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Váení ètenáøi, dámy a pánové,

stojíme na prahu posledního mìsíce roku 2007, mìsíce,
který má svùj ustálený rituál i nepostradatelné kouzlo. Opìt nás èeká
nákupní horeèka, shánìní dárkù, peèení cukroví, úklid i poslední pracovní povinnosti
starého roku, aby pak ve ustalo jako mávnutím kouzelného proutku, a budeme usedat
ke tìdroveèernímu stolu. Teprve potom se rozhostí pohoda a klid v dui a zaèneme v kruhu
svých nejbliích vychutnávat to tajemné kouzlo Vánoc.
Ze srdce vám pøejeme, abyste ve, co v závìru roku zvládnout musíte, bez újmy
a ke své spokojenosti zvládli. Pøejeme vám krásné a pohodové proití
svátkù vánoèních i hodnì tìstí a zdraví po celý rok 2008.

místostarosta

starostka

Pozvánky
na předvánoční akce

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ
2008

V sobotu 1. prosince od 18.00 hod. se poprvé v dějinách
města Přelouče uskuteční Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu. Zveme Vás v tento podvečer na náměstí T. G. Masaryka v Přelouči na tuto výjimečnou akci. Účast přislíbili:
Pěvecký sbor Korálek Základní umělecké školy v Přelouči
pod vedením Michaely Novákové, promluvu přednese farář
římskokatolického kostela sv. Jakuba v Přelouči pan Lubomír
Pilka, za přispění paní starostky města paní Ireny Burešové.
Na slavnostním rozsvícení vánočního stromu dne 1. prosince
v 18.00 hod. na náměstí TGM nashledanou.

s motivy přeloučských řemesel ilustroval pan Ivo Štěpánek.
V prodeji za 120 Kč v novinových stáncích a na sekretariátu
MěÚ Přelouč. Pro případné podnikatelské zájemce je možnost nákupu za zvýhodněnou cenu s možností dotisku
loga firmy o velikosti 5x30cm.
Bližší informace na tel.: 603 184 573 sl. Hutlová.

V předvečer štědrého dne, 23. prosince se v 18.00 hod.
již po šestnácté setkáme s přáteli při Vánočním zpívání před
Záložnou.
Přij[te i Vy si zazpívat koledy, popřát přátelům klidné svátky.
Program a občerstvení do zimní nepohody je zajištěno.
Zvou Vás pořadatelé a štědří sponzoři.

Vánoční koncert
Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru „J. B. Foerster“
se koná v úterý 18. 12. 2007 - Záložna
od 19. 00 hod.
řídí Petr Vacek
uvádí Renata Klečková
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SRDEČNÉ POZVÁNÍ NA ADVENTNÍ
A VÁNOČNÍ PROGRAMY
VE SBORU TŮMY PŘELOUČSKÉHO
24. 11. - 30. 12. 2007 Výstava Karla Martince - olejomalba.
Otevřena: st, pá, so 9 - 16 h.,
ne
13 - 16 h.,
nebo dle dohody na tel.: 723 504 135
středa 12. 12. v 17 h. adventní pobožnost povede královéhradecký biskup Štěpán Klásek.
pondělí 24. 12. ve 22 h. štědrovečerní vigilie
úterý

„Sčítání lidu aneb že by zrovna tam?“
Vánoční scénka Dětí s písničkami:
30. 12. 2007 v 15.30 hodin v kostele sv. Jakuba - Přelouč
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Spatřili jsme jeho slávu,
slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Evangelium sv. Jana 1,14
Všem občanům našeho města Přelouče a okolí přeji
krásné svátky vánoční, radost ze Spasitele Ježíše Krista
a hojnost Božího požehnání do nového roku 2008.
P. Pilka Lubomír, farář přeloučský

25. 12. v 11 h. bohoslužba na Boží hod vánoční

středa 26. 12. v 17 h. koncert na 2. svátek vánoční.
Účinkují J. Strejcová - zpěv, K. Chudý - violoncello, varhany, B. Vodička - varhany.
sobota 5. 1. 2008 v 17 h. Tříkrálový koncert varhany Jiřina
Dvořáková, soprán, flétna
Náboženská obec Církve čekoslovenské husitské přeje
občanům Přelouče pokojné prožití adventního času, radostné vánoční svátky naplněné chvílemi vzájemného setkávání, v novém roce L.P. 2008 mnoho šYastných dní, pevné zdraví a hojnost Božího požehnání.

Vánoční Bohoslužby 2007
- Kostel sv. Jakuba v Přelouči
Štědrý den

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

Upozorňujeme občany našeho města, že z důvodu vánočních svátků bude ve dnech 24., 26. a 31. 12. 2007
sběrný dvůr uzavřen. Jeho služby můžete využít v pátek
28. 12. v době od 13 do 17 hod. a v sobotu 29. 12. v době od 8 do 12 hod. Děkujeme občanům za pochopení.

24. 12. 24:00 Přelouč Půlnoční mše
svatá

Boží hod vánoční 25. 12. 9:30 Přelouč Ranní
18:00
Večerní!
Sv. Štěpán

26. 12. 8:00 Přelouč

Neděle Svaté rodiny 30. 12. 9:30 Přelouč Ranní
Silvestr

31. 12. 16:00 Přelouč
Poděkování za rok 2007

Nový Rok

1. 1. 2008 9:30 Přelouč

Tři Králové

6. 1. 2008 9:30 Přelouč

Inzerce

Návštěvy Přeloučského Betléma:
Štědrý den
24. 12. 14:00 - 17:00
Boží hod
25. 12. 14:30 - 17:30
Sv. Štěpán
26. 12. 15:00 - 17:00
Nový Rok 2008
1. 1. 15:00 - 17:00
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Upozornění na změnu úředních hodin
v době mezi vánočními svátky
a Silvestrem
Upozorňujeme občany na změnu úředních hodin ve dnech
od 27.-31. 12. 2007 z technických důvodů, zejména s ohledem na přijímání hotovosti v bankovních ústavech v tomto
období roku.
Úřední doba se upravuje takto:
27. 12. 2007 - čtvrtek - úřední den: 8.00 - 17.00 (polední přestávka je od 12.00-13.00)
28. 12. 2007 - pátek - neúřední den - poslední den v roce 2007
pro vybírání poplatků, poplatky od občanů se
přijímají pouze v době od 8.00 - 11.00 hodin.

Inzerce

31. 12. 2007 - pondělí - budovy úřadu pro veřejnost uzavřeny.

Rekonstrukce
městského parku
Město Přelouč obdrželo v letošním roce dotaci Státního fondu životního prostředí na ošetření dřevin a vegetační úpravy
(výsadby stromů a keřů) v městském parku u Občanské záložny. Město Přelouč vypsalo výběrové řízení na výběr zhotovitele tohoto ošetření a na vegetační úpravy. Rekonstrukce si bohužel vyžádá poměrně rozsáhlé kácení havarijních dřevin, které
byly poškozeny vichřicí 21.6.2002. a následně pak i vichřicí v roce 2003. Některé stromy v parku ohrožují bezpečnost občanů,
a proto bylo provedeno dendrologické hodnocení. Ke skácení
bylo navrženo podle projektové dokumentace cca 50 poškozených či esteticky a ekologicky nefunkčních dřevin. Nicméně
bylo provedeno přehodnocení a některé dřeviny, které po poškození projevily životaschopnost, budou oproti dendrologic-

kému hodnocení zachovány. Kácení by mělo být provedeno
v průběhu nastávajícího mimovegetačního období, tedy na přelomu roků 2007/2008.
Za pokácené dřeviny a keře bude podle projektu nově v našem parku vysázeno cca 4000 kusů keřů a cca 70 kusů vzrostlých stromů s balem. Park postupně bude doplněn novým mobiliářem a realizací nových komunikací tak, aby opět začal
sloužit plně svým funkcím.

PØELOUÈSKÁ POLIKLINIKA
a.s.

Ordinační dny mezi vánočními
svátky pro registrované pacienty
ordinační hodiny od 7.00-13.00 hod.
Lékaři pro dospělé:
Čt
27. 12. 2007
Pá
28. 12. 2007
Po
31. 12. 2007
Lékaři pro dospělé budou ordinovat
na obvodě č. 5 (ordinace
MUDr. Michala) nad lékárnou.
Tel.: 466 672 173

Inzerce

Lékaři pro děti: dětské ordinace
Čt
27. 12. 2007
Pá
28. 12. 2007
Po
31. 12. 2007
Odborná odděl. a zubní ambulance
mezi vánočními svátky NEORDINUJÍ!
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RADA MĚSTA PŘELOUČE
21. schůze rady města se konala dne
5. 11. 2007. Radní vzali na vědomí žádosti o příspěvky z rozpočtu města v roce 2008 různých organizací, zprávu ze
schůze sportovní, školské a kulturní a sociálně zdravotní komise. Dále schválili
plán zimní údržby místních komunikací
v Přelouči a místních částech na zimní
období 2007-2008. Na dopravně důležitých a svažitých městských komunikacích budou výjimečně použity chemické posypové prostředky k odstranění
sněhu a náledí, přednost budou mít materiály inertní a to jak z důvodu ekologického tak ekonomického. Zmírňová-

ní závad ve schůdnosti chodníků bude
provedeno pouze inertními materiály, případně v kombinaci s pluhováním. Použití chemických materiálů je povoleno
zcela výjimečně a odůvodněně na chodnících s nepropustným povrchem.

Poslední rada města se konala 19. 11.
2007. rada vzala na vědomí zápisy ze
schůze komise místní samosprávy LhotaŠkudly, bezpečnostní a dopravní komise.
Dále vzali na vědomí zprávu o věcném
a finančním řešení údržby a tvorby ve-

řejné zeleně v roce 2007. Důvodem ke
zpracování této zprávy byl úkol z minulé
rady. Vzhledem ke stavu zeleně ve městě a v místních částech je jednoznačné,
že se daný stav musí řešit. Řešení tohoto
stavu je nutné zejména z pohledu možného ohrožení zdraví a majetku občanů
města. Proto bylo přikročeno k postupné
rekonstrukci a k novému systému údržby. Radní doporučili schválit zastupitelstvu rozpočtové opatření VI rozpočtu města pro rok 2007, rozpočet města Přelouče
na rok 2008 a vydat obecně závaznou
přihlášku č. 1/2007 o místním poplatku
za provoz systému shromaž[ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů s účinností
od 1. 1. 2008. Poplatek na příští rok je navrhován opět ve výši 492,- Kč.

DIVIŠOVA VILA
8. 11. 2007 se zastupitelé byli podívat v Divišově vile. Chtěli mít představu jak vila ve skutečnosti uvnitř vypadá aby mohli
lépe rozhodnout o jejím dalším osudu.
Toto jsou nejnovější snímky vnitřku vily.

Inzerce
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Stalo se
" 31. 10. 2007 přijala starostka v malém sále Občanské záložny členy i vedoucí folklorních souborů z Ruska, , Bulharska,
Francie, Slovenska a Polska, kteří v rámci IX. ročníku Dětského mezinárodního folklorního festivalu Tradice Evropy předvedli svoje taneční umění ve dvou představeních pro žáky
našich škol v Občanské záložně a následně i v Domově seniorů v Přelouči. Zahraniční hosté obdrželi na památku drobné upomínkové a propagační materiály o Přelouči.
" 31. 10. 2007 se starostka sešla se zástupci oddílu ragby
Přelouč. Město společně s oddílem ragby již několik let usiluje o získání pozemku - prostoru ragbyového hřiště - do
vlastnictví. Jednalo se i o finančním požadavku oddílu na
zhotovení tribuny pro diváky, o čemž musí rozhodnout zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13. 12. 2007.
" 6. 11. 2007 se starostka, místostarosta, radní p. ing. Hývl
a ing. Kuchyňka za MěÚ zúčastnili setkání s poslankyní
Evropského parlamentu p. Janou Bobošíkovou v budově
Základní umělecké školy v Přelouči, které uspořádalo vedení této školy. Všichni zúčastnění měli možnost s p. poslankyní diskutovat zejména o možnostech čerpání financí z fondů EU.
" 7. 12. 2007 zastupovala starostka město na jednání představenstva spol. SOP a.s. v sídle firmy Marius Pedersen v Hradci Králové. Tato firma je většinovým vlastníkem společnosti
SOP a.s. Přelouč( pro město zajišvuje svoz komunálního odpadu). Představenstvo schválilo rozpočet na rok 2008 i další organizační a personální záležitosti.
" 8. 12. 2007 se starostka a místostarosta spolu s některými
členy zastupitelstva města zúčastnila prohlídky Divišovy vily.
Cílem bylo seznámit se nejen s prostorovými parametry bu-

!

dovy, ale zejména s havarijním technickým stavem budovy.
Poznatky zastupitelé využijí při svém budoucím rozhodování o způsobu využití vily.
" 12. - 13. 11. 2007 se starostka zúčastnila 10. celostátní finanční konference, pořádané Svazem měst a obcí v budově Rádia Svobodná Evropa v Praze. Za účasti primátora
hlavního města, ministra vnitra, předsedy Parlamentu PS
i zástupců ministerstev bylo nejvíce času věnováno problematice rozpočtového určení daní pro města a obce a problematice místních poplatků.
" 15. 11. 2007 se starostka zúčastnila slavnostního setkání
akcionářů spol. Vodovody a kanalizace Pardubice, které tato společnost uspořádala při příležitosti 100. výročí fungování pardubického vodovodu ve společenských prostorách
pod Kunětickou horou. Akcionáři měli možnost seznámit se
nejen s historií vodovodů, ale i s budoucími plány činnosti
této společnosti.
" 19. 11. 2007 se starostka v Praze zúčastnila pracovní besedy s ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem na
téma záměru zřídit Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu.
" 22. 11. 2007 se starostka, místostarosta a členové zastupitelstva zúčastnili prohlídky vojenského areálu v Přelouči,
kterou umožnilo vedení tohoto zařízení. Město usiluje o bezúplatné získání tohoto areálu a zastupitelé budou zřejmě
v roce 2008 rozhodovat o způsobu jeho využití.
" 23. 11. 2007 svolala starostka do budovy úřadu jednání Rady Svazku obcí Přeloučska. Byl projednán program a termín
svolání valné hromady SOP, návrh rozpočtu i další problematika odpadového hospodářství.
" 28. 11. 2007 se starostka zúčastnila v Hradci Králové pracovního jednání k problematice reformy Policie České republiky. Setkání zorganizoval ředitel Policie ČR správy Východočeského kraje Hradec Králové.

