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Zprávy z radnice !

Na radě konané dne 9. 7. 2007 by-
lo nejzajímavějším bodem projednávání
smlouvy s firmou Volaris s. r. o., která při-
pravuje výstavbu infrastruktury a rodin-
ných domů v lokalitě „Na Obci“ v Přelou-
či. Celý projekt je koncipován tak, aby
byla vytvořena urbanisticky čistá zástav-
ba území, která se stane organickou sou-
částí města s ohledem na jednotný archi-
tektonický výraz. Celkem bude v lokalitě
postaveno 41 samostatných rodinných
domů a 28 dvojdomů na 67 447 m2.

Na jaře letošního roku byla dokon-
čena realizace rozptylové loučky, a pro-
to bylo nutné zajistit provozování toho-
to zařízení podle zákona o pohřebnictví.
Rada města pověřila provozováním roz-
ptylové loučky pana Bořivoje Trejbala
- Pieta.

Dále přišla žádost o koupi rovinatého
pozemku cca 3 500 - 6 000 m2 s přístu-
pem k sítím na výstavbu areálu bezba-

riérového bydlení ve městě. Bohužel měs-
to nemá tak rozsáhlý pozemek k dispo-
zici, a proto rada tuto žádost vzala zatím
na vědomí.

Naposled se Rada města Přelouče
sešla 30. 7. 2007. Radní vzali na vědo-
mí informace o rekonstrukci městského
parku Přelouč a dále rada doporučila

zastupitelstvu zařadit do rozpočtu další
částku na kácení dřevin a zpracování
projektové dokumentace na vybudování
komunikací a veřejného osvětlení v par-
ku. Město Přelouč sice obdrželo od Stát-
ního fondu životního prostředí finanční
dotaci, ale pouze na úpravu vegetačních
prvků městského parku. Jedná se o do-
taci, která musí být účelově využita na
odstranění 420 m2 náletových dřevin,
ošetření 68 kusů stromů a vysázení
68 kusů stromů a 3867 kusů keřů. Ter-
mín úprav je stanoven na 1. pololetí ro-
ku 2008.

Na minulé schůzi rady bylo tajemní-
kovi uloženo předložit návrh na odstra-
nění technických závad v Občanské zá-
ložně včetně odhadu finanční náročnosti.
Podkladem byl dopis správcové tohoto
zařízení. Připomínky byly k:
- prosakování vody ze stěny ve sklepě,
zatékání vody do výtahové šachty ná-
kladního výtahu, potřeba rekonstrukce
všech záchodů, posouzení stavu krovů,
potřeba realizace výtahu v budově, ztrou-
chnivělý trám okna v ateliéru atd.

Rada města Přelouče

Inzerce



Na ÚP v Přelouči bylo k 30. 6. 2007 evidováno celkem
687 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci květnu tedy činila v této oblasti 4,67 %. K obcím s nej-
větší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.
Tetov (18,33 %), Hlavečník (12,73 %), Vápno (12,28 %), Sovo-
lusky (11,94 %), Pravy (10,81 %), Zdechovice (10,16 %), Pobě-
žovice (9,76 %) a Rohovládova Bělá (8,18 %). V Přelouči dosa-
hovala míra nezaměstnanosti 4,28 %.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
3,73 % s celkovým počtem 3 457 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 3,75 %, Holicko 3,29 % a Pře-
loučsko 4,67 %.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 30. 6. 2007 celkem
3 553 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo při-
padlo v okrese Pardubice v průměru 1 uchazeč. Na Přelouč-
sku bylo k 30. 6. 2007 hlášeno na ÚP celkem 368 volných
pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem
1,9 uchazečů.

Michaela Hývlová
vedoucí pobočky

Více informací poskytuje http://portal.mpsv.cz

Co dělat při ukončení zaměstnání
v EU/EHP/Švýcarsku

Registrace na úřadu práce a podpora
v nezaměstnanosti

Po našem vstupu do EU se na české občany pracující
v zemích EU/EHP a Švýcarsku začala vztahovat nařízení Ra-
dy (EHS) 1408/71 a 574/72, která upravují sociální zabezpeče-
ní osob migrujících v rámci Evropské unie. Tato nařízení platí
také ve vztahu k zemím EHP (Lichtenštejnsko, Norsko, Island)
a Švýcarsku.

Více se dozvíte na integrovaném portálu MPSV - EURES - vše
o práci v EU/EHP - Ukončení zaměstnání v EU

Formulář E301
Jestliže se budete po ukončení zaměstnání v EU/EHP ne-

bo Švýcarsku registrovat jako uchazeč na úřadě práce v ČR,
budete potřebovat tzv. jednotný evropský formulář E 301 (po-
tvrzení týkající se dob, které budou brány v úvahu pro po-
skytování dávek v nezaměstnanosti), který vám vystaví kompe-
tentní zahraniční instituce státu, kde jste předtím vykonávali
zaměstnání. Adresu kompetentní instituce, popř. styčného mís-
ta vydávajícího formuláře E301, najdete vždy u informací o pří-
slušné zemi na stránkách EURES http://portal.mpsv.cz/eures/
/prace v eu/zeme/ v kapitole „sociální zabezpečení“

O vystavení formuláře E301 je možno požádat i zpětně
z ČR (tj. korespondenčně), v případě potíží s jeho vydáním po-
žádejte o pomoc příslušný český ÚP (u nás na ÚP v Pardubi-
cích - poradkyně EURES), přičemž jste povinen poskytovat sou-
činnost.

K žádosti o vystavení formuláře E301 je vhodné přiložit ko-
pie: potvrzení o zaměstnání vykonávaném v dotyčné zemi, vý-
platních pásek, identifikační číslo pojištění, pracovní smlouvy
atd. Obecně platí - čím více dokumentů (ověřených kopií) tý-
kající se zaměstnání v příslušném státě je schopen uchazeč
doložit, tím je šance na vydání E301 v co nejkratší době vyšší.
V jednotlivých členských státech je doba vystavení formuláře
E301 různá, jedná se většinou o 2-3 měsíce.

K žádosti do Velké Británie a Irska je vhodné přiložit kopii
formuláře P45 (ten má být vydán při skončení pracovního pomě-
ru) a P60, eventuelně výplatních pásek.

V současné době se mohou podniky a organi-
zace hlásit do:
! národního projektu Standard rozvoje lidských zdrojů, v rám-

ci něhož mohou firmy získat finanční podporu na zavádě-
ní standardu Investors in People (IIP). 

! od 1.3.2007 do 15.11.2007 se přijímají Registrační žádosti
do programu Marketing 

! od 1.6.2007 do 30.9.2007 se přijímají Registrační žádosti
do programu ICT v podnicích 

! od 1.6.2007 do 30.9.2007 se přijímají Registrační žádosti
do programu Inovace - Inovační projekty 

! od 1.6.2007 do 30.11.2007 se přijímají Registrační žádosti
do programu Potenciál 

! od 1.6.2007 do 31.7.2007 se přijímají Registrační žádosti
do programu Eko-energie

V případě dalších dotazů kontaktujte Informační místo pro pod-
nikatele v Pardubicích:

Karla IV. 42, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 612 168, Fax: 466 613 491, Mobil: 724 613 054

E-mail: RMPardubice@inmp.cz, LemberkovaI@inmp.cz,
rm.pardubice@khkpce.cz; http://www.khkpce.cz
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Trh práce
na Přeloučsku

Přehled aktuálně nabízených podpor
z jednotlivých programů,

které agentura CzechInvest
zprostředkovává

Inzerce



1) Cena Fr. Filipovského za nej-
lepší ženský herecký výkon
v dabingu
a)Eliška Balzerová za roli Rosema-

ry Boxerové 
(ztvárněné herečkou Felicity Ken-
dalovou) v seriálu „Zločiny v za-
hradách“ - část „Vražda v divadle“
(režie českého znění Zuzana Ze-
manová), ve studiu S.Pro.Alfa vy-
robila TV produkce a.s. pro FTV Pri-
ma sro. 

b)Růžena Merunková za roli Rosy
(ztvárněné herečkou Annou Mag-
naniovou) ve filmu „Tajemství San-
ta Vittorie“ (režie českého znění
Zdeněk Štěpán), vyrobila Česká te-
levize

c) Sabina Laurinová za roli Laurel
Sommersbyové 
(ztvárněné herečkou Jodie Fostero-
vou) ve filmu „Návrat Sommersbyho“
(režie českého znění Elmar Kloss),
vyrobila Česká televize 

2) Cena Fr. Filipovského za nej-
lepší mužský herecký výkon
v dabingu
a) Jaromír Meduna za roli Hercula

Poirota
(ztvárněného hercem Davidem Su-
chetem) ve stejnojmenném seriálu
- část(i) „Rodinné sídlo“ (režie čes-
kého znění Jiří Kodeš), ve studiu
S.Pro.Alfa vyrobila FTV Prima sro.
s přihlédnutím k výkonu v roli Ma-
xe Bialystocka (ztvárněného hercem
Nathanem Lanem) ve filmu „Produ-
centi“ (režie českého znění Vladi-
míra Vildová) vyrobily ABZ - divize
Bontonfilms

b)Bohdan Tůma za roli Fletchera Ree-
dea 
(ztvárněného hercem Jimem Car-
reym) ve filmu „Lhář, lhář“ (režie
českého znění Karolína Průšová), ve
studiu Audiotech vyrobil CET 21 sro.

c) Alois Švehlík za roli Bomboliniho
(ztvárněného hercem Anthonym
Quinnem) ve filmu „Tajemství San-
ta Vittorie“ (režie českého znění
Zdeněk Štěpán), vyrobila Česká te-
levize s přihlédnutím k výkonu
v roli Richarda Essera (ztvárněné-
ho hercem Götzem Georgem) ve fil-
mu „Můj otec“ (režie českého zně-

ní Mikuláš Pánek), vyrobila Česká
televize

3) Cena FITESu a ARBOmedia za
mimořádné dabingové zpraco-
vání hodnotného audiovizuál-
ního díla
a)„Amen“ - překlad Alice Škochová,

dialogy Helena Čechová, zvuk Jiří
Meixner, režie českého znění Zde-
něk Hruška, vyrobila Česká televi-
ze

b)„Vějíř lady Windermerové“ - pře-
klad Vladimír Fuksa, zvuk Antonín
Němec, dialogy a režie českého zně-
ní Jan Pecha, pro Blue Sky Film vy-
robilo AW studio Praha

c) „Snídaně na Plutu“ - překlad Mar-
tin Gust, zvuk David Pavlíček, dia-
logy a režie českého znění Martin
Kollár, pro SPI vyrobila tvůrčí sku-
pina Josefa Petráska

