
ovšem v samém závěru zápasu Pardubice z přesilové hry vyrovnali na konečných 4:4. Po vynikajícím výkonu tak ve smolné koncovce zápasu připisujeme na konto „pouze“ jeden bod
za remízu.
FbC Maddox Přelouč - Sokol Erupting Dragons H. Brod
2:4
Druhý zápas v tentýž den pro nás znamenal další konfrontaci se soupeřem, který zatím nezná hořkost porážky. Havlíčkobrodští draci nám dali od prvních okamžiků zápasu pocítit
svůj důraz a vyspělou hru. Přesto jsme s nimi dokázali držet
krok. Ve všech třetinách se na palubovce odehrávala bitva o každý míč. V zápase si zachytali oba gólmani („Koudy“ Jarolím i „Ju-
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nior“ Kalousek), kteří opět, jako již tradičně, svým vynikajícím
výkonem drželi přeloučské „ve hře“. Po oboustranně tvrdém
zápase jsme nakonec prohráli 2:4.
Rádi bychom touto cestou za FbC Maddox Přelouč poděkovali sponzorům: Město Přelouč, Maddox Přelouč, Novák Přelouč spol. s r.o., AMIPA s.r.o., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,
eRmans - dodavatel autobaterií, Evex Eng., spol. s r.o., INFAK s.r.o., Motocykly - Kraus, Eduard Salfický, Chrudim za
finanční podporu.
Pavel Bína
Tabulka 2. florbalové ligy mužů po 4. kole
2. liga mužů - divize III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

atx Hippos Ž{ár nad Sázavou
FBC Štíři České Budějovice
Sokol Erupting Dragons H. Brod
Orel Rtyně v Podkrkonoší
FbC Maddox Přelouč
Kooperativa Sokol Pardubice B
Dukla Rangers Tábor
1. FbK Jolly Tábor
FBC Letohrad
FBC Spartak Kaplice
FK Prague International Třeboň

4
4
4
4
4
4
2
2
4
4
4

4
4
4
2
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
2
2
2
1
1
3
4
4

41:13 12
29:5 12
20:7 12
21:18 6
16:18 4
13:23 4
7:10 3
6:10 3
21:19 3
9:28 0
6:38 0

Starší žáci se k prvním dvěma zápasům nové sezóny vypravili 23. září do Hořic. S výrazně omlazeným kádrem, kdy většina loni úspěšných žáků přešla do kategorie dorostenců, jsme
s velkým napětím přijeli na první dva zápasy Ligy starších žáků (divize IV), elitní to soutěže v této věkové kategorii:
Orel Přelouč - FBK Jičín
2:6 (1:1; 0:4; 1:1)
Se zkušeným soupeřem jsme v první třetině hráli vyrovnanou partii. Dokonce po střílené přihrávce Martina Šetiny nás
náš střelec tohoto dne David Verunáč dostal do vedení již ve
3. minutě. Přestože soupeř za minutu nato vyrovnal, dobře fungující obrannou hrou s výborným obsazováním protihráčů jsme
s ním stále drželi krok. V druhé třetině se však projevily fyzické parametry starších hráčů Jičína a také jejich natrénovaná
fyzička. Postupně nás neustálým pohybem všech pěti hráčů
v poli dostávali pod stále větší tlak, jehož výsledkem byly 3 rychlé góly během tří minut v polovině druhé třetiny. A to ještě náš
brankář Josef Kumstýř chytil trestné střílení za hru našeho bránce v brankovišti.
Za stavu 1:4 jsme si tak museli vzít oddechový čas, protože kluci začali tzv. „věšet hlavu“ a hrozil rozklad naší hry
a debakl. Vzájemně jsme se vyhecovali, řekli si, že budeme
dál hrát zodpovědně v obraně a nadoraz a šlo se zase na to!
Skvělou bojovností jsme zadrželi nástup soupeře, a vyrovnali hru až do konce zápasu. Jediný problém, který nás však
stál příznivější výsledek, bylo neproměňování i těch nejvyloženějších šancí. Proto snad jsme nakonec náš druhý gól na
2:6 vstřelený opět Davidem Verunáčem po přihrávce Michala Pleskota v poslední vteřině zápasu slavili, jak kdyby to byl
gól vítězný. Byla to totiž zasloužená odměna za naši celozápasovou dřinu a úsilí!
!
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Orel Přelouč - TJ Sokol Bodlinka Dobruška
2:1 (1:0; 0:1; 1:0)
V druhém zápase jsme poprvé v sezóně bodovali! Po vynikajícím výkonu, kdy nás rychlý gól Davida Verunáče po přihrávce našeho nejzkušenějšího hráče Michala Pleskota dostal na
koně, jsme se do soupeře pustili s plnou vervou. Výborná obranná činnost celého týmu nás nakonec dovedla k výhře, kdy vítězný gól vsítil po důrazu před brankářem soupeře Péba Boudyš.