Stavba víceúčelové sportovní haly
oficiálně zahájena
V pondělí 26. 11. 2007 se v areálu Základní školy, ul. Kladenská sešlo mnoho
hostů. Kromě vedení města, zastupitelů,
zástupců MěÚ Přelouč, ředitelů příspěvkových organizací města a vedení základní školy byli přítomni vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ PK Mgr. Karel
Peška, pozvaní starostové, ředitel spol.
Kobla Pečky Ing. Jan Bláha a projektant
inženýrské agentury Archa a.s. Kolín
Ing. Jiří Hof. Ti všichni se tu sešli na slavnostní akci, kdy symbolickým poklepem
základního kamene byla oficiálně zahájena výstavba víceúčelové sportovní tělocvičny, tedy zařízení, které velice chybí
jak základní škole, tak i široké veřejnosti z města i okolí.
Ohlednutím do historie školy i celého
areálu zjistíme, že od samého počátku
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celý komplex sloužil vyučování i praktické výuce.Budova školy byla po její výstavbě poprvé slavnostně otevřena dne
11. 7. 1909 a s určitostí lze konstatovat,
že byla na tehdejší dobu reprezentativní a že předběhla stávající úroveň o desítku let. Celkový náklad výstavby této
dominantní novobarokní budovy činil
180 tisíc K. V zimním období zde probíhala výuka hospodářské školy, v jarním
a letním období výuka školy hospodyňské. Škola rovněž vlastnila hospodářství,
pozemky, strojový park i moderně vybavené stáje s hospodářským zvířectvem. Po
2. světové válce prodělala původní Zemská odborná škola hospodářská a škola
hospodyňská řadu organizačních změn:
od r. 1950 se jmenovala Dvouletá škola
rolnická, od r. 1952 Zemědělská škola

mistrovská, od r. 1968 Dvouletá dívčí odborná škola, od r. 1978 se stala škola
odloučeným pracovištěm SOU v Kladrubech n. Labem a současně zde bylo
umístěno vzdělávací středisko Institutu
výchovy a vzdělávání MZe ČR. V r. 1991
vznikla Rodinná škola, od 1. 9. 1994 Integrovaná střední škola Přelouč, z ekonomických důvodů Školský úřad Pardubice ukončil činnost školy k 30. 6. 1999.
V té době město začalo o objekt usilovat
a v závěru roku 2000 se městu podařilo
získat bezúplatným převodem od státu
do svého vlastnictví nejen budovu školy, ale i 2 budovy bývalých internátů (na
Masarykově náměstí a v ul. ČSA), rovněž
i většinu pozemků a budov v areálu školy. Město ihned zahájilo rekonstrukci budovy školy, nebov muselo na základě pře-
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dešlých dohod opustit v termínu do 30. 6.
2002 větší část budovy Gymnázia Přelouč,
ve kterých do té doby byly umístěny třídy
Základní školy Obránců míru (dnes Smetanova). Město nákladem cca 14 milionů Kč budovu školy zrekonstruovalo
a přemístilo sem třídy 1. stupně ZŠ Smetanova. Výuka byla zahájena 1. 9. 2002,
škole doposud chybí zázemí, včetně tělocvičny.
Původní projekt z r. 2000 počítá s vybudováním tělocvičny, keramické dílny,
stájemi (hipoterapie) a bytu pro domovníka, zabezpečujícího provoz tělocvičny,
v celkovém nákladu cca 70 mil. Kč. Stavba je rozdělena do dvou etap, v etapě
první bude vybudována víceúčelová tělocvična. Ta bude v dopoledních hodinách sloužit žákům školy pro výuku tělesné výchovy, v odpoledních a večerních
hodinách bude využívána širokou sportovní veřejností.
Stavba je tvořena třemi navzájem
propojenými objekty navazujícími přímo
na severní křídlo stávající budovy školy.

Na školu bude nejprve navazovat část
spojovací chodby, která bude sloužit pro
vstup do školy a do dále navazující části sociálního zázemí (šatny, umývárky, záchody pro sportovce, šatny pro rozhodčí).
Tento objekt bude rovněž sloužit jako
propojení školy s tělocvičnou. Tělocvična
je řešena jako jednolodní hala s vlastním vstupem pro veřejnost odděleným
od vstupu hráčů a školních cvičenců,
tribuny mají kapacitu 248 míst k sezení
a dalších 5 míst pro invalidy. Hala je dimenzována pro hru basketbalu, volejbalu, házené, florbalu, tenisu a badmintonu.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby zvítězila f. Kobla Pečky spol. s r.o., hodnota díla 47 399 297,- Kč. Město zahajuje stavbu z vlastních zdrojů, v dnešním
rozpočtu města je na zahájení výstavby
rezervována částka 10 mil. Kč. Město
opětovně požádalo o podporu ze státního rozpočtu, v 1. čtvrtletí 2008 se nám
otevře možnost požádat o poskytnutí financí z fondů EU. Počítáme i s variantou,
že s žádnou žádostí o dotaci neuspěje-

Trh práce
na Přeloučsku
Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 10. 2007 evidováno celkem
749 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci říjnu tedy činila v této oblasti 5,00 %. K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.
Tetov (21,67%), Vápno 12,28%), Hlavečník (10,91%), Pravy
(10,81%), Morašice (9,8%), Poběžovice (9,76%), Rohovládova
Bělá (9,55%). Dále uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice (5,22 %), Choltice (4,23%), Břehy (4,58%). V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 4,43%.
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
3,54% s celkovým počtem 3435 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 3,55%, Holicko 2,88% a Přeloučsko 5,00%.
Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 10. 2007 celkem 5541 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo
připadlo v okrese Pardubice v průměru 0,6 uchazeče. Na Přeloučsku bylo k 31. 10. 2007 hlášeno na ÚP celkem 496 volných
pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem
1,5 uchazeče.
Michaela Hývlová, vedoucí pobočky
Kontakt:

me. Město nemá doposud žádný úvěr,
jako krajní řešení jsou zastupitelé připraveni odsouhlasit profinancování investice úvěrem. Staveniště stavby bylo
předáno dne 15. 10. 2007. Před jeho předáním provedly Technické služby vyklizení starých hospodářských budov, které budou demolovány. Zrekonstruovaly
i objekt stáje (zateplení, stání i napájení), kam byl přemístěn koník pro léčbu
hipoterapií. První stavební a demoliční
práce byly podle smlouvy zhotovitelem
zahájeny v říjnu 2007, stavba by měla
být ukončena a předána městu v červnu 2009.
Po listopadu 1989 se jedná o finančně nejnáročnější investiční akci, kterou
město zahajuje ze svých vlastních zdrojů, zatím bez přispění kohokoliv. Věříme,
že výstavba tohoto zařízení významným
způsobem přispěje k rozšíření sportovního vyžití žáků i široké veřejnosti.
Za poskytnuté historické podklady děkuji p. Františku Holmanovi.
Irena Burešová, starostka

Pro občany: volná pracovní místa - životopisy - co dělat při ztrátě zaměstnání - státní sociální podpora - pomoc v hmotné
nouzi - sociální služby - elektronické formuláře - informace
z úřadů práce - práce pro cizince
Pro zaměstnavatele: zadávání volných míst - hledání zájemců
o práci - možnost získání dotací - zaměstnávání cizinců
- elektronické formuláře

Inzerce

DiP Přelouč - ÚP Pardubice
K. H. Máchy 908, Přelouč

Oddělení zprostředkování
- telefon: 466 958 827
Kontaktní místo státní sociální podpory - telefon: 466 953 516
Více informací poskytuje http://portal.mpsv.cz
Call Centrum služeb zaměstnanosti
Tel.: 844 844 803 - kontaktni.centrum@mpsv.cz
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Městská policie informuje
Nedávno jsem čtenáře informoval
o podmínkách a povinnostech používání bezpečnostních pásů, především
u dětí. Strážníci se kromě dozoru na přechodech ještě věnovali kontrole, jak rodiče a jejich děti dodržují pravidla bezpečnosti silničního provozu a sami je tak
chrání. Všechny děti, které byly v sedačkách správně připoutáni, obdržely drobnou hračku.
Bylo jich však opravdu žalostně málo. Z 30 zkontrolovaných vozidel jich
pouze 5 mělo připoutané děti!!! Nebyly výjimkou děti, které seděly na předních
sedačkách (samozřejmě také nepřipoutané), nebo ve vozidle stály mezi sedačkami apod. Tvrzení řidičů, že vezou dítě jen
kousek opravdu není na místě a v hustém ranním provozu stačí jen chvilka nepozornosti...

ba ve věku od 9 měsíců do 4 let - skupina 1
# Děti o hmotnosti od 9 do 25 kg zhruba ve věku od 4 do 7 let - skupina 2
# Děti o hmotnosti od 15 do 36 kg zhruba ve věku od 4 do 12 let - skupina 3

Možnosti poutání dětí
v různých situacích
Dítě, které měří nejvýše 150 cm a váží nejvýše 36 kg, by mělo být vždy pře-

Máte děti? Víte jak je správně
přepravovat?
Dítě vždy přepravujte v autosedačce,
která odpovídá věku dítěte. Autosedačky
plní podobnou funkci jako bezpečnostní
pás - pevně podrží dítě v sedačce.
Nejnebezpečnější situace při přepravě
dítěte v osobním automobilu:
# dítě v náručí (zadní, přední sedadlo)
# nepřipoutané dítě na předním a zadním sedadle
# zádržný systém a aktivní airbag na
předním sedadle
# dítě stojící vzadu mezi sedadly
Podle věku a hmotnosti Vašeho dítěte
tomu odpovídají následující skupiny:
# Děti o hmotnosti do 10 kg zhruba ve
věku do 6 - 8 měsíců - skupina 0
# Děti o hmotnosti od 9 do 18 kg zhru-

pravováno v autosedačce, která odpovídá
hmotnosti a výšce dítěte. Zákon stanoví
užít pro přepravu dětí do 36 kg a nepřesahující výšku 150 cm vždy autosedačku a to i při přepravě dítěte v městském
provozu.
Pro účely zákona 361/2000 Sb. vyhovuje i tzv. kolíbka nebo podsedák,
pokud je homologován pro použití (má
atest). Je tedy nutno jej považovat za autosedačku, pokud bude použit zároveň
s bezpečnostním pásem. Autosedačka
musí být ve vozidle umístěna, upevněna
a použita k přepravě dětí pouze podle
podmínek stanovených výrobcem autosedačky, které jsou uvedeny v návodu
k použití této autosedačky.

Tedy použití dětských zádržných systémů je od července 2006 povinné při
všech jízdách na všech druzích pozemních komunikací (tedy nejen na dálnicích, ale i v obcích).
Pokud dítě přesáhne svou výškou limit 150 cm nebo hmotnost 36 kg, nemusí být přepravováno v autosedačce,
ale lze jej přepravovat pouze za použití
bezpečnostních pásů, je-li jimi dané sedadlo vybaveno. Pro představu, toto platí např. i pro dítě, které při 140 cm výšky
váží 40 kg, nebo naopak při 155 cm výšky váží 30 kg.
PROTO:
# Chraňte své dítě používáním správné
dětské autosedačky, která poskytuje
standardní zabezpečení a je vhodná
pro váhu a výšku Vašeho dítěte.
# Když umísvujete dětskou sedačku do
auta, vždy se ři[te přiloženým návodem.
# Ujistěte se, že dětská sedačka je správně umístěna vždy, když ji chcete použít. Vždy si ponechte kopii návodu
pro umístění autosedačky v autě. Pokud je sedačka správně připoutána,
nedá se s ní téměř pohnout.
# Vždy se přesvědčte, že dítě je správně
připoutané (popruhy těsně přiléhají
k tělu, jen plochou dlaň lze protáhnout), že neproklouzne pod pásy a že
pásy nevedou přes krk. Vyvarujte se
silného navrstvení oblečení.
# Nikdy nevozte dítě bez správné sedačky, i když jedete na krátkou vzdálenost.
# Dávejte sami dobrý příklad tím, že používáte bezpečnostní pás.
Nejsou také výjimkou řidiči, kteří se
cítí - cituji „být omezeni na své svobodě“
když jsou zastaveni u přechodu, aby dali přednost procházejícím dětem. Nezapomeňme, že nejen ohleduplnost dělá
z řidiče opravdu profesionála.
Řidič je kromě povinností uvedených
v § 4 dále povinen:
... umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá
použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky, proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce
takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit vozidlo. (výtah
ze z.č. 361/2000 Sb.)
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Během vánočních svátků se bohužel setkáváme s větším počtem drobných krádeží a to jak v obchodech, tak
krádeží kapesních. Buote proto obezřetní, chraňte si své věci, nerozměňujte peníze na ulici, peněženky nenoste na odiv a pokud možno zvlášY
osobní doklady a hotovost. Strážníci
v minulém týdnu obešli všechny obchody v centru města, prodejce poučili a předali kontaktní telefonní čísla
(viz níže). V případě jakéhokoli podezření nás proto kontaktujte.

NA ZÁVĚR
TŘI ZAJÍMAVĚJŠÍ UDÁLOSTI:
Opilý řidič boural vozidla v centru
města...
Během víkendové noci v centru města měl řidič osobního vozidla nabourat do
několika zaparkovaných vozidel a z místa dopravní nehody ujel.
Na tísňovou linku městské policie
156 jsme přijali oznámení o vozidle, jehož řidič při projíždění jednou z ulic nezvládl řízení, havaroval a měl nabourat
na přilehlém parkovišti do několika zde
stojících vozidel.
Hlídka se v tu dobu nacházela poblíž
místa a tak po zjištění popisu vozidla se
okamžitě toto vydala hledat. To netrvalo
příliš dlouho. Nedaleko od místa byl spatřen podezřelý kličkující vůz. Naštěstí se
ho podařilo bez dalších způsobených
škod zastavit. Řidič se ihned na místě ke
spáchané dopravní nehodě doznal, navíc provedenou dechovou zkouškou u ně-

ho bylo zjištěno 1,65 promile alkoholu.
Případ byl z důvodu podezření z trestného činu předán polici státní.
Sprejeři si k výzdobě vybrali špatný
objekt...
V nedělním odpoledni si parta sprejerů udělala plátno z nové autobusové
zastávky. Nezůstalo jen u malování, ale
zastávku začali také demolovat. To neuniklo pozornosti několika obyvatel a okamžitě na jejich jednání upozornili.
Hlídka na místě zajistila celkem 4 podezřelé osoby. Pochopitelně se zpočátku divili, co že se to děje, a co si to vůbec
dovolujeme rušit je. Po chvíli se však hlavní tvůrce ke svému dílu přiznal. Vzhledem k výši škody a podezření z trestného činu sprejerství byl případ přímo
na místě předán službě kriminální policie a vyšetřování.

!

Po otevření bytu zde hlídka na zemi
našla obyvatelku bytu, které okamžitě
poskytla první pomoc. Po příjezdu a dalším ošetření rychlou záchrannou službou
byla převezena na ARO.
Jak sdělil velitel přeloučských strážníků, v tomto případě šlo skutečně o minuty a nebýt všímavosti sousedů, mohl
mít příběh smutný konec. Naprosto správně také došlo k využití oprávnění o otevření bytu.

Vykopnuté dveře a poskytnutá první
pomoc zachránili stařence život...
V jedno odpoledne je hlídka městské
policie volána k jednomu z bytů, odkud
se má ozývat sténání a údajně také volání o pomoc.
Když hlídka přijela na místo, z bytu
již nebylo nic slyšet, ale podle svědků
na místě je prý zcela jistě v bytě starší
žena. Protože byla důvodná obava, že je
vážně ohrožen život nebo zdraví osob
a do bytu se nebylo možné jiným způsobem než vykopnutím dveří dostat, hlídka k tomuto zásahu přikročila. Čekat na
hasiče se totiž nemuselo vyplatit, rychlá
záchranná služba byla na cestě.

Protože se jedná o poslední příspěvek v letošním vydání Roštu, dovolte
mi, abych Vám všem popřál příjemné
prožití vánočních svátků, bohatého ježíška a do nového roku hodně štěstí
a především pevné zdraví.
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

Inzerce
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Co nového
v ZŠ praktické Přelouč
Výlov
Ve středu 24. 10. 2007 se v naší škole uskutečnilo turistické dopoledne. Cílem cesty byla obec Břehy, kde probíhal
výlov rybníka Buňkov. I když
jsme trochu vymrzli, za tu
podívanou to stálo. Zpáteční cesta nás opět krásně zahřála.