4) Cena Jednoty tlumočníků a pře-
kladatelů za mimořádnou kva-
litu překladu a úpravy dabova-
ného audiovizuálního díla
a)„Kupec benátský“ - překlad Mar-

tin Hilský, úprava dialogů Luděk
Koutný, (režie českého znění Jiří Ko-
deš) pro Blue Sky Film vyrobila LS
Productions dabing 

b)„Vějíř lady Windermerové“ - pře-
klad Vladimír Fuksa, úprava dialo-
gů Jan Pecha,(režie českého znění
Jan Pecha) pro Blue Sky Film vyro-
bilo AW studio Praha

c) „Tajemství Santa Vittorie“ - pře-
klad Michaela Ebrová, úprava dia-
logů Helena Čechová,(režie české-
ho znění Zdeněk Štěpán) vyrobila
Česká televize

5) Cena British American Tobacco
za celoživotní mimořádnou da-
bingovou tvorbu

Zdeněk Hruška - dlouholetý úspěšný
režisér dabingu v České televizi (na-
mátkou zmiňme např. jeho české ver-
ze filmů „Kmotr“, „V pravé poledne“,
„Hrozny hněvu“ či „Africká královna“
nebo seriálů „Doktor v domě“, Chobot-
nice“, příp. „Salon Elliot“) 

6) Cena Asociace pracovníků se
zvukem za nejlepší zvuk dabo-
vaného audiovizuálního díla
a)„Poseidon“ - zvuk Jan Neskusil (re-

žie českého znění Jan Pecha), pro
Warner Home Video vyrobilo AW
studio Praha

b)„Řím“ (TV seriál - 10.-12. část) - zvuk
Petr Mandák(režie českého znění
Jiří Kvasnička), vyrobila společnost
SDI Media

c) „Tajemství Santa Vittorie“ - zvuk
Josef Kušnír (režie českého znění
Zdeněk Štěpán), vyrobila Česká te-
levize

7) Zvláštní cena Fr. Filipovského
za mimořádné dabingové zpra-
cování televizních nebo fil-
mových snímků různých žán-
rů včetně tvorby animované,
dětské a TV seriálů
a)„Hercule Poirot“ (TV seriál - část „Ro-

dinné sídlo“) - překlad Markéta Šerá,
zvuk Svatopluk Cechel, dialogy a re-
žie českého znění Jiří Kodeš, ve stu-
diu S.Pro.Alfa vyrobila FTV Prima sro.

b)„Řím“ (TV seriál- 10.-12. část) pře-
klad Daniela Margoliusová, zvuk
Petr Mandák, dialogy a režie čes-
kého znění Jiří Kvasnička, vyrobila
společnost SDI Media 

c) „Auta“ - překlad František Fuka,
zvuk Lukáš Polifka, dialogy a režie
českého znění Jiří Strach, pro Walt
Disney Pictures vyrobilo studio Vir-
tual

8) Ceny Prezídia Herecké asoci-
ace za celoživotní mistrovství
v dabingu a Cena British Ame-
rican Tobacco za celoživotní
mimořádnou dabingovou tvorbu
a) Jana Drbohlavová
b) Rudolf Krátký
c) Eva Klepáčová
d) Jan Teplý in memoriam
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Nominace na ceny Františka Filipovského
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Vzhledem ke skutečnosti, že se v poslední době stále
častěji řidiči dotazují na přidělování bodů za dopravní pře-
stupky a jejich zápis do registru řidičů, informujeme o tom,
že odpovídající počet bodů zapisuje pracovník registru řidi-
čů na Městském úřadu Přelouč, odboru vnitřních věcí, oddě-
lení dopravně správních agend, podle místa trvalého pobytu
řidiče, na základě pravomocného rozhodnutí o dopravním
přestupku, který je oznámen pracovníky policie (státní, měst-
ské) na tento úřad a podléhá zápisu bodů dle bodového
hodnocení porušení povinností stanovených zákonem, kte-
rým se rozumí zákon č. 361/2000 Sb. zákon o silničním provo-
zu, jak vyplývá ze zněm a doplňků (od 1/7/2006) s odkazem
na jeho přílohu, která stanovuje počet bodů za konkrétní po-
rušení zákona. 

Tímto pravomocným rozhodnutím se rozumí především
udělení blokové pokuty za dopravní přestupek na místě, dá-
le na základě rozhodnutí vydaných v příkazním řízení, kdy je
řidič, který spáchal dopravní přestupek zastaven, kontrolo-
ván a věc není řešena na místě, ale zadokumentovaný pře-
stupek je postoupen na správní orgán, který může vydat tzv.
„příkaz“ k úhradě pokuty, nebo nařídí projednání přestup-
ku v ústním řízení, které končí vydáním rozhodnutí. Oba tyto
dokumenty, příkaz nebo rozhodnutí o dopravním přestupku,
po nabytí právní moci se zapisují do registru příslušného řidi-
če - přestupce.

Není tedy pravdou, že do registru řidičů se zapisují bo-
dy, aniž by o tom řidič - přestupce nevěděl. Přestupek musí
být spolehlivě zjištěn a prokázán. Pokud se tedy řidič - pře-
stupce zdržuje na adrese, kterou má uvedenu v osobních
dokladech (občanský průkaz, řidičský průkaz...) a vyzvedává
si doporučené poštovní zásilky určené do vlastních rukou, je
mu vždy známo, že probíhá přestupkové - správní řízení. 

V této souvislosti je třeba upozornit, že správní řád, zá-
kon č. 500/2004 Sb. stanoví, že jestliže si adresát uložené
písemnosti ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost
k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, nastává fikce doruče-
ní a písemnost se považuje za doručenou posledním dnem
této lhůty. 

Pokud řidič, který má trvalé bydliště ve správním obvodu
Přelouče, má zájem se informovat o tom, jaké zápisy k jeho
osobě s ohledem na zapsané přestupky v dopravě jsou evi-
dovány, má možnost se dostavit na Městský úřad Přelouč,
odbor vnitřních věcí, oddělení dopravně správních agend,
registr řidičů, který se nachází v Přelouči, ul. Hradecká 1383
(budova AGRY), 5. patro, číslo dveří 517, kde může požádat

o výpis z registru řidičů, po předložení osobního dokladu za
účelem ověření jeho totožnosti a zaplacení správního poplat-
ku ve výši 15,- Kč, obdrží příslušný výpis z registru řidičů ke
své osobě. 

Řada vlastníků a spoluvlastníků motorových vozidel je
v současné době překvapena, že je předvolána na správní
úřad a řešena pro porušení zákona, a tím spáchání přestup-
ku, zejména pro porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. b)
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvi-
sejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), nebo| má na sebe evidováno motorové vozidlo,
kterému byla přidělena registrační značka (dříve SPZ - stát-
ní poznávací značka vozidla), vozidlo nepoužívá, ale nemá
zaplaceno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pro-
vozem vozidla a domnívá se, že tak nemusí činit. Je to ze-
jména u vozidel z dědického řízení, koupě vozidel tzv. na
doklady apod.

Podle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně někte-
rých souvisejících zákonů, § 15 odst. 5 (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla) pokud pojištění odpověd-
nosti zaniklo a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto
zániku pojištění uzavřena nová pojistná smlouva týkající
se téhož tuzemského vozidla, je vlastník vozidla povinen ve
stejné lhůtě odevzdat státní poznávací značku a osvědčení
o registraci tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence.
Nelze-li z objektivních důvodů tuto povinnost splnit, musí
vlastník vozidla takovou skutečnost bez zbytečného odkla-
du oznámit příslušnému orgánu evidence. Tyto povinnosti
jsou splněny i tehdy, pokud tak učinil provozovatel vozidla
zapsaný v registru vozidel. 

Nesplnění povinnosti podle odstavce oznamuje „Kance-
lář pojistitelů“ bez zbytečného odkladu prostřednictvím „Cen-
trálního registru vozidel“ orgánu evidence příslušnému pod-
le místa trvalého pobytu nebo sídla vlastníka tuzemského
vozidla, který na základě tohoto oznámení zahájí správní ří-
zení, ve kterém v závislosti na zjištěných okolnostech roz-
hodne o udělení pokuty, popřípadě o vyřazení vozidla z re-
gistru silničních vozidel. 

Sankce, hrozící za porušení ustanovení § 16 u fyzické oso-
by a právnické osoby je následující:
" pokud je vozidlo bez pojištění provozováno - hrozí poku-

ta do 20.000,- Kč nebo zákaz činnosti spočívající v záka-
zu řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku.

" pokud není odevzdána příslušnému orgánu evidence stát-
ní poznávací značka a osvědčení o registraci vozidla v pří-
padě zániku pojištění odpovědnosti podle § 15 odst. 5 - po-
kuta do 10.000,- Kč.

JUDr. Miroslav Šimák
vedoucí oddělení dopravně správních agend

MěÚ Přelouč
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BODOVÝ SYSTÉM

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
- NEPLNĚNÍ POVINNOSTÍ

- UPOZORNĚNÍ



V dnešním příspěvku Vám představím přístroj pro měření
alkoholu v dechu a také výsledky po požití nejen alkoholu v pře-
hledné tabulce. Zde uvidíte, že alkohol v dechu se může obje-
vit i tehdy, pokud jste žádný vyloženě alkoholický nápoj nebo
potravinu nepožili!

Přibližně rok vlastníme jeden z nejmodernějších digitálních
přístrojů k určení alkoholu v dechu. Zařízení je každého 1/2 ro-
ku kalibrováno, a 1x ročně certifikováno Českým metrologickým
institutem. Výsledky z něho získané jsou tedy nejen obhajitelné,
ale slouží i jako důkazní prostředek. 

Jak je uvedeno, zařízení měří promile al-
koholu v dechu a ne promile alkoholu v krvi,
jak se někteří domnívají. K tomu je pocho-
pitelně nezbytný odběr krve, který následuje
právě po provedené orientační zkoušce, po-
kud podezřelý neodmítne. V tom případě, je
ale sankce za takové odmítnutí naprosto stej-
ná, jako by mu byl alkohol v krvi zjištěn. Ješ-
tě upozorňuji, že i přesto, že se ve vašem de-
chu alkohol neobjeví, ještě neznamená, že
jste tzv. „čistí“. Jedná se především o přípa-
dy dlouhých alkoholových večírků s tvrdým
alkoholem. Spousta řidičů je potom překva-
pena, že v krvi je jim zjištěn alkohol, když
nic nenadýchali. Jedná se o tzv. zbytkový al-
kohol, který je obsažen v krvi. 

alkoholtester       tiskárna a protokol o dechové zkoušce

celá sada alkoholtesteru Drager 7410 Printer

Uvedené hodnoty je však třeba brát s rezervou, nebo| „spa-
lování“ - fyziologie a tělesné proporce jsou u každého člověka

jiné! Jednotka mg/L rozuměj jako promile. 

Ještě upozornění
pro majitele osobních vozidel
v okolí nám. 17. listopadu,

a tzv. „jižního“ města vůbec
Dne 16. srpna proběhlo vyznačení parko-

vacích míst na parkovišti za horní kotelnou
v ulici Jižní, které dříve sloužilo pro parko-
vání nákladních automobilů. Od tohoto da-
tumu je vjezd na toto parkoviště upraven
dopravní značkou B12. Zde jsou vyznačeny
druhy vozidel, jímž je právě vjezd zakázán.

