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8,- Kè

Pøítí èíslo: Dubnové èíslo Rotu vyjde v pátek 4. dubna 2008.
Uzávìrka pøítího èísla je 19. bøezna 2008.

Zprávy z radnice

!

Mìsto Pøelouè

zve vechny zájemce na veøejnou besedu se èleny
zastupitelstva a odborných komisí mìsta na téma:

Zavedení mìstské hromadné dopravy ve mìstì
a místních èástech
a

Dopravní obslunost Pertýnského
a Václavského námìstí v Pøelouèi
Beseda se uskuteèní v pondìlí dne 17. 3. 2008 od 16.00 hod.
ve velkém sále Obèanské zálony Pøelouè.
Na setkání s vámi se tìí

Irena Bureová, starostka

OBECNÍ ÚØAD TURKOVICE NABÍZÍ K PRODEJI

pozemkovou parcelu èíslo 162 o výmìøe 770 m2
+ stavební parcelu èíslo 4 o výmìøe 122 m2
- celkem 892 m2.
(parcela se nachází naproti obecnímu úøadu).
Prodejní cena 80,- Kè/m2.
obec.turkovice@worldonline.cz,
tel. spoj. 777 235 926, 724 062 014

Od 1. bøezna se budou zapisovat dìti
do 10 let do cestovního pasu rodièe.
Poplatek za zápis jednoho dítìte je Kè 50,(tento zápis se neprovádí na poèkání).

Doklady , které musí rodiè pøedloit:
§ rodný list dítìte
§ oddací list rodièù
§ rodné listy rodièù, pokud jim byl oddací
list vydán po 1. 7. 2001
§ rodné listy prarodièù, jsou-li rodièe
narozeni po 1. 1. 1954, pøípadnì jejich
oddací list
§ platný obèanský prùkaz, pøípadnì jejich
oddací list

Pokud si obèan podá po 1. bøeznu ádost
o cestovní pas a poádá o zápis dítìte
do cestovního pasu, je tento zápis
bez správního poplatku.

OBECNÍ ÚØAD TURKOVICE NABÍZÍ K PRONÁJMU

Pøelouèská poliklinika a.s.

Uzavøení nájemní smlouvy a provoz moný od 1. 3. 2008.

pøijme:

pohostinství v Turkovicích.
obec.turkovice@worldonline.cz,
tel. spoj. 777 235 926, 724 062 014

Inzerce

TAXI
PØELOUÈ

(
2 vozy
723 887 997
Tomá Pokorný

NONSTOP [

2

CESTOVNÍ PASY

RDG laboranta
i absolventa bez praxe
nástup moný ihned.
Nadstandardní pracovní podmínky,
plat dohodou.

Inzerce
Zubního lékaøe
i absolventa bez praxe
nástup moný ihned.

Nadstandardní pracovní podmínky,
plat dohodou.

Kontakt.:
vedoucí lékaø MUDr. Malina Lubo
tel.: 603 283 980

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

RADA MĚSTA PŘELOUČE
26. schůze rady města se uskutečnila dne 4. 2. 2008. Na této radě se doporučilo zastupitelstvu města schválit
Program prevence kriminality a bezpečnosti dopravy města Přelouče na rok
2008. Město bude žádat o poskytnutí
příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
z rozpočtu SFDI pro rok 2008 na akce:
nasvětlení přechodů pro chodce (ul. Pardubická - u pošty, na křižovatce s ul.
28. října, ul. Hradecká - u Václavského
nám.) a informační tabule ukazující rychlost vozidla (umístění pěti informačních
tabulí ukazujících rychlost vozidla). Dále radní schválili pronájem pozemků, prodloužení nájemní smlouvy, finanční příspěvky z fondu rady města.
Na radě města konané dne 18. 2. se
zastupitelstvu doporučilo schválit zave-

dení hromadné autobusové dopravy ve
městě a v místních částech. Městská autobusová doprava je službou nadstandardní, ale občané našeho města by ji
bezesporu uvítali. Její ztrátovost by byla
hrazena plně z rozpočtu města. Je zde
mnoho faktorů, proč MHD v Přelouči za-

vést: dlouhá docházková vzdálenost po
městě, nevyhovující autobusové spojení pro občany místních částí, vzrůstající
nedostatek parkovacích ploch ve městě, pozitivní dopad na životní prostředí
atd. V případě, že by tento záměr získal
většinovou podporu zastupitelů, byla by

!

na toto téma uspořádána veřejná beseda. Dále rada schválila vyvěšení tibetské vlajky na budově MěÚ dne 10. 3.
2008. Účast města v akci Vlajka pro Tibet má dlouholetou tradici, která vyjadřuje postoj k situaci v Tibetu. Letos si
světové společenství připomene 49. výročí povstání Tibebanů proti čínské okupaci ve Lhase, při kterém zemřelo 80 000
Tibebanů. Dalším bodem jednání bylo vyřazení koupaliště z majetku města. Koupaliště bylo vybudováno v šedesátých
letech minulého století na Slavíkových
ostrovech brigádnickou činností občanů. V osmdesátých letech byl jeho provoz ukončen z důvodu zhoršené kvality
vody. Od té doby probíhala jeho devastace, byly odstraňovány drobné stavby
(šatny, WC, oplocení) a bazén zarostl
náletovými dřevinami. V souvislosti s výstavbou labského plavebního stupně zakoupilo pozemky v roce 2006 Ředitelství vodních cest ČR. V současnosti má
koupaliště nulovou hodnotu a navíc se
ani nenachází na pozemcích města, proto rada souhlasila s vyřazením z městského majetku.

Trh práce
na Přeloučsku

Inzerce

Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 1. 2008 evidováno celkem
888 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci lednu tedy činila v této oblasti 6,13 %. K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.
Tetov (31,67 %), Holotín (16,67 %), Vápno (15,79 %), Litošice
(14,58 %), Hlavečník (12,73 %), Turkovice (12,70 %), Labské
Chrčice (12,5 %), Zdechovice (12,46 %), Přelovice (11,9 %), Pravy (10,81 %). Dále uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice (5,94 %), Choltice (5,79 %), Břehy (7,29 %). V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 5,14 %.
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
3,89 % s celkovým počtem 3752 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 3,75 %, Holicko 3,74 % a Přeloučsko 6,13 %.
Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 1. 2008 celkem
6015 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 0,6 uchazeče. Na Přeloučsku bylo k 31. 1. 2008 hlášeno na ÚP celkem 167 volných
pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem
5,3 uchazeče.
Michaela Hývlová
vedoucí pobočky
Kontakt:

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

Oddělení zprostředkování
- telefon: 466 958 827
Kontaktní místo státní sociální podpory - telefon: 466 953 516
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KDO:

Úřad práce Pardubice
Odbor státní sociální podpory,
kontaktní místo Chvaletice
U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice

CO:

Úřad práce Pardubice
Detašované pracoviště - Přelouč
Přelouč, K. H. Máchy 908

Poskytuje dávky státní sociální podpory:
Dávky závislé na příjmu: Přídavek na dítě
Sociální příplatek
Příspěvek na bydlení
Ostatní dávky: Rodičovský příspěvek
Porodné
Dávky pěstounské péče:
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Odměna pěstouna
Příspěvek při převzetí dítěte
Příspěvek při zakoupení motorového vozidla

KOMU:

Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, rozhodnutí o podpoře v nezaměstnanosti, informace
o možnostech zaměstnání a volných pracovních
místech, informace o poradenských službách ÚP.