Inzerce

Kouzelný svět protinožců
V úterý 6. 11. 2007 jsme se zúčastnili vzdělávacího cestopisného projektu „Austrálie-kouzelný svět protinožců“. Šlo o přírodovědně-zeměpisný program, ve kterém jsme se dostali mezi
krokodýly, žraloky, klokany i koaly. Poznali jsme také tradice
a zvyky původních obyvatel Austrálie. Velice poutavá byla zprostředkovaná návštěva národních parků s neobvyklými geologickými útvary. Do moderní současnosti jsme se vrátili v Sydney.
V paměti nám utkvěla zejména neobvyklá a originální budova
Sydney Opera House. Všichni jsme odcházeli plni dojmů s rozhodnutím, že se příští produkce o Brazílii opět rádi zúčastníme.
zaměstnanci a žáci
ze ZŠ praktické Přelouč

Inzerce
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ŘEDITELSTVÍ ZŠ PŘELOUČ, SMETANOVA ul.
vyhlašuje

ZÁPIS
do 1. třídy pro školní rok 2008-2009
Zápis se koná v pátek

18. 1. 2008
v budově Kladenská (Zemědělská škola)
od 14 do 18 hodin
Mimo uvedený termín lze děti zapsat také v kanceláři školy
(Smetanova ul.) od 14. ledna 2008.

do 1. tøídy Základní školy v Pøelouèi,
Masarykovo námìstí
na školní rok 2008/2009
se koná

V PÁTEK 18. LEDNA 2008
OD 14 HODIN DO 18 HODIN

Proè vybrat naši školu:
ü dìtem nabízíme monost výuky nìmeckého
a anglického jazyka od 2. tøídy v zájmových
útvarech
ü nabídka zájmových kroukù
ü školní druina je souèástí školy v budovì
I. stupnì
ü program školní druiny je organizován èásteènì
v rámci kroukù
ü moderní odborné uèebny informatiky a fyziky,
tìlocvièna, keramická dílna, posilovna apod.
souèástí školy

Rodièe (zákonní zástupci), kteøí jdou s dìtmi k zápisu,
si vezmou rodný list dítìte (nebo obèanský prùkaz)
a zdravotní prùkaz.
Mimo uvedený termín lze dìti zapsat
od 15. ledna 2008 v kanceláøi školy.

12 / 2007
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Základní škola
Smetanova ul.
Povedlo se!

Bez tréninku a taktické přípravy se podařilo žákům 4. a 5. tříd
vybojovat zlatý pohár v I. ročníku turnaje v přehazované, který se konal 9. listopadu ve Chvaleticích. Největšími soupeři byli
žáci ze Zdechovic a ZŠ TGM (2. a 3. místo). Naše družstvo nenašlo přemožitele. Jedinou porážkou skončilo II. družstvo na
4. místě z devíti týmů. Dík patří organizaci p. řed. J. Mazala ze
ZŠ Zdechovice. Už se všichni těší na další turnaj v lednu ve
vybíjené.

I. družstvo: Filip Dašek, Kateřina Jindrová, Martin Mencl, Josef Tomášek, Michal Kutílek a Lukáš Chaloupský (viz foto
1. řada zleva).
II. družstvo: Milan Vosáhlo, Tereza Roubová, Jan Žáček, David
Vondráček, Daniel Pitřík, Jan Vokál a Martin Kořínek (viz foto 2. řada zleva).
Mgr. D. Nový

Návštěva kuželny
Dne 22. 10. 2007 se třída 9.C vydala do nedávno otevřené
přeloučské kuželny. Vyzkoušet si svou mušku a přesnost zatoužili všichni návštěvníci, proto si mnozí dodali odvahy a vrhli
se do soutěžení s největším nasazením. Spousta výkonů byla
chvályhodná, ale našlo se i několik nezdarů. I přes neúspěchy
se však účast naší třídy v kuželně zapsala do mysli všech účastníků klání jako jeden z příjemných zážitků. Další měsíc se nachýlil ke konci, avšak nikdo vydařené návštěvy nelitoval.

Ochrana obyvatelstva za mimořádných situací
Tak zněl název projektového dne, který se konal na 2. stupni 24. 10. Žáci 6. - 8. ročníků si během prvních čtyř hodin povídali o tématech Živelné pohromy, Radiační havárie, První
pomoc, Havárie s únikem nebezpečných látek a dalších. Následující hodinu vyplňovali a společně vyhodnocovali testy
k probraným tématům, následovala cvičná evakuace školy.

Žáci 9. ročníků měli dvě besedy přímo s odborníky. Nejprve
jim tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubice
povídala o práci HZS, následovaly praktické ukázky manipulace s hasičskými přístroji. Dopoledne pokračovalo návštěvou
lékařů „přeloučské záchranky“, kteří nejen zajímavě vyprávěli
o své práci, ale poučili děti i o chování při různých typech zranění.
Mgr. M. Pacáková

Pozvání
na Vánoèní akademii
Tradièní vánoèní akademie se bude konat
ve støedu 12. prosince v 15 a 17.30 hod.
v Obèanské zálonì.
Pøedprodej vstupenek v INFAKU od 3. 12. 2007.

Vechny srdeènì zveme!

P. Vytlačilová, 9.C
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Krásné Vánoce a v roce 2008 hodně zdraví,
pohody a úspěchů všem rodičům našich žáků,
přátelům školy a čtenářům Roštu
přeje vedení školy.
Přeloučský ROŠT
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Spolupráce
s Městskou knihovnou
v Přelouči
Spolupráce Městské knihovny a naší
školy zdárně pokračuje i v letošním školním roce. Z nabídky literárních lekcí jsme
si vybrali práci s informačními prameny.
Pracovnice knihovny paní Hývlová
připravila pro žáky 8. ročníků pestrou dílnu různých činností, při které si žáci ani
neuvědomili, že se něco učí. Zaujatě vyhledávali a zpracovávali informace a na
závěr je dokázali i prezentovat.
Celá dvouhodinovka byla inspirací
i pro vyučující.
PhDr. M. Marková

„Letní byt“ v říjnu
Ve středu 17. 10. navštívily 7. třídy
Východočeské divadlo v Pardubicích,
kde zhlédly komedii „LETNÍ BYT“. Děj se
odehrává někdy za 1. republiky, kdy se
o dovolené rodiče snaží provdat své dvě
svobodné dcery. Do penzionu postupně
přijíždějí další hosté a rozvíjí se několik
komediálně laděných příběhů. Celá hra
byla protkána pěknými melodiemi, které
nás pamětníky příjemně oslovovaly.
Horší to asi bylo s žáky. I když se chovali v divadle dobře, myslím, že hra pro ně
byla zdlouhavá, některé dialogy vzdálené a naše tradiční lístky do zadních řad
na 2. balkónu příliš nenapomáhaly kontaktu s jevištěm.
Přesto. Dětem se výlet líbil, vždyv návštěva divadla je vždy svátek! A my všichni učitelé jsme se vraceli s otázkou, kdy
tito žáci prožijí další podobný svátek např.
se svými rodiči?
Mgr. D. Katonová

Dopravní výchova
17. a 18. října vyrazily obě páté třídy
do Pardubic na dětské dopravní hřiště.
V praxi si žáci vyzkoušeli, jak zvládají nezvládají dopravní situace a pravidla
silničního provozu.
Na jaře si návštěvu zopakují a pokud dobře uspějí v jízdě na kole i v psaní testů, odvezou si svůj „průkaz cyklisty“.
Mgr. D. Staňková

Sběr
Základní škola Masarykovo náměstí v Přelouči zorganizovala sběr papíru.
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Akce se uskutečnila ve dnech 31. 10.
a 1. 11. Žáci 1. stupně donesli 10 132 kg,
žáci 2. stupně 3 887 kg. Celkem se tedy
podařilo shromáždit 14 019 kg vytříděného papíru. Část získaných peněz připadne jednotlivým třídám a část se převede
na účet RR SRŠ při základní škole.
Mgr. J. Špačková

Nové prostory
Od listopadu letošního školního roku
mohou děti ze školní družiny naší školy
využívat novou herní místnost. Třída třetího oddělení ŠD je z bývalé učebny šití.
V minulosti bylo toto oddělení prozatímně umístěno v klasické třídě 1. stupně.
Na dovybavení herny se podílely děti i rodiče. Paní Horynová dokonce věnovala krásný dětský koberec po svých dvojčatech.
Místnost využívají i děti z ostatních
tříd ŠD.
K. Nečasová, vychovatelka ŠD

Vystoupení folklorních souborů
v Občanské záložně
Krásné kroje, krásná muzika, tanec
i zpěv si pro nás připravily dětské folklorní soubory z různých zemí Evropy. Francouzský folklor předvedla dvojice z Paříže, děti z Varšavy představily dva polské
národní tance. Slovensko bezvadně zastupoval dětský folklorní soubor z Michaloviec a asi největší ovace sklidila děvčata z Bulharska, která se věnují modernímu
zpracování lidových motivů na současné
písně. Celý pořad provázela mluveným
slovem paní Jitka Vítková, jedna z pořadatelů Mezinárodního folklorního festivalu v Pardubicích.
Žáci si odnesli nejen nové hudební
zážitky, ale také mnohá poučení a odhalení odlišností našich kultur, jazyků,
dobových krajů a tradic.
Moc se nám to líbilo!
Mgr. D. Staňková, V. Pokorná

Dříve než půjdou k zápisu
Stalo se již tradicí, že v říjnu zveme
k nám do školy malé předškoláky, aby
se seznámili se školním prostředím dříve než půjdou k zápisu do 1. třídy. Děti
si prohlédly budovu 1. stupně a pozdravily své starší kamarády, kteří již sedí ve
školních lavicích.

Nejvíce času strávily v keramické dílně, kde si vyrobily malý dárek a v učebně počítačů.
V listopadu a v prosinci se na ně těšíme opět. Tentokrát v učebně hudební
výchovy a v tělocvičně na sportovním dopoledni.
V předvánočním čase si malí předškoláci z obou přeloučských mateřských
škol poslechnou krátký vánoční program
žáků naší školy a pěveckého sboru Rošvák, který se školou spolupracuje, vyzkouší některé naše hudební nástroje a naučí se s námi nějakou novou písničku.
Někteří si možná odnesou i malou odměnu za šikovnost, kterou předvedou.
Všichni si pak domů ponesou keramickou památku, na které pracovali při své
první návštěvě v naší škole v keramické
dílně.
Mgr. V. Káňová, Mgr. V. Pokorná

PIFA CUP 2007
Kdo nehrál, nebo neviděl hrát přehazovanou, těžko uvěří, jaké bojovné a napínavé souboje tento sport přináší. Pravidla jsou stejná jako u odbíjené, jen s tím
rozdílem, že míče se chytají a házejí.
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Na turnaji ve Chvaleticích se sešlo devět vyrovnaných týmů rozdělených do tří
základních skupin, z nichž jen vítěz postoupil do skupiny finálové.
Jako noc a den se střídaly výkony našich hráčů. Zatímco jedni nádhernou kolektivní hrou, obětavostí a nasazením vyhráli základní skupinu, ve finálové jakoby
zapomněli hrát. Po odevzdaném výkonu prohráli obě střetnutí a skončili na
3. místě. Druhé družstvo ve všech svých
utkáních suverénně začalo a s převahou vedlo, přesto nakonec tři ze čtyř prohrálo a skončilo na 8. místě.
Za zmínku však určitě stojí bezchybná hra naší nahrávačky Štěpánky Krausové a skvělá organizace turnaje panem
Mazalem, ředitelem ZŠ Zdechovice.
PaedDr. M. Souček

Třídní schůzky 9. ročníků
V úterý 30. října 2007 proběhly na
naší škole třídní schůzky. Do obou našich 9. tříd zároveň zavítalo 15 zástupců
SŠ a SOU Pardubického kraje, kteří rodičům našich žáků ve stručnosti představili své školy. Seznámili je rovněž se

svými studijními a učebními obory, které budou v příštím roce otevírat, s podmínkami přijetí žáků do prvních ročníků
a vůbec s celou organizací školního roku
2008/09 na jejich škole.
V říjnu díky ochotě vedení SOU technického Přelouč navštívili deváváci dílny
učiliště, kde si mohli na vlastní oči prohlédnout praktickou výuku žáků a žákyň 1. až 3. ročníků. Podobnou návštěvu
plánujeme ještě s chlapci v SOU zemědělském Chvaletice. V prosinci pak všichni žáci navštíví Úřad práce v Pardubicích,
kde si v Informačním a poradenském
středisku pro volbu povolání budou moci zjistit vše potřebné o školách a jejich
studijních a učebních oborech, podiskutovat s pracovnicemi IPS nebo se pomocí testů pokusit zjistit, které povolání by
mohlo být to pravé…
Během ledna bychom chtěli ještě navštívit firmu Kiekert-CS, s. r. o. Přelouč.
Bc. M. Bulušek

Naši slavíci bodovali v kraji
Vítězové soutěže ŠKOLNÍ SLAVÍK se
úspěšně „poprali“ se svými soupeři v Pardubicích v krajské soutěži o Perníkového slavíka. Soutěže se zúčastnilo přes 50
soutěžících z kraje Pardubického a Hradeckého ve čtyřech kategoriích chlapeckých a letos poprvé v kategorii duet. Konkurence byla veliká, soutěžili tu i žáci ze
základních škol s rozšířenou hudební výchovou, přesto naši obstáli více než výborně:
Kategorie chlapci 6. - 7. třída
Jan Pokorný
3. místo
Kategorie chlapci 8. - 9. třída
Lukáš Vojtěch
1. místo
Kategorie dueta
Lukáš Vojtěch-Anička Pokorná 1. místo
Zvláštní cena poroty za interpretaci:
duet Leona Šenková - Anička Pokorná
Všem děkujeme za báječnou reprezentaci školy a přejeme, av zpěv i nadále
provází jejich kroky…
Mgr. Veronika Pokorná

Inzerce
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STØEDNÍ ODBORNÉ
UÈILITÌ TECHNICKÉ
PØELOUÈ
Støední odborné uèilištì technické je zamìøeno na výuku technických oborù
a polygrafie. Provádíme komplexní výuku, zabezpeèujeme teoretické i praktické vyuèování v modernì vybavených uèebnách a dílnách.
Máme vlastní domov mládee, tìlocviènu a høištì, zajišujeme celodenní
stravování. Jsme státní škola, výuku všech nabízených oborù hradí plnì stát.

Reprodukèní grafik pro média
Reprodukèní grafièka pro média

!

34 - 53 - L / 002

Ètyøletý obor zakonèený maturitou. áci získají kromì støedoškolské
vzdìlání znalosti z oblasti zpracování textù, grafiky na PC a tvorby reklamy,
seznámí se s grafickými programy, je vhodný pro chlapce i dívky.
Profil absolventa:

Pro nadcházející školní rok 2008/2009 nabízíme studium ve dvou ètyøletých
oborech zakonèených maturitní zkouškou a pìti tøíletých oborech zakonèených získáním výuèního listu. U všech nabízených oborù se nekonají pøijímací zkoušky.

- zná obsluhu poèítaèù a práci v základních textových a grafických editorech
- zná digitální zpracování obrazù a textù, výrobu prezentací a reklamních
materiálù
- ovládá cizí jazyk
- zná ekonomiku a základy úèetnictví pro podnikatele
- má komplexní znalosti na úrovni støedoškolské výuky

Mechanik elektronik
Mechanièka elektronièka

Reprodukèní grafik
Reprodukèní grafièka

26 - 43 - L / 001

Ètyøletý obor zakonèený maturitou se specializací na výpoèetní techniku.
áci získají úplné støedoškolské odborné vzdìlání doplnìné znalostmi výpoèetní a spotøební techniky, je vhodný pro chlapce i dívky.

34 - 53 - H / 001

Tøíletý obor zakonèený získáním výuèního listu. áci získají kromì všeobecného vzdìlání znalosti z oblasti technické administrativy, zpracování
textù a grafiky, práci na PC, obor je zamìøen na obrazové reprodukce, je
vhodný pro chlapce i dívky.

Profil absolventa:
Profil absolventa:
- z výpoèetní techniky zná problematiku hardware poèítaèù,
dovede provádìt servisní práce a opravy, ze software zná
operaèní systémy, managery, textové editory, databáze,
programovací jazyky, aplikaèní a CAD programy
- orientuje se ve spotøební a silnoproudé technice
- ovládá cizí jazyk
- zná ekonomiku a základy úèetnictví pro podnikatele
- má komplexní znalosti na úrovni støedoškolské výuky

Tiskaø na polygrafických strojích
Tiskaøka na polygrafických strojích

34 - 52 - H / 001

- zná obsluhu poèítaèù a práci v základních textových a grafických editorech
- orientuje se v oblasti polygrafie a zná technologické vybavení
- ovládá cizí jazyk
- zná ekonomiku a základy úèetnictví pro podnikatele
- dovede své poznatky aplikovat v praxi

Mechanik opraváø
Mechanièka opraváøka

23 - 66 - H / 001

Tøíletý obor zakonèený získáním výuèního listu se specializací na sítotisk.
áci získají kromì všeobecného vzdìlání znalosti z oblasti technické administrativy, zpracování textù a grafiky, práci na PC, ovládají ofsetový a tamponový tisk, je vhodný pro chlapce i dívky.

