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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

Rada města Přelouče
4. schůze rady města se konala
15. 1. 2007
" Rada města Přelouče schválila umístění 6 ks informačních skříněk v ul.
Československé armády (vedle úřední desky městského úřadu)
V úvahu připadaly 2 varianty:
1. umístit informační skříňky na chodbách městského úřadu, nicméně
tato možnost se jeví jako nedostatečná, protože většina občanů do
prostoru městského úřadu nechodí
2. umístit informační skříňky do centra města-jako nejvhodnější prostor
pro umístění těchto skříněk se jeví
ulice Československé armády
" Rada schválila programové prohlášení rady města na volební období
2006-2010
1. bytová politika
Bydlení rada chápe jako stále aktuální problém, proto chce zrealizovat
prodej pozemků města v lokalitě
na Obci pro výstavbu finančně dostupných rodinných domků „na klíč“

a prodej pozemků určených pro výstavbu RD v Klenovce
2. zaměstnanost, podpora podnikání
Cílem aktivit v této oblasti bude snaha o snižování nezaměstnanosti
a podpora nových podnikatelských
záměrů, které povedou ke vzniku
nových pracovních míst
3. infrastruktura, investiční záměry
Rada bude usilovat o výstavbu kanalizační sítě v místních částech
Tupesy, Lhota, Škudly, Klenovka
a Štěpánov a podpoří dokončení
rekonstrukce centra města
4. školství, zdravotnictví, sociální služby
V oblasti školství podpoří rada projekty, které přispějí ke zlepšení úrovně výuky nebo vybavení škol. Rada
bude spolupracovat s Přeloučskou
poliklinikou při realizaci jejich záměru přístavby a modernizace a za
tímto účelem odprodá potřebné pozemky
5. doprava, bezpečnost
Pozornost v této oblasti musí být
zaměřena na eliminaci počtu vozidel projíždějících městem, a záro-

Zastupitelstvo města
1. zastupitelstvo v tomto roce se konalo 25. 1. 2007.
Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej pozemku
p. p. č. 776/77 v katastrálním území Přelouč o výměře 40 382 m2
za cenu minimálně 250,- Kč/m2.
Zastupitelstvo schválilo nabití nepotřebného vojenského
majetku v k. ú. Přelouč do vlastnictví města Přelouče darovací smlouvou a Programové prohlášení rady města pro období
2006-2010.

!

veň vytvoření dalších ploch pro parkování
Nadále rada bude spolupracovat
s Městskou policií na podpoře projektů vedoucích ke zvýšení bezpečnosti občanů
6. sport
prioritní akcí v této oblasti je výstavba tělocvičny pro ZŠ Kladenská, která bude sloužit jako víceúčelová sportovní hala pro sportovní
veřejnost
7. kultura
V oblasti kultury je potřeba rozšířit
a zkvalitnit nabídku kulturních akcí
pro občany
8. občan a instituce
Velký důraz bude rada klást na spolupráci s volenými orgány v místních částech
9. čistota města, životní prostředí
Prioritou bude nadále zdokonalovat systém sběru a třídění odpadů,
dále zahájit rekonstrukci parku pod
Záložnou a zahájit provoz separačního dvora ve městě
" Rada města stanovuje výši příspěvku na neinvestiční náklady od obcí
na jednoho žáka ve školním roce
2006/2007 na 4 800,- Kč

pro nás důležité zkušenosti se systémem v jednotlivých městských úřadech, které za tímto účelem navštívíme
# 4. 1. 2007 jednala starostka a místostarosta se zástupci
f. Tesco, u nichž stále trvá zájem o výstavbu supermarketu
v lokalitě za Benzinou, oba zástupci města tento požadavek
rezolutně zamítli a díky novému územnímu plánu města
nemůže v této lokalitě probíhat žádná stavební činnost, plocha je v územním plánu vyčleněna jako plocha zeleně, zástupci f. Tesco podají nejdéle do 10. 2. 2007 informaci o tom,
zda mají zájem stavět v jiné lokalitě ve městě
# 9. 1. 2007 jednala starostka s ředitelem HZS Pardubického
kraje ing. Kvasničkou o činnosti a spolupráci města s HZS
- stanice Přelouč, diskutovalo se i o výstavbě nové budovy
stanice, o níž HZS PK stále usiluje
# 10. 1. - 14. 1. 2007 se konal 16. mezinárodní veletrh turistic-

Stalo se
# 3. 1. a 9. 1. 2007 proběhly na úřadě pracovní schůzky vedení města, velitele MP a pracovníků odboru vnitřních věcí
MěÚ se zástupci f. Czech radar a.s., kteří městu v rámci projektu Bezpečná města nabízejí spolupráci v oblasti instalace pevných radarových měřičů na katastru města a následnou spolupráci při vymahání pokut, celý systém již
funguje v několika městech, pro další rozhodování budou
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kých možností v regionech v Brně na Výstavišti - REGIONTOUR 2007, kde se město Přelouč prezentovalo
# 24. 1. 2007 starostka zastupovala město na jednání mikroregionu Podhůří Železných hor, kromě organizačních záležitostí se projednávaly dotační možnosti svazku v roce 2007
# 26. 1. 2007 se starostka a bezpečnostní tajemník města p. Sibera zúčastnili v budově Krajského úřadu Pardu-

INFORMACE
O POČTU OBYVATEL
POČET OBYVATEL OBCE K 31. 12. 2005
Muži
Ženy

4 468
4 484

Celkem

8 952

POČET OBYVATEL PODLE ČÁSTÍ OBCE K 31. 12. 2006
Část obce
Klenovka
Lhota
Lohenice
Mělice
Přelouč
Škudly
Štěpánov
Tupesy

Muži
80
70
99
95
4 017
42
58
27

Ženy
85
70
96
99
4 001
42
57
25

Celkem
165
140
195
194
8 018
84
115
52

Celkem

4 488

4 475

8 963

Počet obyvatel správního obvodu obce
s rozšířenou působností k 31. 12. 2006

24 105

DOTAZY ČTENÁŘŮ
otázka: Zajímalo by mě a obyvatele Přelouče, proč se skácely stříbrné smrky u bývalého Kovopodniku při výstavbě okruhu a byly nahrazeny dnes šeredným betonovým sloupem, na kterém je posazena kamera.
odpověI: Dřeviny, které byly káceny u bývalého Kovopodniku
byly odstraněny z důvodu realizace kruhového odjezdu.
Tento kruhový objezd bylo nutno vybudovat z důvodu bezpečnosti silničního provozu. Při povolení kácení těchto
dřevin byla nařízena náhradní výsadba dřevin v dané lokalitě, která byla realizována. Věříme, že tato výsadba, až
se plně rozvine dostatečně nahradí odstraněné dřeviny.
otázka: Proč se vyhrazují peníze na novou zeleň, když nedokážeme ošetřit ty krásné keře i stromy ve městě?
odpověI: Finanční prostředky na nové výsadby a rekonstrukci zeleně, zejména parků se vyhrazují proto, že zeleň v na-
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bice semináře k problematice bezpečnosti a krizového
řízení
# 30. 1. 2007 se starostka a velitel MP Přelouč zúčastnili konference pořádané Ministerstvem vnitra ČR v budově Magistrátu hl. m. Prahy na téma Společná cesta k bezpečí
(jedná se o spolupráci MV ČR, Policie ČR a MP v oblasti
bezpečnosti a prevence kriminality na místní úrovni)

šem městě postupně přestává vyhovovat požadavkům,
které jsou kladeny na estetické a ekologické funkce, které
má městská veřejná zeleň plnit. V mnoha případech zjišpujeme, že městská zeleň je v havarijním stavu. Dřeviny
jsou v mnoha případech přestárlé, je u nich zanedbaná
údržba a mohlo by dojít k ohrožení zdraví obyvatel pádem
větví či celých stromů. Toto se částečně projevilo i při silném větru v lednu tohoto roku.
Prostředky na obnovu zeleně jsou
čerpány z fondu životního prostředí,
kde jsou průběžně shromažqovány
různé finanční prostředky, které jsou
účelově vázány na ochranu životního prostředí (např. odvody za zábor
zemědělské půdy, poplatky za znečišpování ovzduší ap.) A tyto prostředky se naše město snaží zejména uplatnit v rámci rozvoje, údržby a obnovy městské zeleně a zeleně v místních
částech města Přelouče.
Ptal se:
Bedřich Černý
Odpovídal: ing. Tomáš Kašpar

JAK ODPOVÍME,
MY PŘELOUČÁCI?
Tak končil v minulém čísle Roštu článek týkající se Miloše
Stantejského. Odpovídám paní Marcele Danihelkové, autorce
uvedeného článku, častým vyjadřováním našich historiků:
Říká se - a dějiny to mnohdy potvrzují - že národ, který si
neuvědomuje svoji minulost, nemá budoucnost.
Totéž svým způsobem platí také o národu, který nectí své
hrdiny, své příslušníky, kteří v době ohrožení vlasti i národa
neváhali vzít do rukou zbraň a jít je bránit.
Českou minulost netvoří „jen“ svatý Václav, Přemysl Otakar II., Karel IV., husité a další významné osobnosti našich
dějin. Tvoří ji také legionáři první světové války, stejně jako československé zahraniční jednotky bojující za svobodu
svého národa ve druhé světové válce, ale i ostatní, kteří neváhali položit své životy na popravištích a koncentračních táborech…
Je to smutné, ale pravdivé, že majitel domu čp. 557, kde
Miloš až do své smrti na popravišti „Zámečku“ v Pardubicích
bydlel, si minulost národa neuvědomuje a hrdiny nectí.
Po tzv. sametové revoluci se proto nepodařilo zástupcům
města, za podpory členů ČSBS a přeloučských rodáků, pamětní desku umístit. Taktéž i tabulka s názvem ulice Miloše
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Aktuální informace
Stantejského byla umístěna na konstrukci elektrického vedení
a nyní po úpravě je připevněna na zbytku konzole od elektrické přípojky.
Dnes je na čele domku umístěna velká žlutá firemní tabule, což majitel pokládá za důležitější.
V. Balon

Pozn. redakce: tento článek není útokem na majitele domu
čp. 557, je to jen ukázka priorit dnešní společnosti. Podle zákona o obcích (§ 30) je vlastník nemovitosti povinen strpět
bezúplatné upevnění tabule s označením názvu ulice na své
nemovitosti. Současně poznámka, že na druhé straně ulice
tabule není vůbec.