Dávky jsou určeny na krytí nákladů na výživu a základní osobní potřeby dětí a rodin a dalším fyzickým osobám při některých dalších sociálních situacích.

KDE:

Všem věkovým kategoriím (po ukončení základní
školní docházky)

vestavba budovy Městského úřadu Chvaletice,
U Stadionu 237

KDY:

Pondělí a středa: 8-17, úterý a čtvrtek: 8-13

Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme vás poprvé informovali o komunitním
plánovaní v našem regionu. Dnes pokračujeme přehledem aktivit Úřadu práce a Okresní správy sociálního zabezpečení v této oblasti. Příště se budeme věnovat sociálním službám, které
poskytují příspěvkové a neziskové organizace občanům v nepříznivé sociální situaci.
Vaše dotazy a připomínky čekáme na adrese:
Květa Bocianová, Městský úřad Přelouč, odbor sociální,
tel.: 466 094 161, e-mail: kveta.bocianova@mestoprelouc.cz
Ludmila Hniličková, Městský úřad Chvaletice, sociální péče,
tel.: 466 768 463, e-mail: hnilickova@chvaletice.cz
KDO:

CO:

KOMU:
KDE:

Přelouč, K. H. Máchy 908

KDY:

Pondělí a středa: 8-17, úterý a čtvrtek 8-13
Pátek: 8-13 - pouze pro podání žádosti o zprostředkování

ZA KOLIK: Zdarma
KONTAKT: tel.: 466 985 037

KDO:

Okresní správa sociálního zabezpečení
Pardubice
530 02 Pardubice, U Stadionu 2729

CO:

Oddělení důchodového pojištění - příjem a sepisování žádostí o všechny typy důchodů (starobní,
vdovský a vdovecký, sirotčí, invalidní a částečný
invalidní důchod), informace o nárocích, výplatách
a o všem, co souvisí s důchody, sepisování žádostí
o odškodnění, přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění, rozhodnutí o době pojištění při
péči o osobu blízkou a při péči o dítě dlouhodobě
těžce zdravotně postižené, při péči otce o dítě do
4 let věku a při péči o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby
Oddělení nemocenského pojištění - výplata dávek
nemocenského pojištění zaměstnancům malých organizací (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), příjem
žádostí o prodloužení výplaty nemocenského po
vyčerpání podpůrčí doby, rozhodování o přiznání
dobrovolných dávek nemocenského pojištění, odstranění tvrdosti zákona, snížení nemocenského
při porušení léčebného režimu, sporných případech,
hlášení změny pobytu občana v době jeho pracovní neschopnosti, kterou povolil lékař, potvrzování pracovní neschopnosti, kterou ošetřující lékař
vystavil více jak 3 dny zpět, kontrola dodržování léčebného režimu
Oddělení OSVČ - evidence OSVČ, podávaní Přehledů o příjmech a výdajích, výplata dávek nemocen-

ZA KOLIK: Zdarma
KONTAKT: tel.: 466 958 827, fax: 466 955 432

KDO:

Úřad práce Pardubice
Odbor státní sociální podpory,
kontaktní místo Přelouč
K. H. Máchy 908, Přelouč

CO:

Poskytuje dávky státní sociální podpory:
Dávky závislé na příjmu: Přídavek na dítě
Sociální příplatek
Příspěvek na bydlení
Ostatní dávky: Rodičovský příspěvek
Porodné
Dávky pěstounské péče:
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Odměna pěstouna
Příspěvek při převzetí dítěte
Příspěvek při zakoupení motorového vozidla

KOMU:

Dávky jsou určeny na krytí nákladů na výživu a základní osobní potřeby dětí a rodin a dalším fyzickým osobám při některých dalších sociálních situacích.

KDE:

Budova Úřadu práce Přelouč, K. H. Máchy 908

KDY:

Pondělí a středa: 8-17, úterý a čtvrtek 8-13

ZA KOLIK: Zdarma
KONTAKT: tel.: 466 953 516, fax: 466 953 516

4

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice
ského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc
v mateřství), příjem žádostí o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro odvod záloh na pojistné
u OSVČ (snížení měsíčních plateb pojistného)
Na všech třech odděleních funguje kontaktní místo EU, zde podávají žádosti OSVČ a zaměstnavatelé pro své zaměstnance o vydání tiskopisů E 101
a dalších.
Odbor výběru pojistného - rozhodování o povolení nebo zrušení splátkování dluhu, rozhodování
o prominutí penále, právní zajištění pohledávek,
vystavování výkazů nedoplatků organizacím a MO,

!

vystavování potvrzení o bezdlužnosti organizace,
MO a OSVČ
KOMU:

všem věkovým kategoriím po splnění podmínek

KDE:

Okresní správa sociálního zabezpečení Pardubice
530 02 Pardubice, U Stadionu 2729

KDY:

pondělí až čtvrtek
pátek

od 8.00 do 17.00 hodin
od 8.00 do 14.00 hodin

ZA KOLIK: zdarma
KONTAKT: tel.: 466 742 111
fax: 466 742 200

Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu,
zpětný odběr elektrozařízení - místní části města Přelouče
Město Přelouč ve spolupráci s firmou SOP a.s. připravuje pro
místní části města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lhota,
Škudly, Mělice, Lohenice a Tupesy) svoz komunálního velkoobjemového a nebezpečného odpadu a svoz elektrozařízení pocházejícího z domácností v rámci zpětného odběru.
Velkoobjemový odpad: např. nábytek, matrace, linoleum, koberce, apod., dále pneumatiky
Nebezpečný odpad: autobaterie, oleje, barvy, pryskyřice, rozpouštědla, léky, suché články (monočlánky, baterie), apod.
Elektrozařízení z domácností v rámci zpětného odběru: lednice, televizory, pračky, elektrické sporáky, vysavače, žehličky,
apod.
Tento mobilní svoz se týká místních částí a bude probíhat podle následujícího harmonogramu:
Termín svozu:

sobota 22. března 2008

Svoz větví
místní části města Přelouče
Oznamujeme občanům místních částí města Přelouče (Klenovka, Štěpánov, Lhota, Škudly, Mělice, Lohenice
a Tupesy), že Technické služby města Přelouče provedou
svoz větví ořezaných ze stromů a keřů.
Svoz se uskuteční

v pondělí 7. dubna 2008
Větve je nutné na tento termín připravit před dům !