Péja Boudyš při rozcvičce
před zápasem
Sestava:

Po vítězství
s Dobruškou

gólman - Josef Kumstýř
obrany - Ríša Pulicar, Michal Pleskot; Honza Mencl,
Jakub Minařík
útoky - David Verunáč, Martin Šetina, Petr Boudyš;
Dan Ulm, Martin Frič, Jirka Maček.

Orel Přelouč - FBC Nové Město n/M 2:5 (1:0; 0:3; 1:2)
Další dva mistrovské zápasy nás čekaly 7. října ve Dvoře
Králové. S celkem z nového města nás „potopila“ 2. třetina, kdy
jsme přestali hrát důrazně do kombinačně výborného soupeře. Pozitivní bylo, že k Davidovi Verunáčovi, autorovi 1. gólu se
přidal i další střelec Jirka Maček.
Orel Přelouč - TJ Dvůr Králové n/L 4:2 (1:0; 1:0; 2:2)
V souboji s celkem ze spodku tabulky se rozhodovalo
o tom, zda se zabydlíme v klidném středu, nebo budeme mít
problémy se záchranou v elitní soutěži. Výborným, zodpovědným výkonem jsme naštěstí nepřipustili žádné komplikace. K již
dvěma zmiňovaným střelcům se protentokrát přidal i úvodním gólem obránce Honza Mencl. A když nás při našem tlaku
a z toho pramenících brejků soupeře podržel výborným výkonem v bráně Josef Kumstýř, mohli hráči týmu po ukončení zápasu navršit kolem něho vítěznou pyramidu a oslavit s našimi
věrnými fanoušky další 3 mistrovské body.
Sestava: gólman - Josef Kumstýř
obrany - Petr Boudyš, Michal Pleskot; Honza Mencl,
Jakub Minařík
útoky - David Verunáč, Martin Šetina, Jarda Vanžura; Luboš Machek, Dan Ulm, Jirka Maček; Martin Chyba.
Mirek Kumstýř

VŠECH DEVĚT aneb co nového v kuželně
ÚSPĚCHY A NEÚSPĚCHY
NAŠICH DRUŽSTEV:
Áčko se ve druhém kole představilo v Týništi nad Orlicí, kde se střetlo s místním
áčkem - loňským vítězem této soutěže.
Naši hráči podali na poměry této kuželny docela solidní výkon, ale na domácí
hráče, kteří hráli na hranici rekordu kuželny, to bohužel nestačilo. Konečný
výsledek byl 12:4 pro domácí. V dalším
zápase přivítali naši hráči na domácí půdě celek Solnice B. Hosté v tomto utkání příliš nezlobili, a tak si naši hráči připsali pohodové vítězství v poměru 16:0.
V následujícím kole odjížděli naši hráči
do Rychnova nad Kněžnou, kde se střetli
s domácím béčkem, prozatímním lídrem
soutěže. Soupeř s několika ligovými posilami zahrál skvěle, takže výborná hra
našeho celku nestačila na nic lepšího
než na prohru 12:4. V prozatím posledním utkání přivítal náš celek na domácí
půdě Dobrušku B. Utkání to bylo dramatické a v jeho 2/3 byl stav 4:4 a +17 kuželek pro hosty. Oba naši dotahováci podali ale dobrý výkon a strhli vítězství na
naši stranu. Prozatímní domácí neporazitelnost vynesla naše družstvo na průběžnou druhou příčku v tabulce. Nutno
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dodat, že v každém domácím utkání áčka
se posunoval rekord na 100 hs. Ten nynější má hodnotu 461 poražených kuželek a drží jej J. Gutler z Dobrušky.
Béčko se ve druhém utkání představilo
na domácí půdě proti celku Pardubice C.
Oba celky se nakonec po tuhém boji rozešli smírně 8:8. V následujícím kole bylo na pořadu přeloučské derby mezi C
a B družstvem. Béčko vystupovalo v tomto utkání v roli hostí a nakonec si odneslo těsnou porážku 10:6 o pouhých
29 kuželek. Chub si ovšem naši hráči
spravili o týden později, když na domácí půdě celkem v pohodě porazili celek
Vysoké Mýto C v poměru 12:4.
V následujícím kole cestovali naši
hráči do Solnice, kde se střetli s domácím céčkem. Domácí hráči utkání jasně
ovládli a zvítězili rozdílem 126 kuželek
v poměru 12:4. V předehrávaném utkání
6. kola dostali naši hráči na domácí půdě kanára od celku Hylváty B. Nevyrovnané výkony našeho celku mají za následek
předposlední příčku v tabulce soutěže.
Céčko odehrálo druhé kolo na půdě soupeře, a sice v Pardubicích, kde se střetlo
s tamním déčkem. Utkání bylo jasnou
záležitostí našeho celku a tak si naši hrá-