Městská policie informuje
Rozdělení území města a integrovaných obcí
do jednotlivých obvodů - rajonů
Vedle plnění úkolů Zákona České
národní rady číslo 553/1991 Sb., ze dne
6. prosince 1991 o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, má každý strážník přidělený (konkrétně vymezený) úsek
města, tzv. rajon a je pověřen jeho pravidelnou kontrolou. V tomto území má
místní a osobní znalost a vede o tomto
příslušnou rajónovou knihu. Obsah jednotlivého rajonu je potom vymezen tak,
že jsou uvedeny názvy ulic, které ho
ohraničují.
Území města je rozděleno celkem na
devět rajonů. + integrované obce, kterými jsou: Mělice, Lohenice, Břehy, Klenovka, Štěpánov, Tupesy, Lhota, Škudly.

nepřítomnosti Vám bude sděleno, kdy
má nejbližší směnu, popřípadě mu zanecháte vzkaz. V případě, že se Vám
uvedený popis rajonu zdá být nejasný, na budově MP ve vývěsce je vystavena mapa, kde jsou jednotlivé
rajony ohraničeny a vymezeny. Rovněž na internetových stránkách města pod odkazem Městská policie je
vždy u každého rajonu příslušná mapa s ohraničením.

Rajon č. I
str. Halbrštát, o. e. č. 009
Rajon je ohraničen následujícími křižovatkami a ulicemi:
Křižovatka Pardubická-Pražská, ulice
Pražská, Masarykovo náměstí - podloubí, ul. Hradecká - přes Pernštýnské náměstí, ul. Sladkovského přes křižovatku
s ulicí Pardubickou do ul. Račanské, ulička mezi čp. 202, 204, hráz rybníka Račanského, ulice U Rybníčka, ul. Smetanova, ulice Kladenská a odtud zpět až
na křižovatku ul. Pardubická-Pražská.

Každý z občanů má pochopitelně
možnost kdykoli se s jakoukoli žádostí
nebo vzniklým problémem obrátit na kteréhokoli strážníka. Pokud by ale právě
v místě jeho bydliště docházelo k opakovanému protiprávnímu jednání, je
vhodné se obrátit tzv. na „SVÉHO“ strážníka, který situaci nebo problém bude
dále řešit. Je možné se také na něho
obrátit s žádostí o radu, preventivně ho
upozorňovat na možná nebezpečí, strážníka pozvat např. na schůzi domovní rady, zastupitelstvo obce atd.
Strážníka můžete kontaktovat na
níže uvedená telefonní čísla nebo na
e-mailovou adresu. V případě jeho
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(Obsahuje ulice nebo jejich části: Československé armády, Karla Čapka, Tyršova,
Žižkova, Pražská, Štítného, Tůmy Přeloučského, Riegrova, Komenského, Sladovní,
28. října, Hálkova, Arnoštova, Pernštýnské
a Václavské náměstí, Sladovní.)

Rajon č. II + obce Lhota-Škudly
str. Slavík, o. e. č. 003
Rajon je ohraničen následujícími křižovatkami a ulicemi:

Rajon č. III + obec Tupesy
str. Čermák, o. e. č. 008
Rajon je ohraničen následujícími křižovatkami a ulicemi:
Ul. Havlíčkova, ul. Pražská, ul. Pražská,
ul. Pardubická, křižovatka ul. Pardubická-Kladenská, až na hranice katastru
města- směr Benešovice.
(Obsahuje ulice nebo jejich části: Střelova, Za Fontánou, Žižkova, Prokopa Velkého, Foersterova, Smetanova, Fibichova,
Sukova, garáže Kladenská, ul. Stantejského, ul. Husova.)

Rajon č. IV
str. Šípek, o. e. č. 005
Rajon je ohraničen následujícími křižovatkami a ulicemi:
Ulice Pražská po křižovatku s ulicí
Havlíčkovou, ul. Havlíčkova, hranice katastru města.
(Obsahuje ulice nebo jejich části: Kolínská, Choceňská, Kosmonautů, Gagarinova,
Pionýrů, Jihlavská, Trstenická, Bratrouchovská, Čáslavská, Trutnovská, V Zahrádkách, Jiráskova.)

Rajon č. V
str. Jehlička, o. e. č. 007
Rajon je ohraničen následujícími křižovatkami a ulicemi:
Labišpata (písník), břeh Labe, cesta
kolem čp. 439 (Kůrkova samota), ul. Na
Krétě, ul. Nerudova, ul. Českobratrská do
křižovatky s ul. Pražskou, ul. Pražská, hranice katastru města.
(Obsahuje ulice nebo jejich části: Krátká,
Spojovací, Prodloužená, Příčná, Jarošova,
Jahnova, Nad Krétou.)

Rajon č. VI + obec Lohenice
str. Bubla, o. e. č. 004

Křižovatka ulic Kladenská-Smetanova, ulicí Smetanova do ul. U Rybníčku,
ulice Račanská, Vrchlického.

Rajon je ohraničen následujícími křižovatkami a ulicemi:

(Obsahuje ulice nebo jejich části: Studentská, Školní, Jižní, Obránců míru,
nám. 17. listopadu, Mánesova, Palackého, Čechova, Škroupova.)

Břeh Labe (Slavíkovy ostrovy, koupaliště atd.), ulice Sportovní, ul. Hradecká,
Masarykovo náměstí, ul. Pražská, ul. Českobratrská, ul. Nerudova, ul. Na Krétě,
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cesta kolem čp. 439 (Kůrkova samota),
Labišpata, hranice katastru města.

A nyní již k událostem od 21. 12.
2006 do 21. 1. 2007

(Obsahuje ulice nebo jejich části: Za
Tratí, Vratislavské náměstí, Opatovická,
Labská, Zborovská, Tomášova, Sportovní, Tylova, ČOV-čistírna odp. vod, sportoviště-hokejbal, fotbal, tenis, rugby)

$ 22. 12. v 13.00 hod. tak jak již mnohokrát byla přistižena za samoobsluhou na sídlišti skupinka kouřící mládeže. Museli si jako vždy po sobě
místo vzorně uklidit s tím, že o jejich
konání budou vyrozuměni rodiče.

Rajon č. VII
str. Havelka, o. e. č. 010
Rajon je ohraničen následujícími křižovatkami a ulicemi:
Křižovatka ul. Hradecká-Sportovní,
ul. Sportovní přes železnici severně na
levý břeh Labe, hranice katastru města
(po křižovatku na obec Lohenice), ul. Jaselská, ul. Nádražní, ul. Hradecká.
(Obsahuje ulice nebo jejich části: Tovární, Hlávkova, Dukelské náměstí, nádraží ČD, vodní elektrárna)

$ 22. 12. v 22.30 hod. byl v ulici Hradecká nalezen muž ležící na chodníku. Hlídkou byl probuzen, a jelikož
byl ve stavu, kdy nebylo potřeba volat lékaře nebo ho eskortovat na záchytku, odebral se po svých k domovu.
$ 23. 12. v 14.50 hod. se celá událost
opakovala v ulici Račanská, kde se
opět alkoholem posilněný muž rozhodl nocovat na ulici. Hlídka opilce

Rajon č. VIII
str. Pardubský, o. e. č. 011
Rajon je ohraničen následujícími křižovatkami a ulicemi:
Ulice Vrchlického, ul. Račanská, ul.
Sladkovského, ul. Hradecká, ul. Nádražní, ul. K. H. Máchy, ul. B. Němcové, ul. Popova, ul. Pardubická, hranice katastru
města.
(Obsahuje ulice nebo jejich části: Svazu bojovníků za svobodu, B. Němcové,
Veverkova, J. Dítěte, Chrudimská, U Hájku, Libušina, Sluneční, Na Vyšehradě, Krokova, Přemyslova)

Rajon č. IX + katastr
obce Mělice
str. Pavelka, o. e. č. 013
Rajon je ohraničen následujícími křižovatkami a ulicemi:
Ulice Pardubická, ul. Popova, ul. Boženy Němcové, ul. K. H. Máchy, ul. Nádražní, Dukelské náměstí, ul. Jaselská
po křižovatku s ul. Pardubickou.
(Obsahuje ulice nebo jejich části: ul. Ledrova, Formánkova, fa. Kiekert a okolní
zástavba).

Katastr obce Klenovka
str. Urban o. e. č. 001
Katastr obce Břehy
str. Karabec o. e. č. 014
Katastr obce Štěpánov
str. Vrzal o. e. č. 012
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„probrala“ a bylo dohlédnuto, aby došel po svých domů. Tentokrát si svým
jednáním vysloužil blokovou pokutu
za veřejné pohoršení.
$ 23. 12. v 16.55 hod. opět stejný případ a to před budovou nádraží. V tomto případě musela být zavolána záchranka jelikož mladík byl natolik
intoxikován alkoholem, že musel být
převezen na jednotku intenzivní péče. Jak je vidno z výše uvedených případů, tak předvánoční čas každý tráví po svém.
$ 25. 12. v 15.50 hod. hlídka vyjíždí na
oznámení, že v západní části města
někdo hází dýmovnice a obtěžuje
hlukem a kouřem okolí. Na místě byl
zastižen muž, který si dělal „generálku“ na Silvestra Byla mu udělena bloková pokuta.
$ 25. 12. v 18.00 hodin jsme obdrželi
oznámení, že v ulici Bratrouchovská
hoří plastový kontejner. Hlídka na místě použila dva hasicí přístroje z naší

výbavy, leč bezvýsledně. Požár uhasili až hasiči, kteří byli okamžitě přivoláni na místo. Než dojeli, byl kontejner alespoň odtažen od prodejny, kde
v jeho blízkosti byly uloženy papírové krabice a hrozilo tak jejich vznícení. Po pachateli se i nadále pátrá.
$ 26. 12. v 9.30 hod. oznámil na služebně městské policie muž krádež poklic z osobního Vozidla, které bylo
zaparkováno u marketu Plus. Tentokrát nám opět pomohly kamery. V nočních hodinách byla na kameře zachycena partička lidí, která vedle vozidla
poškozeného parkovala a odcizila
poklice. Záznam s poznávací značkou auta zlodějů byl poskytnut PČR
k dalšímu šetření.
$ 26. 12. v 19.00 hod. při kontrole chatové oblasti u Klenovky byl cca 10 m
od lesního porostu zjištěn oheň vzniklý při pálení klestí. Pro jistotu byli zavoláni hasiči, kteří okolí řádně prolili
vodou, aby nedošlo k požáru. Odpovědná osoba totiž oheň „kontrolovala“ z nedaleké restaurace. Inspektor
požární ochrany potom onomu paliči udělil blokovou pokutu.
$ 28. 12. v 1.35 hod. oznamuje žena
v jednom z domů v ulici Smetanova,
že dochází k rušení nočního klidu
sousedy. Hlídka na místě sousedům
domluvila a nařídila ztišení hudby. Jelikož se situace již neopakovala, došlo pouze na blokovou pokutu.
$ 28. 12. v 7.00 hod. se stal kuriózní případ, kdy kolemjdoucí spoluobčanka
nalezla u služebny městské policie peněženku s veškerými doklady a s hotovostí cca 3 600, - Kč. Majitel vracející se v ranních hodinách z baru
měl štěstí, že peněženku vytrousil
zrovna v těchto místech. Peněženku
s celým obsahem si potom v dopoledních hodinách vyzvedl.
$ 28. 12. v 18.00 hod jsme vyjížděli na
nádraží spolu se záchrankou, kde zastavil rychlík z Kolína. V něm cestoval muž, který byl přepaden, následně okraden a pořezán na rukou na
nástupišti v Kolíně. Ve strachu naskočil do prvního vlaku. Hlídka do příjezdu PČR zajistila místo, svědky a pořídila fotodokumentaci, aby rychlík
mohl co nejdříve pokračovat v jízdě.
Případ nadále šetří státní policie.
$ 29. 12. v 03.00 hod. zasahovali společně obě policie při rvačce cca 6 osob
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Aktuální informace
v jednom z barů. Situace byla zklidněna, ke zraněnému muži, který dostal „lahví do hlavy“, byl přivolán lékař
a celou událost šetří PČR pro podezření z trestného činu.