Svoz větví
město Přelouče
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické
služby města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze
stromů a keřů.
Svoz se uskuteční

v pondělí 14. dubna 2008
Větve je nutné na tento termín připravit před dům !

Svoz bioodpadu
pomocí plastových nádob:
po zimní přestávce poprvé v

16. týdnu 2008

Upozorňujeme občany, kteří jsou zapojeni do systému
svozu bioodpadu pomocí plastových nádob, že tento svoz
bude po zimní přestávce opět pokračovat, a to od 16. týdne
2008 (první svoz středa 16. dubna 2008) ve stejných svozových dnech jako v loňském roce.
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KOLIK VYPRODUKUJEME
DOMOVNÍHO ODPADU?

A v přepočtu na 1 občana:

Stejně jako v loňském roce přinášíme přehled druhů a množství vámi sebraných využitelných složek domovního odpadu ab
již formou sběrných nádob, prostřednictvím sběrných surovin
nebo formou sběru žáků v základních školách. Domovní odpad zahrnuje tyto složky komunálních odpadů: využitelný, nebezpečný, objemný, směsný. V následující tabulce je uveden
přehled množství vyprodukovaného domovního odpadu, a to
v období od roku 2005:
Další tabulka představuje výši finanční odměny, kterou město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s. za prodej skla:

Na následujícím grafu je znázorněno množství využitelných
složek vůči celkovému množství domovního odpadu:

Další přehled se týká jednotlivých druhů a množství využitelných složek domovního odpadu:

Pro názornost opět uvádíme grafické znázornění (vyjma
kompozitních obalů z důvodu minimálního množství):

6

O tuto odměnu se každoročně snižují skutečné náklady
spojené s provozem systému nakládání s komunálním odpadem. Pokles výše finanční odměny oproti roku 2005 je způsoben poklesem množství sebraných kovů a přehodnocením
výpočtu odměny za tuto komoditu ze strany společnosti EKOKOM, a.s. Přesto tato finanční odměna a finanční prostředky
vybrané formou místního poplatku za komunální odpad nepokryjí veškeré náklady spojené s tímto provozem a město tak na
provoz systému nakládání s komunálním odpadem každoročně přispívá. Velká částka je vynakládána ve formě neustále se
zvyšujícího skládkového poplatku za ukládání odpadů na skládku. Snahou občanů by tak mělo být vytřídit a předat k dalšímu využití co největší množství využitelného odpadu. Jedině
tak bude dále docházet ke snižování množství draze ukládaných odpadů na skládku. Do popelnice nebo kontejneru na
směsný odpad by tak měl být ukládán pouze domovní odpad
po důkladném vytřídění všech nebezpečných složek, všech využitelných složek (papír, plast, sklo, tetrapak, bio, železo), všech
objemných složek, všeho elektrozařízení.
Z výše uvedených přehledů je zřejmé, že ke zvyšování množství sebraných využitelných složek domovního odpadu dochází. Stejně tak došlo i ke zvýšení druhů sbíraných komodit. Od
roku 2007 jsou další sbíranou komoditou kompozitní obaly
(tetrapak) a od roku 2008 bílé sklo. Od června 2007 je v provozu sběrný dvůr společnosti SOP a.s., jehož provoz je finančně
zajišbován městem. Sběrný dvůr je jak po stránce legislativní,
tak po stránce technického zajištění zcela v souladu s platnou legislativou a umožňuje občanům našeho města odložit
zde zdarma nebezpečný, objemný, kompostovatelný odpad,
pneumatiky a za úplatu i stavební sub. Dále zde občané mohou v rámci zpětného odběru odložit i použité elektrozařízení.
V roce 2007 bylo takto občany Přelouče odevzdáno cca 900
elektrospotřebičů (převážně televizorů a ledniček). V souvislosti s touto informací vyzýváme občany, aby v co největší míře využívali v případě všech elektrospotřebičů (nejen televizorů a lednic) právě zpětný odběr, nebob zneškodnění takto
odevzdaného elektrozařízení je zdarma. O tom, že je tato možnost občany využívána, svědčí snižující se množství vyprodukovaného nebezpečného odpadu, nebob elektrozařízení bylo
před zavedením zpětného odběru vykazováno jako nebezpečný odpad.

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice
Doufáme, že jsme výše uvedenými informacemi vzbudili
zájem i u občanů, kteří dosud hledí na třídění odpadů za
účelem jeho dalšího využití s nedůvěrou, a že i jejich přispěním dojde k dalšímu zvyšování množství sebraného využitel-
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ného odpadu, a tím i ke snižování množství odpadu ukládaného na skládku bez dalšího využití. Ostatním občanům, kteří
se již do systému třídění zapojili a kteří jeho rozšiřování jen
vítají, děkujeme.

Třídění domovního odpadu občany
- povinnost nebo dobrovolnost?
Způsob nakládání s komunálním odpadem ve městě Přelouči je dán obecně
závaznou vyhláškou č. 2/2001 o stanovení systému shromažuování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území města
Přelouče a místních částí Lohenice, Mělice, Tupesy, Lhota, Škudly, Klenovka
a Štěpánov (dále jen vyhláška), která
byla vydána městem Přeloučí v souladu se zákonem o obcích a zákonem
o odpadech. Z této vyhlášky vyplývá, že
třídění odpadů podle stanoveného systému je pro občany města Přelouče povinností; povinností spojenou i s možností
případné sankce při zjištění nedodržování této povinnosti. Kontrolu a dozor nad
dodržováním této povinnosti stanovené
ve vyhlášce vykonává Městská policie
a také pověření pracovníci MěÚ Přelouč.
Zjištění a prokázání porušení této povinnosti jednotlivými občany je však téměř nemožné.
V právním státě lze sankcionovat porušení veřejnoprávní povinnosti pouze
na základě zjištění konkrétního subjektu, který se porušení takové povinnosti
- tedy deliktu dopustil popř. je třeba, pokud subjekt spáchání deliktu popírá, mu
toto porušení přesvědčivě dokázat. To by
bylo prakticky možné důsledně uskutečnit jen tehdy, pokud by u každého kontejneru na tříděný odpad stál nepřetržitě
kontrolní pracovník nebo městský strážník a kontroloval složení odpadků. Tentýž režim by bylo nutné zavést též u kontejnerů na směsný komunální odpad
a popelnic na sídlištích, kde je prakticky vyloučené, pokud dotyčného nechytíte s odpadkovým košem přímo za ruku,
zjistit, kdo do těchto nádob odkládá i odpad, který se má třídit (zpravidla hlavně
plastové lahve, skleněné lahve od lihovin, novinový papír apod.). Jistě nám dáte za pravdu, že takto kontrolovat velký
počet kontejnerů umístěných po celém
území obce není reálně možné a navíc
je z logiky věci zcela jasné, že před kontrolním pracovníkem nebo strážníkem
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žádný občan nebude vyhazovat do kontejneru to, co tam nepatří, ale počká si,
až u nádoby na odpad nikdo nebude.
Též zavedení systému, kdy by svozová firma nevyvážela nádoby, ve kterých by zjistila umístění nepřípustného
druhu odpadu, se nejeví jako dostatečně účinné řešení. Zvláště na sídlištích
by nevyvezením nádob narůstalo množství odpadů a pytlů umístěných okolo
těchto kontejnerů, což samozřejmě v konečném důsledku celou situaci ještě
zhorší a nakonec by svozová firma byla nucena stejně nahromaděné odpadky odvést.
Ve skutečnosti je základní problém
v motivaci lidí. Novinové články všech
deníků jsou plné odstrašujících zpráv
o tom, jak narůstá množství odpadů,
zmenšuje se využitelná plocha skládek
a jak zejména lidem v „civilizovanějších“
částech světa hrozí do budoucna život
mezi odpadky. Pro mnoho lidí je to však
hrozba příliš vzdálená na to, aby je přiměla odpady třídit a zmenšit tak množství, které není možné recyklovat nebo
využít jiným způsobem. Uvědomění si
vlastní odpovědnosti za stav prostředí,