či připsali do tabulky první dva body za
výhru v poměru 12:4 o plných 206 kuželek. Následující kolo znamenalo zisk dalších dvou bodů v již výše zmiňovaném
přeloučském derby. To bylo ovšem, co se
bodového zisku týče, vše. V dalších utkáních následovali již jen prohry. Nejdříve ve
Svitavách s domácím béčkem v poměru
14:2 a následně pak i doma proti Rychnovu C v poměru 12:4. I přes tyto prohry
lze vystupování céčka hodnotit kladně,
protože, jak jsem se zmínil v minulém
příspěvku, celek je z poloviny tvořen dorostenci, kteří teprve sbírají cenné zkušenosti mezi dospělými. Prozatímní 7. příčka v tabulce soutěže je pro toto družstvo
úspěchem.
AKCE PRO VEŘEJNOST:
Kuželna ovšem neslouží pouze členům oddílu, ale také široké veřejnosti. Ve
spolupráci s učiteli ze ZŠ Smetanova jsme
v kuželně uspořádali koulení pro žáky devátých tříd a rádi bychom hledali talenty
i mezi mladšími, takže se pokusíme zopakovat podobnou akci i pro žáky nižších tříd. Dospělí si k nám již pomalu také
nacházejí cestu, takže v kuželně probíhá
mnoho soukromých akcí, na které přichá-
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zejí nejen zájemci z Přelouče, ale např.
i z Pardubic nebo z Hradce Králové. Zájem je poměrně velký, takže je nutné termíny rezervovat s dostatečným předstihem. V současnosti je v plném proudu
podnikový turnaj ELEKTRÁRNY CHVALETICE a v sobotu 13.10. proběhl také tur-

naj „O POHÁR GENERÁLNÍHO ŘEDITELE CONNEX a.s.“ s účastí osmi čtyřčlenných družstev z celého okresu i mimo
něj. Účastníci k nám zavítali např. z Holic, Horního Jelení nebo z Čáslavi. Hrála
se disciplína 4x80 hodů do plných a vítězem se stalo družstvo Přelouč I.

!

Máte-li zájem o uspořádání podobného turnaje nebo si jen chcete přijít
s pár přáteli zakoulet, pak neváhejte
a kontaktujte nás. Všechny potřebné
informace naleznete na našem webu
www.kuzelkyprelouc.wz.cz. Těšíme se na
Vaši návštěvu.
(-pm-)

Přeloučští basketbalisté vstoupili do 61. sezony…
Po letní přestávce zahájili novou sezonu i basketbalisté.
Oproti té loňské se do soutěží přihlásila jen „mužská“ družstva, ženy byly okolnostmi donuceny udělat roční přestávku
(studia, pobyt v zahraničí, mateřství,…). Nejmladší děvčata se
k soutěžím teprve připravují (trenér V. Rambousek, R. Konvalina), některé z nich již hrají mezi nejmladšími a mladšími
minižáky (trenéři J. Dašek, R. Konvalina, J. Válek). Z družstev
mladších a starších žáků se stali kadeti U16 (trenéři J. Maček,
L. Pacák, M. Bulušek) a stejně jako loni pokračují muži A (trenéři J. Priessnitz, M. Bulušek) a muži B (trenéři P. Tužil st., V. Priessnitz, P. Tužil ml.).