ží a podle přikázání „pomoci bližnímu svému“ jí zakoupili jízdenku do
Pardubic, odkud mohla pokračovat do
místa svého bydliště, a ještě dohlédli,
aby vlak nezmeškala.

$ 1. 1. v 14.45 hod. opět telefonát výpravčího ČD. Tentokrát žádal o vyvedení černého pasažéra z vlaku. Hlídka na místě musela použít hmatů

$ 13. 1. v 08.10 hod. - v první větrný
den si pozorný občan povšiml uvolněné okenní tabule v prvním patře jednoho domu v ulici Nádražní. Hlídka
MP okamžitě upozornila majitele na
možnost pádu skla a možnému úrazu procházejících osob pod oknem.
Majitel ihned sjednal nápravu.

a chvatů sebeobrany, jelikož muž nechtěl dobrovolně z vlaku vystoupit
a ještě se řemenem od tašky přivázal
k madlu ve vlaku. Byl vyveden a k pokutě za nezaplacení jízdného si vysloužil ještě pokutu za „neuposlechnutí výzvy veřejného činitele“.
$ 2. 1. v 23.30 hod. oznamuje muž v jednom domě na sídlišti, že v bytě je hodně cítit plyn. Hlídka zajistila dům před
manipulací s ohněm a byla okamžitě přivolána poruchová služba. Naštěstí se jednalo o planý poplach.
$ 2. 1. v 05.45 hod. opět telefonát ze
sídliště. Tentokrát prosba o vykázání
bezdomovce, který si ustlal pod schody v domě. Bezdomovec byl vykázán
a ještě před tím prověřen, zda se nejedná o osobu hledanou policií.
$ 5. 1. v 13.40 hod sledoval dozorčí MP
vozidlo v ulici Pražská, které mělo
evidentně SPZ patřící jinému vozidlu. Po rozjetí vozidla byl řidič zastaven hlídkou v ulici Hradecká a ukázalo se, že podezření bylo oprávněné
- řidiči hrozí pokuta 10 000,- Kč a zákaz řízení od 6 měsíců až 1 rok.
$ 12. 1. v 21.00 hod. jsme na oznámení občanů vyjížděli do Lhoty, kde
v jedné z bytovek ležela na zemi žena. Ta byla naložena do služebního
auta MP, a protože u sebe neměla
průkaz totožnosti ani nic jiného, byla převezena ke zjištění totožnosti na
služebnu OO PČR. Zde se ukázalo,
že žena je od Ostravy, policií v současnosti hledána není. Nicméně její
bohatý trestní rejstřík napovídal, že
„ráda navštěvuje cizí byty a domy“.
Strážníci ženu doprovodili na nádra-

2 / 2007

$ 14. 1. v 06.45 hod. zajišpovala hlídka
MP odklon a řízení dopravy u dopravní nehody směrem na Lhotu, při
níž jeden člověk zemřel, jeden utrpěl těžká zranění. Hlídka na místě
setrvala až do 10.45 hod., než se komunikace stala průjezdnou v obou
směrech.
$ 18. 1. v 18.30 hod. začíná večer, kdy
se i přes naše město přehnala vichřice. Vše začalo vyvráceným stromem v ulici Kladenská. Na místo voláni hasiči.
v 20.45 hod. svoláváme jednotku dobrovolných hasičů
v 21.10 hod. vyjíždíme do ulice Nerudova, kde je vyvrácen přes
silnici velký smrk, který strhl i el. vedení. Na místě zajišpujeme s dobrovolnými hasiči místo do příjezdu
VČE a odpojení elektřiny.
v 22.02 hod. je nahlášeno poškození střechy na Domě dětí a nebezpečí zranění od odlétávajících plechů - hlídka obešla sousedy, aby si
uklidili auta a nevycházeli ven.
v 22.40 hod. opět nahlášeno
spadlé vedení přes hlavní komunikaci ve Lhotě. Zde bylo vedení padlé ve vodě - opět zabezpečení místa
aby nedošlo ke zranění osob až do
příjezdu VČE a odpojení od sítě.
v 23.30 hod. zajištění odpojení od elektrického proudu utržené reklamní cedule u jedné z provozoven
v ulici Hradecká, kde hrozilo, že cedule rozbije ve větru výlohu a zkrat
by mohl způsobit požár.
v 00.30 - 05.00 hod. jsme projížděli město a integrované obce, hledali škody na majetku a odklízeli
z komunikací větve stromů tak, aby
komunikace zůstaly průjezdné.

!

mých i v majetku města pomocí kamerového systému.
$ 21. 1. v 11.15 hod. jsme řešili občanské soužití v jednom domě v ulici Hradecká, kde se nájemníci nevhodně
chovali k dalším sousedům tím, že
jim znečistili vchodové dveře a ještě
jim vyhrožovali, že na ně zavolají
strážníky. Na místě situace zklidněna a vzhledem k jejich opilosti bude
přestupek dořešen na služebně městské policie později.
$ V měsíci prosinec jsme se také setkali s případem, kdy si starší manželé
stěžovali na špatné vrácení peněz
v jednom z marketů v Přelouči. Bohužel případ oznámili se značným
časovým zpožděním. Radíme Vám proto, buqte ostražití a na svůj majetek
si POZOR dávejte stále!
Jak vidíte, tak jsme se o vánočních
svátcích ani v novém roce opravdu „nenudili“.
Touto cestou bych rád poděkoval firmě Tepostop s. r. o. za to, že se nám
zdarma starala a doplňovala naši drobnou hasicí techniku, kterou vozíme ve
služebním vozidle.
Ještě připomínám naše telefonní čísla: 466 959 660, tísňová linka 156, fax:
466 094 104, mobilní tel.: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz
Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč

Inzerce

$ 19. 1. v 08.00 hod. hledání a hlášení škod na střechách domů soukro-
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Napsali nám
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

sídlo:

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

Máte doma babičku
nebo dědečka?
Potřebujete pravidelně, nebo občas
pomoci s péčí o ně? Nabízíme Vám tzv.
odlehčovací služby. Rodinám, které se
starají o svého příbuzného, závislého na
Vaší pomoci, ochotně poskytneme přímou praktickou pomoc - osobní hygiena, podávání jídla, podávání léků, kontrola klienta, společnictví ... podporu i poradenství. Můžeme docházet pravidelně,
nebo Vás pouze občas vystřídat, podle
vašich potřeb.
V roce 2006 jsme se takto starali
o osm klientů z Přelouče i okolních obcí k plné spokojenosti pečujících rodin.
V některých případech se s naší pomocí podařilo pečujícím spojit zaměstnání
a péči o příbuzného závislého na Vaší
pomoci.
Pokud i Vaše rodina má zájem, aby
Vaše babička nebo dědeček trávili svůj
čas v rodinném prostředí, s důvěrou se
na nás obrapte, jsme připraveni Vám pomoci.
Veškeré informace Vám rádi poskytneme na tel. č. 731 402 374.
Rita Hudcová

Pomozme králům
pořídit nové pláště
Letos poprvé jsem měla možnost se
účastnit Tříkrálové sbírky. Obcházela jsem
s dětmi dvě vesničky v okolí Přelouče.

ozdobných našívacích tkalounů, požádat o pomoc při sbírce těchto materiálů. Chtěli bychom, aby naši králové příští rok byli ještě hezčí a rozdávali větší
radost. Pokud máte některé z těchto věcí doma a jste ochotné pomoci, kontaktujte nás prosím na adrese: Masarykovo
náměstí 48 - paní Kumstýřová nebo na
telefonním čísle 731 402 376.
Sylva Dvořáková

Tříkrálová sbírka 2007
Ani jsme se nenadáli a první měsíc
nového roku, a s ním i Tříkrálová sbírka,
je úspěšně za námi. Celkem 117 koledníků ze 7 škol se pod vedením 19 dospělých, i přes nepřízeň počasí, neohroženě
vydalo do ulic potěšit Vás svým zpěvem.
Zavítali do 20 obcí a spousty domácností, ale bohužel ne všude byli přijati s otevřenou náručí. Mnoho dveří i srdcí před
nimi zůstalo zavřeno. O to více si vážíme
těch, kteří se nebáli pomoci přispět na
potřebné. A že jich také nebylo málo!
V následujícím přehledu si přečtete, kolik sbírka vynesla. (Proti minulému roku
je to asi o 3 000 Kč více!) Děkujeme.
Jsme velice vděčni přeloučským pekárnám Jentě i Kaska, které poskytly koláče pro všechny koledníky během celé sbírky.
Vystoupení tanečníků tanečního souboru Chvaletice v Záložně 6. 1. 2007 by-

lo bezchybné a roztančili téměř všechny
diváky.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007

VÝTĚŽEK SBÍRKY 77 095,00 Kč
z toho:
Přelouč
26 618,50 Kč
Rohovládová Bělá
2 813,00 Kč
Břehy
3 556,50 Kč
Valy
1 431,00 Kč
Choltice
3 326,50 Kč
Lipoltice
2 284,00 Kč
Zdechovice
4 390,00 Kč
Jankovice + Kozašice 2 914,00 Kč
Lhota + Škudly
839,00 Kč
Brloh + Mokošín
1 645,00 Kč
Voleč
5 123,50 Kč
Semín
4 356,50 Kč
Řečany n/L
4 233,00 Kč
Vápno
3 105,50 Kč
Strašov
6 918,00 Kč
Litošice
1 305,50 Kč
Lohenice
1 321,50 Kč
Velký dík patří všem koledníkům, i Vám,
kdo jste přispěli !!!