ve kterém žijeme, je proces dlouhodobý,
záleží na každém jednotlivci, na jeho
výchově, uvědomění, smyslu pro odpovědnost. Asi ze všeho nejdůležitější je
výchova příkladem v rodině. Těžko očekávat od dětí, které doma ke třídění nebyly vedeny, že jednou ve své domácnosti budou třídění preferovat. Dalším
důležitým faktorem, který by se měl podílet a určitě i podílí na prevenci vzniku
odpadů a na výchově ke třídění odpadů
jsou předškolní a školní zařízení. Nemalou úlohu zde také sehrají sdělovací prostředky jak s působností celostátní tak
i s působností místní. Proto i my se snažíme právě prostřednictvím Roštu, internetových stránek města, městským rozhlasem, vyvěšením informací na úřední
desce apod. působit a apelovat na občany a vyzývat je k důslednému třídění odpadů. Jedině až třídění odpadů bude pro
každého z nás samozřejmostí a nikoli povinností, bude úspěch zaručen. Pouhou
represí, která, jak již bylo výše naznačeno, nemůže být nikdy zcela důsledná, se
dlouhodobě situace nevyřeší.
Ing. Helena Klápová
Odbor životního prostředí
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Místní poplatky za provoz systému shromažQování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Opět v souvislosti s vydáním nové
obecně závazné vyhlášky města Přelouče č. 1/2007 o místním poplatku
za provoz systému shromažlování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, (dále jen místní poplatek za odpad), která
opět na rok 2008 ukládá všem fyzickým osobám - tedy i nezletilým dětem
- s evidenčním trvalým pobytem na
území města povinnost k zaplacení poplatku ve výši 492,- Kč za rok jakožto
příspěvku na provozování systému zavedeného městem (zde zdůrazňujeme, že
se nejedná o poplatek za vyprodukovaný odpad, tedy že není podstatné, zda
občan města systém skutečně využívá
nebo ne či zda vyprodukuje a do tohoto
zavedeného systému předá 10 kg nebo
100 kg za kalendářní rok), upozorňujeme občany na některé otázky spojené
s vybíráním a vymáháním tohoto poplatku. Zdůrazňujeme, že v podstatě jediným
kritériem určujícím, kdo je povinen tento
poplatek Městu Přelouč za příslušné období zaplatit, je místo ohlášeného a evidencí obyvatel zaregistrovaného trvalého
pobytu na území našeho města a místních částí - tj. Lohenic, Mělic, Lhoty, Škudel, Klenovky, Tupes a Štěpánova.
Osoby přistěhované - tj. ty, kterým
vznikl trvalý pobyt v Přelouči a místních
částech až v průběhu kalendářního roku, mají 6ti měsíční lhůtu pro splnění

oznamovací povinnosti zpravidla na formuláři Přihláška k registraci, který lze obdržet na oddělení právním v budově na
Masarykově náměstí č.p. 25 v přízemí naproti podatelně nebo na evidenci obyvatel v budově AGRY. Co se týče poplatkové povinnosti, poměrnou část poplatku
je osoba přistěhovaná povinna uhradit také v 6ti měsíční lhůtě počítané
ode dne nahlášeného resp. uvedeného v evidenci obyvatel jako den vzniku trvalého pobytu. Poměrnou částí se
rozumí 1/12 z poplatku ve výši 492,- Kč
(tj. pouhých 41,- Kč za měsíc), a to za
každý kalendářní měsíc trvalého pobytu, tedy i za měsíc, v němž se osoba přistěhovala. Např. osobě vznikne
trvalý pobyt 13. 3. 2008, oznamovací a poplatkovou povinnost tedy musí
splnit nejdéle do 13. 9. 2008 a poměrná část poplatku činí 410,- Kč, což se
rovná 10 x 41,- Kč za březen až prosinec 2008.
Obdobný princip pro ohlášení a zaplacení poplatku nebo jeho poměrné
části (pokud k nabytí vlastnictví došlo
v průběhu roku) platí též pro poplatníky
vlastnící na území města objekt určený
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve
kterém není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba. Zde je pouze rozdíl v tom, že i v případě nabytí takového
objektu do spoluvlastnictví více spoluvlastníky, platí se za všechny tyto spolu-