Jedním z důvodů je plánovaná rekonstrukce nám. 17. listopa-
du, kde opět dojde k úpravě především parkovacích míst - zvý-
šení jejich počtu. Po tu dobu právě pro tyto vozidla bude slou-
žit parkoviště za horní kotelnou. 

Řidiči nákladních automobilů musí parkovat v místech, kde
je to dovoleno nebo v sídle firmy. Opatření - rozhodnutí odbo-
ru dopravy možná pro někoho nepříjemné, ale s ohledem na
množství osobních vozidel zde trvale bydlících občanů nezbyt-
né. Ještě připomínám, že se řidiči, kteří nebudou platné do-
pravní značení respektovat, vystavují nebezpečí postihu za tzv.
bodový přestupek - porušení povinnosti vyplývající ze zákazo-
vé nebo příkazové značky. 

Na závěr
několik opravdu zajímavých událostí,

které se během prázdnin udály
Nebezpečný LITEVEC zadržen...

Dne 9. 7. 2007 v 21.10 hod. bylo městskou policií přijato ozná-
mení o pomoc při zajištění objektu rodinného domu v ul. Tůmy
Přeloučského z důvodu vniknutí cizí osoby do tohoto objektu.
Osoba nacházející se uvnitř objektu byla několikrát vyzvána aby
objekt opustila. Na toto nereagovala. Navíc bylo oknem zpozo-
rováno, jak založila na stole v jedné z místností oheň. Z důvod-
né obavy aby se oheň nerozšířil a nevznikla větší škoda na
majetku, nebo k ohrožení zdraví a životů osob nacházející se
v objektu, hlídka násilně vstoupila do objektu. Pachatel držel
v pravé ruce, která mu krvácela, kus železné tyče, na levou stra-
nu těla nebylo vidět. Z tohoto důvodu vyzvala hlídka muže, aby
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upustil od protiprávního jednání, jinak bude proti němu použi-
to služební zbraně.

Na toto muž reagoval tak, že proti hlídce začal útočit že-
leznou tyčí a začal házet řezné kotouče o velikosti asi jídelní-
ho talíře, to vše za osvětlení baterek. Sekerou, kterou měl u se-
be dále urazil ventil na propanbutanové lahvi ze které začal
unikat plyn. Asi ve 22.30 hod. muž vyšel z domu na dvorek. 

Hlídka se skryla za roh hospodářského stavení, což bylo
místo k nejlepšímu překvapení a zákroku proti jeho osobě.
Když muž přišel k rohu této budovy, provedli policisté zákrok,
při kterém byl muž odzbrojen a po krátké potyčce mu byla na-
sazena pouta. Na místě zasahovalo několik policistů, hasiči
a rychlá záchranná služba. 

Opilý řidič který srazil cyklistku byl nalezen
Dne 23. 7. 2007 ve 21.15 hod. bylo přijato oznámení, že

v ulici Havlíčkova došlo k dopravní nehodě, při níž řidič OA
srazil na kole jedoucí cyklistku a z místa nehody ujel.

Na místě byla zjištěna zraněná žena, která uvedla, že byla
sražena OA červené barvy, typ vozidla ani RZ si nevybavuje.
Na místě nehody po střetu s cyklistkou zůstalo zpětné zrcátko
z uvedeného vozidla. Po příjezdu hlídky PČR OO Přelouč se
hlídka MP vydala hledat zmíněné červené vozidlo. 

Při průjezdu jednou z přeloučských ulic byla objevena čer-
vená Škoda Felicia bez pravého zpětného zrcátka. O této sku-
tečnosti byla ihned vyrozuměna rovněž hlídka PČR. Po chvíli byl
rovněž dohledán řidič a pachatel v jedné osobě. Ten k překva-
pení všech ani moc nezapíral. Na otázku proč z místa nehody
ujel a neposkytl zraněné první pomoc odpověděl: „protože jsme
v podnapilém stavu“. Na místě byla provedena orientační de-
chová zkouška s pozitivním výsledkem (1,56 promile alkoho-
lu) Muž byl eskortován na místo dopravní nehody, kde již byla
skupina dopravních nehod, která si celou věc i s pachatelem
převzala a za perfektní práci hlídce poděkovala. 

Ukradeného psa našli strážníci v Přelouči 
Majitelka jorkšírského teriéra, bydlící v České Třebové,

přišla v minulých dnech o svého miláčka. Po návštěvě Romů
zjistila, že ji byl odcizen. Tamní strážníky pak přivedla stopa
až do Přelouče. „Volali nám, a| prověříme jednu místní rom-
skou rodinu. Přestože ta nejprve vše popřela, psa jsme v domě
nakonec našli“. Pes jim byl odebrán a š|astná majitelka si ho
převzala o několik hodin později se slzami v očích u nás na
služebně. 

Pachatel který bodl mladíka do krku byl dopaden...
V odpoledních hodinách je na městskou policii přijato

oznámení, že u jedné přeloučské firmy se strhla rvačka a na
místě jsou osoby pořezané nožem.

Hlídka na místo přijela spolu se záchrannou službou, kte-
rá ošetřila jednu osobu, kterou pachatel bodl nožem do krku
a druhou surově zmlátil. Po pachateli, který z místa utekl bylo
na základě popisu ihned vyhlášeno pátrání. Další místní a osob-
ní znalostí se podařilo zjistit o jakou osobu se pravděpodob-
ně jedná. 

Po chvíli byla na kamerovém systému spatřena osoba odpo-
vídající popisu pachatele, kterak se odebírá do jedné přelouč-
ské ubytovny. Jeho pohyb byl celou dobu sledován a osoba
byla „hlídána“ až do příjezdu kolegů ze státní policie. Ta ho
v uvedené ubytovně zadržela. 

Jeden ze zraněných měl opravdu velké štěstí, čepel minu-
la tepnu jen o vlásek. Štěstí také bylo, že byl pachatel velice
brzo zadržen díky poznatkům z kamerového systému.

V Přelouči hořelo, strážníci našli v bytě spícího muže...
V pondělních ranních hodinách bylo přijato oznámení o ho-

řícím bytě v ulici Studentská. Na místo vyjel hasičský záchran-
ný sbor a hlídka městské policie. Požár se naštěstí podařilo
z velké části eliminovat jednomu z obyvatelů domu, který ucí-
til kouř, vykopl dveře a pomocí hydrantu oheň hasil. Strážní-
ci po příjezdu ihned prohledali byt, zda se v něm někdo ne-
nachází. 

K překvapení všech byl v obývacím pokoji nalezen naštěs-
tí pouze spící majitel. Ten si v kuchyni připravoval snídani, ale
než ji dovařil, stihl usnout.

Požár si v tomto případě díky duchapřítomnosti jednomu
z obyvatel nevyžádal nejen větší škody na majetku, ale přede-
vším na životech. 

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

Bc. Veselý Petr 
velitel Městské policie Přelouč
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Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

Jakub klub
Rádi bychom informovali o změnách a to: od 3. 9. 2007

se mění personální obsazení i provozní doba Jakub klubu, je-
hož posláním je zvyšovat kvalitu života dětí ve věku 6 - 15 let
z Přelouče a okolí, pomáhat jim překonávat nepříznivé životní
situace, poskytovat jim podporu, informace a nabízet jim volno-
časové aktivity. 

Vzhledem ke skutečnosti, že poskytujeme sociální služby,
jsou nabízené aktivity poskytovány zdarma.

Co můžeme dětem nabídnout
# různé volnočasové aktivity - sportovní, výtvarné, hudební

či rukodělné
# poskytujeme knížky, různé stolní hry, také počítač je v klu-

bu k dispozici
# pomůžeme při vypracování domácích úkolů a procvičová-

ní učiva včetně anglického, ruského a německého jazyka
# pomoc při nápravách dys
# různé informace na témata, která návštěvníky budou zají-

mat
# pořádáme také besedy na různá témata
# pokud bude mít zájem, pomůže i při obstarávání různých

osobních záležitostí
# na požádání můžeme doprovodit na různé úřady a insti-

tuce
# účast na různých společenských akcí klubu

Otvírací doba  
pondělí 13.30 - 17.00 hodin
úterý 13.30 - 17.00 hodin
středa 13.30 - 17.00 hodin
čtvrtek 13.30 - 17.00 hodin

Doučování každý den od 13.30 - 15.00 hodin, případně po
domluvě v jiný termín.

Kontakty 
Adresa: Charita, Masarykovo náměstí 48, Přelouč
Adresa provozovny: Orlovna, Českobratrská 90, Přelouč
E-mail: charita.prelouc@cbox.cz, JakubKlub@seznam.cz
Telefony: 731 402 371, 731 402 376, 731 402 375
Kontaktní osoby: Ing. Zdenka Kumstýřová, Sylva Dvořáková,

František Kubát

5. HISTORICKÝ TÁBOR
Jakub klubu

Probíhal od 1. 7. do 14. 7. 2007 v pomezní krajině česko-
moravské vrchoviny v obci Havlíčkova Borová. Děti byly rozdě-
leny do 4 družin sv. Václava, patrona českého národa. Každý
den nám sv. Václav zanechával depeše s pokyny pro následu-
jící den. Prošli jsme různými stoletími ( obdobím sv. Václava,
Cyrila a Metoděje, J. Husa, J. Žižky, K. H. Borovského). Z těchto
osobností psaly družiny testy znalostí, z kterých dostávali bo-
dy. Každá družina si vytvořila vlastní erb a po celých 14 dnů
byla denně hodnocena, až dospěla ke svému cílu, kterým byl
sv. Václav.

Během celého tábora probíhali nejrůznější soutěže. Z těch
nejúspěšnějších byly orientační běh, lukostřelba, jízda na kole
do vrchu, štafeta družin a sběr malin, kdy děti nasbíraly 7 kg
a mohly mít tak chutné zmrzlinové poháry a palačinky s těmi-
to plody. Navštívili jsme rodný dům K. H. Borovského, kulturní
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$ Pátek 7. 9. 07; 16.00-18.00 hod.
- Odpoledne her a soutěží pro děti
- pod parkem

$ Sobota 8. 9. 07; 10.00-16.00 hod.
- spoluúčast přeloučských skautů na
Dnu pardubického kraje - hry a soutě-
že pro děti - Kladruby nad Labem

$ Pondělí 10. 9. 07; 19.00 hod. - výbě-
rová diashow „To nejlepší z cest po
světě“ - sál Občanské záložny

$ Středa 12. 9. 07; 16.00-18.00 hod.
- nábor nových členů, možnost poznat,
jak probíhají schůzky dětí - klubovna
naproti hotelu Bujnoch

Protože Filmáč bude pokračovat i ve
školním roce 2007/08, přinášíme vám
program jeho první poloviny s úvodní
pěticí filmů. Doufáme, že vás zaujmou
a zůstanete nám věrni podobně jako
v předchozím ročníku...