Některé naše velké naděje posílily cizí kluby
ve vyšších soutěžích:
BK Pardubice - extraliga U16 - L. Pacák, V. Pacák, Kmošek
(přestup do BK Pce, hostují za Sokol), Bulušek, Dašek, Dvořák
(hráči Sokola, hostují v BK Pce)
Sokol Hradec Králové - liga U16 - Šandera (hráč Sokola, hostuje v HK)
BK Kolín - liga U16 - Šimon (hráč Sokola, hostuje v Kolíně)
BK Pardubice - liga U14 - Heřman (hráč Sokola, hostuje
v BK Pce)
Muže A Sokola Přelouč posílil hostující Zikmunda (BK Pardubice - extraliga)

Výsledky prvních zápasů
(do 15. 10.)
Muži A - Východočeská liga
Sokol Přelouč - Nový Bydžov 114-71 (52-33)
Zikmunda 28, Konvalina 23, Sojka 20, Priessnitz 14, Kubát
14, Válek 8, Přemyslovský 5, Kautský 2
Sokol Přelouč - Hořice 107-70 (48-31)
Sojka 27, Zikmunda 25, Konvalina 24, Priessnitz 10, Kubát 9,
Přemyslovský 6, Král 4, Kautský 2
TJ Svitavy - Sokol Přelouč 60-75 (34-39)
Sojka 20, Miřejovský 16, Zikmunda 13, Král 10, Konvalina 8,
Priessnitz 6, Přemyslovský 2
Česká Třebová - Sokol Přelouč 85-88 (39-39)
Zikmunda 27, Konvalina 21, Miřejovský 19, Sojka 12, Priessnitz 5, Přemyslovský 2, Kautský 2

Muži B - krajský přebor Pardubického kraje
Sokol Přelouč - BK Gymnázium Žamberk 97-80 (53-36)
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Král 26, Horák 21, Kubát 18, Půlpán 14, Priessnitz V. 5, Duda
5, Tužil V. 3, Pála 3, Haas 2
Sokol Přelouč - BK Nové Město na Moravě 88-101 (48-44)
Tužil V. 23, Kubát 18, Král 14, Půlpán 14, Pála 10, Ždánský 9
BK Pardubice - Sokol Přelouč 99-33 (46-13)
Tužil V. 12, Kubát 9, Král 5
Tesla Pardubice - Sokol Přelouč 66-79 (31-40)
Král 25, Horák 19, Kubát 13, Tužil V. 12

Kadeti U16 - krajský přebor Pardubického kraje
BVK Holice - Sokol Přelouč 54-66 (33-33)
Bulušek 19, Pacák V. 16, Dašek 16, Šindelář 7, Machek 2, Suchánek 2, Dvořák 2, Absolón 2
BVK Holice - Sokol Přelouč 67-44 (29-21)
Pacák V. 16, Hývl 7, Pospíšil 4, Machek 4, Absolón 3, Suchánek 3, Šindelář 3, Bělka 2, Dvořák 2

Mladší minižáci - krajský přebor
TJ Jiskra Havlíčkův Brod - Sokol Přelouč 41-73 (25-25)
Dašek 12, Vosáhlo 10, Tomášek 10, Pitřík 10, Hledík 9, Vokál 7,
Kosina 6, Válek 5, Minář 2, Kořínek 2
BK Studánka - Sokol Přelouč 38-58 (16-18)
Dašek 16, Vosáhlo 10, Tomášek 10, Hledík 8, Pitřík 6, Vokál 4,
Pokorný 4
SŠB Pardubice - Sokol Přelouč 55-86 (25-58)
Vosáhlo 20, Tomášek 16, Hledík 11, Kosina 11, Dašek 10, Pokorný 8, Vokál 6, Pitřík 4

Nejmladší minižáci - krajský přebor
BVK Holice - Sokol Přelouč 15-42 (6-13)
Tomášek 16, Pitřík 8, Jirák 8, Válek 5, Vokál 5, Holubová 2
BVK Holice - Sokol Přelouč 27-39 (20-15)
Tomášek 21, Pacáková 4, Vokál 4, Pitřík 4, Válek 3, Jirka 2,
Roubová 1
Sokol Přelouč - SKB Česká Třebová 61-32 (35-14)
Dašek 21, Válek 12, Tomášek 9, Vokál 6, Jirák 4, Roubová 4,
Holubová 2, Jirka 2, Pitřík 1
Sokol Přelouč - SKB Česká Třebová 53-21 (31-7)
Dašek 16, Tomášek 11, Vokál 8, Pitřík 6, Válek 4, Pacáková 4,
Jedlička 4