Tøíletý obor zakonèený získáním výuèního listu. áci získají kromì všeobecného vzdìlání zdarma sváøeèský prùkaz pro sváøení v ochranné atmosféøe ZK 135. Jako nadstandard je zaøazena výuka øidièského prùkazu skupiny B, je vhodný pro chlapce i dívky.

Profil absolventa:

Profil absolventa:

- zná obsluhu poèítaèù a práci v základních programech (CAD)
- ovládá všechny techniky tisku dovede své poznatky aplikovat v praxi
- ovládá cizí jazyk
- zná ekonomiku a základy úèetnictví pro podnikatele
- zná základní technické vybavení, zhotovuje podklady pro tisk

- umí zhotovit drobné souèásti a díly a sestavit do celkù
- provádí opravu a seøizování zahradní a komunální techniky
- provádí montá a opravu mechanizmù s elektronikou
- ovládá diagnostiku oprav a seøizování spalovacích motorù
- ovládá práci na základních obrábìcích strojích s pøípravou na obsluhu CNC
strojù
- provádí opravy hydraulických a pneumatických zaøízení vèetnì topení
a klimatizace
- ovládá práci v tabulkovém a textovém editoru

Klempíø
Klempíøka

Truhláø
Truhláøka

23 - 55 - H / 002

Tøíletý obor zakonèený získáním výuèního listu se specializací nejen na
opravy karoserií a skøíní silnièních vozidel, ale i strojní konstrukce a vzduchotechniku, je vhodný pro chlapce i dívky.
áci získají zdarma øidièský prùkaz skupiny B a sváøeèský prùkaz pro sváøení v ochranné atmosféøe ZK 135.

33 - 56 - H / 001

Tøíletý obor zakonèený získáním výuèního listu se specializací na výrobu
nábytku a truhláøských výrobkù, zahradních i tesaøských výrobkù, oprav a renovací, je vhodný pro chlapce i dívky.
Profil absolventa :

Profil absolventa:
- ovládá ruèní a strojní dìlení a tváøení jemných ocelových plechù, plechù
z neelezných kovù a profilovaného materiálu menších prùøezù
- zhotovování výrobkù z tìchto materiálù, jejich spojování a sestavování
- sestavování a opravy strojírenských výrobkù z plechù, zejména karoserií
a skøíní silnièních motorových vozidel, ale i strojní konstrukcí
a vzduchotechniky
- ovládá cizí jazyk

12 / 2007

- ovládá všechny techniky zpracování døeva
- z výpoèetní techniky zná obsluhu poèítaèe a práci v základních programech
- zná obsluhu a údrbu strojù na obrábìní døeva
- ovládá cizí jazyk
- zná ekonomiku
Tímto pøehledem jsme chtìli seznámit veøejnost s moností studia na naší
škole a pozvat na den otevøených dveøí ve støedu 9. 1. 2008 od 13 do 18 hodin.
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Zručnost a dovednost
Pod tímto názvem se konalo ve dnech 22. 10. a 5. 11. 2007
v SOU technickém v Přelouči setkání se žáky 9. tříd ZŠ, kteří se
zajímají o tříleté technické obory. Původně plánovaný počet pozvaných chlapců
byl z důvodu velkého zájmu téměř o polovinu překročen.
Cílem této akce bylo seznámit případné zájemce o strojní obory s prostředím
specializovaných dílen a to formou praktického zhotovení výrobku - „ruční svěrky“.
Žáci obdrželi svůj výrobek, pamětní
list s fotografií a tašku s drobnými upomínkovými předměty.
Touto akcí, kterou pořádá škola druhým rokem, se snaží
přispět k popularizaci strojních oborů mezi mládeží.
Poděkování patří všem pracovníkům školy, kteří pomáhali
vše zabezpečit, dále firmám za přispění drobnými propagačními předměty a hlavně základním školám, které toto setkání
jednoznačně podpořily.

GYMNÁZIUM
PŘELOUČ

dý rok tak mají příležitost prohloubit své znalosti moderních
komunikačních a informačních technologií na mezinárodním
veletrhu Invex - Digitech v Brně. Představu o své budoucnosti
si zase mohou detailněji vyjasnit prostřednictvím říjnové přehlídky vysokých škol Gaudeamus 2007, kterou hostí stejné město
o několik týdnů později.
Měsíc listopad pak patří návštěvě filmového představení. Tentokrát se společně vypravíme na snímek Poslední vlak z dílny
česko-německého režisérského tandemu Joseph Vilsmaier - Dana Vávrová.

DVEŘE GYMNÁZIA BYLY DOKOŘÁN
Ke každoročním vítaným povinnostem v tomto období patří na Gymnáziu Přelouč také Dny otevřených dveří. Předcházela jim účast zástupců školy (z řad pedagogů i ochotných
studentů) na říjnové burze středních škol Schola Bohemia
v Pardubicích, kde mohli případní uchazeči získat všechny potřebné informace o studiu na naší škole.
V případě, že jste neměli možnost dozvědět se odpovědi na
své dotazy touto cestou, mohli jste tak učinit právě při zmíněném Dnu otevřených dveří, který se uskutečnil 29. listopadu 2007.
Pokud vám z nějakých důvodů unikla i tato příležitost, rádi
vám veškeré informace podáme bu[ osobně, nebo na telefonních číslech 466 959 238 a 466 953 311. K dispozici jsou vám
i naše webové stránky na adrese www.gymnaziumprelouc.cz.
Mgr. Petr Levinský

EXKURZE 2007
Už mnohokrát jsme na stránkách Roštu zmiňovali, že výuka
v dobré škole by se neměla omezovat pouze na prostory školní budovy a jednotlivých tříd. Veškeré moderní vybavení často
nemůže nahradit praktickou zkušenost v reálných situacích
a přímé poznávání aktuálních problémů, technologií a trendů.
O takové obohacení běžného vyučování se mnoho let snažíme i my. I když máme za sebou teprve dva měsíce nového
školního roku, podařilo se nám už úspěšně realizovat některé
exkurze a poznávací akce. Tady jsou některé z nich…
Tradičním podnikem pro všechny zájemce o naši nedávnou
historii už se pomalu stává podzimní exkurze do míst bývalého koncentračního tábora v polské Osvětimi. Stejně jako loni,
i letos měli zájemci z řad studentů vyšších ročníků možnost
zavítat do míst, ve kterých neuvěřitelným způsobem trpěly miliony nevinných lidí. I když z někdejšího „pekla na zemi“ už
zbyly pouze ruiny, stále dokáže působit na lidské emoce a oživovat osudy všech těch nešvastných a dávno zmizelých obětí
nacistické perzekuce.
A to je také důvod, proč má (alespoň podle našeho názoru) stále cenu si tyto události připomínat - koncentrační tábory totiž nejsou jen kusem mrtvé a dávno zapomenuté historie
lidstva, ale také mrazivým vykřičníkem nad ubohostí člověka.
A často skloňovaná slova jako tolerance, humanismus, nenávist, rasismus nebo antisemitismus pak dostávají uprostřed pozůstatků lidské omezenosti a malosti zcela nový a aktuální
význam…
Dalšími významnými akcemi jsou studenty dlouho a netrpělivě vyhlížené exkurze mířící na jihovýchod republiky. Kaž-
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Návštěva Jany Bobošíkové v ZUŠ
V úterý 6. listopadu navštívila naši školu poslankyně Evropského parlamentu Ing. Jana Bobošíková v doprovodu své asistentky Terezy Vosecké.
Prvním bodem návštěvy byla přednáška Jany Bobošíkové
na téma možnosti čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Charizmatická europoslankyně jednoznačně potvrdila
pověst rázné a věcné političky, jejíž projev je plný konkrétních
a nesmlouvavých argumentů. Během přednášky europoslankyně několikrát zdůraznila, že Česká republika je v oblasti čerpání peněz z fondů EU na jednom z posledních míst vůbec.

ly“, ve kterém se při společné práci stírají rozdíly mezi učiteli
a žáky a všichni jsou si navzájem inspirací.
Na závěr zbývá jen doufat, že tento kontakt napomůže naší škole v plánovaných projektech, kterými bychom chtěli rozšířit činnost školy a získat nové prostory pro školní akce i celkové obohacení kulturního života města Přelouč.
Jana Bednářová, ředitelka školy

Maruška Ptáková obhájila vítězství
Ve dnech 10. a 11. 11. 2007 se v německém Auerbachu konala prestižní mezinárodní soutěž hráčů na zobcové flétny.
Marie Ptáková, velmi talentovaná žačka naší školy v oborech
zobcová a příčná flétna, a zároveň studentka pardubické konzervatoře v oboru klavír, byla v nesnadné úloze obhajitelky předloňského vítězství. Za dvacetiminutový soutěžní repertoár, který
zahrnoval barokní i současné skladby, byla porotou ohodnocena plným počtem bodů a obsadila tak 1. místo.

Náš velký dík za reprezentaci školy i samotného města Přelouč patří Marušce, jejímu dlouholetému pedagogovi Mgr. Mildemu i Pavlu Čapkovi, jehož klavírní doprovod byl neodmyslitelnou součástí soutěžního úspěchu. Všichni tři se vyznačují
nesmírnou pracovitostí, profesní precizností a lidskou vřelostí.
Jsou naším rodinným stříbrem a nám je velkou ctí společně
s nimi pracovat a tvořit. Dál jim držíme palce a moc gratulujeme.
Všichni kolegové ZUŠ

Žáci LDO na prknech, co znamenají svět

Od 14 hodin se v hudebním sále konal slavnostní koncert,
ve kterém se představili žáci, učitelé i příznivci naší školy. Všichni účinkující se doslova vybičovali ke krásným výkonům, které
europoslankyně ocenila potleskem a mnoha slovy uznání. V závěru své návštěvy prozradila, že ji doslova okouzlil „duch ško-
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Tři žáci literárně-dramatického oboru Martin Schreiner, Josef Válek a Jakub Pospíšil zaznamenali významný úspěch na
poli profesionálního herectví - vyhráli konkurz na účinkování
v muzikálu „Do naha“, který uvádí Východočeské divadlo v Pardubicích v režii Romana Štolpy. Je to bezpochyby velká příležitost, jak zblízka poznat práci profesionálního divadla. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.
Mgr. Zdeněk Rumpík, vedoucí LDO
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Novoroční předsevzetí?
Vážení rodiče, milí žáci a všichni přátelé,
konec roku nás vede vždy k zamyšlení a rekapitulacím. Na
nich vždy záleží, jaký bude náš vstup do nového roku. Našim
přáním je, abychom k sobě nebyli příliš přísní, protože pak
se stáváme pesimisty. Na druhé straně bychom se neměli bát
nových úkolů a poslání, protože v nich je smysl našeho života. K tomu všemu bychom měli být zdraví a veselí, protože jenom tak můžeme našich cílů dosáhnout. A především bychom
neměli být sami, abychom nebyli smutní. Za celou naši školu
mohu, myslím, slíbit, že se budeme snažit řídit všemi těmito radami a být Vám vždy nablízku a budeme doufat, že nám spolu
bude dobře a veselo.
Všechno dobré a hodně sil pro to ještě lepší přeje Vaše
Základní umělecká škola Přelouč.

Prosincové akce ZUŠ
Jako každoročně je advent dobou setkávání, vzájemného
vnímání a vlídného porozumění. Žáci a učitelé naší školy společně připravili řadu akcí, na které Vás srdečně zveme:
1. 12.
2. 12.
3. 12.

rozsvěcování vánočního stromu, Náměstí TGM, 18:00
vánoční posezení v Jedousově,
14:00
Adventní koncert, Záložna,
17:00

Inzerce
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4. 12.
6. 12.

vánoční koncert, kaple v Cholticích
pořad na téma současná literatura,
Vinotéka U Kotýnků,
6. 12. vystoupení sboru Rošvák, Krajská knihovna
Pardubice,
9. 12. vystoupení tanečního orchestru, Lipoltice
11. 12. vystoupení sboru Rošvák, ZŠ TGM,
12. 12. vystoupení sboru Rošvák, ZŠ TGM,
12. 12. vánoční koncert ve Chvaleticích,
12. 12. vánoční koncert v Cholticích
13. 12. vánoční koncert ve Chvaleticích,
17. 12. koncert pěveckých sborů, Záložna,
17. 12. vernisáž výtvarných prací žáků školy,
ateliér ZUŠ,
18. 12. vánoční vystoupení v Domově důchodců,
20. 12. návštěva veřejné generálky žáků školy
v Rudolfinu, celodenní
21. 12. koncert pěveckých sborů, Živanice,
23. 12. zpívání pod vánočním stromem,
náměstí TGM,
6. 1. 08 Tříkrálový koncert pěveckých sborů, Záložna,
6. 1. 08 Tříkrálový koncert, kostel sv.Jakuba,

17:00
10:00
10:00
10:00
16:30
16:30
18:00
17:00
14:00

18:00
18:00
17:00
17:00

Podrobnější informace k jednotlivým koncertům uvedeme na
plakátech.
Těšíme se na setkání.
Petra Lojínová, zástupce ředitele ZUŠ
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Klub Radost Vás informuje:
Vzhledem k nastávajícímu zimnímu období jsme upravili
otevírací dobu a to od 14:30 do 17:30.

Středeční odpoledne
Každou středu tančíme pod vedením Veroniky Vundrlové
z pedagogické fakulty z HK.

Pondělí - tvořivé odpoledne (výtvarné a pracovní činnosti)
Úterý - Povídání s dětmi u šálku čaje - soutěže
Středa - Tanec - break-dance
Čtvrtek - divadlo - videoklub - výuka jazyků (Ilona Kubová)
Doučování dětí, dle přání každý den.

Máš-li smutek na duši, pomohou ti v RADOSTI!
Povídání s dětmi o jejich starostech, problémech, přáních,
názorech, přátelství, toleranci, vzájemné úctě a pochopení.

Z našich akcí:
My jsme malá strašidla, strašíme dnes v noci.
Tento prastarý zvyk, kdy se děti přestrojily za maškary a navštěvovaly obydlí, se slavíval nejdříve v Evropě a pak byl Iry převezen do Ameriky, kde se uchytil pod názvem Halloween.

Co připravujeme:
1. 12. od 18:00 - Adventní doba - Vystoupení na slavnostním rozsvícení Vánočního stromu na náměstí TGM.
2. 12. od 14:30 - Vystoupení na Mikuláši v Sokolovně.
4. 12. a každá úterý v adventní době živý Betlém na Vánočních trzích.
6. 12. od 15:00 - Miki, Miki, Mikuláš dnes bude náš, jen
když zavoláš. Miki, Mikuláš je náš! S touto písní budeme očekávat příchod Mikuláše v klubu Radost.
20. 12. Vánoce v klubu Radost - Zpívání koled u stromečku, vánoční zvyky, dárečky.
29. 12. Silvestr v klubu Radost.

Poděkování:
Děkujeme všem těm, kteří nám pomáhají. Firmě SVOS děkujeme za finanční pomoc. Zastavárně Přelouč děkujeme za DVD
a nejrůznější dárečky. Pavlu Priessnitzovi za skvělou hudební
věž. Manželům Kudláčkovým za PC a video. Manželům Vosáhlovým za gymnastické míče a pomoc. Rodičům Leony Šenkové
za video a kazety, Panu L. Jirákovi za zhotovení regálu a za
80 kazet do videa. Paní Klapkové za pečení výborných koblížků, Pennymarketu a prodejně Čas za Mikuláše.
Děkujeme i firmám MOVER - Ing. Arnošt Verunáč, fi. Josef
Hejný, cukrárna DUO, hračky Alfa, Specializovanému maloobchodu Iloně Hajnové za ovoce, Krtkův ráj za květináče, videopůjčovně a obchodu MITSLOB za dárky, MÚ Přelouč, KÚ Pardubice a faráři L. Pilkovi.