Děti byly perfektní, byla legrace a hlavně babičkám se moc líbily. Bohužel, ale
většina plášpů je příliš stará a skoro se
rozpadá - některé jsou šité ještě za Rakouska-Uherska. Rozhodla jsem se proto touto cestou vás, hospodyňky, které
máte doma různé zbytky látek nebo
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
ZPRÁVY VÝTVARNÉHO OBORU
Milý čtenáři, dovol krátkou zmínku o aktuálním dění na
výtvarném oboru místní ZUŠ.
Slyšte zprávu o tom, že se v prostorách naší školy, v atmosféře téměř potemnělé (za svitu svíčky) událo loutkové představení s názvem Piškanderdulá, podtitul Josefe!
Více než o příběh s jednotným dějem jednalo se o setkání
s vůní dřeva, o setkání s lidským umem řezbářským, o setkání
s mnoha dřevěnými panáčky, kteří za citlivé spolupráce s manželi Vítkovými nevídaně ožili.
František Vítek, Věra Říčařová a dnes již legendární představení Piškanderdulá představují již řadu let synonymum pro
moderní české loutkářství. Slovo Piškanderdulá nalezli jednoho dne napsané dětskou rukou na zdi nedaleko domu, ve kterém žijí. Nápis neměl zřejmě žádný význam, ale odrážel jeden
ze základních principů jejich představení: inspiraci dětskou
hrou. Představení jsou z velké části založena na improvizaci
a momentálním naladění loutek a loutkoherců.
Toto představení bylo inspirací pro naše děti, které se
účastnily soutěže Dárek bez peněz.
Jedná se o soutěž o nejzajímavější dárek vyrobený z materiálu běžně a zdarma dostupných u nás i ve světě.
Žáci, společně s námi vyučujícími, Barborou Fialovou a Janem Vojtíškem opravdu bystře reagovali na výše zmiňované
představení a v soutěži loutek a maňásků získali následující ocenění:
V mladší kategorii:
1. místo Nikola Charouzdová
2. místo Jaroslav Kučera
Lucie Matoušková
3. místo Kristýna Štainerová
Leontýnka Rejdová

jezevčík
červenožluté pantofle
auto - pěna - žluté
horolezec
modrý duch.

" O týden později, 14. 3. 2007, proběhne v Záložně slavnostní koncert věnovaný památce Jaroslava Ježka. Na něm
zazní skladby nejen tohoto velikána české moderny, ale i další skladby převážně jazzového období. Jako čestný host vystoupí klavírista J. Krejčík, bývalý člen divadla Semafor.
" Pan arch. Jiří Krejčík je zároveň autorem návrhu venkovního jeviště a rekonstrukce nevyužitých sklepních prostor
na nahrávací studio a klubovou scénu, do kterých bychom
se v dohledné době rádi pustili. Tyto prostory by velmi rozšířily možnosti naší školy v oblasti nahrávání, pořádání nejrůznějších akcí a festivalů.
" V neposlední řadě proběhne i Jarní koncert sborů a celoškolní akce s názvem Vítání jara, jejichž termíny ještě upřesníme.
Doufáme tedy, že si najdete chvilku a na některou z našich akcí se přijdete podívat.
Petra Lojínová
zástupkyně ředitelky

Náš nový Korálek

MgA. Jan Vojtíšek
učitel výtvarného oboru

PLÁNOVANÉ AKCE
Po náročné vánoční době, kdy téměř každý den probíhal jeden či dva večírky, by se mohlo zdát, že leden přinese trochu
uklidnění. Ale opak je pravdou.
Naplno se rozběhly přípravy na soutěže základních
uměleckých škol, vyhlášené letos v oborech komorní hra,
dechové orchestry a literárně-dramatický obor.
" Už na konci ledna proběhnou školní kola
" v únoru kola okresní,
" a krajské kolo dechových orchestrů, které naše škola
pořádá, proběhne 24. 3. 2007 v Kulturním domě ve
Chvaleticích.
Pokud všechno půjde hladce, budou nás žáci našeho dechového orchestru reprezentovat v úplně nových krojích.
Začátek března přinese další významné akce naší ZUŠ.
" Tou první bude ples školy, pořádaný 9. 3. 2007 v Občanské
záložně, na který jste samozřejmě všichni zváni. Pro zpestření programu vystoupí řada hudebních i nehudebních hostů.
Jedním z účinkujících bude i školní taneční orchestr, který
byl založený teprve na začátku tohoto školního roku, ale na
vánočním koncertu sklidil bouřlivý ohlas a uznání publika.
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RošYák je součástí ZUŠ

Choltický zvoneček
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Základní škola
Smetanova ul.
Zápis do 1. tříd

proběhl tradičně v pohádkovém duchu 19. ledna a za účasti

Don Quijote de la Ancha
Didaktickou divadelní hru, která je anoncována jako ,,představení, které prodlužuje život“, komedii na motivy známého
románu M. Cervantese, zhlédli žáci II. stupně 18. ledna v podání Divadla Klauniky. Představení vzniklo v rámci projektu
Comenius 2006 - Podpora kultury a je založeno na společné
hře a hravosti, žáci ( i učitelé ) se zapojují do hry a stávají se
tím zároveň herci. Na hře je zřetelně vidět rukopis režiséra
Bolka Polívky. 70 minutové představení se všem velmi líbilo.
Mgr. V. Jelínková

Okrskové kolo ZŠ v basketu
žáků se konalo 17. ledna v přeloučské Sokolovně. V našem
chlapeckém družstvu hráli i žáci I. stupně, kteří se mezi svými
staršími spoluhráči rozhodně neztratili. Z 5 družstev obsadili
velmi pěkné 2. místo. Nejlepší výkon podal Jan Dašek z 8.C.
Mgr. H. Neradová

Lyžařský výcvik
V době lyžařského výcviku 7. tříd nebyl v Janově nad Nisou
žádný sníh. Počasí však bylo ideální pro vycházky k rozhledrodinných příslušníků bylo zapsáno 39 budoucích prvňáčků,
kteří zahájí svou školní docházku ve dvou třídách 3. září.
Mgr. F. Jelínek

Dějepisná olympiáda
Vítězové školního kola dějepisné olympiády Jan Mencl a Vladimír Kopáč z 9.A postoupili do okresního kola soutěže, které
se uskutečnilo 23. února v Pardubicích. Tématem letošního ročníku bylo ,,Zločin a trest v českých dějinách - od sv. Václava
k Miladě Horákové“. Žáci si mohli v soutěži ověřit znalosti této problematiky. Z 38 účastníků z celého Pardubického kraje
se Vladimír Kopáč umístil na 12. místě.
Mgr. S. Dolanová

Úspěch v soutěži
Naši žáci ze zúčastnili výtvarné
soutěže na téma ,,Ledový dech zimy“. I když zima v té době nebyla
právě ,,ledová“, žákům se podařilo
vyjádřit krásu a kouzlo mrazivé
a zasněžené krajiny. V soutěži, do
níž bylo zasláno 265 výtvarných prací, získal ve III. kategorii 2. místo Pavel Lehkoživ ze 6.A a ve IV. kategorii
obsadila 3. místo Martina Petržílková z 8.C. Blahopřejeme!

Mgr. J. Myšičková

Olympiáda v českém jazyce
pro žáky 8. a 9. tříd má ve školním kole, které se konalo 10. ledna, své vítěze. V okresním kole v Pardubicích nás 27. února
budou reprezentovat Alina Kulakovská z 8.C a Radim Knížek
z 9.B. Držíme palce!
Mgr. V. Jelínková
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nám nebo vodním nádržím v okolí chaty. Díky orkánu si žáci zkusili bavit se večer při svíčkách a obejít se bez elektřiny
a vody. Velkým zážitkem byla také návštěva aquaparku v Liberci.

Soutěž v němčině
Martin Šetina ze 6.B se zúčastnil okresního kola v konverzační soutěži v německém jazyce. Přivezl si pěknou cenu
za 2. místo. Blahopřejeme!
Mgr. J. Lelková

Přeloučský ROŠT
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Aktuality ze ZŠ Masarykovo náměstí
Školní družina při ZŠ Masarykovo nám.
Přelouč
V naší ŠD v letošním školním roce pracuje ve 3 odděleních
s 86 dětmi kolektiv tří vychovatelek. Pod jejich vedením tráví
děti 1. stupně ZŠ svůj volný čas v odpoledních hodinách. ŠD
není pokračováním školního vyučování, ale není také sociální
službou - hlídáním dětí.
Při činnostech ve školní družině rozvíjíme individuální zájmy dětí, upevňujeme jejich již získané vědomosti a návyky, učíme je, jak nejlépe využívat volný čas, jak se chovat mezi dětmi.
Důraz klademe na kamarádské vztahy mezi dětmi, vychováváme je k vzájemné úctě a toleranci Velmi důležitá je pomoc
méně zdatným kamarádům.
Činnosti probíhají nejčastěji formou vyprávění, her, vycházek a soutěží.
V dnešní přetechnizované počítačové době má své nezastupitelné místo práce s knihou, a proto pravidelné četby z knih
jsou v naší družině samozřejmostí. Při dramatizaci pohádek
a příběhů si děti obohacují slovní zásobu a zlepšují vyjadřovací schopnosti.
Na školním dvoře, který je vybaven jako dětské hřiště, děti
za příznivého počasí uspokojují svou nejzákladnější potřebu
pohybu. Při pohybových hrách i sportovních činnostech jsou
v přímém kontaktu se svými kamarády a učí se „chovat“ mezi nimi.
Individuální zájmy a aktivity dětí jsou v naší ŠD rozvíjeny
v zájmových kroužcích. Už při zápisu dětí jsou rodiče seznámeni s nabídkou kroužků na období příštího školního roku.
V letošním šk. roce pracují děti v těchto kroužcích: dovedné ruce, sportovní-florbal, angličtina a keramika.
Kroužek angličtiny je výbornou přípravkou na povinný jazyk ve 3. roč. ZŠ.
Velký zájem mezi dětmi je o sportovní kroužek. Naše „sportovky“ jsou v letošním šk. roce orientovány na florbal. Dva týmy (červení a žlutí) spolu pravidelně soupeří v přátelských
utkáních. Ve Velkém vánočním bodování hráči soutěžili o tituly - Nejlepší útočník, obránce a brankář. Vítězové byli odměněni diplomy a sladkou odměnu dostali všichni.
Na „dovedkách“, jak děti nazývají oblíbený kroužek rukodělných prací, se učí pracovat s různými materiály. Společně vytváříme výzdobu nejen naší místnosti, ale i společných prostor
v budově školy. Drobné dárečky a různé vlastnoručně vyrobené dekorace si děti odnášejí i domů.
V keramické dílně dokáží děti z obyčejné šedé hlíny vytvořit krásné výrobky. Některé z nich poslouží jako stálá výzdoba
naší družiny a některé jako milá pozornost pro blízké.
Když dítě odchází ze ŠD s úsměvem na tváři a těší se na
další den, který s námi stráví, pak jsme spokojeni všichni.
J. Prokopcová Kasalová
vedoucí vych.