vlastníky pouze jeden poplatek ve výši
492,- Kč. Tito spoluvlastníci by se měli
mezi sebou dohodnout, jakým způsobem
tento poplatek zaplatí. Jinak platí, že jsou
povinni dle zákona o místních poplatcích
zaplatit poplatek tzv. společně a nerozdílně, což znamená, že správce poplatku může vybrat celý poplatek najednou
od kteréhokoliv z nich, nemusí vybírat
od každého spoluvlastníka jen poměrnou část odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu na rekreačním objektu.
V této souvislosti upozorňujeme, že
na základě písemného formuláře žádosti, který je opět k dispozici na oddělení
právním popř. na pokladně dveře č. 3
v přízemí budovy na Masarykově náměstí 25, lze požadovat při odstěhování
resp. zrušení trvalého pobytu v Přelouči
v průběhu roku vrácení vzniklého přeplatku na poplatku, přičemž výše tohoto
přeplatku se opět vypočte jako poměrná část za kalendářní měsíce po zrušení
trvalého pobytu.
Výjimky z povinnosti výše uvedených
poplatníků zaplatit místní poplatek - tzv.
důvody osvobození od placení poplatku:
tyto důvody pro osvobození jsou uvedeny v čl. 8 obecně závazné vyhlášky tak,
jak je na příslušný rok stanovilo zastupitelstvo. Jsou to níže uvedené důvody
- následuje citace z platné obecně závazné vyhlášky:
Čl.8
Osvobození
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(1) Od poplatku na rok 2008 jsou
osvobozeny:
a) fyzické osoby s celoročním pobytem v zařízeních sociální péče
a obdobných zařízeních neziskových organizací. Tuto skutečnost doloží potvrzením příslušné organizace nebo zařízení;
b) fyzické osoby, které jsou celoročně ve vazbě nebo výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody.
Tuto skutečnost doloží potvrzením vydaným vězeňskou službou;
c) fyzické osoby, které se celoročně
zdržují v zahraničí za účelem studia, zaměstnání nebo trvalého pobytu v zahraničí. Tuto skutečnost
doloží dokladem prokazujícím
tento pobyt a dobu jeho trvání, ze-
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jména dokladem ze země pobytu, společně s českým překladem;
d) fyzické osoby s trvalým pobytem na
území města, které mají ve vlastnictví stavbu, určenou nebo sloužící k individuální rekreaci nacházející se na území města, ve které
není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba;
e) děti narozené v tomto kalendářním
roce.
(2) Celoročním pobytem pro uplatnění nároku na osvobození dle odst. 1,
písm. a, b, c) se rozumí nepřetržitý pobyt od 1. 1. do 31. 12. téhož kalendářního roku.
(3) Vznik nároku na osvobození od
placení poplatku ad. a, b, c) v odst. 1. je
poplatník povinen správci poplatku
oznámit písemně spolu s doložením
příslušných dokladů nejpozději do
31. 1. následujícího kalendářního roku. Bude-li nárok na osvobození uplatněn předběžně již v průběhu kalendářního roku, je třeba nejdéle ve lhůtě uvedené
ve větě první tohoto odstavce prokázat
trvání pobytu ke dni 31. 12. téhož kalendářního roku.

Dále připomínáme touto cestou všem
poplatníkům, tedy i osobám vlastnícím
na území města objekt určený nebo sloužící k individuální rekreaci, ve kterém
není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba, že splatnost poplatku
je již tradičně do poloviny příslušného roku, tedy do 30. 6. 2008, aniž by
o tom byli úřadem jednotliví poplatníci předem vyrozumíváni !!!
Na závěr je třeba se též zmínit o sankcích za nezaplacení místního poplatku
v termínech uvedených výše. Zákon o místních poplatcích umožňuje včas nezaplacený poplatek zvýšit sankčně až na
trojnásobek, tedy např. místo 492,- Kč
až na 1476,- Kč. V minulých letech se
v našem městě uplatňovala sankce ve
výši 50 % z nezaplacené nebo pozdě zaplacené výše poplatku, tedy zpravidla
246,- Kč. Pro letošní rok se předpokládá
stejné řešení.
Bližší informace o místních poplatcích za „odpad“ event. potřebné formuláře lze získat na právním oddělení Městského úřadu Přelouč, dále na webových
stránkách města www.mestoprelouc.cz,
na evidenci obyvatel v budově AGRY, na
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úřední desce městského úřadu, na pokladně městského úřadu, e-mailem na adrese stepanka.cerna@mestoprelouc.cz
nebo na telef. čísle 466 094 122.
Mgr. Klára Norková
právní oddělení
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Hudební nástroje,
jak je neznáme…
Ve čtvrtek 7. února zavítal na naši
školu Pavel Hrabě - studiový hráč a absolvent konzervatoře, aby dětem předvedl některé hudební nástroje podrobně
a z blízka a přiblížil, jak lze v dnešní
době tvořit hudbu.

dí a činnosti, při kterých dochází často
k úrazům (domov, škola, ulice, silnice,
trávení volného času). Témata plníme
a budeme plnit aktivně a zábavně. Upřednostňujeme úzký kontakt s dětmi, proto
prevence a výchova probíhá ve formě
her, soutěží a nácviků praktických situací s používáním zdravotně výchovného
materiálu a didaktických pomůcek.
My učitelé, kteří s dětmi každodenně pracujeme a máme možnost ovlivnit
a posílit jejich vnímání a chování vůči
vlastnímu zdraví, vítáme projekty tohoto druhu.
Mějme na paměti smutná fakta
Každou minutu se v ČR zraní jedno dítě!
Každý den na následky úrazu jedno dítě
umírá!
300 dětí v ČR ročně umírá na následky
úrazu do 24 hodin!
3000 dětí každoročně zůstává v důsledku úrazu trvale postiženo!
Pardubický kraj je v posledních několika letech krajem s jednou z nejvyšších úrazovostí dětí v rámci republiky.
Mgr. M. Černohlávková

Kroužek
Konverzace v anglickém jazyce
Žáci slyšeli povídání a zvuky elektrické kytary, soprán saxofonu a zcela moderního dechového nástroje japonské
značky AKAI, na který v propojení s počítačem lze věrně zahrát jakýkoli nástroj
nebo i tvořit vlastní nové zvuky.
Všechny nástroje si mohly děti vyzkoušet, vžít se do role budoucího kytaristy, saxofonisty. Celé vystoupení bylo
nesmírně akční a zajímavé.
Mgr. V. Pokorná

Projekt
„Prevence dětských úrazů“
Jen neustálé opakování jednotlivých
pravidel, zásad a praktických cvičení je
předpokladem, že se dítě zachová v dané situaci správně.
Projekt „Prevence dětských úrazů“, jehož garantem je Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, se rozjíždí v 1. ročnících naší
školy. Projekt je rozdělen do několika témat. Ta jsou zaměřena na různá prostře-
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Od září 2007 nabízí Základní škola
Přelouč Masarykovo náměstí svým žákům zdarma široké spektrum volitelných
kroužků. Jedním z nich je „Konverzace
v anglickém jazyce“. Žáci převážně 9. ročníku zde mohou rozvíjet znalost anglického jazyka. Důraz je kladen především
na mluvení. Žáci se učí komunikovat
v cizím jazyce a rozvíjet své jazykové
schopnosti. Učí se porozumět a pracovat s anglickým textem. Žáci si mohou
vyzkoušet, jak by reagovali v různých
situacích, zda by byli schopni komunikovat v anglickém jazyce. Konverzace
v anglickém jazyce je i přípravou na
další studium.
M. Pospíšilová