A protože si vaší přízně vážíme a chce-
me si vás předcházet, přichystali jsme pro
druhý rok našeho filmového klubu něko-
lik vylepšení a překvapení. Jedním z nich
je třeba nový design a grafická podoba
pozvánek a plakátů, ale to není rozhod-
ně všechno. Těšte se a sledujte filmáčo-
vý blog...!
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památku ve Velkých Losinách. Tato obec se může pyšnit nád-
herně zrekonstruovaným kostelem, farou a kostnicí. 

Další naše cesty nás zavedly na Žižkovo pole a k Žižkově
mohyle, kde proběhla napínavá bitva družin papírovými kou-
lemi s oživováním. Navštívili jsme Krucemburk a Přibyslav, kde
na místním zámku je opravdu rozlehlé hasičské muzeum. Ne-
jen, že se zde děti seznámily s veškerou hasičskou technikou,
jejím vývojem, ale mohli tak i vidět práci hasičů od samotné-
ho zavolání na tísňovou linku, až po jejich návrat na základ-
nu. Vyzkoušely si zde sirénu, ruční stříkačku, shlédly film o ha-
sičích a obdivovaly uniformy z celého světa. 

Většina našich cest probíhala na kolech a tak si děti otes-
tovaly svou fyzičku v obtížném kopcovitém terénu. Připravova-
né jídlo bylo velice chutné a kuchařka si nás opravdu rozmaz-
lovala. Na táboře proběhla i oslava svátku jedné dívky.

Děkujeme všem sponzorům a dárcům, za jejichž pomoci se
mohl tento tábor uskutečnit. 

PODĚKOVÁNÍ
Nebývá zvykem, aby poskyto-

vatel sociálních služeb děkoval
uživateli, chceme však udělat vý-
jimku. Více než rok jsme pravi-
delně pomáhaly dceři, která se
starala o svoji ležící maminku
a ještě chodila do práce v tří-
směnném provozu. Děkujeme, že
jsme mohly být účastny tak lásky-
plné péče v rodině, mnohé jsme
se naučily. 

Hodně štěstí v dalším životě
přejí 

Monika, Jana, 
Rita, Hanka, Zdenka.

NABÍDKA SLUŽEB
SENIORŮM

A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM
CO NABÍZÍME: sociálně aktivizační služby

CO TO JE: pomoc při vyřizování běžných osobních záležitostí
"doprovodíme Vás k lékaři, na úřad, za službami, na nákup,

do kostela...
"počkáme na Vás...
"poradíme Vám s vyřízením čehokoliv - žádosti, formuláře...
"bez spěchu, bez stresu, podle vašich zvyklostí...

KDY: pondělí až neděle 7.00 - 19.00 hod.

A NAVÍC:
kroužek konverzace v německém jazyce, pravidelné plavání
v bazénu v Lázních Bohdaneč, návštěvy VČD Pardubice, vše
s dovozem i doprovodem

VÍTÁME KAŽDÉHO NOVÉHO ZÁJEMCE O NAŠE SLUŽBY,
PTEJTE SE, RÁDI VÁM VŠE ZODPOVÍME

tel. 731 402 374, Rita Hudcová, vedoucí pečovatelek

II. ročník filmáče
se blíží?!

SKAUTSKÉ DNY
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ČRS MS Lázně Bohdaneč
pořádá pro členy MO Přelouč

22. září 2007
na revíru �Ba�ta� v Lázních Bohdanèi

! Revír bude zarybněn kaprem o mírách 70 cm - 10 ks, 55 cm - 30 ks a 60 ks
45 cm.

! Prezentace od 5.00 hod., chytá se od 6.00 do 18.00 hod. nepřetržitě se změ-
nou stanoviště po 3 hodinách, místo losuje jeden z dvojice.

! Závodí se pouze ve dvojici, výjimku povoluje po dohodě a v odůvodněných
případech sbor rozhodčích hlasováním.

! Dvojice loví po dobu závodu pouze na 1 prut, může si ponechat 1 ks ryby.
! Počet startovních míst je omezen na 50, startovné za místo pro dvojici závod-

níků je 200 Kč, startovné se platí při prezentaci.
! Místo je nutné předem zajistit mailem na adr. karel.pytak@seznam.cz s udá-

ním zpětné adresy na kterou bude registrace místa potvrzena.
! Registrace míst bude probíhat do 17. 9. 2007 včetně. 
! Občerstvení bude zajištěno po celou dobu závodů.
! Úplná pravidla obdrží závodníci před startem.

Rybáøsk
ý

MARATON
Rybáøsk

ý

MARATON

aneb
lov velkých kaprù ve dvojicích



Zatím co současné prázdninové mě-
síce jsou příležitostí pro rodinné pobyty
na přímořských plážích či pro horskou
turistiku, pak v letech válečných to býva-
lo období strachu ne-li hrůzy.

Denní tisk a rozhlasové přijímače (po-
chopitelně bez krátkých vln) oznamova-
ly další a další vykonané rozsudky smrti.
Každá rodina sledovala proto s obava-
mi, zda neuslyší jméno svého příbuzné-
ho či známého.

Jednu takovou ukázku denního tis-
ku z válečných let získala redakce Roš-
tu od místního spoluobčana, pro kterého
měla tato tiskovina velký význam z dů-
vodu, že v seznamu vykonaných rozsud-
ků smrti byla i jména přeloučských ob-
čanů, a to pana Oldřicha Libenského,
pracovníka místní Radiotechny a pana
Josefa Frýby, hodináře a prodejce radio-
vých přístrojů.

Připomeňme si toto období přetiskem
novinové zprávy ze dne 12. srpna 1944
„Vykonané rozsudky smrti“ (viz dále).

Co říci na závěr? Nutno objektivně
přiznat, že ty naše současné - mnohdy
malicherné - problémy, jsou často proti
tomu válečnému období „temna“ jen ne-
obyčejně horkým létem.

František Hollmann
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Přelouč, hospodářsky významné měs-
to pardubického regionu, leží na levém
břehu řeky Labe v nadmořské výšce
220 m. Patří k nejstarším historicky do-
loženým místům regionu. První zmínka
se datuje do roku 1086, kdy ji král Vra-
tislav I. věnoval benediktinskému klášte-
ru v Opatovicích nad Labem. S osudem
tohoto kláštera je město spojeno po do-
bu 300 let. Dne 8. 9. 1261 povýšil král
Přemysl Otakar II. Přelouč na městečko.
Zřejmě od té doby užívá město jako svůj
znak černý rošt ve zlatém poli, atribut
sv. Vavřince, patrona Opatovického kláš-

tera. Tento světec žil v polovině 3. století.
Jako strážce chrámového pokladu v Ří-
mě odmítl zestátnění církevního majetku
a chrámový poklad rozdal z příkazu uvěz-
něného papeže mezi chudé. Za tento čin
byl podle pověsti v roce 258 n. l. odsou-
zen k smrti opékáním zaživa na roštu.
Na městské pečeti je však znak doložen
až v 16. století. Koncem 14. století zří-
dil opatovický klášter při přeloučském
konventu i samostatné probožství. Z ro-
ku 1421 pochází kronikářský záznam
o dobytí a zničení Přelouče, stojící na
straně táborské, vojskem Jana Městec-

kého z Opočna. Význam města poté na
řadu desetiletí poklesl. Období nového
hospodářského a kulturního rozkvětu
se Přelouč dočkala až ve druhé polovi-
ně 16. století. Tehdy získala renesanční
podobu a v roce 1580 jí potvrdil Rudolf II.
privilegia královského komorního města.

Podstatnou změnu vývoje přinesla
městu až první polovina 19. století v sou-
vislosti se stavbou nové císařské silnice,
a zvláště pak železnice. Díky napojení na
železniční obchodní tepnu se stala Pře-
louč po Pardubicích druhým hospodářsky
nejvýznamnějším městem pardubického

Školní mládeži přeloučských škol do vínku…
(co by měla vědět o minulosti i současnosti tohoto města)

NENÍ SRPEN
JAKO SRPEN…



regionu. V současné době má Přelouč při-
bližně 9 000 obyvatel, z toho asi 8 000 ži-
je ve městě, ostatní pak v sedmi místních
částech (Lohenice, Mělice, Klenovka, Ště-
pánov, Tupesy, Lhota a Škudly).

K nejvýznamnějším architektonickým
památkám města patří farní kostel sv. Ja-
kuba, původně románský, později barok-
ně upravený, ale i se stavebními prvky
gotickými. Při severní straně náměstí je
v dlažbě chodníku vyznačeno místo, kde
dal jezuita Koniáš v roce 1738 pálit „ka-
cířské“ knihy. Zajímavou barokní stav-
bou je i hřbitovní kostelík Navštívení Pan-
ny Marie, vystavěný v letech 1682-1684.
Dnešní tvar chrámové věže byl přebudo-
ván podle projektu arch. Františka Schmo-
rance v r. 1881. Na přeloučském Svatém
poli jsou mimo jiné pomníky význam-
ných osobností, např. nezapomenutel-
ného městského správce - čestného ob-
čana města - Jana Dítěte. Rovněž je zde
pomník jednoho z vynálezců ruchadla
Františka Veverky, bratrance Václava. Na
západní straně náměstí stojí od r. 1704
vysoký sloup se sochou sv. Jana Nepo-
muckého od sochaře Jiřího Eberleho.

Dominantami Přelouče se staly na
přelomu 19./20. století novorenesanční
budovy na Masarykově náměstí: nová
školní budova, kterou dle návrhu Václa-
va Kaury provedla pražská firma Josefa
Vondráčka. Dále je to budova Občanské
záložny, projektovaná významným čes-
kým architektem Rudolfem Kříženeckým
a provedená stavitelem Josefem Kruden-
cem z Pardubic. (Školní budova postave-
na v letech 1880-1881, budova Občanské
záložny v letech 1899-1901). Architekt
Rudolf Kříženecký byl autorem i nové-
ho evangelického kostela v Přelouči
(z roku 1904) a tzv. Divišovy vily u že-
lezničního nádraží pro býv. ředitele míst-
ního cukrovaru a úspěšného starostu
města Ing. J. V. Diviše.

Zemědělský charakter Přeloučska
ovlivnil vznik průmyslu potravinářského.
Tak např. v roce 1860 zakoupili místní
právovárečníci Pavlovský dvůr a tam pře-
místili pivovar, který byl do té doby na
náměstí. Výroba piva tam byla zahájena
v r. 1870. Posledním majitelem tohoto
pivovaru byl pan Vojtěch Emler. V roce
1881 vybudoval ve východní části měs-
ta - Na Vyšehradě - další, tj. druhý pivovar
pan Antonín Sekerka. Významným příno-
sem pro město byla i výstavba cukrova-
ru v r. 1868. Poblíž nádraží vznikla su-
šárna čekanky, postavená v roce 1893,
která byla r. 1902 přeměněna na výrobu

kávových náhražek. Po jejím odprodeji
kolínské firmě zde vznikla v r. 1923 to-
várna na čokoládu zn. EGO. Její činnost
byla ukončena v r. 1957 a její objekty
spolu se zaměstnanci převzala Tesla, n. p.,
závod II.