Z naší diskotéky
Tentokrát nám hrála živá hudba. Kapela BLIND TEAM, pod
vedením jednoho z našich dětí, Pavla Hejného.
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Přejeme Vám ŠTĚSTÍ, protože je krásné,
ZDRAVÍ, protože je vzácné,
LÁSKU - bez které se nedá žít!
Krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2008.
Kolektiv klubu Radost
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

sídlo:

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

Vánoční výstava v Jakub klubu
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Jakub klub Vás srdečně zve
na Vánoční výstavu pořádanou ve
dnech 10. 12. - 14. 12. 2007 v prostorách Orlovny. Otevřeno je každý
den od 9.00 hod do 17.00 hod. Vstup
dobrovolný.
Shlédnout zde můžete výrobky našich dětí i mnoho dalších vánočních
dekorací. Taktéž si můžete některé výrobky zakoupit, a tím podpořit užitečně strávený čas dětí v Jakub klubu.
Těšíme se na Vaši návštěvu
kolektiv Jakub klubu

Záměr použití získaných finančních
prostředků v Tříkrálové sbírce 2008 je na
provozní náklady služeb malým obcím
Přeloučska a aktivizační služby, včetně
jednoho výletu pro seniory, pro Klub maminek Přelouč, které plánujeme otevřít
v březnu 2008, dále na nákup hudebních
nástrojů pro Jakub klub a 5 % pro Papežské misijní dílo dětí - pomoc Ugandě.

Předvánoční setkání seniorů
Srdečně zveme všechny seniory na
předvánoční setkání v Jakub klubu v pátek 14. prosince 2007 od 15 hodin
v Jakub klubu. Tímto setkáním zakončíme vánoční výstavu.

Tříkrálová sbírka 2008
Opět vrcholí přípravy na Tříkrálovou
sbírku a doufáme, že bude úspěšná stejně jako ty předchozí. Jak si možná pamatujete, po ukončení sbírky putují vždy
peníze na jedno konto a pak jsou rozeslány zpátky, přesně 65 % výtěžku a zbytek
jde na zahraniční humanitární pomoc
(například pomoc Srí Lance) a část taky
na přípravu a propagaci celé této celostátní akce. Hlavním organizátorem je
Česká biskupská konference, která pověřuje sbírkou Charitu Česká republika
a pod její záštitou probíhá koledování
prostřednictvím sítě Charit v jednotlivých
městech a obcích. Tříkrálová sbírka je
povolenou veřejnou sbírkou a my organizátoři se musíme řídit zákonem o veřejných sbírkach. Podle něho musí mít každý vedoucí skupinky průkazku s vyplněným jménem a každá pokladnička musí
být zapečetěná a označená razítkem
městského úřadu.
Z loňského výtěžku zůstalo pro nás
celých 50 000 Kč. Největší část jsme použili na provozní náklady pro služby seniorům v malých obcích a na aktivizační
služby - 34 592 Kč, nákup materiálu byl za
4 700 Kč, nákup židlí a vybavení do Jakub
klubu za 5 000 Kč a posledních 5 000 Kč
jsme se rozhodli darovat rodině Navrátilové, kterým bylo odcizeno osobní auto
upravené pro jejich syna na vozíčku.
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Během této sbírky naši koledníci navštíví domácnosti v 18 obcích na Přeloučsku a v Přelouči je potkáte nebo zazvoní u vašich dveří ve čtvrtek a pátek
3. a 4. ledna 2008. Přinesou s koledou
přání pokoje a požehnání pro celý další
rok tradičním nápisem nad dveře.
Na závěr celé akce se v neděli 6. ledna 2008 uskuteční v kostele sv. Jakuba

na Masarykově náměstí v Přelouči od
16 hodin Tříkrálový koncert žáků přeloučské ZUŠ. Všechny srdečně zveme!
+ K + M + B + 2008

Nový projekt Charity
- Klub maminek
V létě jsme si dělali průzkum mezi
maminkami na mateřské a zjišvovali jsme
zájem o zřízení mateřského centra. Z 50ti
dotázaných měly zájem o takový klub
všechny oslovené maminky. Proto chceme využít prostory Jakub klubu v dopoledních hodinách a nabídnout je maminkám pro jejich setkávání. Zatím celý
projekt připravujeme a hledáme maminky, které by nám s přípravou a spuštěním klubu pomohly. Více o fungování
mateřských center se můžete dovědět na
www.mateřska-centra.cz.
Dokud máte zájem nám pomoci, prosím, kontaktujte mně na tel. 731 402 371
nebo mailem charita.prelouc@cbox.cz.
Zdenka Kumstýřová

BESEDA S PANEM TETŘEVEM
A HANOU VINCENCIOVOU
Avízovaná beseda s autory knížky
Dějiny města Přelouče IV. se přesouvá na
leden. V lednovém číslu Roštu uvedeme
přesný termín.
Zdenka Kumstýřová
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Vážení přátelé,
rybáři a rybářky
S blížícím se začátkem nového roku 2008 považuji za svoji povinnost
připomenout Vám, že od Nového roku
dochází k některým změnám v organizaci, které budou mít vliv na budoucí
využití a způsob lovu na rybářských revírech.
Jak jste byli již informováni na začátku roku při výročních
členských schůzích, bylo v souvislosti s novým rybářským zákonem nutno vyjasnit a případně upravit vlastnické vztahy
k těm vodám, které jsme chtěli zachovat jako tak zvané „malé
vody“, tj. vody určené především pro využívání členy naší místní organizace. Dnes již je možno potvrdit, že tento záměr vyšel
a organizace bu[ vlastní, nebo má dlouhodobě pronajaté pozemky na těch vodách, které byly v minulém období včetně
letošního roku zařazeny v rámci kraje do tzv. „malých vod“, a má
tedy právo v rámci platného rybářského zákona upravit příslušně podmínky lovu.
Mohu Vám s potěšením oznámit, že s platností od 1. ledna
2008 je utvořen nový mimopstruhový revír č. Labe 27A-451 730,

Inzerce
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do kterého patří všechny vody ,které se dříve nazývaly „malými“, tj. Mělice II, malá Černá, Bašta, Řehák, Herout, Jezero, Komora a Slavíkovy ostrovy a před dokončením je řízení o zařazení Čepkova jezírka a Martina. Na těchto vodách, které budou
sloužit především našim členům z Přelouče, Bohdanče a Heřmanova Městce, máme právo výkonu rybářského práva a určení vlastních podmínek lovu, pokud neodporují výše zmíněnému rybářkému zákonu.
Věřím, že tato skutečnost přispěje k dalšímu zkvalitnění členství v naší organizaci a rád bych při této příležitosti poděkoval
všem, kteří se v průběhu roku podíleli jakoukoliv formou na
její činnosti. Věřím, že i v následujícím roce budeme schopni
připravit tak jako letos několikery dětské závody, společenské
akce, kterými jsou oblíbené plesy organizované jednotlivými
místními skupinami a kulturní komisí při výboru MO, ale i nové akce jako byl rybářský maraton v Bohdanči nebo neformální setkání rybářů při nočním lovu na sumce.
Chci Vám i Vašim rodinám popřát touto cestou hodně zdraví a úspěchů v novém roce a rybářům pak bohaté úlovky na
novém, vlastně možno říci Vašem, revíru.
Jaroslav Zikl
předseda MO ČRS

28. říjen v Přelouči
V neděli 28. října 2007 v 10.00 hod.
se sešli zástupci města Přelouče a zástupci přeloučských organizací Českého svazu bojovníků, Sokola, Junáka,
Klubu Dr. Milady Horákové, Klubu rodáků a přátel Přelouče a pěveckého sboru
J. B. Foerster, aby důstojně vzpomenuli
89. výročí vzniku samostatného Československého státu u památníku zakladatele ČSR a prvního prezidenta T. G. Masaryka. Slavnost byla zahájena pěveckým sborem J. B. Foerster, který zazpíval tři
národní písně. Současně zástupci města a zúčastněných organizací položili kytice se stuhami k památníku. Hlavní projev přednesla starostka města Přelouče paní Irena Burešová.
Předsedkyně Klubu rodáků paní Stanislava Klapková seznámila přítomné s „Peticí“ adresovanou radě města Přelouče a Zastupitelstvu města, ve které petiční výbor navrhuje u příležitosti 90. výročí vzniku ČSR v roce 2008 pojmenovat ulici po druhém
prezidentu ČSR Dr. Edvardu Benešovi. Zastupitelé města budou tento návrh projednávat na svém zasedání 13. 12. 2007.
Slavnost byla zakončena státní hymnou v podání pěveckým
sborem J. B. F. Jako minulé roky byla účast občanů na této slavnosti u příležitosti státního svátku a vzpomínce na legie I. světové války, kteří se zasloužili o vznik ČSR malá, chyběla hlavně
mladší generace.
Petiční výbor
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sdělil, že nelze z veřejného rozpočtu hradit opravy soukromého majetku a měl za
to, že p. Černý vzal tento fakt na vědomí.
Město si váží korektního a vstřícného jednání vlastníků bytů v čp. 135, kteří městu
umožnili za přiměřených finančních požadavků umístění kamery na střeše domu
a s přihlédnutím k faktu, že město mnoho
let užívalo místnost včetně vrat ke své potřebě, rozhodlo o provedení opravy vrat na
náklady města v termínu do 30. 6. 2008.
Na závěr musím k uvedenému nadpisu
„Můžem věřit slibům radnice!!“ dodat ... a tvrzením p. Černého?
Irena Burešová
starostka města

Vyjádření k dopisu p. Černého
V loňském roce, při mé účasti na domovní schůzi vlastníků bytů čp. 135 mě
p. Černý oznámil, že v rámci privatizace bytů a předávání prostor domu mu pracovník městem pověřené realitní kanceláře
Nemo přislíbil, že město zajistí opravu dveří od místnosti, léta využívané pro potřeby
města. Potvrzuji, že jsem panu Černému
slíbila, že sice nevím, o jakou záležitost se
jedná, ale že věc prověřím a dáme do pořádku. Následně jsem požádala ved. odboru majetku města p. Myšku, aby v realitní
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kanceláři zjistil, jaká závada byla uživateli domu nahlášena, a který pracovník realitní kanceláře přislíbil provedení opravy
vrat. Bohužel musím konstatovat, že žádný požadavek na základě předávacího protokolu nebyl vůči městu uplatněn, žádný
pracovník realitní kanceláře nebyl o tomto problému kterýmkoliv uživatelem bytu
informován ani ústně. Pan Myška konstatuje, že dále v dopise p. Černého uváděná
fakta se nezakládají na pravdě. V květnu
při osobním jednání s p. Černým mu totiž

Zcela jistě všichni víme, že uvedený
„bar“ není bezproblémový především z důvodu své otvírací doby - nonstop. Nechci
polemizovat, jaké že to osoby se zde scházejí a v jakém stavu. Jedno však vím jistě.
Pokud jsme požádáni nebo informováni
o jakémkoli protiprávním jednání, které se
přímo v baru nebo v okolí děje, vždy hlídka zasáhne av už sama nebo v případě
větší rvačky nebo trestného činu s policií
státní. Provedení zákroku nebo jiného
opatření v případě takovéhoto oznámení
nebo jakéhokoli jiného nemusím nikomu
slibovat, je nejen zcela samozřejmé, ale
také vyplývá ze zákona a našich povinností. Přiznávám ale, že např. s hlukem, který
se šíří přes zdi obyvatelům kteří bydlí přímo z druhé strany můžeme jen těžko něco dělat. Zde je potřeba obrátit se na krajskou hygienickou stanici.
Jen pro Vaši představu, v letošním
roce zde hlídka zasahovala nebo řešila
související události v ulici Československé armády v 65ti případech! (1.1.2007-20.11.2007) Nikdo tedy nemůže tvrdit, že
by se jeho oznámení neřešilo nebo bylo
přislíbeno, že se řešit budou a neřeší se.
Všechna jsou přesně evidována. Hlídka
zde také pravidelně v nočních hodinách
vykonává pěší obchůzky. V případě jakéhokoli problému je ale nutné tento oznámit aby se mohl řešit.
Zcela se míjí účinkem tvrzení, že před
měsícem, kdy tam byl zrovna velký hluk
jsme nepřijeli. Když jsme ale pátrali po přijatém oznámení, nám bylo sděleno následující: my jsme to stejně neoznamovali,
vždyv je to jedno...
Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč
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„Dej Bůh štěstí tomu domu,
my zpíváme, víme komu.
Malému dě>átku, Kristu Jezulátku,
dnes v Betlémě narozenému...“
My zpíváme, víme komu... A víme to
opravdu? Co říci na to, když mladá maminka vysvětluje dítěti ukazujíc na figurku rozcuchaného Santa Klause: „Podívej,
to je Ježíšek...“
Je velká škoda, že se sami od sebe
vzdáváme mnoho staletí staré tradice
(a v Evropě ojedinělé) nadělování dárků
děvátkem - Jezulátkem. Je totiž už delší
dobu vytlačován komerčním symbolem
vánoc Santa Klausem.

„Nejkrásnější svátky v roce“ mají
v každé zemi, ale měly by si zachovat
ráz neopakovatelné podoby, které jim dal
rozdílný způsob kultury a života jejích
obyvatel.
Obavy z ohrožení našich tradic a zvyků vedly ke vzniku akce „Česko vypráví
a zpívá o Ježíškovi“, nebo iniciativy pracovníků reklamy AntiSanta. Tyto i další podobné akce můžete nalézt na internetu.
Vánoce v naších zemích nejsou jen
dárky, bohaté stoly plné jídel, ale i lidové zvyky a obyčeje, které život provázejí od pradávna. Snažme se je udržet!
Hezké české Vánoce.