Sportovní hry
Jak je na ZŠ Masarykovo nám. již dobrou tradicí, i v letošním školním roce
byla zahájena práce v několika zájmových kroužcích.
Jedním z nich jsou „Sportovní hry“,
které obsadily děti ze třetích tříd. Každý
týden si zde chlapci i děvčata „vybijí“

energii při svých nejoblíbenějších činnostech. Vzhledem k věku dětí se zabýváme hlavně vybíjenou, florbalem a základy košíkové. Dostane se i na další
míčové a pohybové hry podle přání samotných dětí. Naši třebáci se tak zdokonalují ve sportovních aktivitách a zároveň
se připravují na sportovní klání s ostatními školami.
Přejeme našim malým sportovcům
hodně dalších úspěchů!
Mgr. I. Richterová

Osobnosti
české a moravské kultury…
To bylo téma již 37. ročníku Dějepisné olympiády, téma opravdu široké a náročné, nebob zahrnovalo rozsáhlé časové období od národního obrození až do
roku 1938. Soutěžící museli prokázat
znalosti z oblasti archeologie, histrorie,
architektury, literatury, malířství atd.
V silné konkurenci třiceti vybraných
žáků základních škol a gymnázií pardubického regionu naši školu v okresním
kole reprezentoval Luboš Ďatko, žák 9. A.
Máme být na co pyšní! Luboš se umístil na krásném 4. místě. Je to skvělý výsledek.
Luboši, gratulujeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
Mgr. L. Podlasová

Pythagoriáda
Ve čtvrtek před jarními prázdninami
se uskutečnilo školní kolo Pythagoriády
- matematické soutěže pro 6. a 7. třídy.
Zúčastnilo se celkem 51 žáků. S úlohami, převážně logického charakteru, si nejlépe poradili Lukáš Vaňura, Jan Pokorný, Petr Netušil, Adéla Turynová a Pavel
Žáček ze 6. ročníku, Filip Lafek a Matěj
Řehoř ze 7. třídy. Do okresního kola postupují Lukáš Vaňura a Jan Pokorný.
Všem zúčastněným děkujeme za snahu,
vítězům blahopřejeme a budeme jim
držet palce.
Mgr. H. Jelínková
Základní škola Přelouč, Masarykovo
nám. 45, hledá učitele HV, MAT., NJ
pro 2. st. s nástupem od 1. 9. 2008.
Kontakt: 466 953 156, 466 958 826
e-mail: zs.mn@volny.cz
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Základní škola
Smetanova ul.

Ohlédnutí za I. pololetím
První pololetí školního roku bylo zakončeno 31. ledna rozdáním vysvědčení. Z 243 dětí prvního stupně jich 191
prospělo s vyznamenáním (132 žáků mělo samé jedničky), 51 dětí prospělo, neprospěla pouze jedna žákyně. Chování
žáků na prvním stupni je velmi dobré,
pouze 6 dostalo napomenutí a 4 důtku
třídního učitele.
Na druhém stupni vysvědčení převzalo 209 žáků, z nichž 47 prospělo s vyznamenáním (samé jedničky mělo 6 žáků), 147 prospělo, 14 žáků neprospělo,
jedna žákyně má pro absenci odloženou
klasifikaci.
S přibývajícím věkem se chování žáků zhoršuje, a tak se na pololetním vysvědčení 4x objevila dvojka a 2x trojka
z chování. 16 žáků dostalo napomenutí
a 12 žáků důtku třídního učitele, ředitel
školy udělil důtku 7 žákům.
Pololetní vysvědčení je důležité zejména pro žáky 8. a 9. tříd, protože je součástí přihlášky na střední a učňovské školy.
Úspěšným žákům blahopřejeme, všem
přejeme hodně úspěchů ve druhém pololetí!
vedení školy

Soutěž se školním mlékem
Kravík
Už téměř deset let zprostředkovává
škola prodej dotovaného mléka žákům
I. stupně. Podpora spotřeby školního mléka byla v České republice zařazena mezi podpůrné programy pro zemědělství
již na podzim 1999. Účelem podpory bylo snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka,
zlepšení stravovacích návyků dětí, a zajištění odbytu mléka pro zemědělce. Od
března 2001 tento program administruje Státní zemědělský intervenční fond.
V letošním školním roce mléko na
I. stupni odebírá celkem 127 dětí. Cena
za kus je 3,50 Kč. V pondělí rozdáváme
vanilkové mléko, ve středu neochucené
a v pátek čokoládové.

4.
5.
6.
8.
9.
10.

Olympiáda v anglickém jazyce
20. 2. se v Pardubicích uskutečnilo
okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Pěkného výsledku dosáhla Alina Kulakovská z 9.C, která v silné
konkurenci vybojovala třetí místo a bude
školu 12. 3. 2008 reprezentovat v krajském kole této soutěže.
Mgr. E. Horáková

Soutěž v recitaci
Školní kolo recitační soutěže proběhlo v pondělí 25. 2. Soutěžili v něm vítězové třídních kol. Ve III. kategorii (6.
a 7. třídy) se na postupových místech
umístila Hana Kováčová (7. A, 1. místo)
a Barbora Kučerová (2. místo, také 7. A).
Ve IV. kategorii (8. a 9. třídy) - 1. místo získala Alina Kulakovská (9. C), na 2. místě
se umístila Iveta Vidičanová (9. A). Obě
postupují do okresního kola, které se
bude konat v Pardubicích 7. března.
3. místo (náhradník s postupem) získal
Jan Novotný (8. A). Blahopřejeme.
Mgr. J. Klečková
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Dopis rodičům
Vážení rodiče!
Mlékárna Hlinsko vypsala pro školy,
které odebírají její produkty pro své žáky,
soutěž, ve které naše škola vyhrála hlavní
výhru - prémii 50 000,- Kč. Velkou radost
vystřídala otázka, jak s těmito penězi co
nejefektivněji naložit. Závěr všech diskuzí byl jednoznačný, pořídíme interaktivní
tabuli. Je to prostředek moderní výuky,
který rozvíjí dětskou představivost, přináší
do hodiny jiný rozměr a děti z ní budou
určitě nadšené. Její cena (včetně dataprojektoru a PC sestavy, což jsou nezbytné
součásti pro její provoz) se pohybuje ale
někde v dvojnásobku naší výhry.
Dovolujeme si tedy oslovit Vás s následující myšlenkou. Na březen a duben
jsme připravili celoškolní sbírku starého
papíru, jejíž výtěžek půjde na zakoupení této tabule. Sběr se bude konat vždy
u budovy 1. stupně (ul. Kladenská). V následujících termínech zde budou připraveny kontejnery a vy můžete alespoň tímto způsobem (samozřejmě uvítáme i jiné
způsoby) přispět k modernizaci výuky
vašich dětí.