Se zemědělstvím souvisela také výro-
ba samočinných napajedel pro dobytek.
Zakladatelem firmy byl v r. 1911 pan
František Chvojka. Po různých organiza-
cích se v průběhu dalších let vývoj fir-
my ustálil na jménu AGRA.

S Přeloučí je spojováno i perle|ářství.
Objevuje se zde v šedesátých letech před-
minulého století. Výrobu perle|ářských vý-
robků převedl do Přelouče v roce 1858
František Koudelka z Vídně. Tato činnost
se stala po několik let výdělečnou činnos-
tí pro četné spoluobčany.

Podmínky pro industrializaci v Pře-
louči byly vytvořeny teprve po 1. světové
válce. V roce 1921 zde vznikla zásluhou
místního rodáka Ing. Myslíka-Hyršovské-
ho menší akciová společnost na výrobu
telefonních a telegrafních přístrojů pro
armádu, později i pro civilní sektor. V ro-
ce 1924 začala firma vyrábět v nové pro-
vozovně radiové přístroje pod zn. Zenit.
V roce 1927 odkoupila závod německá
firma Siemens-Halske, při čemž se změ-
nil název firmy na Radiotechnu. Ta exis-
tovala až do znárodnění, kdy byla začle-
něna pod n. p. Tesla.

V roce 1922 zřídily v Přelouči svoji po-
bočku Chlumecké strojírny a to pod ná-
zvem Železoprůmysl. Podnik však nepro-
speroval a byl v roce 1928 odkoupen
státem pro armádu a přeměněn na Au-
tozbrojovku. Z dalších menších provozů
ve městě si připomeneme z r. 1921 výro-
bu umělých hnojiv a krmiv firmu Topič
a Nebuželský, z r. 1920 také továrnu na
polévkové koření zn. Jenta, ta byla v ro-
ce 1952 přebudována na velkopodnik pe-
kárenský.

V roce 1927 dokončilo město stavbu
vodní elektrárny, tj. nového betonového
mostu, zdymadla a vodní elektrárny. Se
stavbou započala firma Kapsa a Müller
dle projektu pardubického arch. Fr. Roi-
tha již v roce 1920, kolaudace se uskuteč-
nila 18. 7. 1927. Stavba byla vyhlášena
býv. ONV Pardubice ze dne 21. 12. 1987
technickou památkou.

Po „sametové revoluci“ byl přechod-
ně výrobní potenciál ve městě pozname-
nán především rozpadem podniku Tes-
la (3000 zaměstnanců), avšak postupně
daly porevoluční změny možnost uplat-
nění i novým podnikatelským aktivitám.

V současné době je dominantním zaměst-
navatelem ve městě firma Kiekert se sil-
ným zahraničním zázemím. Firma vyrábí
centrální zámky aut pro větší část Evro-
py. Současná výstavba nové haly umož-
ní další pracovní příležitosti pro občany
Přeloučska. Významné renomé si získá-
vá další přeloučský závod SVOZ, který pro-
vádí přestavbu bezpečnostních vozidel
pro banky a politické osobnosti.

Z dalších nových provozoven si při-
pomeneme: MPH Medical Devices (výr.
materiálu pro zdravot. potřeby), dále pro-
vozovnu BETA (výroba betonových výrob-
ků - zámková dlažba apod.).

Město Přelouč se může pochlubit i řa-
dou svých významných rodáků. Jsou to
např. František Flos, býv. okr. školní in-
spektor, autor dobrodružné a naučné li-
teratury pro mládež. Tůma (Tomáš) Pře-
loučský, první biskup jednoty bratrské,
Jan Dítě - městský správce a čestný ob-
čan města, akademik MUDr. Jiří Diviš, vy-
nikající chirurg, který provedl první trans-
fúzi krve v ČSR, dále František Filipovský,
divadelní a filmový herec, vynikající da-
bér (jeho otec byl v Přelouči ředitelem ků-
ru a hudebním skladatelem). Toto město
je rovněž rodným místem známých aka-
demických malířů - např. František Brun-
ner - Dvořák, František Emler, Miroslav
Brotánek a Jindřich Mahelka, dále oper-
ní pěvkyně Jindřišky Rettigové, dcery
M.D. Rettigové, jakož i známých cesto-
vatelů bratrů Aloise a Josefa Topičových,
své mládí zde prožila i národní umělky-
ně Jiřina Petrovická.

V Přelouči se pořádá s mnohaletou
tradicí několik kulturních a sportovních
akcí. Např. od r. 1957 se zde každoročně
koná Celostátní žákovský turnaj v kopa-
né s mezinárodní účastí, od roku 1994
udílení cen Františka Filipovského za nej-
lepší filmový a televizní dabing.

Na závěr nelze nevzpomenout výstav-
bu silničního nadjezdu nad železničním
koridorem, který nahradil bývalý želez-
niční přejezd silnicí I. třídy, kde přišlo
v minulosti o život několik osob. Výstav-
ba nového nadjezdu přispívá nejen k ply-
nulosti, ale především bezpečnosti dopra-
vy v našem městě. Slavnostní otevření
se uskutečnilo dne 16. 8. 2004.

Rovněž zprovoznění kruhové křižo-
vatky na Sokolovském náměstí v r. 2005
přispělo k bezpečnému průjezdu městem.

Lze s určitostí potvrdit, že každý ná-
vštěvník tohoto města zde nalezne pro
sebe řadu zajímavostí.

František Hollmann
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Pohledy do historie Přelouče

V minulém čísle jsme otiskli článek ULICE TŮMY PŘELOUČSKÉHO. Bohužel nám vypadlo jméno autora. Tento
článek psala Marcela Danihelková. Tímto se čtenářům i paní Danihelkové omlouváme.

SYMBOL TVŮRČÍ SÍLY „ČESKÉHO DUCHA“
- BRATRANCI VEVERKOVI

Když v roce 1849 v příznačném ústraní v Přelouči zemřel František Veverka nikdo nepředvídal, že se
zhruba za tři století stane spolu se svým bratrancem Václavem symbolem tvůrčí velikosti a síly „českého du-
cha“, a že jeho spojitost s Přeloučí bude využita k posílení národního sebevědomí nejen místních obyvatel,
ale celé oblasti.

Tehdy v roce 1849 ve městě nikdo netušil, že je-
jich spoluobčanem je člověk, který v roce 1827, když
hospodařil na rodné usedlosti v Rybitví, zrealizoval spo-
lu se svým bratrancem - kovářem Václavem Veverkou
nápad zdokonalit doposud užívaný typ pluhu a zkom-
binováním radlice se speciálně válcovitě tvarovanou
odhrnovačkou do jednoho tělesa. Zdokonalené oradlo
(tzv. „ruchadlo“) se pro své praktické výhody mezi ze-
mědělci spontánně šířilo, ale o nějaké autorizaci se
v případě prostého poddaného v té době neuvažova-
lo. Oba autoři ze svého nápadu zvláštní prospěch ne-
měli a jen s obtížemi zabezpečovali základní potřeby
svých rodin.

Osudy bratranců Veverkových nebyly příznivé a ja-
koby se promítly i do osudu jejich vynálezu. „Veverče“,
tak se říkalo mezi místními lidmi ruchadlu bratranců
Veverkových - Františka (3. 8. 1799-12. 2. 1849) a Vác-
lava (13. 4. 1796-23. 2. 1849), přišlo v pravý čas. Doba
byla ve znamení převratných vynálezů, řádkových se-
cích strojů, mlátiček…

František byl kolářem a Václav kovářem. Oba měli
pozemky, které obdělávali. František převzal otcovský
grunt v Rybitví u Pardubic č. p. l. Ve stejné vesnici zdě-
dil Václav po otci kovárnu. Osamostatnili se zhruba sou-
časně - v roce 1822.

František měl technické nadání - sestrojil si např.
fukar, rozuměl mlýnským strojům a dovedl opravit i hodinky. Svůj nápad zdokonalit a vylepšit hák, jímž se
v kraji dosud oralo realizovali dlouho. Dlouho hledali správný tvar ruchadla - nejvíce se při tom nadřel Vác-
lav - jeho výrobce. Snaha bratranců nezůstala utajena sousedům, kteří přihlíželi, když Veverkové za kovárnou
ruchadlo zkoušeli. Je prokázáno, že v roce 1827 byla už snaha obou bratranců zcela určitě korunována úspě-
chem - v tomto roce se v Libčanech ruchadlem již oralo.

Ruchadlo svým vynálezcům nepřineslo zbohatnutí a ani osobní osudy bratranců Veverkových nebyly příliš
š|astné. Rybitví, jež jim bylo domovem, kde vymysleli a stvořili ruchadlo, jim nepřálo a nesvědčilo. Rybitví ne-
bylo nijak velkou obcí - mělo osm velkých usedlostí, 6 chalup a pět domkářů, v roce 1843 zde žilo 173 obyva-
tel. Správcem panství byl v té době zámek v Pardubicích. Zde žádal i František Veverka o souhlas k sňatku,
protože ani on, ani jeho nastávající nebyli ještě plnoletí. Od svatebního obřadu v Osicích, kde jako regen-
schori působil učitel Dominik Škroup,otec hudebního skladatele Františka Škroupa, se mladý František musel
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vrátit, protože povolení k sňatku zapomněl v Rybitví. Na koni uháněl zpět domů a svatebčané na něj zatím
čekali půl dne v kostele. Z dalších záznamů na pardubickém zámku vyplývá, že se svojí druhou manželkou
byl František v rozepři a vypořádání a usmíření mezi nimi muselo proběhnout úřední cestou. František Ve-
verka opustil v roce 1844 Rybitví, prodal rodný grunt, nebo| se dostal do dluhů. Začal hospodařit na chalup-
nické usedlosti čp. 13 ve Břehách u Přelouče. Po požáru v roce 1847 již neměl prostředky a sílu hospodářství
opravovat. Proto jej konec života zastihl v Přelouči, kde nalezl bydlení v podnájmu. Václavův osud byl podob-
ný. I on se z Rybitví odstěhoval, také vyhořel, byl též dvakrát ženat a ani on své děti nedochoval k dospělos-
ti. Svého bratrance přežil o pouhých 11 dní.