Náš Ježíšek však v sobě skrývá cosi
tajemného, kouzelného. Přijde nikým neviděn, nadělí dárky a s nimi radost, rodinnou pohodu. Není tato představa krásnější a pro dětskou fantazii působivější
než konkrétní figurka obtloustlého Santy? Není snad symbolicky samo narození dítěte velkým darem, nepřináší do rodiny radost a štěstí - to, co od Štědrého
večera čekáme?
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J. Myšičková

Vážení spoluobčané
Měli jste ve svém životě problém nebo potíže, se kterými jste si nevěděli rady? Ano měli? A trvalo vám to den, 3 dni
nebo týden? Nám už několik měsíců. A týkal se problém vás nebo úzkého rodinného kruhu? V našem případě 41 uživatelů garaží.
Už asi před 45 lety pan Bečička, šikovný elektrikář ve „Zbrojovce“ opatřil kabel, položil za vydatné pomoci uživatelů
garáží, připojil na hlavní el. Hodiny se samostatným jištěním, v areálu garáží.
Když kabel asi před 2 lety dosloužil,
bylo nutné položit nový. Požádali jsme pana Bartáka a ten nám za patřičný poplatek nainstaloval nový kabel a připojil
ho k hlavním hodinám stejným způsobem, jako před lety pan Bečička. A bylo
vše v nejlepším pořádku až do poloviny
července tohoto roku. Pak začalo vypínání, zásahy do el. měr. skříňky, v rozporu
s platnými předpisy. A nyní jsme odpojeni trvale. Ten závěr možná někomu připomíná horor, ale nemylte se, je to realita ze současnosti.
Jeden z postižených
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Pohledy do historie Přelouče
Štěpánov pod Choltickým panstvím a „rychtou Veselskou“
Choltické panství vzniklo postupem času spojením pěti statků rytířských: Choltic, Svinčan, Svojšic, Valů
a ŠTĚPÁNOVA.
Roku 1623 koupil Krištof Šimon svobodný pán z Thunu zkonfiskované statky Choltický a Svojšický. Roku 1624 koupil statek Svinčanský. Roku 1703 přikoupil k těmto statkům Romedius Jan František z Thunu
statek Valský a roku 1706 Štěpánovský s tvrzí, pivovarem a rybníky.
Během času zmizela nejen neobývaná tvrz a její neopravované valy se sesuly, ale i rybníky, které se rozkládaly kolem, byly proměněny v úrodná pole. Jen bývalé hráze, které nyní slouží za cesty, označují zaniklé
štěpánovské „rybniční panství“. Jména rybníků zapsaná ve štěpánovské kronice zůstávají jako důkaz: Zavírský, Mokošínský, Uher, Bradáček, Nový, Okrouhlík, Dvorský, Klenovský, Čeperka, Slatinka, Klatovský, Hrachovec, Trnovec, Dlouhý, Jedousovský a Tvrzský.
Pomalu zmizely sádky, v roce 1936 byla zbourána stará rybárna na Klenovce. Postupně zmizely hráze - pozdější staré cesty z Přelouče do Klenovky.
V roce 1777 podle zápisu, byly malé obce Štěpánov, Klenovka, Valy a Veselí spojeny pod jediný obecní úřad
„rychtu Veselskou“. Tehdy čítala ves Štěpánov asi dvanáct čísel. Ze záznamů z let 1777 a 1798 je patrné
z kupních smluv štěpánovských chalup čp. 4, 5, 6, 7, že k nim patřila povinnost roboty 2 1/2 dne v týdnu, se
všemi povinnostmi k důchodu choltickému.
Zajímavá je smlouva z roku 1787 o prodeji na výsadní hospodu štěpánovskou čp. 12 a zní:
„Dnes 1. juli a roku 1787 se stalo mezi Josefem Wurthem štěpánovským a Janem Tužilem ze vsi Albrechtice z okresu Pardubického dobrovolná a nezrušitelná smlouva na ten a takový způsob. Prodává Josef
Wurth to ve štěpánovské vsi pod číslem 12 stojící hospodu Janu Tužilovi z Albrechtic, manželce jeho, dětem
a budoucím svým k dědičnému jmění se vším co k této hospodě náleží, lukami, rolnami jak on sám dle
smlouv užíval se všemi na tu hospodu připomínajícíma povinnostma a se vším hospodářským náčiním: vozem, pluhem, s branami a se dvěma hnědými klisnami, s chomouty a uzdami za hotovou sumu, to vše dohromady za 11.000 zlatých atd…“.
Pokračovatelem Jana Tužila byl zřejmě jeho syn, Josef, potom vnuk, drželi výsadní hospodu ve Štěpánově
až do roku 1878. Po celou dobu jak se převzetím hospody smlouvou zavázali, museli odebírat pivo z panského důchodu (Choltického).
Roku 1787 navštěvoval
štěpánovské děti školu při
filiálním kostele v Lepjejovicích. Scházeli se zde děti přiškolených obcí Valů,
Klenovky, Štěpánova a Veselí jen když bylo pokdy.
Až v roce 1823 počaly obce
vyjednávati o stavbě nové
školy. Dne 6. září téhož roku bylo potvrzeno, že škola bude státi v Klenovce.
28. září přijal patronát hrabě Jan Thun Hohenstein,
pán na Cholticích a bylo započato s přípravami ke stavbě. Škola byla roku 1828
za pomocí všech obcí a finanční pomoci patrona ško-
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ly dostavěna. Prvním učitelem zde byl bývalý učitel Lepjejovické školy Jan Plítek. Časem jednotřídka byla dostavěna v trojtřídku, do které bylo roku 1889-90 zapsáno
109 dívek a 91 chlapců. Škola v Klenovce měla svou místní osmičlennou školní radu, kde byli zástupci všech obcí.
Štěpánov zastupoval Josef Vorel - obecní starší. Ve Štěpánově stával křížek na návsi před bývalým pivovarem
(dnes čp. 12) již před rokem 1870, byl však dřevěný
a zchátralý. Vedle něho stála stará zvonice - dřevěný sloup
na němž se dvakrát denně rozhoupával malý zvonek.
V roce 1884 bylo rozhodnuto o obnově kříže a zvoničky. Již následujícího roku byl na návsi postaven nový kamenný křížek od kamenice Glünderové a náves byla vydlážděna kamením z Raškovic. Byl postaven i nový dubový trám, který nesl nový zvonek. Zvonek byl chráněn
proti nehodě plechovou stříškou. Náklad na podniknuté práce nebyl malý, jen kamenný křížek stál 90 zlatých.
První známé složení zastupitelstva ve Štěpánově je
z roku 1904 - sestávalo z osmi členů. Starostou byl v tomto roce Josef Vorel. V uvedeném roce byl učiněn první pokus pro stavbu okresní silnice z Přelouče do Choltic, přes
Štěpánov, Horecký Dvůr a Jedousov. Pro obec to bylo
vysvobození z hlubokého bahna, kterým byl Štěpánov
v době dešvů obklopen. Vesnice měla spojení na cestách, které vlastním nákladem upravovala, ale jen po dobu pohody. Obec měla na stavbu silnice přispívat asi
30 %. Protože v té době neměla žádné hotové jmění, bylo rozhodnuto místním zastupitelstvem zatížit splátkami i nástupce nynějších hospodářů, jelikož podle výroku „budou i oni po této silnici jezdit“ byl Josef Vorel
- místní starosta pověřen, aby na obec Štěpánov vypůjčil 2000 korun u Zemské banky s úmorem na 50 let.
V roce 1907 bylo zrušeno školné, které se napříště hradilo z peněz obecných počínaje rokem 1907-1908.
Doposud bylo vybíráno přímo od rodičů, ale stávalo se, že nemajetní, kteří měli víc než 5 dětí nemohli částku zaplatit.
Rok 1909 byl ve znamení boje obcí Štěpánova, Klenovky a Valů a obecní samosprávy. Štěpánov měl tento
rok 196 obyvatel a 24 čísel popisných. Samostatné jmění a stromy v počtu 120ti starých topolů, 80ti ovocných
stromů. Do Veselí vedla cesta, která byla většinu roku neschůdná - to byly hlavní příčiny žádosti o odtržení.
V roce 1912 byly dány první základy ke zřízení obecní knihovny. Obec dala zhotoviti vlastním nákladem
skříň, aby bylo knihy kde uskladnit. Tak se stala obecní knihovna ve Štěpánově jednou z prvních v okolí. Po
dlouhém očekávání v roce 1912 přichází od c. k. místodržitelství rozdělení obcí Klenovky, Veselí a Štěpánova na samostatné a hospodářsky na obci Veselí nezávislé celky.
Roku 1913 je sestaveno první obecní zastupitelstvo obce Štěpánova (dříve bylo místní).
26. července 1914 byla Srbsku vyhlášena válka, do které bylo povoláno 38 mužů ze Štěpánova a 14 mužů se nevrátilo. Nově vzniklá republika v roce 1918 překonávala velké obtíže, hlavně nedostatek potravin
a veškerého materiálu válkou vydrancovaného. V roce 1919 do tohot zmatku přicházejí nové volby obcí. Na
Štěpánově se tak stalo 15. června 1919. V roce 1921 byly pokáceny topoly na návsi, aby byl uhrazen náklad
na nový zvonek. Ten z roku 1884 byl za války zabaven. O dva roky později v roce 1923 došlo ke stavbě nové
dubové zvonice a k zakoupení nového zvonku. Na zvonek poprvé zazvonil starý zvoník pan Jan Nohejl při jeho vysvěcení vikářem z Heřmanova Městce.
Marcela Danihelková
(pokračování příště)
Použitá literatura:
Dějinný místopis Pardubicko, Holicko, Přeloučsko
Pamětní kniha obce Štěpánov - kronika
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Opět děkuji paní Kohoutkové za laskavé zapůjčení
„Pamětní knihy Štěpánova“.
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE:
Tomáš Almási
ul. Studentská
Radovan Bořek
ul. Jarošova
Nikita Holečková
ul. B. Němcové
Pavla Pliščáková
ul. B. Němcové
Silvie Skalová
ul. Karla Čapka
Michaela Strnadová
ul. Pražská
Matyáš Zeman
ul. Tůmy Přeloučského

JUBILANTI:
Jana Davidová
ul. Pardubická
Josef Dostálek
Klenovka
Helena Faktorová
ul. Choceňská
Irena Petrášová
ul. Jižní
Libuše Slámová
ul. Obránců míru
Olga Vodáková
ul. Popova

75 let
75 let
75 let
75 let

Jaroslav Bulušek
ul. B. Němcové
Vladimír Kadlec
ul. Smetanova
Marie Křinková
ul. Dobrovského
Jiří Kysilka
ul. Obránců míru
Marie Vernerová
Mělice
Vlasta Voženílková
ul. Borovská
Václav Křemenák
ul. Československé armády
Božena Darsová
ul. Karla Čapka
František Chyba
Lohenice
Vlasta Jakoučíková
ul. Libušina
Marie Kašparová
ul. Pardubická

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
85 let
86 let
88 let
89 let
89 let
91 let

STŘÍBRNÉ SVATBY:
Eva a Radoslav Černí
Hana a Jaroslav Šálovi

ul. Obránců míru
ul. Foersterova

75 let
75 let

ZLATÉ SVATBY:
Věra a Josef Salfičtí

ul. Karla Čapka

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
náboženství
RABBI LÖW
Ner micva: o svátku Chanuka.
Praha: P3K, 2006.
vojenství
CONRADI, Peter
Hitlerův pianista: vzestup a pád Ernsta
Hanfstaengla, Hitlerova důvěrníka a Rooseveltova spojence.
Praha: Dita, 2006.
dopravní prostředky
DITRYCH, Břetislav:
než v Čechách vzlétl první aeroplán.
Praha: Dokořán, 2005.
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TATRA: užitkové automobily.
Praha: MS Press, 2007.
TATRA: osobní automobily.
Praha: MS Press, 2007.
sport
SPORT v Pardubickém kraji.
Praha: Olympia, 2007.
KRÁSNÁ LITERATURA
DUTKA, Edgar
Záliv osamění & zapomenuté australské
povídky. Jihlava: Listen, 2007.
BAR - JOSEF, Jicchak
Dárek z lásky: moderní izraelská novela.
Praha: DharmaGaia, 2007.

CORBETT, Jim
Chrámový tygr.
Volary: Stehlík, 2006.
NOTHOMB, Amélie
Milostná sabotáž.
Praha: Garamond, 2007.
LITERATURA PRO MLÁDEŽ
LAMKOVÁ, Hana
Káva a Škubánek zase spolu.
Praha: Albatros, 2007.
ZPÍVÁNKY.
Praha: Česká televize, 2006.
OPERA nás baví: první kniha o opeře pro
rodiče a děti. Praha: Práh, 2006.
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Pozvání na výstavu

František EMLER,
přeloučský malíř, 1912-1992

(z depozitáře Městského muzea)

KDY: 3. 12. 2007 - 20. 12. 2007
KDE: Čítárna Městské knihovny
v Přelouči
Srdečně zveme všechny zájemce.

Inzerce
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Kulturní služby města Přelouče
PROSINEC 2007

www.prelouc.org

142 min.
7. prosince
pátek
20.00 hod.
130 min.
8. prosince
sobota
16.00 hod.
157 min.
9. prosince
neděle
17.30 hod.

115 min.

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

Změna.
začátku

6 Kč

DENNÍ HLÍDKA
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, který se odehrává v současném
Rusku, ale v podstatě i napříč celými dějinami civilizovaného světa.
30 Kč
mládeži do 15let nepřístupný

HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
USA-pronásledován nočními můrami, díky nimž ho
Změna.
jizva bolí hůř než obvykle, Harry s povděkem uniká
začátku
znepokojivým snům a s kamarády Ronem a Hermionou navštíví mistrovství světa ve famfrpálu...
mluveno česky mládeži přístupný

6 Kč

KDYŽ SI CHUCK BRAL LARRYHO
USA-scenárista A.Payne se při psaní komedie na téma „přátelství
mezi chlapy“ pustil na hodně tenký led. V originální romanci Když
si Chuck bral Larryho udělal ze dvou kámošů na život a na smrt
zákonem registrované partnery, ačkoliv oba jednoznačně preferují
opačné pohlaví.
30 Kč
mládeži přístupný

14. prosince VÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA SMOLÍKA
pátek
Koncert je z velké části vyprodán. Pokud máte zájem o poslední
19.30 hod.
volná místa, neváhejte a navštivte Kulturní služby města Přelouče.
Informační centrum Infak Přelouč nebo během víkendu naše kino.
Vstupné 220 Kč.

POZOR!

15. prosince CO JE ŠEPTEM
sobota
USA-V životě Sarah vládne pořádný chaos. Svému příteli slíbila, že
17.30 hod.
si ho vezme, ale te[ v ní toto závažné rozhodnutí vzbuzuje strach.
Také její kariéra v deníku The New York Times je značně nejistá.
A aby toho nebylo málo, její sestra Annie se má zanedlouho vdávat…
97 min.
15 Kč
mluveno česky mládeži do 12let nevhodný
Změna.
16. prosince HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
začátku
neděle
USA-Pátý film o brýlatém čaroději Harry Potterovi při16.00 hod.
náší mnohem temnější děj, než jak tomu bylo u dílů
předchozích. Pán Zla se na konci minulého dílu vrátil silnější než
kdy dříve připraven nastolit svou krutovládu.
138 min.
mluveno česky mládeži přístupný
POZOR!

6 Kč

Změna.
21. prosince SIMPSONOVI VE FILMU
začátku
pátek
USA- jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů se
16.00 hod.
konečně dočkal prvního celovečerního filmového
zpracování. Populární rodinka Simpsonových ze Springfieldu bude
tentokrát čelit globálním výzvám a Homer provede nejhorší věc
svého života.
85 min.
15 Kč
mládeži přístupný
22. prosince KRÁLOVSTVÍ
sobota
USA-Špičkoví agenti FBI by měli být připravení na všechno. Včetně
20.00 hod.
situace, kdy musí po pachatelích vražd pátrat ve velmi nepřátelském
prostředí, v němž stačí udělat jeden špatný krok a role pronásledovatele a kořisti se v okamžiku vymění.
109 min.
50 Kč
mládeži do 15let nepřístupný

30

Změna.
23. prosince RATATOUILLE
začátku
neděle
USA-nejoriginálnější komedie letošního léta o tak bi16.00 hod.
zarním 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.
110 min.
60 Kč
mluveno česky mládeži přístupný
25. prosince POKOJ 1408
úterý
USA-záhadný pokoj číslo 1408 hotelu Dolphin, kde se Enslin ubytuje
20.00 hod.
navzdory varování hotelového manažera. Je prvním člověkem po letech, který se odvážil strávit noc v pokoji. Předchozí hosté navíc nevydrželi naživu ani hodinu. Cesta k dalšímu bestselleru vede peklem.
94 min.
65 Kč
mládeži do 15let nepřístupný
POZOR!

2. prosince
neděle
16.00 hod.

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

POZOR!

102 min.

PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ

POZOR!

1. prosince
sobota
17.30 hod.

POZOR!

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666

Změna.
26. prosince POLÁRNÍ EXPRES
začátku
středa
USA-Je štědrý večer, venku plno sněhu. Malý chlapec
16.00 hod
leží ve své posteli, ale nespí. Vtom uslyší zvuk, který
ještě nikdy předtím neslyšel - rolničky na Santových saních. Zbývá
pět minut do půlnoci a do velkého dobrodružství.
100 min.
mluveno česky mládeži přístupný

6 Kč

28. prosince VENUŠE
pátek
Velká Británie-Maurice je stárnoucím, ale stále slavným hercem.
17.30 hod.
O jeho nejlepšího přítele Iana se začne starat jeho praneteř Jessie
a požitkář Maurice v ní najde zalíbení. Jessie je od začátku velmi
odmítavá, ale imponuje jí Mauricův životní úspěch a jeho šarm.
95 min.
30 Kč
mládeži do 12let nevhodný
29. prosince ZBOUCHNUTÁ
sobota
USA-režisér Judd Apatow velmi zábavným způsobem předvedl, jak
20.00 hod.
se cítí člověk, který je už 40 let panic. Tentokrát si vzal na mušku
nešvastnici, která nechtěně otěhotněla, poté co se nechutně opilá
vyspala s největším ubožákem, co se jí připletl do cesty.
129 min.
50 Kč
mládeži do 15let nepřístupný
30. prosince HVĚZDNÝ PRACH
neděle
Velká Británie-Ten příběh začíná pádem hvězdy. Není se ostatně
17.30 hod.
čemu divit, když se na jeho vzniku tolik hvězd podílelo. Napsal ho
Neil Gaiman, jeden z nejčtenějších spisovatelů současnosti, režíroval
Matthew Vaughn, autor stylově čisté gangsterky.
127 min.
50 Kč
mládeži přístupný
4. ledna
pátek
20.00 hod.
118 min.
5. ledna
sobota
17.30 hod.
110 min.
6. ledna
neděle
17.30 hod.
84 min.
11. ledna
pátek
20.00 hod.
114 min.