Zápis do 1. třídy
je pro každého předškoláčka určitě významnou událostí. V letošním roce se dnem „D“ stal 19. leden. Od 14.00 do 18.00 ho-
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din přicházely děti se svými rodiči, prarodiči či sourozenci, aby
zapisujícím učitelům předvedly, co všechno již znají a zvládají. Za předvedené výkony každý potencionální prvňáček dostal
malou odměnu.

Celkem se přišlo zapsat 46 dětí (dvě třídy). Pro některé
z nich však budou rodiče žádat odklad školní docházky. Kolik
prvňáčků skutečně zasedne v září do školních lavic, bude jasné až v červnu.
V případě potřeby lze získat informace na telefon. číslech
466 953 156 a 466 658 826.
K dodatečnému zápisu (nemoc, rekreace) se můžete dostavit denně mezi 8.00 a 15.00 hodinou.
Mgr. K. Pokorná

Okrskové kolo v basketbalu chlapců
Ve středu 17. ledna uspořádal ŠSK při ZŠ Masarykovo náměstí Okrskové kolo v basketbalu chlapců. Turnaje se zúčastnilo 5 škol z přeloučského regionu. Při pohledu na soupisky
týmů se dalo téměř přesně odhadnout, jaké by mohlo být celkové pořadí. Osmé a deváté třídy škol (tercii a kvartu) totiž navštěvují starší žáci Sokola Přelouč, loňští účastníci celostátní
basketbalové žákovské ligy. První dvě školy postoupily do kola okresního, které se koná v březnu v Pardubicích v rámci
XIII. Olympiády dětí a mládeže regionu Pardubice.
Pořadí škol:
1. Gymnázium Přelouč
2. ZŠ Smetanova ulice Přelouč
3. ZŠ Chvaletice
4. ZŠ Masarykovo náměstí Přelouč
5. ZŠ Choltice
Všem školám děkujeme za účast a postoupivším přejeme
mnoho úspěchů v březnových kláních.
Bc. M. Bulušek
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Mateøská škola Kladenská Pøelouè vyhlašuje od 1. 2. do 2. 3. 2007

Zápis

do mateøské školy na školní rok 2007/2008
Školní vzdìlávací program MŠ

Doplòují tyto aktivity školy:
Úèast
na akcích mìsta:
Další akce:

Výlety:
Spolupráce:

Tradice:
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Dabing
Vánoèní zpívání
Rozlouèení s pøedškoláky
Besídky v domovì dùchodcù
Výstavy a soutìže
Úèast na Holické Mateøince
Škola v pøírodì
Plavecký výcvik
Školní, do pøírody, za zvíøátky
se ZŠ ve mìstì
Se ZUŠ - rytmika

%
%
%
%
Dále nabízíme: %
%
%
%
%
%
%

Èertí rojení
Vánoèní besídky a koledování
Masopust
Vítání jara - vynášení Morany
Pìvecko taneèní kroužek
základy práce s keramickou hlínou
- vlastníme keramickou pec
Maòáskové divadlo
Základy hry na flétnu
Logopedickou prevenci
Práci s poèítaèem
Seznamování s Aj a Nj

Všechny akce probíhají v dobì pobytu dìtí v MŠ pod vedením uèitelek. V pracovních dnech jsou pøihlášky k vyzvednutí
v øeditelnì MŠ nebo ve 2. pavilonì dole od 8.00 do 15.00 hodin. Pìtileté dìti mají ze zákona pøednost pøijetí do MŠ.
Dodržujte proto termín zápisu.
V týdnu od 12. 2. do 16. 2. v dobì od 9-10 hod. si k nám mùžete pøijít pohrát a prohlédnout naši mateøskou školu.

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

letní tábor na základně ALBERTA, Harasov
- chráněná krajinná oblast Kokořín.
Termín: 30. 6. - 14. 7. 2007
Věk dětí: 7 - 15 let
Hlavní vedoucí: Jana Homolová
Letos jedeme na 15 dní na nové místo. Základna Alberta je vybavena podsadovými stany pro dva, jídelnou a suchými WC, pitnou vodou, v umývárně je tekoucí voda, 250 m od tábora je rybník. V chatě s námi bude bydlet rodinka
plha lesního, který tam má stálý pobyt. Jídelna je v chatě, ale zbudujeme si ji i venku a budeme jíst opět z ešusů
lžícemi. Na tábor pojedeme vlakem.
Náplní letošního tábora bude SVĚT FANTAZIE. Děti se budou celou dobu pohybovat v přírodě, proto doporučujeme
přizpůsobit vybavení dětí těmto podmínkám. Všichni účastníci budou pojištěni.
Přihlášky obdržíte od 1. 2. 2007 v DDM Přelouč každý den od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme přihlášku
poštou. Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte nejpozději do 30. 4. 2007 v DDM. Cena tábora pro letošní rok
je 3 100,- Kč. Platbu můžete provést osobně v DDM nebo bankovním převodem na účet Ge Money Bank Přelouč
číslo účtu 1502709-524/0600. Na základě odevzdané přihlášky Vám v červnu 2007 pošleme podrobný seznam věcí
a pokyny na tábor.
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Dům dětí a mládeže v Přelouči, Veverkova 752, 466 672 003
pořádá letní tábor

KRKONOŠE - ROKYTNICE NAD JIZEROU
Termín: 9. 7. - 18. 7. 2007
Místo konání: Penzion Akuma, rekreační zařízení se nachází v západních Krkonoších v obci Rokytnice nad Jizerou.
Penzion nabízí dvou až čtyřlůžkové pokoje, sprchové kouty a WC na každém pokoji, prostornou jídelnu, společenskou místnost, stolní tenis, TV … Strava je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Snídaně jsou podávány formou švédského stolu.
Náplní programu tábora bude poznávání Krkonoš, hry, soutěže, sportovní vyžití - to vše ve volné přírodě. Proto vybavení na tábor tomu musí odpovídat. Žádné nové a drahé věci. Všichni účastníci tábora jsou pojištěni. Za bezpečnost
dětí zodpovídají čtyři zkušení pedagogové. Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností.
Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč od února 2007.
Vyplněnou přihlášku vravte a finanční úhradu provewte do konce dubna 2007.
Způsob úhrady jednorázově v DDM nebo formou záloha - doplatek, převodem na účet číslo 1502709-524/0600
GE Money Bank Přelouč.
Cena letního tábora je 2 800,- Kč - v ceně je zahrnuta doprava, strava, ubytování, pojištění, vstupy.
Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně nebo na výše uvedeném telefonním čísle.
Pozor! Kapacita tábora je omezena, proto neodkládejte přihlášení svého dítěte.
Hlavní vedoucí tábora: Mgr. Pavel Culek - ředitel DDM Přelouč

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

letní tábor
STONETOWN - WESTERNOVÉ MĚSTEČKO
Termín: II. běh: 16. 7. - 29. 7. 2007
Hlavní vedoucí: Blanka Leksová
Tábor je určen pro děti ve věku 7 - 15 let v počtu 50 účastníků. V celotáborové hře se vypravíme mezi indiány,
zlatokopy, desperáty, lovce a jiné hrdiny Divokého západu.
Stonetown je westernové městečko, které se nachází nedaleko vesničky Kamenice poblíž města Humpolec v kraji
Vysočina. Tábor je stanový, rozkládá se na 1,5 ha louky, která je obklopena lesy. Kolem stanového tábora stojí pevné
budovy ve stylu westernového městečka, kde se nachází kuchyň, jídelna, klubovna, sociální zařízení, marodka.
Do budov je přivedena elektřina a voda z obecního vodovodu. Nedaleko tábora je přírodní koupaliště.
Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte v DDM nejpozději do 31. 5. 2007.
Do tohoto termínu je potřeba i zaplatit.
Platbu můžete provést osobně v DDM nebo bankovním převodem. (č.ú. na přihlášce)
Na začátku června obdržíte podrobný seznam věcí a organizační pokyny.

cena tábora: 2 900,- Kč
Přihlášky obdržíte od 1. 2. 2007 v DDM Přelouč každý den od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme poštou.
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Dům dětí a mládeže v Přelouči, Veverkova 752

Pionýrská skupina

nabízí

pořádá

POČÍTAČOVÝ KURZ
pro mírně pokročilé

DĚTSKÝ
LETNÍ TÁBOR
v Janovičkách u Broumova

WORD, EXCEL

v termínu 29. 7. až 12. 8. 2007.

- 10 lekcí
cena 1 000,- korun

Přihlášky budou k vyzvednutí
3. a 4. dubna
od 16.00 do 18.00 hod.

kurz bude vždy ve čtvrtek
v době od 17 do 19 hodin
(2 lekce)

na adrese Marie Mikešová
Choceňská 1187, Přelouč

8. 3. - 15. 3. - 22. 3. - 29. 3. - 5. 4. 2007

Bližší informace můžete získat
na www.taborprelouc.unas.cz

Bližší informace obdržíte v DDM
na telefonu 466 672 003.

nebo na tel. čísle 603 517 946
případně na 466 955 099.