Přestože se ruchadlo hned velmi rychle rozšířilo
v okolí díky místním kovářům, kteří jej nestačili vy-
rábět. Autorství však bylo Veverkům neustále odpírá-
no. Bratranci svůj vynález zcela nezištně předávali dál.
Nepokusili se získat privilegium podle císařského pa-
tentu Františka I. z 8. prosince1820 - možná, že o této
možnosti vůbec nevěděli. Svoje ruchadlo neposlali ani
na výstavu pořádanou v Praze 1828. Na hospodářské
výstavě v Praze v roce 1832 se však již ruchadlo obje-
vilo, ale pod zcela jiným označením: Kainzpflug. Po-
jmenoval si je po sobě Jan Kainz, hospodářský úřed-
ník z Choltic, jenž si ho nechal zhotovit u místního
kováře a koláře. Tomu, aby si ruchadlo přisvojil, věno-
val značné úsilí, protože pochopil, že se jedná o vyná-
lez mimořádného významu.

Nastalo mnohaleté úsilí o uznání autorství bratran-
ců Veverkových. Jedním z těch, kdo za ně bojovali byl
básník, novinář a vlastenec J. J. Langer. Dalším byl
J. Lhotský, profesor bohosloveckého ústavu v Hradci
Králové. Pana K. Porcházku - redaktora Hospodářských
novin, přišla obhajoba prvenství bratranců draho: byl
za ni propuštěn z místa. Až F. F. Sovovi, jednateli Hos-
podářského spolku v Pardubicích, se podařilo v roce
1883 mnohaletou obhajobu uzavřít.

Ruchadlo zatím úspěšně vyráběl někdo jiný. Praž-
ská firma B. Weisse jej prodávala pod názvem Bohu-
mil. Berlínská továrna H. F. Eckerta jej zemědělcům začala dodávat v roce 1846, vyvážela i do ciziny a zalo-
žila na něm svoji slávu.

František Veverka byl pohřben na Svatém poli, když se po letech vzpomenulo jeho zásluh pro pokrok v ze-
mědělství, nikdo již nevěděl, kde se jeho hrob nachází. Pamětní deska z bílého mramoru s vyzlaceným ná-
pisem, pořízená Hospodářským spolkem pro okresy pardubice, Holice, Přelouč, byla zasazena v červnu roku
1885 do vnější strany severní věže svatopolského kostela v Přelouči. Obdobnou pamětní desku nechal zasa-
dit spolek také so stěny kostela ve Dříteči, u něhož byl pochován Václav Veverka.

Na vynálezce ruchadla Františka Veverku město Přelouč vzpomíná také malým „pomníčkem“, na němž je
umístěno ruchadlo - stojí na Svatém poli v Přelouči. Na pamě| bratranců Veverkových byl postaven v roce
1883 v Pardubicích památník od sochaře J. Strahovského. 

Marcela Danihelková

Vynález bratranců Veverkových měl velkou krájecí radlici prohnutého tvaru, téměř čtverhrannou s protaže-
ným spodním rohem a stočenou vpravo, která současně krájela,drobila i obracela. Hloubka orby se seřizo-
vala na hřídeli, která byla spojená s osou kol pluhu. Ruchadlo dobře rozrušovalo, zvedalo a mísilo celou
vrstvu ornice.

Použitá literatura: Pardubické podobizny, Hélios 1995, Mgr. Jan Tetřev, PhDr. Hana Vincenciová - Dějiny měs-
ta Přelouče díl III.
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Za vzorné a laskavé ošetřování pana Josefa Čapka z Újezda děkuje paní Anně Kulakovské a její agentuře domácí péče
rodina Čapkova
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Společenská kronika !

NARODILI SE:
Laura Aisová
ul. Nad Krétou

Daniel Krupka
nám. 17. listopadu

Kryštof Mareš 
ul. Obránců míru

Matěj Sobotka
ul. Pardubická 

Hana Škodová
nám. 17. listopadu

Karolína Zimová
ul. Smetanova

JUBILANTI:
Helena Breberová 75 let
ul. Pardubická

Oldřich Dušek 75 let
ul. Popova

Marie Moravcová 75 let
Lohenice 

Věra Kadlecová 75 let
ul. Smetanova

Josef Krejčík 75 let
ul. Vrchlického

Jarmila Kreplová 75 let
ul. Obránců míru

Olga Štovíčková 75 let
ul. Riegrova

Marie Tichá 75 let
ul. Pardubická

Miroslav Brebera 80 let
ul. Pardubická 

Jiřina Dostálová 80 let
ul. K. Čapka

Vladimír Dušek 80 let
ul. K. Čapka

Augustin Makeš 80 let

Zdeňka Prokopová 80 let
ul. Vrchlického

Jaroslava Stráníková 80 let

Ludmila Bachurová 85 let
Mělice

Jindřich Klimeš 85 let
ul. Libušina

Ludmila Kratochvílová 85 let
ul. Mánesova

Zdena Krupičková 85 let
Tupesy

Eliška Malá 89 let
nám. 17. listopadu

Jaroslav Foršt 92 let
ul. Hradecká

Aloisie Haladová 93 let
ul. Pionýrů

Anna Poláková 94 let
ul. K.Čapka

Vladimír Bělka 95 let
Vratislavské nám.

Ludvík Čurda 96 let
nám. 17. listopadu

ZLATÁ SVATBA:
Marie a Ladislav Líbalovi ul. Tyršova

SŇATKY:
5. 5. Rudolf Ramík + Irena Maisnerová
1. 6. Zbyněk Brabec + Jitka Hynková
1. 6. Adam Vápeník + Petra Vacková
2. 6. Tomáš Jadrníček + Petra Suchánková
2. 6. Miloslav Hlad + Libuše Kombercová
9. 6. Vladimír Žižka + Soňa Šprachtová

15. 6. Robert Almási + Jana Ružičková
30. 6. Roman Pekárek + Veronika Turková
7. 7. Josef Žák + Pavla Linhartová
7. 7. Radim Studénka + Pavlína Václavková
7. 7. Tomáš Kubát + Marcela Káňová
7. 7. Pavel Jelínek + Ludvíčková Denisa

21. 7. Roman Forst + Veronika Vašutová

PŘELOUČÁCI
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Kulturní služby města Přelouče
ZÁŘÍ 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

1. září TAJNOSTI
sobota ČR-Julie má úspěšného a pohledného manžela, zdravou a chyt-
18.30 hod. rou dceru, práci, oddaného milence a teA dokonce i nový dům,

kam se rodina přestěhovala. Pod spokojeným povrchem se skrý-
vá mnoho tajemství, která nebude možno skrývat donekonečna.

97 minut 50 Kč     mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

2. září PŘEDTUCHA
neděle USA-Linda má nádherný dům, milujícího manžela a dvě roz-
18.30 hod. košné dcerky. Její život je perfektní až do chvíle, kdy dostane

zprávu, že její muž Jim zemřel při automobilové nehodě. Pro
oddanou manželku je to to nejhorší, co si dokázala představit.

93 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

7. září BESTIÁŘ
pátek ČR-film režisérky Ireny Pavláskové na motivy bestselleru 
21.00 hod. Barbary Nesvadbové. Danica Jurčová, Karel Roden a Marek

Vašut v hlavních rolích. Příběh mladé ženy, jejíž život proni-
kavým způsobem změní vztah se záhadným mužem.

113 minut 50 Kč     mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

8. září VRATNÉ LAHVE
sobota ČR-aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení. Hrdinou
17.00 hod. Vratných lahví je bývalý učitel Josef Tkaloun. Definitivně se

rozhodl opustit žáky, ale rozhodně se nehodlá smířit s pozicí
důchodce, trávícího čas na lavičce v parku... Láme rekordy
v návštěvnosti a kdo viděl, chce jej navštívit znovu.

100 minut 65 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

9. září BAREVNÝ ZÁVOJ
neděle Čína/USA-nejdelší cesta může vést mezi dvěma srdci. „Myšlen-
18.30 hod. ka života ve světě svázaném přísnými pravidly je stále aktuální.

Na dvou lidech, kteří nalézají pokoru a učí se odpouštět jeden
druhému, je něco dojemného...“ Edward Norton

125 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

11. září HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
úterý USA- Harry Potter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého
16.30 hod. ročníku školy čar a kouzel. Tam však zjistí, že většina členů

kouzelnické komunity věří, že jeho nedávné setkání s Lordem
Voldemortem je obyčejný výmysl, čímž je zásadně zpochybně-
na Harryho důvěryhodnost.

138 minut 55 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

14. září LEDNÍ MEDVÍDEK: TAJEMNÝ OSTROV
pátek Německo-Nová dobrodružství ledního medvídka Larse. Tajem-
18.30 hod. ný ostrov čeká právě na vás! Lední medvídek Lars cestuje se

svými přáteli a v tropickém ráji se setkají s legračními zvířát-
ky jako jsou krabi, želvy nebo pestří ptáci. 

80 minut animovaný mládeži přístupný

15. září SMRTONOSNÁ PAST 4.0
sobota USA-přepadení při oslavách Dne nezávislosti. Útočník využívá
18.30 hod. nejmodernější technologie, aby napáchal co největší škody

a uvrhl zemi do chaosu. Jeho plán však má jednu trhlinu. Ne-
počítá s tím, že existuje John McClane (Bruce Willis), který je
v proklatě dobré formě. 

128 minut 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

16. září PROKLETÍ DOMU SLUNEČNIC
neděle USA- je prokázáno, že děti jsou k paranormálním jevům víc 
18.30 hod. vnímavé než dospělí. A snaží se nás varovat! Na farmě Solo-

monových není nic takové, jak se zdá. Co udeří v noci, obje-
ví se i ve dne. Opuštěné místo je přímo rájem pro teror. Pro-
roci zkázy jsou však bohužel podceňováni.

84 minut 60 Kč mládeži do 12let nevhodný

OD PÁTKU 21. 9. KINO PROMÍTÁ O HODINU DŘÍVE,
V 17.30 NEBO VE 20.00 HODIN

21. září EDITH PIAF
pátek ČR/FR/UK- od dětství až po léta slávy, od triumfu k zoufalství,
20.00 hod. z Belleville do New Yorku… Neobyčejný život Edith Piaf. Sku-

tečný příběh o jejím neuvěřitelném osudu nabízí pohled do
duše zpěvačky a srdce ženy.

140 minut 50 Kč mládeži do 15let nepřístupný

22. září DOKONALÝ TRIK
sobota Velká Británie/USA-slib, zvrat, dokonalý trik: jak z filmu udě-
17.30 hod. lat kouzelnický trik a obráceně. Nevěřte kouzelníkům! Snaží se

vás oklamat. Zeptejte se raději malého chlapce, jak to proběhlo
doopravdy. Svět mystiky a kouzel je přitažlivý skoro pro všechny.

135 minut 30 Kč     mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

23. září SHREK TŘETÍ
neděle USA-Za normálních okolností by manželé Shrekovi po odstra-
16.30 hod. nění Kmotřičky víly a jejího Krasoně ve druhém pokračování

animované komedie Shrek žili šrastně až do smrti. Protože se
stali protagonisty nejúspěšnějšího animovaného filmu všech
dob, nemají na pohodu nárok.