NEZNÁMÁ
Itálie-Příběh mladé Ukrajinky žijící v italském městě brzy odhalí její
smutnou minulost plnou násilí a ponižování. Stane se domácí hospodyní v bohaté rodině a stále více se jí rodina, zvláště malá holčička, stává bližší. Ale jednoho dne přichází někdo z její minulosti...
mládeži do 15let nepřístupný

SATURNO CONTRO
Itálie-Poutavý skupinový portrét přátel kolem čtyřicítky, kteří se snaží
zorientovat ve druhé polovině života. Jednoho večera však do jejich zevšednělé reality vstoupí tragická událost.
mládeži do 12let nevhodný

HURÁ DO BASY
USA-kriminálník John přišel na to, jak by se nejlépe pomstil soudci,
který ho poslal do vězení: Kéž by mohl jednou vidět jeho nesnesitelného syna taky sedět v base.
mládeži přístupný

SUPERBAD
USA-jak si rozdělat roštěnku. Superbad je varujícím příběhem dvou
dospívajících chlapců, které čeká maturita. Jsou na sobě obrovským způsobem závislí, ale te[ je čeká odloučení.
mládeži do 15let nepřístupný
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POD BASKETBALOVÝMI KOŠI…
Přinášíme vám výsledky z posledního měsíce (od 15.10. do 15.11.)
Muži A - Východočeská liga

Kadeti U 16 - krajský přebor Pardubického kraje

Sokol Přelouč - TJ Chlumec n. Cidlinou 98 : 43 ( 53:24)
Sojka 21, Konvalina 18, Priessnitz 13, Válek 11, Zikmunda 10,
Hruša 7, Kautský 5, Přemyslovský 4, Kubát 4, Král 3, Miřejovský 2
Sokol Přelouč - BK Chrudim 93 : 86 (50:47)
Konvalina 27, Miřejovský 19, Zikmunda 17, Sojka 13, Priessnitz 8, Hruša 3, Král 2, Přemyslovský 2, Válek 2
Sokol Přelouč - TJ Havlíčkův Brod 104 : 63 (49:29)
Přemyslovský 17, Sojka 17, Král 14, Hruša 13, Priessnitz 11, Miřejovský 11, Kubát 10, Konvalina 5, Roub 4, Kautský 2
Sokol Vysoké Mýto - Sokol Přelouč 83 : 60 (45:28)
Konvalina 17, Priessnitz 11, Sojka 11, Miřejovský 10, Válek 5,
Kautský 4, Roub 2
Spartak Choceň - Sokol Přelouč 81 : 71 (43:41)
Konvalina 24, Miřejovský 23, Sojka 11, Priessnitz 7, Roub 4,
Kautský 2

Sokol Přelouč - BK Gymnázium Žamberk 65 : 59 (36:32)
Dvořák 29, Šebestián 12, Dašek 10, Šimon 8, Pospíšil 5, Frič 1
Sokol Přelouč - BK Gymnázium Žamberk 85 : 47 (48:17)
Dašek 33, Šebestián 15, Pospíšil 12, Frič 7, Dvořák 4, Šimon 4,
Blažek 2, Hývl 2, Maček 2, Machek 2, Šindelář 2

Muži B - krajský přebor Pardubického kraje

Mladší minižáci - krajský přebor Pardubického kraje
Sokol Přelouč - PP Hradec Králové 30 : 63 (15:40)
Tomášek 9, Pitřík 4, Vosáhlo 4, Kosina 3, Jirák 1
Sokol Přelouč - Sokol Hradec Králové 39 : 100 (25:53)
Vosáhlo 9, Tomášek 6, Pitřík 6, Hledík 4, Válek 4, Kořínek 4,
Kosina 3, Luňák 2, Holubová 1, Jirák 1
BK Pardubice - Sokol Přelouč 116 : 17 (51:9)
Vokál 7, Dašek 4, Jirák 4, Hledík 2
BVK Holice - Sokol Přelouč 59 : 42 (44:12)
Dašek 19, Vosáhlo 13, Minář 3, Hledík 3, Vokál 3, Kosina 1

Sokol Přelouč - Jiskra Heřmanův Městec 82 : 102 (49:45)
Nejmladší minižáci - krajský přebor Pardubického kraje
Král 21, Kubát 18, Horák 11, Tužil V. 11, Duda 10, Kautský 6,
Pála 3, Půlpán 2
Basketbal Svitavy - Sokol Přelouč 35 : 50 (21:24)
Sokol Přelouč Jiskra Ústí n. Orlicí 99 : 102 (51:57)
Tomášek 10, Jirák 8, Roub 6, Roubová 6, Pacáková 6, HoluboKonvalina 30, Kubát 18, Král 16, Kautský 11, Ždánský 11, Tuvá 6, Válek 4, Vokál 4
žil V. 5, Karásek 4, Duda 4
Basketbal Svitavy - Sokol Přelouč 40 : 48 (12:17)
Sokol Přelouč - SKB Česká Třebová 117 : 64 (62:33)
Vokál 12, Tomášek 12, Jirák 9, Roub 4, Luňák 4, Pacáková 3,
Konvalina 28, Král 18, Kubát 16, Kautský 15, Duda 14, Pála 8,
Roubová 2, Holubová 2
Ždánský 5, Haas 5, Zeman 5, Tužil V. 2
Sokol Přelouč - Studánka Pardubice A 88 : 43 (36:17)
Sokol Pardubice - Sokol Přelouč 94 : 65 (53:33)
Tomášek 24, Dašek 20, Pitřík 18, Jirák 10, Vokál 6, Pacáková 4,
Tužil V. 19, Horák 10, Půlpán 8, Zeman 7, Ždánský 7, Haas 7, DaLuňák 4, Holubová 2
šek 4, Pála 3
Sokol Přelouč - Studánka Pardubice A 66 : 64 (31:17)
SK Botas Skuteč - Sokol Přelouč 88 : 64 (47:35)
Dašek 22, Jirák 14, Tomášek 13, Pacáková 6, Pitřík 5, DlaskoTužil V. 24, Horák 13, Půlpán 9, Ždánský 8, Dašek 5, Haas 4,
vá 2, Luňák 2, Fričová 2
Pála 1
D. Rambousková
Hodně košů v dalších zápasech hlavně těm nejmladším!!!

TJ Sokol Přelouč - oddíl aikijujutsu a sebeobrana
Jak je to s „úpoly“, „bojovým umění“, „sebeobranou“ a „bojovým sportem“
1. díl - Názvosloví a historie
Mnoho našich kamarádů, známých,
rodičů našich žáků a vlastně všichni
v našem okolí se nás neustále ptají, co
že to vlastně děláme za sport. Jaké že
to je vlastně bojové umění nebo bojový
sport. Někdo chodí v bílém oblečení, někdo v černém, někdo barevném a někdo
má ještě na nohách nějakou divnou sukni a jak říká moje babička, vypadá jako
„velebníček“. A tak si poj[me nejprve říci jaký je v tom všem rozdíl, kde to má
kořeny, z čeho to vyplývá a pro mnohé
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z vás jistě další zajímavé věci. Ona trocha
teorie nikomu neublíží a pro změnu zase
můj děda bude rád, že vás vzdělávám.
Prvně si řekněme, že všechny tyto
sporty odborně nazýváme „úpolové sporty“. Tento termín známe již z dob založení Sokola. Zakladatel, M. Tyrš definoval
úpoly jako: „Cvičení, toliko za odporu jiného cvičence vykonatelné“ (Tyrš 1862).
Definice úpolového sportu dnes by mohla znít asi takto: „Úpoly jsou pohybové aktivity zacílené na kontaktní fyzické
překonání partnera. Do úpolů zařazujeme i specifická cvičení, která jsou pří-

mou průpravou na kontaktní překonání partnera.“ Tyto úpoly je možné dělit
z mnoha hledisek, což zde není potřeba rozvádět. Podívejme se na to laickým
okem a ke každému si uvedeme pár příkladů. Tedy:
soutěžní: karate, box, judo, taekwondo,
sumo, zápas, kempo, savate, šerm,
přetahování lanem, kick box, thai box,
kendo…
sebeobranné: aikijujutsu, jujutsu (jujitsu,
jijitsu…), judo, karate, sambo, kravmaga, hapkido…..
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komplexně rozvíjející: aikido, wušu, tai
tchi, iaido,…
Další dělení je možné provést podle
využití technických prostředků. Některé
sporty využívají spíše údery a kopy, jiné
zase páky, hody, strhy apod. Někde se využívá zbraní, jinde je jejich použití zakázané. Některé jsou z Číny, jiné z Japonska, Indie, Filipín nebo Ruska. Tak
bychom mohli pokračovat velmi dlouho.
A možná že vám některé názvy vůbec
nic neříkají. Ale věřte, že jsem vybral ty
opravdu nejznámější a ty, které se i celkem dobře čtou. Co teprve kdybych mluvil o „vadždrámušti“ nebo „kaloripajatt“.
To bych u vás už byl jistě v podezření,
že si ta jména vymýšlím.
Základním rozdílem mezi úpolovým
sportem a bojovým uměním takovým je
právě v tom, že sportem rozumíme soutěžní zápas - boj, podle pravidel. Pravidla
úpolových sportů se postupně vyvíjejí
stejně tak jako samotný trénink, který je
vedený podle nejmodernějších poznatků z nejrůznějších vědních oborů (teorie
sportovního tréninku, fyziologie, biomechanika,…). Naopak bojová umění se
vyučují jako uzavřený celek, který je předáván z mistra na žáka a nepodléhá moderním trendům nebo je dokonce vyučován jako prostředek zachování kulturní

tradice (např. některé styly karate, wušu, jujutsu, iaido…). Případně se může
jednat o bojová umění nebo jejich části
vyučovaná ve smyslu opravdového boje,
tedy válečného umění, zaměřeného na
okamžitou fyzickou likvidaci protivníka

(jujutsu, kravmaga, sambo, systéma, musado…). Výše uvedené styly ještě mají
své „odnože“, které mohou patřit do jiných skupin. Vravme se ještě k našemu
dělení úpolů. Pro úplnost si musíme ještě probrat sebeobranu. Tento obor dělíme
na osobní sebeobranu, která je určena
pro širokou veřejnost. Dále na sebeobranu žen, která je specifickou oblastí, jak
ve vztahu k používaným technikám, tak
k nárokům na psychiku. Třetí částí je
profesní sebeobrana, která je vyučována
u bezpečnostních a ozbrojených složek.

Jako konkrétní příklad si vezměme
judo. Judo lze cvičit jako soutěžní sport
a to dokonce na vrcholové úrovni. Techniky juda se mimo jiné také využívají
ve všech formách sebeobrany. Pokud
někdo bude mít zájem a má tu možnost,
může judo „pěstovat“ pouze pro svůj tělesný a duševní rozvoj, pro radost z pohybu.
Když už jsem v úvodu nakousnul to
oblečení, tak i to musím také alespoň
v kostce vysvětlit. To co nosí karatisté,
judisté, ale také cvičenci jujutsu se nazývá správně „gi“, i když většinou slyšíme lidově vžitý název „kimono“. Toto gi
je opásané páskem, který se v překladu nazývá „obi“. Jednotlivé barvy pásků
nám pak znázorňují technické stupně,
tedy vyspělost cvičence. Ti, kdo cvičí aikido, aikijujutsu, iaido (druh boje mečem) nosí místo kalhot již zmiňovanou
kalhotovou, skládanou sukni. Jedná se
o takzvanou „hakamu“, což je starý samurajský oděv, který svými sklady vyjadřuje určité ctnosti samuraje. Má ovšem
i jisté praktické využití, ale to bychom již
zabíhali daleko. Barva gi nehraje až tak
výraznou roli. Dokonce v dnešní době
můžeme v rámci jednotlivých tělocvičen
a soutěží vidět i různě barevná gi (kimona). Zcela běžná jsou např. modrá nebo
červená.

FLORBAL V PŘELOUČI - INFORMACE
V dnešním příspěvku seznámíme čtenáře Roštu s dalšími
výsledky družstva Maddox Přelouč v 2. celostátní lize a dále
pak též s výsledky družstva mladších žáků žáků Orla Přelouč
účastnících se Ligy mladších žáků, která začala až koncem
října. U družstva mužů Orla Přelouč v Pardubické lize by to zatím bylo smutné psaní po nevydařeném vstupu do soutěže, jak
zájemci o florbal vědí z našich vývěsek, tak snad příště… ☺
FbC Maddox Přelouč - vydřený import bodů z Tábora
Zbrusu nová sportovní hala v Sezimově Ústí u Tábora přivítala 5. a 6. kolo 2.ligy florbalistů. Soupeři FbC Maddox byli
tentokráte hráči Letohradu a jihočeské Kaplice. Již den předem
jsme odjížděli s přáním dovézt minimálně tři body nebov loni
jsme s Letohradem měli kladnou bilanci (5:4, 4:2) a již stabilní
tým druhé ligy Spartak Kaplice se na počátku sezóny zmítá ve
výsledkové mizérii.
FbC Maddox Přelouč - FBC Letohrad
4:7 (1:1, 2:3, 1:3)
Branky: 2. Sedláček (Bína) - 1:0, 20. Vančura (Škuta) - 2:1, 26. Bulíček (Raška) - 3:4, 37. Bulíček - 4:4; Vyloučení: 2:1; Využití: 0:1
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Vstup do utkání byl raketový a v čase 1:17 po rozehrávce
Bíny z rohu a střele Sedláčka z první jsme šli do vedení. Leč
soupeř po třech minutách kontroval a skóre vyrovnal, hra poté
ubíhala v průměrném tempu bez zjevných vyložených šancí.
Až ve druhé třetině, kdy Škuta zavezl míček do rozhozené obrany po střídání a po obkroužení branky připravil na lopatu Vančurovi - 2:1. Jenže gól a vedení jakoby nám paradoxně uškodil.
Díky nedůslednosti v obraně a chybám v rozehrávce předvedl
soupeř během pěti minut ve druhé třetině dokonalý obrat mače na stav 2:4. Malou jiskru naděje ještě vykřesalo Bulíčkovo
pohotové zametení míčku zpoza brány na stav 3:4. Po menším
umytí hlav o přestávce od trenéra jsme do poslední části nastupovali s odhodláním převážit utkání na naší stranu, což se
po šesti minutách začínalo pomalu naplňovat a opět podobný
Bulíčkův kousek vyrovnal misky vah. Jako rozhodující se však
ukázala, pro tento zápas charakteristická, naše nekoncentrace
po vyrovnávacím gólu a soupeř během 15-ti sekund od vyrovnání strhnul skóre opět na svoji stranu. I přes maximální snahu
až do konce zápasu a všechny míčky cpané do brankového
prostoru jsme se skórem již nedokázali pohnout a Letohradští
brankou při naší power play do prázdné klece si tak odnesli
kýžené 3 body. Zápas jsme si zbytečně prohráli sami a Leto-
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hrad s průměrnou ovšem chytrou hrou na nás dokázal vyzrát.
Právě s tímto mančaftem se zřejmě budeme bít v podobném
patře tabulky.
FbC Maddox Přelouč - FBC Spartak Kaplice
4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Branky: 6. Lelek (Raška) - 1:0, 21. Raška (Pokorný) - 2:0, 30. Pokorný - 3:1, 41. Vančura - 4:2; Vyloučení: 7:3; Využití: 0:2; Oslabení: 2:0!
Do zápasu jsme vstupovali s vědomím, že nás čeká ještě
vyspělejší tým na druhé straně než byl Letohrad. Podle toho
také vypadalo rozpoložení mužstva, kdy každému skutečně
šlo o výsledek tohoto zápasu a ne o individuální bilanci. Již
úvodní minuty prozradily, že tempo hry bude veliké a rychlé
akce se střídaly na obou stranách. Když jsme v páté minutě
šli do oslabení, byli Kapličtí již solidně rozehřátí, přišla pro ně
ale studená sprcha. Raška na půlce zachytil míček a vyslal do
křídla rozběhnutého Lelka, který udělal před brankářem velký
průvan a po závaru dotlačil míček do brány-1:0. Tímto momentem se hra vyrovnala a do kabin jsme šli s jednobrankovým
náskokem.
Ve druhé třetině začal mít Spartak opět mírně navrch a když
se už zdálo, že skóre srovná, zasadili jsme druhý nečekaný
zásah. Před brankou se nejlépe zorientoval Raška a gólmana
propálil podruhé. V polovině zápasu však začali pro nás ne-