Inzerce
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Pohledy do historie Přelouče
PŘELOUČSKÉ NÁDRAŽÍ
Rok 1845 se stal pro město Přelouč velkým mezníkem dalšího rozvoje. V uvedeném roce došlo k dokončení dráhy Olomouc-Praha. V roce 1882 byla slavnostně otevřena druhá železniční trasa Přelouč-Vápenný
Podol. Tento železniční uzel odstartoval velký průmyslový rozmach malého města ve východních Čechách.
Přeloučská nádražní budova postavená při vzniku železnice již na počátku 20. století nepostačovala provozu
na obou tratích a svým zevnějškem už
město Přelouč nereprezentovala. Po mnoha urgencích a intervencích konečně
v roce 1910 započala přestavba nádraží.
V rámci stavby se počítalo i s rozšířením
prostranství před nádražím, a proto město odkoupilo soukromé pozemky ve prospěch této velké stavební akce.
V říjnu 1910 již v Přelouči stála patrová stavba uspořádaná jako standardizovaný nádražní objekt vycházející z dobově zažitých staveb od 60. let 19. století.
Její architekturou bylo navázáno na dekorativní historizující tradice, ale zdůraznění bylo kladeno především na funkční
prvky fasády-jako okna, dveře a nárožní štíty. Kromě pseudorenesančního základu obsahovala i pseudobarokní a neoklasicistní prvky, ale v celkovém pojetí působila jako secesní architektura. Na straně kolejiště
tento sloh dosud připomínají původní litinové sloupky podpírající střechu peronu. Z městského zápisu v roce 1910 je patrné, že železniční projekt
včetně projektu stavebního zajišpovala
pražská firma KÖHLER RAYNAL. V prosinci téhož roku žádala město o příspěvek za zhotovení generálního projektu
dráhy Přelouč. O vybudování přeloučského nádraží se zasloužil především
Dr. Ing. Otakar Trnka. Proto v roce 1936
pojmenovalo město prostranství před
nádražím náměstí Dr. Ing. Otakara Trnky.
Byl to specialista na problémy železnic
a jako pardubický rodák tak navázal na
tradici Ing. Jana Pernera. Ačkoliv nikdy
plně neovládal tehdejší složité politické
problémy, stal se v roce 1911 ministrem
veřejných prací ve vládě hraběte Karla
Stürgkha. Jako vlastenec měl vždy snahu uvést v soulad program vlády s prospěchem českého národa, byl
proto pokládán za českého ministra-krajana.
Ve druhé polovině 20. století se podařilo zničit architekturu významné nádražní stavby. Nástupem totalitního režimu roku 1948 přestala být architektura věcí architektů, nebop její vývoj nahradilo politické řízení.
Soukromé stavební a projekční firmy byly zrušeny a s nimi zanikla i známá česká řemeslná důkladnost. Proto nebylo jednoduché opravovat mnohé stylové fasády domů, a tak byly raději zlikvidovány.
Nekulturní zkázu nádražní budovy v Přelouči již nelze napravit. Zůstaly jen dobové fotografie z let 1910-1912, podle kterých jsou nakresleny oba obrázky.
Marcela Danihelková
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ODEŠLA LEGENDA VÝCHODOČESKÉ TĚLOVÝCHOVY
A MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU
V pátek dne
5. ledna 2007 - tj.
5 dní před 97. výročím narození se východočeská
sportovní veřejnost rozloučila se
„VZORNÝM UČITELEM“ a „ZASLOUŽILÝM TĚLOVÝCHOVNÝM PRACOVNÍKEM“ panem Ottou Hrabincem
z Přelouče. Narodil se dne 10. 1. 1910 ve
Vracově v okrese Hodonínském, kde jeho matka vedla vesnický krámek a zároveň sama pečovala o šest dětí, nebop
otec musel narukovat do 1. světové války. Průpravu a první úspěchy v nářaqovém tělocviku získal v místním Sokole,
později na Reálném gymnasiu v Kyjově, kde již patřil mezi nejlepší sportovce
školy. Po maturitě v roce 1930 absolvoval nejvyšší sokolskou cvičitelskou školu v Tyršově domě v Praze. Záměr stát
se důstojníkem z povolání narušila nešpastná nehoda, při které přišel (nikoliv

svou vlastní vinou) o oko. Jediným možným řešením bylo přijetí místa výpomocného učitele na Slovensku, kde byl po
první světové válce velký nedostatek pedagogických pracovníků. Na své první
místo nastoupil v Solivaru u Prešova,
avšak brzy přešel na státní školu ve Velkých Levárech u Malacek. Ředitelem zde
byl bývalý čsl. konzul v Království srbském, Gustav Heřman, původem z Přelouče. Během čtyř let učitelování na této
škole složil všechny požadované zkoušky včetně vyrovnávací ze slovenštiny a získal tak aprobaci řádného učitele. V nedaleké Bratislavě se stal záhy známou
osobností mezi „nářaqovci“, a tak nikoho nepřekvapilo, že obsadil druhé místo
při významných závodech těsně za Janem Sládkem, který byl druhý na mistrovství světa v Praze. V roce 1936 byl
Otto Hrabinec přes odpor ředitele školy
přeložen do Bratislavy, kde učil na slovensko-německé škole. Zde se stal členem závodního družstva Bratislavy a Slovenska v nářaqovém tělocviku. Rovněž

reprezentoval slovenské učitele na mezinárodních závodech v Litvě. Třebaže byl
české národnosti, byl zvolen vedoucím
slovenského družstva. Jejich soupeřem
byla družstva učitelů z Finska, Švédska,
Estonska a Litvy. Když pak roku 1938
(po Mnichovu) došlo k nucenému stěhování Čechů ze Slovenska, dostal se
učitel Otto Hrabinec na Pardubicko, do
Přelouče. Osud tomu chtěl, že při tříměsíčním zástupu na choltické škole poznal
svou budoucí manželku, se kterou měl
později čtyři děti. Není rovněž bez zajímavosti, že ubytování v Přelouči mu poskytl
jeho bývalý nadřízený z levárské měšpanské školy pan ředitel G. Heřman. Po svém
příchodu do Přelouče se učitel Hrabinec
stal reprezentantem sokolského závodního družstva župy Tyršovy se sídlem v Kolíně. Po válečném rozpuštění ČOS v roce
1941 se Otto Hrabinec zaměřil na lehkou atletiku a to jak v bývalém AFK, tak
i v rámci školní tělovýchovy, kde velmi
úspěšně pracoval s talentovanou mládeží. O přeloučské atletické líhni učitele

Inzerce

16

Přeloučský ROŠT

Významné osobnosti
Otto Hrabince se zmiňuje známý pardubický trenér PaedDr. Radek Brož v pamětech „90 let pardubické atletiky“ takto:
„Dalších třicet dlouhých let držel prapor
přeloučské atletiky nadšený a neumdlévající učitel Otto Hrabinec, z jehož žákovských a dorosteneckých družstev se rekrutovali medailisté ČSR i později opory
našeho Dynama: Pešek, Košpálek, Hrabinec ml. , Šorf, Marboeová, Severynová
a další.“ Četní pardubičtí tělovýchovní
pracovníci si často kladli otázku, v čem
tkví kouzlo Hrabincových úspěchů s normální maloměstskou a venkovskou mládeží v minimálních podmínkách místních
sportovišp, tj. bez antukové dráhy, skokanského sektoru, či umělé ledové plochy
apod. Na to existuje jen jediná odpověq:
vyhraněná osobnost tohoto pedagogického pracovníka. Vždy dával přednost
poctivé přípravě. Svoji prestiž a respekt si
dokázal získat vlastním příkladem. Osobní účast na sobotních či nedělních závodech bez nároku na náhradní volno
nebo úhradu přesčasových hodin považoval vždy za samozřejmost. K tomu však
nutno připomenout i velké pochopení
manželky, která převážně pečovala o domácnost a výchovu čtyř dětí. Snad každý
z bývalých žáků a žákyň přeloučských
škol si odnesl do života minimálně jasnou představu o tom, co je tělesná výchova a sport, jakou kázeň a sebekázeň vyžaduje a jak dál tyto dovednosti
a tělesnou zdatnost rozvíjet. Za celoživotní práci s mládeží patří této přeloučské tělovýchovné legendě upřímný dík
všech našich spoluobčanů.
František Hollmann

!

Galerie a Vinotéka Kotýnek uvádí koncert skupiny

Démophobia
akustický projekt leadera skupiny ZNOUZECTNOST

Støeda 21. 2. od 19.00 hodin
Vstupné 110,- Kè, pøedprodej ve Vinotéce

PØIPRAVUJEME: 23. 3. NEØE, 26. 4. Ester Koèièková, 31. 5. IVAN HLAS

Inzerce
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE:
Nikola Batyiová
ul. Pražská
Aneta Bubeníková
nám. 17. listopadu
Žaneta Bubeníková
nám. 17. listopadu
Vojtěch Culek
ul. Tůmy Přeloučského

Marie Homolová
Lhota

87 let

Ludmila Herciková
ul. Smetanova

93 let

Anežka Bořková
ul. Pardubická

98 let

Anna Kotasová
ul. Čechova

105 let

STŘÍBRNÁ SVATBA:

Liliana Kochová
nám. 17. listopadu

Šoltovi Vít a Olga

ul. 17. listopadu

Eva Králová
ul. Boženy Němcové
David Lamberty

BLAHOPŘEJEME:

ul. Pražská

Eliška Pospíšilová ul. ČSA
Karolína Valešová ul. Příčná
Lenka Šedivá

Mělice

JUBILANTI:
Josef Holub
ul. Karla Čapka

75 let

Josef Jiroutek
ul. SBS

75 let

Marie Tužilová
ul. Račanská

75 let

Květuše Jaroměřská
Lhota

80 let

Božena Nejedlá
ul. Karla Čapka

85 let

VZPOMÍNKA
Před rokem, 25. 11. 2006,
zemřel
pan

Miroslav HOLÝ,

který by se 19. 11. 2007
dožil 80 let.
Byl dlouholetým a obětavým předsedou
místní organizace Českého červeného kříže.
Za vzpomínku děkuje manželka
a děti s rodinami.
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Blahopřejeme paní Anně Kotasové, která 13. 1. 2007
oslavila krásné životní jubileum 105 let.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom tímto
poděkovaly sestřičkám
pod vedením
paní

Anny Kulakovské
za domácí péči,
kterou věnovaly

panu

ZUMROVI.

Děkuje manželka a dcera.

Děkujeme všem,
kteří jste se přišli
naposledy rozloučit
5. 1. 2007 s kapelníkem,
panem

Vladimírem
KOSINOU.
Děkujeme za projevenou
soustrast.
manželka Míla, syn Vladimír
a dcera Jana s rodinami

Přeloučský ROŠT

Kultura

!