93 minut 40 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

28. září JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO NASAZENÍ
pátek Velká Británie-Zapomeňte na všechny komedie z policejního
20.00 hod. prostředí, které jste doposud viděli. Jednotka příliš rychlého

nasazení se od nich liší asi tak, jako se rozkošná zombie z ko-
medie Soumrak mrtvých liší od svých žánrových konkurentů. 

121 minut 50 Kč mládeži do 15let nepřístupný

29. září KRVAVÝ DIAMANT
sobota USA-pašerák diamantů (Leonardo DiCaprio) a prostý rybář
17.30 hod. (Djimon Hounsou) se octnou uprostřed ohně občanské vál-

ky. Spojí své síly v zoufalé misi: znovu získat vzácný růžový di-
amant nevyčíslitelné hodnoty a zachránit rybářova syna, kte-
rého rebelové odvlekli a naučili zabíjet.

138 minut 30 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

30. září JAK JÍST SMAŽENÉ ŽÍŽALY
neděle USA-žížaly? Jedině smažené! Hned první den ve škole se jede-
16.30 hod. náctiletý Billy dostane do konfliktu se školním rváčem. Přijme

výzvu SNÍST 10 ŽÍŽAL ZA JEDEN DEN! A vy jste si mysleli,
že zelenina je odporná! 

80 minut mluveno česky mládeži přístupný

5. říjen NOVÝ SVĚT 
pátek USA-objeven a změněn navždy. Příběh natočený podle skuteč-
17.30 hod. ných událostí zachycuje vztah impulzivní indiánky Pocahontas

(Q'orianka Kilcher) a anglického kapitána Johna Smithe (Colin
Farrell), který rozpoutá válku dvou světů o nový národ.

130 minut 30 Kč     mluveno česky mládeži přístupný

6. říjen SKRYTÁ IDENTITA
sobota USA-tajný policista Billy Costigan (L. D. Caprio) je pověřen
17.30 hod. úkolem infiltrovat zločineckou sír, které předsedá boss Cos-

tello (J. Nicholson). Billy si brzy získá Costellovu důvěru, ale...
152 minut 30 Kč     mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

7. říjen SIMPSONOVI VE FILMU
neděle USA- jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů se konečně
16.30 hod. dočkal prvního celovečerního filmového zpracování. Populár-

ní rodinka Simpsonových ze Springfieldu bude tentokrát čelit
globálním výzvám a Homer provede nejhorší věc svého života. 

88 minut 30 Kč     mluveno česky mládeži přístupný
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NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
TURNBULL, Stephen Richard
Samuraj: příběh vznešených japonských
válečníků. Praha: Metafora, 2006.
lékařství
FREJ, David
Ájurvéda: medicína zdraví a dlouhově-
kosti v praxi českého lékaře. 
Praha: Eminent, 2007.

HAŠKOVCOVÁ, Helena
Thanatologie: nauka o umírání a smrti.
Praha: Galén, 2000.
geografie, vlastivěda
BOUKAL, Tomáš
Torava: lovci severozápadní Sibiře, příro-
da a lidé. Praha: Dauphin, 2003.

VOKOLEK, Tomáš
Exily a úkryty v české krajině. 
Praha: Garamond, 2006.

životopisy, vzpomínky
NOVOTNÝ, Karel
Člověk Edvard Beneš. Praha: Dita, 2006.

CZERNIN, Monika
Žila jsem příliš krátce: život hraběnky
Nory Kinské. Brno: Moba, 2007.

BÍLKOVÁ, Eva
Okolo Řáholce: povídání o Jičíně, Václa-
vu Čtvrtkovi a jeho díle. 
Jičín: Městská knihovna, 2006.

KRÁSNÁ LITERATURA
FULGHUM, Robert
Co jsem to proboha udělal?: úvahy a po-
vídky. Praha: Argo, 2007.

MURAKAMI, Haruki
Kafka na pobřeží. Praha: Odeon, 2006.

WALTARI, Mika
Tanec na hrobech: román z dob sněmu
v Porvoo. Havlíčkův Brod: Hejkal, 2007.

DUTKA, Edgar
Slečno, ras přichází. Praha: Prostor, 2004.

KLÍMA, Ivan
Miláčkové chřestýši a jiné ženské horory.
Praha: Academia, 2007.

KUBÁTOVÁ, Marie
Haraburdí, aneb, Jak se líhnou knížky.
Praha: Sláfka, 2007.

PITHARTOVÁ, Drahomíra
Malá cvičení v bezohlednosti. 
Praha: Torst, 2007.

PRO MLÁDEŽ
LINDGREN, Astrid
Dráček s červenýma očima. 
Praha: Albatros, 2007.

HEMME, Heinrich
Kolumbovo vejce a jiné záludné hříčky:
matematika pro všechny! 
Praha: Albatros, 2007.      pracovnice MK

9 / 2007 23

Kultura !

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Pardubické občanské sdružení Most pro lidská práva již
řadu let pomáhá cizincům, kteří si zvolili naši zemi jako svůj
nový domov. Letos v létě otevřelo dva projekty podpořené gran-
ty Evropského hospodářského prostoru a Norska. Protože se
mohou týkat i vašich sousedů, seznamujeme vás s nimi.

Myšlenkou projektu „Dobrý den, sousede!“ je to, aby se lidé
v místě seznámili, aby dokázali narušit neviditelnou stěnu lhostej-
nosti a vyjít si vzájemně vstříc ze dvou světů - ze světa člověka,
který je v Česku odmalička doma a ze světa člověka, který do
České republiky přišel žít nový život, a žije ve svém vlastním uza-
vřeném světě. Takový člověk nemůže jen tak zazvonit u svých sou-
sedů a říci jim - „jsem váš soused a moc rád bych se s vámi se-
známil!“ Jednak se ostýchá, jednak často nemluví česky tak dobře,
aby si nemysleli, že je chce nedejbože přepadnout. Hlavně však
neví, zda by ho vůbec přijali. Kdyby mu tak někdo pomohl... Jak
tedy bude projekt vypadat? Na ploše východních Čech, v Pardu-
bickém, ale i v Královéhradeckém kraji, má sdružení pět mode-
rátorek. Své sousedy navštíví cizinci v jejich doprovodu. Co bude
návštěva v praxi obnášet? Projekt počítá s využitím tradičního
českého předsvatebního zvyku rozdávání košíčků se svatebními
koláčky. Místo nich ovšem najdou sousedé v košíčcích drobné dár-
ky nebo etnické pečivo. Pokud tedy moderátorka s cizincem či
jeho rodinou zazvoní u vašich dveří, vězte, že ti lidé přicházejí
v míru. Fotografie ze setkání budou využity v místním tisku. To pro-
to, aby i ostatní sousedé věděli, že ten Ukrajinec (Srb, Vietnamec,
Australan nebo Eskymák) není žádné UFO, ale člověk, která má
podobné starosti i radosti jako oni. Že to je málo? Ale kdež! K to-
mu, aby se protrhla přehrada, stačí na začátku docela malá prask-
linka. Když se sousedé druhý den potkají na ulici, prasklina v pře-

hradě vzájemné nedůvěry se třeba zvětší. A když to takhle půjde
dál, za čas docela zmizí. A o to jde. 

Druhý projekt Mostu pro lidská práva míří k Ukrajincům, jichž
je z celkového počtu cizinců u nás hned po Slovácích nejvíce,
a k Vietnamcům. Projekt „Mobilní poradny pro cizince“ se obra-
cí k Ukrajincům proto, že často neznají svoje práva a jsou hrubě
zneužíváni, k Vietnamcům z toho důvodu, že mnohdy nevědí, jak
správně vést účetnictví, aby neměli problémy s finančním úřadem.
Věřte, že nevůle je na vině jen v malém procentu případů. Nezna-
lost jazyka a právního prostředí se podepisuje na vysokých sank-
cích, z nichž jsou neš|astní jak dotčení cizinci, tak i státní orgán.

Mostu pro lidská práva jde o to, aby cizinci u nás nebyli dis-
kriminováni, cítili se u nás dobře, aby ale zároveň plně respek-
tovali tuzemské právo a rozuměli mu. Poradna organizace je
v Pardubicích. Odtud je ovšem do řady míst v kraji, kde cizinci
žijí a pracují, daleko. Proto MLP vytváří mobilní poradenská stře-
diska, která budou pravidelně obsluhována. V Litomyšli a ve Svi-
tavách se již mohou cizinci se svými problémy obrátit na pracov-
níky organizace, kteří do těchto měst pravidelně dojíždějí. Nyní
organizuje Most pro lidská práva poradenské středisko pro ci-
zince v Přelouči, aby také zde byly jeho služby pro cizince snad-
no dostupné. Cizinci jsou lidé jako my. Mají podobné radosti i sta-
rosti, ale nemají zde obvykle příbuzné. Těmi jsme tak trochu my
všichni. Máte ve svém okolí cizince či cizineckou rodinu, která
je izolovaná? Rádi byste se s ní seznámili, poskytli jí pomoc?
V Mostu pro lidská práva se těší na to, že napíšete či zavoláte.

(md)
Kontakt: Most pro lidská práva, Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice,

info@mostlp.org, tel. 774 412 174; 774 412 164

Chceme žít s cizinci jako se svými dobrými sousedy
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Velmi čilý oddíl
sokolské všestrannosti

je cvičení RODIČE S DĚTMI
Mnoho maminek využívá možnosti

přijít si zacvičit do sokolovny se svými
malými dětmi, takže tento oddíl se velmi
rozrostl a cvičí v dopoledních i odpoled-
ních hodinách, jak to komu vyhovuje. Na
některé akce se ale sejdou společně. Na
besedu týkající se dopravní problemati-
ky si pozvali pana Slavíka z městské po-
licie. Maminky se dozvěděly, jak mají
správně jezdit se svými dětmi na kole ne-
bo v autě. Ani děti se přitom nenudily.
Zahrály si na autíčka, která směla vjet do
tunelu na zelenou a na červenou muse-
la stát. Všem se to líbilo, a tak patří ještě
jednou panu Slavíkovi velký dík. 

Každoročně Sokol vypravuje v rámci
,,Dne dětí“ autobus do některé ZOO. Dě-
ti byly již v ZOO ve Dvoře Králové a Jihla-
vě. Letos se rodiče s dětmi vypravili za
zvířátky do ZOO v Praze. Výlet se vydařil,
děti byly nadšené a již se těší na příští
rok kam se podívají. Děti měly cestu zdar-
ma a rodiče za režijní cenu.

Poslední před prázdninová hodina by-
la zakončena různými soutěžemi o slad-
ké odměny.

Nový cvičební rok 2007/2008 zahájí-
me opět v září, cvičí se každé úterý dopo-
ledne od 9 hodin a odpoledne od 15 ho-
din. Díky patří za celoroční práci s dětmi
sestře M. Luňákové a H. Pacákové.

Těšíme se na shledanou v září v so-
kolovně. 