příjemně zasahovat do děje sudí a začali nás vylučovat za
kolikrát nepochopitelné přestupky. V jednom takovém oslabení jsme už bohužel inkasovali, kdy střelu z levého křídla brankář Jarolím mírně podcenil-2:1. Minutu před koncem třetiny,
šel na trestnou židličku odpočívat Raška za nesmyslný trest
kvůli vzdálenosti a naše obrana musela opět naplno mobilizovat. Jako blesk z čistého nebe ovšem přišel náš pro utkání
zřejmě rozhodující kontr. Bína s Pokorným zavířili v útočném
pásmu a výsledkem byla v čase 14:52 (tedy 8 sekund před
koncem třetiny) švastná trefa Pokorného z otočky na 3:1. V poslední třetině se rozhodčí naneštěstí drželi nastoleného trendu
a posílali nás do čtyřech jako na běžícím pásu (nepřiměřená
vzdálenost, údajná hra rukou, hra bez hole...). Také proto byla Kaplice nastěhovaná neustále v našem pásmu a prvních
8 minut jsme odhehrávali v oslabení. Vyústěním její snahy bylo snížení na 3:2 a bylo jasné, že zápas bude zápletkou až do
poslední vteřiny. Na časomíře ubíhala minuta 41. a naším hrdi-
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nou se stal matador Václav Vančura. Soupeřův bek zkratoval
při rozehrávce zpoza brány a namazal našemu střelci přímo
na hůl před osamoceného brankáře. Vančura nezazmatkoval
a nekompromisně poslal míček pod břevno-4:2! Jak se sám po
zápase přiznal „se zavřenýma očima“. Poslední tři minuty jsme
zuby nehty drželi vedení a ne moc chytrou hrou jsme pouštěli neustále soupeře na dostřel. K poslední úpravě skóre došlo
20 sekund před koncem, na našem vítězství nic nezměnila
ani power play soupeře, a tak jsme se mohli neřízeně radovat z velmi cenných tří bodů. K nim nám dopomohl konečně
velký týmový duch na hřišti a potřebné srdíčko. Všichni členové
mančaftu zaslouží pochvalu.
Sestava z Tábora: Jarolím - Sedláček, Kurka - Ledecký, Jadrníček - Raška, Pokorný, Bína - Vančura, Lelek, Bulíček - Škuta;
Trenér: Juráček
Orel Přelouč - Sokol Pardubice A
2:8 (0:2, 1:3, 1:3)
Po výborném začátku sezóny (5-3-0-2) jsme další 2 zápasy Ligy mladších žáků hráli na „domácí“ palubovce v Chlumci
nad Cidlinou.
Jestliže jsme si prvních 6 minut zápasu dělali naděje na to,
že odveta soupeři za prohru 3:7 z minulého měsíce, by mohla
být úspěšná, naše plány vzaly za své už v 8. minutě první třetiny, kdy naše druhá lajna složená z mladších hráčů nestačila

na důrazně hrajícího soupeře. Výsledkem byly 2 slepené góly
během jednoho střídání. Bohužel ve druhé třetině, přestože
kapitán Martin Šetina na jejím začátku snížil po samostatném
průniku na 1:2, vlažný a nedůrazný výkon 2 lajny „přeskočil“
i na lajnu první včetně brankáře, a tak se soupeř dostal do
pohodlného vedení 5:1. Proto i v této věkové kategorii muselo
přijít tzv. „přestávkové mytí hlav“, protože prohrát je normální,
ale nesmí to být po odevzdaném výkonu bez bojovnosti. Třetí
třetina již pak vypadala jinak, i když skóre bylo nakonec stejné.
Pohled do statistiky ale mluví jasně - střely na bránu 16:10
pro Orel Přelouč! Tak se už prohrát dá - s bojovností a vztyčenou
hlavou!
G+A: 13:37 Martin Šetina - 1:2, 29:37 PéYa Boudyš
(David Verunáč) - 2:7.
Sestava: gólman - Vašek Kumstýř; obrana - Péva Boudyš,
Rosva Kmošek - Jakub Minařík, Péva Fejl,
útoky - Milan Březina, Martin Šetina, David Verunáč - Honza Školník, Tadeáš Knížek, Dan Hatala (Vašek Kubelka - Filip
Školník).

(pokračování příště)

Petr Sedláček, Mirek Kumstýř
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RUGBY CLUB PŘELOUČ
Muži
Valná hromada České ragbyové unie
schválila od nového roku 2008 nové
uspořádání soutěže. Podzimní soutěže
z tohoto důvodu byly upraveny. Extraliga
hrála pohár KB a I. liga pohár ČSRU.
V podzimní zkrácené soutěži, kdy se hrálo pouze jednokolově jsme hráli třikrát
v domácím prostředí a čtyřikrát jsme jeli ven. V domácích utkání jsme zvítězili,
a to i nad Brnem, což bylo jedno z největších překvapeních. V pražských utkáních jsme nezaváhali a vždy si odvezli
maximální bodový zisk. Na severu Moravy jsme utrpěli porážky od Ostravy i od
Havířova

Obrana Brna byla však velmi přesná a víc
než k trestným kopům nás nepustila.
Honzovi Stýblovi se nedařilo jako obvykle a dva velmi výhodné trestné kopy neproměnil. Přesto se mu podařilo z dalších
dvou skórovat a stanovit poločasové skóre 6:14.
V druhé půlce utkání jsme byli opět
aktivnější, ale v semifinálovém utkání
jsme „shořeli“ v autech. Prohrávali jsme
své vlastní auty a každý náš zisk území
jsme ztráceli. I proto jsme se snažili útočit i z vlastní poloviny hřiště, což se nám
vydařilo a po průniku Dostála, který přihrál rozeběhlému Oczadlému, jsme sní-

To nás stálo sice spoustu sil, ale vyplatilo se. Po několika fázích útočení se Robertu Kašparovi podařilo protlačit balón
až do pětkoviště a položit. V tu chvíli měl
vše ve svých „nohách“ Stýblo. Honza se
nemýlil a poslal utkání do prodloužení
- 20:20.
Prodloužení se hrálo 2 x 15 minut
a sil na obou stranách bylo opravdu málo. V tomto utkání velmi rozhodla lavička.
K dispozici na vystřídání jsme měli pět
hráčů a všichni se postupně dostali do
hry a příchod čerstvého hráče byl vždy
velmi znát. Prodloužení jsme začali lépe
a hned v jeho úvodu Bystrc přitlačili do
jejich obranného území. Hosté se však
velmi rychle vymanili z našeho obležení
a přesunuli hru naopak do našeho obranného pásma. Po rozehraném autu na

Sokol Mariánské Hory Ostrava - RC Přelouč
29:11 (12:11)
RC Přelouč - RC Bystrc Brno 23:21 (18:14)
ARC Iuridica Praha - RC Přelouč 16:68
(6:38)
RC Slavia Praha B - RC Přelouč 19:54
(7:35)
RC Přelouč - RC Olomouc 43:5 (29:5)
RC Havířov - RC Přelouč
29:3 (15:0)
RC Přelouč - SK Zlín
55:9 (26:3)
Po základní části jsme skončili překvapivě na druhém místě a semifinálové
utkání tak mohli sehrát před svým publikem, které bylo fantastické. Do Přelouče
bojovat o postup do finále přijel Bystrc
Brno.

SEMIFINÁLE
RC Přelouč - RC Bystrc Brno
26:25 v prodl. (6:14, 20:20)
Moravané do utkání vstoupili velmi
aktivně a po našich chybách dvakrát položili a hladce se ujali vedení 0:14. Od
úvodu utkání jsme sice měli velmi dobrý
tlak v roji, ale díky technickým chybám
jsme toho nedokázali využít. Po dvou inkasovaných pětkách jsme zpřesnili hru
a tlačili se čím dál tím více do útoku.

žili pětkou přímo pod háčko. Následnou
úspěšnou konverzí jsme se dotáhli na
soupeře na jeden bod 13:14. Po té se hra
odvíjela především ve středu hřiště. Bohužel opět po našich technických chybách jsme dvakrát vybídli kopáče Brna
ke skórování. Ten se ani v jednom případě nemýlil a zvýšil na 13:17 resp. 13:20.
Všichni jsme si byli vědomi, že pokud
chceme postoupit do finále musíme položit a po té spoléhat na Hanze (kopáče
Přelouče, Stýbla). Vrhli jsme se do útočení a někdy i bez hlavě a bez rozmyslu.

Tabulka poháru ČSRU po základní části

útok se první brněnská tříčtvrtka rozhodla pro individuelní akci a přes našich
osm hráčů prošla až do našeho pětkoviště - 20:25. Po prvních 15-ti minutách
prodloužení jsme opět prohrávali a dotahovali nepříznivý stav utkání. Do druhé části prodloužení jsme šli s odhodláním bojovat až do poslední minuty.
Během druhé části prodloužení soupeř
dvakrát chyboval a po dvou úspěšných
kopech jsme strhli vítězství na naši stranu 26:25. Dvě minuty před závěrečným
hvizdem mělo Brno obrovskou šanci rozhodnout utkání. Z velice výhodného postavení zahrávali trestný kop a volba kopu na bránu byla na místě. Kopáč Brna
se do této chvíle téměř nemýlil a dalo
se čekat, že tomu nebude ani v tomto
okamžiku. Ale možná únava, možná psychika zapůsobila a míč jen těsně minul
branku. Pro ragbyovou obec se v tu chvíli zrodil překvapivý postup Přelouče do
finále ČSRU CUP…

(pokračování příště)
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Slavnostní znovuotevření Orlovny

Starosta jednoty Hejný
s paní Demlovou a paní Pultrovou
V pondělí 12. listopadu 2007 jsme
slavnostně otevřeli zrekonstruovanou Orlovnu. S měsíčním předstihem, protože
původní termín otevření byl až 6. prosince! Přivítaly to zejména naše družstva
florbalu a nohejbalu, která v této sezóně
musela za tréninky dojíždět do okolních
měst a obcí.
Rekonstrukce mohla být provedena
díky aktivní účasti poslance pana Ladislava Šustra, který se podílel na získání
cílené dotace ve výši půl miliónu korun.
Je třeba zdůraznit, že bez přispění Města Přelouče ve výši 200 000 Kč, by oprava havarijního stavu nemohla být zahájena. Samozřejmě, že i jednota Orel Přelouč přispěla ze svých vlastních zdrojů,
a to ve výši 300 000 Kč. Poslední chybějící částku 160 000 Kč se nám podařilo

Úvodní slovo
Ing. Kumstýřové

Hlavně však, že již můžeme v rekonzískat díky vstřícenému přístupu vicehejtstruované Orlovně zase sportovat!
mana Pardubického kraje ing. Romana
Línka.
Zdenka Kumstýřová, Jan Pultr
Celou akci by ovšem nebylo možné
zrealizovat bez dobrovolné
bezplatné aktivity řadových
členů jednoty Orla, a to zejména pana Pultra, pana
Hudce a též brigádniků z řad
družstva dorostenců florbalu. Vše zaštivoval starosta jednoty Jožka Hejný.
Slavnosní otevření proBøehy, K Pile 34
běhlo v přátelské atmosféře,
535 01 Pøelouè
je jen škoda, že se nakonec
nezúčastnil pan vicehejtman
ing. Línek z důvodu zpoždětel.: 602 165 268, 607 233 455
ní při cestě z Prahy vlivem
e-mail: martintomanbrehy@seznam.cz
špatného počasí.

ZEMNÍ PRÁCE
A TRAKTOROVÁ DOPRAVA
Martin TOMAN

TAXI
PØELOUÈ

(

Inzerce

Tomá Pokorný

2 vozy

723 887 997
12 / 2007

Místostarosta města s čestnými hosty

PØEMÍSOVÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ
MATERIÁLU A PALET
l

Inzerce

VEKERÉ VÝKOPY VÈETNÌ PØÍPOJEK
K DOMÙM
l

ZÁKLADY STAVEB
- HLOUBENÍ A ZAVÁENÍ
l

POZEMNÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY
l

BAGROVÁNÍ BAZÉNÙ A JÍMEK
l

DOVOZ A PØEVOZ PÍSKU, TÌRKU, SUTI,
BETONU A JINÝCH MATERIÁLÙ
NABÍZÍM SPOLUPRÁCI STAVEBNÍM
FIRMÁM, OBECNÍM ÚØADÙM
I SOUKROMÝM OSOBÁM
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Přeloučské karate slaví další úspěchy
Závodní sezóna je v plném proudu a ani přeloučští karatisté nezahálejí. V uplynulé době se zúčastnili hned dvou důležitých závodů.
Tím prvním bylo Mistrovství VČSKE (Východočeského Svazu
Karate), které se odehrálo 23. října v Hradci Králové. Své síly
si zde měřili nejlepší karatisté Východních Čech. Přeloučský
oddíl reprezentovali již tradičně Petra Slavíková, Martin Svoboda a Lukáš Hammerlindl. Ačkoliv Petra Slavíková bojovala
v dorostenkách +57kg s velkým nasazením, ve finále bohužel
nestačila na Škroupilovou B. z KCK Teamu. Petra tak získala
pěkné druhé místo. Martin Svoboda bodoval hned ve dvou kategoriích, a to mezi muži +75kg a muži BRH (bez rozdílu hmotnosti). V obou se oprávněně vyšplhal na bronzovou příčku. Lukáš Hammerlindl jako vždy nezklamal a v dorostencích +75kg
s přehledem zvítězil.
3. listopadu se do dalekého Ústí nad Labem na třetí kolo
Národního poháru dorostu a juniorů vypravil už pouze Lukáš
Hammerlindl a ani v celonárodní konkurenci se neztratil. Probojoval se do finále ve kterém zpočátku vedl, ale později, chybou rozhodčích, přišel o tři body a první místo tak získal soupeř
Helošic R. z pořádajícího oddílu. Přesto má Lukáš nyní zajištěný postup na MČR v karate mládeže, a to s nejvyšším počtem
bodů ve své kategorii.
Bohužel, v poslední době není o karate v Přelouči velký zájem. Dokazuje to nízký počet nových členů přijatých v posled-

ních letech. Mrzí to jak
trenéry pod vedením Lubomíra Součka, tak závodníky a členy oddílu,
kteří nemohou předávat
své zkušenosti dalším,
hlavně těm nejmladším
generacím.
Lucie Hammerlindlová
Lukáš Hammerlindl při kopu uramawaši-geri
při Národním poháru dorostu a juniorů v Ústí n. L.

Martin Svoboda na stupních vítězů na mistrovství VčSKe v Hradci Kr.

Inzerce
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