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
RICHTER, Karel
Dobývání domova, 2. díl: Osvobození
Československa bez cenzury a legend.
Praha: Ostrov, 2005.
výchova
ČERNÁ, Marie
Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií,
orientace v textu, speciální úkoly, křížovky.
Havlíčkův Brod: Fragment, 2006.
astronomie
GABZDYL, Pavel
Měsíc.
Praha: Aventinum, 2006.
příroda
VÁŇA, Pavel
Léčivé stromy a keře podle bylináře
Pavla 1., 2. díl.
Praha: Eminent, 2006.

dějiny
KRUMLOWSKÝ, Felix
Husité: jak jsme je neznali.
Praha: CZ Books, 2006.
KRÁSNÁ LITERATURA
NOSKOVÁ, Věra
Ap si holky popláčou:
fejetony a jiné
krátké texty.
Praha: Národní divadlo, 2006.
TICHÁ, Jindra
Přirozená linie ženského těla.
Praha: Akropolis, 2006.
TOPOL, Jáchym
Kloktat dehet.
Praha: Torst, 2005.
URBAN, Miloš
Santiniho jazyk: román světla.
Praha: Argo, 2005.

životopisy, vzpomínky
CINGER, František
Špastné blues,
aneb Z deníku Jaroslava Ježka.
Praha: BVD, 2006.
STRÖMSTEDT, Margaeta
Astrid Lindgrenová.
Praha: Albatros, 2006.
STEVENS, John
Nepřemožitelný bojovník: obrazový životopis Moriheie Uešiby, zakladatele aikidó.
Praha: Fighters Publications, 2006.
pro mládež
PROCHÁZKOVÁ, Iva
Konec kouzelného talismanu.
Praha: Albatros, 2006.
VESELÝ, Marek
Bylo nebylo: (matematické pohádky
pro 2. stupeň ZŠ).
Praha: Albatros, 2006.
J. K.

Inzerce
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Kulturní služby města Přelouče
ÚNOR 2007

www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666
Program se dozvíte též na: www.kinoprelouc.cz, www.365dni.cz/kino/prelouc, www.mestoprelouc.cz, www.preloucsko.cz

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

91 minut
3. února
sobota
20.00 hod.

95 minut
4. února
neděle
17.30 hod.
101 minut
9. února
pátek
17.30 hod.

147 minut
10. února
sobota
17.30 hod.

107 minut
11. února
neděle
16.30 hod.

6 Kč
60 minut
16. února
pátek
17.30 hod.
128 minut
17. února
sobota
17.30 hod.
95 minut

20

TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU:
POČÁTEK
USA-zrození legendy o texaském masakru se odehrává v roce 1969, kdy bratři Dean a Eric Hillovi utíkají se svými přítelkyněmi ze sběrného tábora. Užívají si divokou jízdu Texasem a ještě netuší, že se blíží nejzásadnější boj jejich života.
50,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

ODSOUZENI ZEMŘÍT
Německo-tak blízko nikdy nebylo tak daleko. Výlet na luxusní
jachtě se pro skupinu kamarádů mění na děsivou plavbu. Pohoda a chu] zaplavat si. Co však začalo jako dobrá zábava, se
projeví jako osudová chyba. Nikdo totiž nespustil záchranný
žebřík.
60,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

PŘÍBĚH ZROZENÍ
USA-jeden z největších příběhů lidstva ... Příběh zrození se
ve své filmové podobě dostává na plátna kin vůbec poprvé.
Film zaznamenává náročnou cestu Marie a Josefa, zázračné
otěhotnění a narození Ježíše, které navždy změní chod dějin.
50,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA
Španělsko/Německo/Francie-dávno nikdo nenapsal tak dokonalý thriller. Jean-Baptiste se od ostatních dětí výrazně lišil.
Byl obdařen velmi vytříbeným čichem. Díky schopnosti zachytit lidské aroma začne bez zábran vraždit mladé dívky, jejichž vůně ho zaujme.
60,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

18. února
neděle
17.30 hod.
118 minut
23. února
pátek
20.00 hod.
107 minut
24. února
sobota
10.30 hod.
60 minut
24. února
sobota
17.30 hod.
115 minut
25. února
neděle
17.30 hod.

HADI V LETADLE
USA-do letadla se bandě podaří dostat stovky jedovatých
hadů všech tvarů a velikostí a ti mají být v příhodný čas po
vzlétnutí vypuštěni a způsobit katastrofu. Jakmile se dostanou
k pasažérům, začíná pravé peklo, skoro všichni umírají bolestivou smrtí.
50,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

KONEC KOUZELNÍKA UHAHULY
ČR-Konec kouzelníka Uhahuly - 10 minut, Klukovy klukoviny - 8 minut, Žabomyší vojna - 8 minut, Ferda v mraveništi - 15 minut, O slonovi,
který chtěl kvést - 9 minut, U hrnčíře - 10 minut.
mluveno česky mládeži přístupný

135 minut
2. března
pátek
17.30 hod.
108 minut

Změna.
začátku

DÉJÁ VU
USA-co když je to něco víc než jen váš pocit? Akční thriller
od Jerryho Bruckheimera a Tonyho Scotta se točí okolo tajemného pocitu déjá vu, který provází agenta vládní agentury ATF
Douga Carlina při vyšetřování rozsáhlého bombového útoku.
65,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

SMRTÍCÍ NENÁVIST 2
USA-pokračování celosvětového KINOHITU. Když někdo
zemře v záchvatu zlosti, zůstane po něm stín, který se postupně šíří na další oběti a nedá jim spát, dokud je nedožene k šílenství nebo k sebevraždě... Dokáže někdo zastavit kletbu?
60,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

3. března
sobota
17.30 hod.

DOBRÝ ROČNÍK
USA-každý jednou dospěje. Možná... Film Dobrý ročník, při
jehož natáčení se proslulý režisér Ridley Scott podruhé sešel
s oscarovým hercem Russellem Crowem, vypráví příběh londýnského experta v oboru investic Maxe Skinnera.
50,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

SAW 3
USA-bolest: je součást puzzle. Krev: je cena za svobodu. Smrt:
není to tak snadné. Jigsaw zmizel. Se svojí novou učednicí
Amandou se loutkař, schovaný za krutými hrami, které děsily
společnost a mátly policii, zase jednou vyhnul dopadení a zmizel.
65,- Kč
mládeži do 18let nepřístupný

MICHAL JE PAJDULÁK
Vystoupení Michala Nesvadby - nejoblíbenější představení,
nemá přestávku. Představení plné soutěží a legrace. Nejpopulárnější protagonista pro děti. Předprodej vstupenek v kanceláři INFAK Přelouč (naproti PENNY marketu).
110,- Kč
mládeži přístupný

ERAGON
USA-až padne temnota, poslední drak si vybere svého jezdce.
Po Pánu prstenů přichází Eragon, trilogie o dračích jezdcích.
Podle bestselleru Eragon a Eldest. Chudý farmářský chlapec
Eragon najde v Dračích horách podivný modrý kámen...
50,- Kč mluveno česky mládeži přístupný

PRÁZDNINY
USA-Co by měla dělat čerstvě opuštěná holka v depresích
krátce před Vánocemi? Změnit prostředí. Prostě vypadnout
někam, kde jí všechno nebude připomínat, že se její život nápadně podobá zápiskům z Deníku Bridget Jonesové.
50,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

HAPPY FEET
USA-Pokud nedovedete zpívat, jste mezi tučňáky z arktických
plání nikým. Tučňák Brumla je bohužel tím nejhorším zpěvákem na celém širém světě. Co mu však chybí tuhle, nechybí mu
tamhle. Je totiž skvělý tanečník, ba co víc, je blázen do stepu...
mluveno česky mládeži přístupný

TSOTSI

Projekt 100

Velká Británie/Jihoafrická rep.-o vykoupení zločince ze stinných
uliček zločinu africké metropole, o znovunalezené lidskosti ve
Projekt 100 světě zločinu zakořeněného ve zbídačelých postranních uličkách. Ocenění: Oscar 2006, Zlatý globus, MFF Toronto 2006.
94 minut
mládeži přístupný

4. března
neděle
16.30 hod.

6 Kč

PAN TAU A CESTA KOLEM SVĚTA
ČR-výpravy s panem Tau za dobrodružstvím,
kouzlem a napětím. Režie J. Polák. Herci O. Šimánek, V. Renčová, J. Werich, J. Skopeček, K. Pavlík.
104 min. mluveno česky mládeži přístupný

POZOR!

pátek
20.00 hod.

POZOR!

2. února

Změna.
začátku

Připravujeme:

11. března
neděle
120 minut

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
17.30 hod., 20.00 hod. ČR-dlouho očekávaný film Jiřího Menzela.
mluveno česky mládeži do 12let nevhodný
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OREL PŘELOUČ - oddíl florbalu
Družstva mužů a starších žáků mají
za sebou velmi vydařený vstup do jarní
části sezóny 2006/07. Sobota 20. ledna
bude zapsána zlatým písmem v kronice našeho florbalového oddílu!
STARŠÍ ŽÁCI:
Orel Přelouč - Spartak Slatiňany 4:1
První zápas ve sportovní hale v Přibyslavi byl pro vývoj v tabulce velmi důležitý, protože vzhledem k většímu počtu
odehraných zápasů byl náš soupeř v tabulce před námi. Po prohře v prvním zápase se Sokolem Pardubice 3:6 to byla
navíc jeho jediná šance, jak nám zabránit v posunu tabulkou před něj. Snad
i z toho důvodu se tvrdou fyzickou hrou
pokoušel nabourat naši kombinační hru,
přičemž naplno využíval svoji výraznou
výškovou, a nutno říct, že i hmotnostní,
převahu. Proto naše dva úvodní góly
z 5. minuty první třetiny, které dali Marek
Dlask a Honza Pozler, oba po přihrávkách Davida Verunáče, byly velmi důležité. Přestože soupeř vzápětí snížil, následné Michalem Pleskotem suverénně
využité trestné střílení nám zajistilo bezpečný náskok 3:1 po první třetině. V další části zápasu jsme se soustředili na
hlídání náskoku a svého zdraví před někdy až nevybíravými zákroky soupeře,
jemuž rozhodčí umožnili téměř hokejbalový způsob hry. Když pak ve 3. třetině
v přesilovce po další perfektní přihrávce
Davida Verunáče zavěsil ranou z voleje opět Honza Pozler, bylo už definitivně rozhodnuto.
STARŠÍ ŽÁCI:
Orel Přelouč - Sokol Pardubice B 5:2
Soupeř na jaře už není tím odevzdaným týmem, který jsme na podzim rozprášili 12:2. Excelentní výkon kapitána
týmu Tomáše Blažeje po spolupráci se
svým levým křídlem Ondrou Janatou
nám sice zajistil vedení až 3:1 na začátku 3. třetiny, protože jsme však vzápětí
ihned inkasovali kontaktní gól, mohu
vám potvrdit, že teq to začalo být to správné drama! Naštěstí kluci ukázali pevné
nervy, pozorně bránili a neustále se pokoušeli vstřelit rozhodující gól. Když se
to pak povedlo Davidu Verunáčovi 2 minuty před koncem po skvělém individuální průniku po pravém křídle naší
jarní posily Jirky Pokorného, radost hráčů i realizačního týmu a našich fanouš-
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MUŽI:
Torpédo Náchod - Orel Přelouč 3:4
V souboji o druhé místo s třetím v tabulce jsme dosáhli velmi cenného vítězství, které nás udržuje v boji o čelo divize, a tedy i v naději na postup do vyšší
soutěže. Protože jsem byl ve stejný den