BLAHOPŘÁNÍ 

V červenci oslavili členové naší jed-
noty významná životní jubilea. 

Hádali byste bratru Miroslavu Brebe-
rovi 80 let? Když slavil sedmdesátiny, tak
mu to nikdo z nás nevěřil a nyní se nám
zdá, že je pořád stejný - činorodý, ener-
gický, obětavý, co si vezme jednou do
hlavy, tak prosadí. A cvičí. Vždycky říká,
že ten příští všesokolský slet bude ten
poslední, ale hned po něm na to naštěs-
tí zapomene. My jsme za to rádi, proto-
že bratr Brebera vždy byl a je stále hna-
cí silou veškerého dění v přeloučském

Sokole. Za svou dlouholetou činnost v so-
kolském hnutí mu byla u příležitosti ži-
votního jubilea Českou obci sokolskou
udělena stříbrná medaile.

Druhým oslavencem byl dlouholetý
náčelník jednoty bratr Zdeněk Vamberský,
kterému je letos 60 let. Českou obcí sokol-
skou mu byla za dobu působení v Soko-
le udělena bronzová medaile. I dnes má
ještě chu| se věnovat malým klukům, kte-
ří by se zajímali o základy gymnastiky.

Bylo také vzpomenuto na životní ju-
bileum nezapomenutelné zasloužilé cvi-
čitelky dětí sestry Oliny Š|ovíčkové, která
v červenci dovršila 75 let.

Všem jubilantům přejeme do dalších
let hodně zdraví, štěstí, lásky a životního
optimismu.

Cvičitelský sbor Sokola
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Ještě před začátkem prázdnin, v pá-
tek 22. června, proběhl v Pardubicích spo-
lečný losovací aktiv Pardubické a Králo-
véhradecké florbalové unie, což jsou po
reorganizaci nově vytvořené krajské or-
ganizace celostátní České florbalové unie,
která organizuje všechny florbalové sou-
těže v České republice. Přechodem na
krajské uspořádání jsou vytvořeny pod-
mínky jak pro snadnější přístup k růz-
ným finančním grantům, hlavně co se
mládežnických družstev týká, tak i pro
lepší orientovanost hráčů i diváků ve
struktuře soutěží. 

S reorganizací došlo k snížení celko-
vého počtu soutěží mužů ve vertikálním
směru, takže místo dosavadních 6 úrov-
ní bude od nové sezóny pouze 5 lig od
Fortuna extraligy až po jednotlivé kraj-
ské ligy. Prakticky to pro naše družstvo
mužů Orla Přelouč znamená, že došlo
k výraznému zkvalitnění soutěže, kterou
budeme od podzimu hrát. O to zajíma-
vější boje nás čekají. A protože v lize je
13 týmů, hraje se pouze dvoukolově, tj.
každý s každým dvakrát, a tedy se zvý-
ší i rozmanitost a pestrost jednotlivých
soupeřů. Navíc většina z nich je pro nás
velká neznámá, nebo| dosavadní uspo-
řádání nás vedlo za zápasy spíš na se-
ver, zatímco te� je většina týmů od vý-
chodu, kde se hrála dosud jiná divize
stejné úrovně. 

Vzhledem k výborným výkonům v mi-
nulé sezóně byly naši starší žáci zařa-
zeni vlivem reorganizace přímo do ligy
Pardubického a Královéhradeckého kra-
je. Pro naše družstvo to znamená, že bu-
deme hrát elitní soutěž z níž 2 družstva
z celkových 9 postupují přímo na celore-
publikové mistrovství České republiky,
kterým celá sezóna vyvrcholí v květnu
2008! Protože však pod námi je ještě
přebor starších žáků o 13 týmech, z li-
gy také 2 týmy sestupují! S každým tý-
mem se utkáme třikrát a je tedy zřejmé,
že to budou bitvy jako řemen. Doufej-
me, že naše omlazené družstvo se v lize
neztratí.

Mladší žáci budou hrát též ligu Par-
dubického a Královéhradeckého kraje,
vzhledem k menšímu počtu družstev to
je ale jediná soutěž pro tyto dva kraje.
Proto je rozdělena do 3. divizí, kdy s cel-
ky z naší divize se utkáme celkem 3x,
s ostatními pak jednou. V tabulce jsou
uvedeni pouze naši soupeři z divize.

A nyní již přehled našich soupeřů
pro nadcházející sezónu:

MUŽI
ASPV Holice
FBC Letohrad B
FBC Peaksport Litomyšl
FBC Piráti Sokol Chrudim
FBC REAST TJ Jablonné nad Orlicí
FBC Respect Heřmanův Městec
FbK Orlicko-Třebovsko
FTC Vysoké Mýto
Orel Přelouč
Sokol Fajtrs Pardubice E
Sokol Pardubice D
Supy Žamberk
TJ Sokol Choceň

STARŠÍ ŽÁCI
F.B.C. Nové Město n/M
FbK Orlicko-Třebovsko

FbK STRIX Hořice
FbK Svitavy
FTS Florbal Náchod 
Orel Přelouč
Sokol Pardubice
TJ Sokol Bodlinka Dobruška
ZŠ Strž TJ Sokol Dvůr Kr. n/L

MLADŠÍ ŽÁCI
FbK Orlicko-Třebovsko
FbK Svitavy
Orel Přelouč
Sokol Pardubice 
Sokol Pardubice B

Pro všechny členy našich družstev při-
pomínám, že veškeré informace ohled-
ně tréninků apod. najdou na nástěnkách
našeho oddílu, či se je přímo dovědí na
telefonním čísle: 732 610 593.  

Mirek Kumstýř
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Vá�ení spoluobèané, obracíme se na vás
s výzvou o pøispìní na vybudování jezdecké
sochy prvního èeskoslovenského prezidenta
Tomáše Garrigua Masaryka, která by stála
pøed Muzeem T. G. Masaryka v Lánech.

Idea postavení jezdecké sochy T. G. Masaryka
v Lánech existovala ji� v dobì první republiky,
vzniklo i nìkolik sbírek, bohu�el tyto snahy pøe-
rušil nástup fašismu a pozdìji období totality.
Pøedevším díky vašemu pøíspìvku mù�e být idea
jezdeckého pomníku v Lánech koneènì naplnìna.

Kontakt a více informací:
www.muzeumtgm.cz
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, Zámecká 197, 270 61 Lány
tel.: 313 502 608; 731 449 322, e-mail: lany@muzeumtgm.cz

Vaše pøíspìvky mù�ete zasílat na úèet:
214 348 774 / 0300

Pøispìt mù�ete také do zapeèetìné pokladny
umístìné v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech.

Darovat jakoukoli finanèní èástku lze také
formou sbìrací listiny, kterou si mù�ete vy-
�ádat v pokladnì muzea v Rakovníku, Lá-
nech, Novém Strašecí a Jesenici.



V době letních prázdnin, první týden
v srpnu, se opět konalo soustředění od-
dílu aikijujutsu v Cholticích. Stalo se již
samozřejmostí, že se toho pravidelného
soustředění účastní také žáci oddílu aiki-
jujutsu ze Sokola Benátky nad Jizerou.
Letos se nás sešlo více jak 40 aktivních
účastníků ve věkovém rozmezí 4 až 50
let. Nad všemi žáky měl dohled sensie
Vlastimil Bibr, jako hlavní trenér a dal-
ší trenéři ve složení - sensei Mgr. Viktor
Brebera, Martin Karabec, Radek Šípek
a trenér oddílu Benátek n. J., sensei Ru-
dolf Krabs. 

Pro děti, ale i starší žáky byl připra-
ven zajímavý a rozmanitý program. Uby-
tování i cvičení bylo zajištěno v budově
základní školy a jeho dvou tělocvičnách.
Každý den začínal v 7.00 hod. budíčkem
a výběhem do blízké obory. Nádherná
příroda obory se ostatně stává každý rok
útočištěm pro hry ve dne i v noci, cviče-
ní a také odpočinek. Organizaci měl jako
vždy pod palcem M. Karabec. Jeho úko-
lem byl časový harmonogram a jedno
z nejdůležitějších, čímž je jídlo. Za tuto
nemalou starost mu všichni děkujeme.

Každý den byl ve znamení jiného
druhu cvičení. Prvním dnem, kdy se již
aktivně cvičilo bylo pondělí. Program byl
zaměřen na všeobecný rozvoj schopnos-
tí a dovedností. Součastně se v této fá-
zi mohli trenéři přesvědčit o aktuální tré-
novanosti svěřenců. Jak je vidět z foto-
grafie, nebylo to pouze cvičení bojových
sportů, ale také různých druhů gymna-
stik, které jsou vhodné pro celkový roz-
voj cvičenců.

Druhý den to již bylo opakování zá-
kladních pohybů a technik aikijujutsu
a sebeobrany. Ve středu se o dopolední
program postaral tréninkem náš pravi-
delný host - sensei Mgr. Igor Ročín. Ten si
připravil více jak dvouhodinový trénink
kontaktního karate. Myslím že ho větši-
na cvičících přijala velmi dobře, i když
na některých starších žácích zanechal
viditelné stopy ve formě nemalých mod-
řin. Ve čtvrtek se pro změnu zvolnilo tem-
po a o zpestření pocházející z Číny se
postaral sensei Miloslav Vlk, který před-
stavil tai-chi. Nejenom že vedl praktická
cvičení (posléze každý den a to i indivi-
duálně), ale velmi poutavě zvídavé žáky
zasvětil do teorie a historie tohoto druhu
zdravotního a bojového umění. Na čtvr-
tek večer byla také připravena noční hra,
kterou již mnoho těch menší svěřenců
s jistými obavami očekávalo. Kdo zná
Choltickou oboru ví, o čem je řeč. Obrov-
ské stromy, rybníky plné ukřičené vod-
ní fauny, lesní zvěř, ztrouchnivělé stromy

a další nástrahy, které ve hře stínů vypa-
dají jako cokoliv. A tudíž představa těch
nejmenších šestiletých, že mají projít tu-
to stezku ve dvojici (nejhůře ve trojici),
po jedenácté hodině večer, pouze s ba-
terkou je jasná. Pro žáky byla připrave-
na stezka odvahy v délce cca 1 km a by-
la lemována různými nástrahami. Jako
vždy ovšem musíme všechny pochválit,
že nikdo stezku nevzdal, a i když s jis-
tými obtížemi a někdy i slzami a výkřiky
všichni ve zdraví dorazili do cíle k tábo-
rovému ohni. Pátek a sobota již byli dny,
které se prvotně nevěnovali pouze aiki-
jujutsu, ale dalším spíše odpočinkovým
cvičením. Tím byla například lukostřelba,
která se dětem vždy líbí. Soustředění jsme
ukončili v sobotu po posledním společ-
ném obědě.

Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kteří se aktivně podíleli na vedení
soustředění. Doufejme, že se v příštím
roce opět sejdeme se všemi žáky.

Mgr. Viktor Brebera
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