A na závěr malá vzpomínka… dne 13. 10. by
oslavil 80. narozeniny pan Vlastimil Sojka - jistě by ho výše
uvedené výsledky velmi potěšily!
D. Rambousková
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HOKEJBAL - HC JESTŘÁBI PŘELOUČ
DOSAVADNÍ VÝSLEDKY
A-TÝM (1. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA)
Áčko začalo sezónu 9. 9. na domácím stadionu s loňským
finalistou HC KERT PARK PRAHA. Po vyrovnaném utkání
podlehlo 2:3. Branky střílel Svoboda a Šmíd.
Na druhé utkání se jelo 16. 9. do Prahy na Palmovku (SK ĎÁBLOVÉ PRAHA), kde se znovu těsně prohrálo 1:2. Gól vstřelil Slanina.
Ve třetím kole se hrálo v neděli 23. 9. před vlastním publikem s HBC TYGŘI MLADÁ BOLESLAV bez branek 0:0, kde
čarovali oba dva gólmani (za náš tým Ježek).
Série tří zápasů venku se začala 30. 9. znovu v Praze na
Palmovce (TJ KOVO PRAHA), a přinesla první výhru 7:4. Gólově se zadařilo Marvanovi (3x), Svobodovi (2x) a po jednom
přidali Čapek a Příhoda.
Další víkend 6. 10. se prohrálo v jihočeském městě rybníku Vajgar (OLYMP JINDŘICHŮV HRADEC) 0:3.
Druhý den 7. 10. se bylo na Kladně, kde má domovský stánek SK JUNGLE FEVER. Ještě 3 minuty před závěrečnou sirénou prohrával náš celek 1:3, aby drtivým náporem v závěru
utkání otočil na vítězných 4:3. Mezi střelce se zapsali dvakrát Marvan, Novotný a Tesák.
Na vítězné vlně pokračoval další zápas, tentokrát už na domácí půdě v neděli 14. 10. s TATRAN TŘEMEŠNÁ 7:1. O branky se rozdělili Štefanský, Štajner, Horák, Příhoda, Adámek, Šmíd
a Marvan.

HC JESTŘÁBI - HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁLOVÉ 0:3 a 1:6
6. 10. 1. HBC SVITAVY - HC JESTŘÁBI 4:0 a 2:1
13. 10. HC JESTŘÁBI - TJ PATAMO SVÍTKOV STARS PARDUBICE 0:1 a 1:2
22. 9.

VÝSLEDKY ST. ŽÁCI
(MISTROVSTVÍ REPUBLIKY sk. VÝCHOD)
16. 9.
23. 9.
30. 9.
6. 10.

HC JESTŘÁBI - 1. HBC SVITAVY 0:12 a 1:13
HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁLOVÉ - HC JESTŘÁBI 2:3 a 3:5
HC JESTŘÁBI - HBC JOKERIT CHRUDIM 3:8 a 2:5
HC JESTŘÁBI - SK HOLCIM PRACHOVICE 5:2 a 6:5
- Fáda -

B-TÝM (2. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA sk. VÝCHOD)
Béčko složené z navrátilců našich bývalých plejérů se zkušenostmi z 1. národní ligy, doplněné o mladou krev (hlavně
z řad bývalého extraligového dorostu), sehrálo první mač doma v sobotu 9. 9. s HBC CHLUMEC NAD CIDLINOU. Po nepříznivém vývoji se vyhrálo 4:3 na samostatné nájezdy. Branky
Mucha, Mašek, Kazimír a rozhodující nájezd taktéž Kazimír.
Ve druhém kole 15. 9. se prohrálo u Bylanky s béčkem
SVÍTKOV STARS PARDUBICE 0:3.
Třetí kolo v Přelouči 22. 9. prohra s SK KOMETA POLIČKA 2:4. Góly Příhoda a Kazimír.
Druhý den na to ostudná porážka v Ježkárně (JEŽCI HEŘMANŮV MĚSTEC) 1:9. Čestnou branku vstřelil Mašek.
V pátém kole nelichotivá série proher pokračuje doma 29. 9.
s OEZ TESTA LETOHRAD B 2:6. Střelci Mucha a Růžek.
6. kolo „Pod parkem“ 6. 10. DDM ALFA PARDUBICE 4:6.
Do černého se trefili Hrubeš, Mašek, Raška a Mít.
V neděli 7. 10. se jelo do Hradce (AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁLOVÉ B). Šňůra pokračuje 1:3. Gól vstřelil Kryštof.
V sobotu 13. 10. se konečně béčko dočkává první výhry.
Doma s HOLCIM PRACHOVICE 3:1. O výhru se zasloužili Růžek, Příhoda a Komůrka.

Inzerce

VÝSLEDKY ST. DOROST
(NÁRODNÍ LIGA sk. VÝCHOD)
15. 9.

30

TJ PARAMO SVÍTKOV STRAS PARDUBICE - HC JESTŘÁBI 6:0 a 10:0
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