MUŽI:
Orel Přelouč - APS Hradec Král. 11:5
Po první třetině mače s outsiderem
soutěže bylo za stavu 4:0 rozhodnuto,
a tak se naši hráči pustili do bezstarostné přestřelky se soupeřem. Nebudu vás
unavovat dlouhým statistickým výčtem,
přesto ale musím uvést, že naše letošní
posila Láqa Jezdinský se zaskvěl pěti zásahy do sítě soupeře! Jako pokladník družstva se už těším na tučné zápisné -:)
A teq ještě program na měsíc únor
pro ty z vás, kteří byste nás chtěli zhlédnout v akci (více podrobností k chystaným zápasům najdete vždy předem na
nástěnce u vchodu do Orlovny). Mladší
žáci 11. 2. v Chlumci nad Cidlinou a 17.2.
v ČEZ aréně v Pardubicích, starší žáci
24. 2. v Jičíně a muži 17. 2. ve Slatiňanech, kde jsme zároveň pořadatelé. Proto jen na závěr dodávám, že už se velmi těšíme na novou halu v Přelouči,
kterou si stávající vedení města určilo
jako hlavní prioritu v tomto volebním
období v oblasti sportu!
Mirek Kumstýř

jako vedoucí družstva se staršími žáky
v Přibyslavi, uvedu zde pouze radostnou
statistiku ze zápisu o utkání: 14:27 - 0:1
Milan Koubek po samostatné akci, 19:58
- 1:2 opět Milan Koubek po asistenci
Honzy Fassela, 40:35 - Štěpán Chábera
po přihrávce Milana Koubka a 42:14 Honza Fassel po přihrávce koho jiného,
než Milana Koubka.

P.S. Popis pod přiložené foto: Starší žáci v přestávce mezi zápasy: 20-Marek Dlask, 6-Honza Pozler, 7-Ondra
Janata, 10-Michal Pleskot, 9-Martin
Šetina, 4-Tomáš Minařík, 66-Jakub
Vyskočil, 19-Honza Mencl, 22-Tomáš
Blažej, 11-David Verunáč a 88-Jirka Pokorný. Brankář Láqa Kopáč se
zpozdil oblékáním výstroje.

ků z řad příbuzných neznala mezí. Navíc vzápětí po samostatném brejku, do
kterého jej vyslal Honza Pozler, chladnokrevně zakončil Marek Dlask, takže po
konečném hvizdu rozhodčího hráči vytvořili valnou hromadu kolem bezchybného gólmana Láqy Kopáče. Cesta zpátky
zapůjčeným Fordem Transit od Stavebního podniku Přelouč byla tak se zpěvem a skandovanými pokřiky! A teq už
milý pohled na aktuální tabulku ke dni
21. 1. 2007:
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PŘELOUČSKÝ HOKEJBAL - HC JESTŘÁBI
HODNOCENÍ PODZIMNÍ SEZÓNY
A - TÝM (1. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA)
Po úspěšné loňské sezóně a posílení kádru (hostování
z extraligového Hradce Králové) se očekával boj o vyšší příčky.
Ale realita byla jiná.
V první řadě se nepovedl vstup do sezóny. V prvních dvou
zápasech (se soupeři Česká Třebová a Svítkov), v kterých jsme
vloni získali plný počet bodů, se získal tentokrát jen jeden.
Přišla vydřená výhra s Kročehlavy, ale poté série sedmi zápasy bez výhry (jen tři remízy). Dále konečně přišly dvě výhry
(Karlovy Vary a odveta s Českou Třebovou), jedna prohra (opět
Svítkov), jedna výhra (znovu Kročehlavy). Konec podzimní sezóny opět našel tým v nedbalkách. Ze tří utkání jen jeden
bod. Na jaře čeká A-tým pět zápasů v základní části o postup
do play-off (prvních 8 týmů).

B - TÝM (2. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA
- sk. VÝCHOD)
Béčko také nesplnilo očekávání. Po návratu z hostování
některých hráčů z řad bývalého extraligového dorostu a po příchodu nových hráčů z loňského dorostu se počítalo ve stmelení kolektivu pod vedením zkušených hráčů z minulé soupisky. Nestalo se tak.
Největším problémem je docházka těchto hráčů na tréninkové jednotky, což se zákonitě projevuje poté v samotných
utkáních.
Tabulka soutěže

Tabulka soutěže

V podzimní sezoně nastoupili:
Marcel Slanina (17x), Jiří Marvan (17x), Martin Šmíd (17x),
Jan Příhoda (16x), Roman Stoklasa (16x), Zbyněk Čapek (16x),
David Štefanský (16x), Marek Novotný (16x), Libor Komůrka
(15x), Marek Jurkas (14x), Luděk Tesák (14x), Petr Svoboda (13x),
Jakub Horák (13x), Aleš Mátl (13x), Michal Štajner (11x), Michal
Klár (9x),Tomáš Hora (8x), David Krejčík (7x), Petr Mašek (6x),
Jan Kraus (3x), Martin Kryštof (3x), Tomáš Kadaňka (3x), Jakub
Ježek (2x), David Kazimír (2x), Petr Brykner (2x), Jakub Hora (1x),
Lukáš Hora (1x)

Podzimní část odehráli:
Filip Mucha (10x), Radim Adámek (10x), Miloš Vojtíšek (10x),
Libor Schiller (9x), Martin Kryštof (8x), David Kazimír (8x), Petr
Krejčí (7x), Tomáš Hájek (6x), David Kantor (6x), Jaroslav Spáčil (6x), Michal Plháček (6x), Petr Mašek (5x), Jan Cidlinský (5x),
Petr Svoboda (3x), Luděk Firich (3x), Tomáš Hackenberger (3x),
Pavel Šilhánek (3x), Michal Riedel (2x), Jakub Horák (2x), Aleš
Šejna (2x), Radim Kubát (2x), Marcel Filip (2x), Martin Čížek (2x),
Marcel Slanina (1x), Luděk Tesák (1x), Radovan Ježek (1x), Jiří
Vlasák (1x), Jan Kraus (1x), Petr Brykner (1x)
Kouči týmu: Petr Beneš a Tomáš Hájek

Kouč týmu: Roman Štefanský
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Fotbalisté zahájili jarní sezónu
halovým turnajem SUMO cup
Jarní část fotbalové sezóny otevřel druhou lednovou sobotu halový turnaj dospělých, který ve chvaletické hale uspořádal
náš fotbalový klub pod patronací firmy SUMO, která se v loňském roce stala jedním ze sponzorů našeho oddílu.

la mužstva FK Přelouč a DEKORY Ždírec n/D. V tomto duelu
rozhodla větší zkušenost hráčů Ždírce a po zásluze obsadili
3. místo v turnaji. Naši borci na pomyslné stupně vítězů nedosáhli a skončili čtvrtí, útěchou pro ně může být vyhlášení Jakuba Krále nejlepším brankářem turnaje.
První ročník halového turnaje SUMO cup se podle všech
přítomných aktérů vydařil, poděkování za jeho průběh patří nejen hráčům zúčastněných týmů, ale hlavně pořadatelům z řad
trenérů a funkcionářů našeho oddílu a v neposlední řadě také hlavnímu sponzorovi celé akce, firmě SUMO, která zajistila ceny a podílela se na propagaci této sportovní akce.
Závěrem nám nezbývá nic jiného než věřit, že některý z dalších ročníků se uskuteční v přeloučské hale, o jejíž výstavbě
se v současné době docela nahlas uvažuje.

Výsledky halového turnaje v kopané SUMO cup

Do turnaje bylo zařazeno 8 mužstev, pořádající FK Přelouč,
účastníci krajského přeboru DEKORA Ždírec n/D a Holcim
Prachovice, Tesla Pardubice, Sokol Živanice, Sokol Libišany,
Sokol Přelovice a haloví specialisté SIÓFOK Pardubice. Pořadí mužstev ve skupinách určilo dvojice, které se spolu utkali
o konečné umístění. Finále bylo soubojem Holcimu Prachovice s pardubickou Teslou, ze kterého vyšli vítězně hráči Prachovic a po zásluze převzali z rukou předsedy pořadatelského oddílu vítěznou trofej. Navíc v jejich středu hrál i nejúspěšnější
střelec turnaje David Budínský. V boji o třetí místo nastoupi-

Skupina A
Libišany
Tesla
Libišany
Siofók
Libišany
Siofók

-

Pořadí ve skupině
1. Tesla
2. Prachovice
3. Libišany
4. Siofók
Skupina B
Přelovice
Ždírec

-

Siofók
Prachovice
Tesla
Prachovice
Prachovice
Tesla
6
6
4
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1
3
2
1
0
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:
:
:
:
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Přelouč
Živanice

1:2
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Přelovice
Přelouč
Přelovice
Přelouč

-

Ždírec
Živanice
Živanice
Ždírec

Pořadí ve skupině
1. Ždírec
2. Přelouč
3. Živanice
4. Přelovice
O 7. místo
O 5. místo
Semifinále
Semifinále

Přelovice
Živanice
Tesla
Prachovice

9
6
3
0
-

0
2
1
1

:
:
:
:

O 3. místo
Finále

6
0
4
2

0
1
1
2

:
:
:
:

3
0
1
2

5:3
4:2

Konečné pořadí
1. Holcim Prachovice
2. Tesla Pardubice
3. Dekora Ždírec n.D.
4. FK Přelouč
5. Sokol Živanice
6. Sokol Libišany
7. Siofók
8. Sokol Přelovice

b.
b.
b.
b.
Siofók
Libišany
Přelouč
Ždírec

Ždírec
- Přelouč
Prachovice - Tesla

penalty 3 : 2
penalty 2 : 3

Nejlepší střelec: David Budínský (Prachovice)
Nejlepší brankář: Jakub Král (Přelouč)

9 gólů
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