Na začátku školního roku vyhlásil
dodavatel, Mlékárna Hlinsko, s.r.o. soutěž se školním mlékem Kravík - Pij Kravík a vyhraj jednu z patnácti cen. Podmínky pro losování soutěže o hlavní
peněžitou prémii splnilo padesát osm
škol, mezi ně patřila i naše škola. Při
vlastním losování, které proběhlo elektronicky pomocí generátoru náhodných
čísel dne 30. ledna 2008 v Chrudimi
v notářské kanceláři JUDr. Jany Udržalové, nám štěstí přálo a peněžitá prémie
50.000,- Kč patří nám.
Ve středu dne 20. února 2008 navštívili zástupci Mlékárny Hlinsko Petr
Chvála a David Vojtíšek školu, předali
nám symbolický šek (viz foto) a byla podepsána darovací smlouva. Distribuci mléka téměř celou dobu zajišbuje kolegyně
Mgr. Dana Dostálová. Patří jí moje poděkování. Další informace s tímto textem
související najdete mezi ostatními zprávami o naší škole.
Mgr. František Jelínek
ředitel školy

3.
3.
3.
4.
4.
4.

7.30
7.30
7.30
7.30

-

8.00
8.00
8.00
8.00

13.30
13.30
13.30
13.30
-

-

15.30
15.30
15.30
15.30
-

Prosíme Vás, nevhazujte starý papír do
kontejnerů ve městě, přivezte ho v březnu nebo v dubnu k nám do školy. Děkujeme za spolupráci, s výsledky akce Vás
seznámíme.
vedení školy

Soutěž o nejkrásnější
valentýnské srdíčko

Vítězové z I. stupně

Zvláštní cena za nejlepší společnou práci
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TURNAJ VE FLORBALE
V ZŠ PRAKTICKÉ
I v letošním roce pořádala naše škola turnaj chlapců ve
florbale. Za účasti čtyř družstev jsme prožili krásné sportovní
dopoledne. Velký dík patří vedení Gymnázia Přelouč, které zajistilo spravedlivé rozhodčí. I díky nim předvedli chlapci pěkné
florbalové výkony. Všichni jsme se loučili s ubezpečením, že si
příští rok opět rádi zasportujeme.
Konečné pořadí: 1.
2.
3.
4.

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ

praktická A. Krause, Pce
praktická Klášterní, Pce
speciální Svítání, Pce
praktická, Přelouč
kolektiv ZŠ praktická Přelouč

GYMNÁZIUM
PŘELOUČ
CITIUS, ALTIUS, FORTIUS:
Ta slova už jste jistě někde slyšeli - rychleji, výše, silněji...
Když slavný baron Pierre de Coubertin v roce 1894 poprvé vystoupil v Paříži se svojí myšlenkou na obnovu olympijských her,
právě ona se stala jedním z nejpřesnějších vyjádření cílů nově
vznikajícího hnutí. Kongres ve Francii vyústil v založení Mezinárodního olympijského výboru, Coubertin se stal jeho generálním tajemníkem a už o dva roky později se uskutečnila první
moderní olympiáda. Popularita her od té doby vzrůstala strmou
křivkou a po dosavadních osmadvaceti letních a dvaceti zimních ročnících je v současné době bezkonkurenčně největší, nejdražší a nejmasovější akcí svého druhu na světě.

Možná si teu říkáte, co má olympiáda společného s děním
na přeloučském gymnáziu, se školstvím a vzděláváním. A možná vás také napadá, že styčných bodů je tu vlastně spousta.
Třeba právě ta výše zmíněná trojice slov - rychleji, výše, silněji.
Vždyb proslulým starověkým ideálem nebyl pouze člověk tělesně dokonalý, ale v rámci principu kalokagathia i všestranně
duševně rozvinutý. Stejně jako fyzickou zdatnost lze totiž rozvíjet i vlastní schopnosti, dovednosti a vědomosti. Být rychlejší
a hbitější při řešení problémů a výzev, snažit se přitom dosáhnout vyšší úrovně a klást si nové a náročnější cíle, být „silnější
v kramflecích“, připravenější pro další život...
Máme velkou radost, že právě o to se snaží také mnozí naši studenti. Důkazem je i jejich účast a skvělé výsledky na nejrůznějších vědomostních olympiádách a soutěžích. Ostatně, posuute sami:
Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce:
Tomáš Suchánek (kvarta)
1. místo (postup do okresního kola)
Matěj Hývl (septima)
1. místo (postup do okresního kola)
Jan Sůra (kvarta)
2. místo (postup do okresního kola)
Kristýna Dostálková (3.A)
2. místo (postup do okresního kola)
Kateřina Dvořáková (sekunda) 3. místo (postup do okresního kola)
Veronika Vavřinová (3.A)
3. místo (postup do okresního kola)
Školní kolo Biologické olympiády:
Lucie Svobodová (3.A)
1. místo (postup do okresního kola)
Kateřina Hývlová (kvinta)
1. místo (postup do okresního kola)
Lenka Tomášková (3.A)
2. místo (postup do okresního kola)
Adam Hlaváček (2.A)
3. místo (postup do okresního kola)
Okresní kolo Chemické olympiády:
David Hývl (kvarta)
3. místo (postup do krajského kola)
Okresní kolo Olympiády v německém jazyce:
Martin Babka (3.A)
2. místo (postup do krajského kola)
Michael Šefčík (septima)
3. místo (postup do krajského kola)
Okresní kolo Matematické olympiády:
Michal Jirka (kvarta)
(postup do krajského kola)
Milan Jelínek (kvarta)
(postup do krajského kola)

FOTOREPORT:
A když už jsme
začali sportovní tematikou,
pojume jí prostřednictvím
několika fotografií i skončit.
Jarní prázdniny, prosluněné
Alpy a lyžařská výprava
přeloučského
gymnázia:

Další informace získáte na
internetové adrese: www.gymnaziumprelouc, nebo telefonních číslech 466 959 238 a 466 953 311.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Nová příležitost
pro dechový orchestr ZUŠ Přelouč
Dechový orchestr neusnul na zlatých vavřínech z ledna,
které získal na Mezinárodním festivalu dechových orchestrů
v Praze, a pustil se do dalšího klání. Tím je soutěž Concerto
Bohemia 2008. Tuto vysoce prestižní soutěž vyhlašuje Český rozhlas a Česká televize. Soutěž má dvě kola:
v 1. kole hodnotí odborná porota zvukovou nahrávku, kterou zašle každý přihlášený soubor, a na jejím základě vybere několik
souborů k vytvoření profesionální nahrávky v Českém rozhlase,
v 2. kole jsou již hodnoceny tyto profesionální nahrávky a vítězové jednotlivých kategorií vystoupí na slavnostním koncertě v Praze na Žofíně. Koncert je živě přenášen Českým rozhlasem a Českou televizí.
Protože porota vybrala náš dechový soubor k postupu
do 2. kola, budeme mít i my možnost natočit dne 21. dubna v sále Občanské Záložny Přelouč profesionální nahrávku ve spolupráci s Českým rozhlasem Praha. Pro všechny
naše žáky je to báječná nová zkušenost, pocta a také motivace k další práci. Díky skvělému vedení pana kapelníka Michala Chmelaře, jeho nezdolné podnikavosti a profesionálnímu elánu získá škola hudební záznam, který bude moci použít
i pro vlastní prezentaci, a to zejména k blížícímu se 60. výročí
jejího založení.
Přejeme všem našim mladým umělcům hodně trpělivosti
při studiu a zejména hodně štěstí při všech aktivitách, které
pozvedají dobré jméno přeloučské dechové hudby.
Děkujeme všem, kdo by se chtěli jakoukoli měrou a formou
podílet na podpoře jejich činnosti.
Jana Bednářová

Korálek oslaví své 30. narozeniny
V září tomu bude již 30 let, kdy paní Hana Vašátková založila v Přelouči dětský pěvecký sbor Korálek. Během své existence prošel tento sbor několika proměnami a v jeho vedení se
vystřídalo několik skvělých sbormistrů. Rádi bychom touto cestou vyzvali všechny bývalé členy pěveckého sboru Korálek
i Komorního sboru, aby se nám přihlásili prostřednictvím
našich webových stránek, kde budeme všechny informovat
o termínu i možnosti účasti na všech akcích pořádaných v rámci oslav výročí.
Těšíme se na všechny Vaše podněty a hlavně na naše opětovné setkání. Adresa našich stránek: www.zus-prelouc.cz. Hlavním koordinátorem oslav bude Míša Drábková — Nováková
a Pavlína Zahálková. Vítáme pomoc všech dalších dobrovolníků z řad našich příznivců. Za nás za všechny
Jana Bednářová

Úspěch akordeonů
v okresním kole soutěže ZUŠ ČR
Jako každoročně, probíhá i v letošním školním roce soutěž
všech základních uměleckých škol České republiky, a to ve
hře na akordeon, klavír, housle a kytaru. Naši školu jeli do okresního kola ve hře na akordeon reprezentovat hned tři žáci.
Michaela Šorfová a Denisa Hrůšová jsou již ostřílené interpretky a mají za sebou nejedno vítězství a dokonce i postup do
nejvyššího kola této soutěže.
V pátek 22. února vybojovali naši žáci tato skvělá ocenění:
Michael Šulc
— 0. kategorie — 1. místo s postupem
do krajského kola
Michaela Šorfová — 7. kategorie — 1. místo s postupem
do krajského kola
Denisa Hrůšová — 9. kategorie — 1. místo s postupem
do krajského kola.
Děkujeme všem žákům za trpělivost a píli, kterou přípravě této soutěže věnovali, paní učitelce Monice Votrubcové
za profesionální, vnímavý a lidský přístup a rovněž všem rodičům za podporu, kterou svým dětem poskytují a díky které se
nám společně podařilo dosáhnout těchto krásných výsledků.
Přejeme hodně úspěchů v dalším soutěžení a především co
nejvíce radosti z muzicírování.
Jana Bednářová
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

nám. 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107, www.charitaprelouc.cz

Slavnostní zahájení provozu
Mateřského centra Kubíček Přelouč
za účasti Ing. Romana Línka
V úterý 4. 3. proběhlo slavnostní otevření provozu MC Kubíček v prostorách Jakub klubu. Slavnostně jsme převzali dar
Fondu pomoci Siemens, určený na nákup duralové rampy pro
bezbariérový přístup do klubovny.
Tuto rampu budou využívat jak návštěvníci Jakub klubu - děti na vozíčku, kterým se tímto usnadní přístup, tak i senioři,
kteří přijedou na vozíku na připravené nové aktivity - PC KLUB,
relaxační cvičení s Irenou, besedy a přednášky.
Rampa bude sloužit i maminkám s kočárky, které se účastní programů Mateřského centra Kubíček.

Mateřské centrum Kubíček Přelouč
Naše MC nabízí pro maminky, rodiče s dětmi
nebo celé rodiny aktivity
" tvořivé
" vzdělávací
" sportovní
" rekvalifikační (později)
" Jednorázové akce - např. Den pro rodinu
na Masarykově náměstí v neděli 11. května
odpoledne, ve spolupráci se ZUŠ Přelouč
Provozní doba - každé úterý a čtvrtek 9.00 - 11.30 hodin
Adresa: Orlovna, Českobratrská 90, Přelouč
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v úterý 11. 3. 2008
v době 9.00 - 12.00 hodin
V březnu budeme přijímat návrhy na činnosti centra

Nové aktivity pro seniory v Jakub klubu
Od března zahajujeme pravidelné relaxační cvičení pro
seniorky SAMY SOBĚ, a to každý pátek v čase 15.00-16.00
v prostorách Jakub klubu. Cvičit budeme při příjemné hudbě
na koberci nebo vsedě na židlích. Relaxační cvičení je vhodné
i pro zdravotně postižené na vozíčku. Poplatek za jednu hodinu je 20 Kč. Těší se cvičitelka Irena Staňková.
Rovněž v březnu začínáme s PC KLUBEM pro seniory. Každou středu bude v době od 9.00-11.00 v Jakub klubu pan
Pultr, který vám může pomoci s problémy při práci s počítačem.
Můžete si přijít i jenom popovídat o svých zkušenostech s počítači. K dispozici budou i dva počítače s připojením k internetu.

Pozvání na besedu
s Ing. Romanem Línkem
V cyklu besed pro seniory tentokrát srdečně zveme všechny
zájemce o setkání s panem vicehejtmanem Ing. Romanem Línkem, který nás navštíví v úterý 4. 3. 2008 a od 15 hodin bude příležitost si s ním popovídat u čaje na faře (za kostelem
sv. Jakuba na Masarykově náměstí v Přelouči).
Jste srdečně zváni.
Zdenka Kumstýřová

Únor v Jakub klubu
Únorový program klubu ovlivnila volba prezidenta. Téma
jsme spojili s poznáváním naší republiky a jejím postavením
v rámci schengenského prostoru.
Děti si ujasnily, čím naše země vyniká a jak se prezentují
okolní státy. Vytvořily mapu a hledaly přednosti okolních krajin.
Také jsme si povídali o současné volbě prezidenta. Při výtvarných aktivitách si vyrobily koláže s názvem Vzpomínka na moře. Ukázku koláže najdete za okny šatny Jakub klubu. Cílem
faktického poznávání se stal tentokrát Hradec Králové. V sobotu 23. 2. jsme navštívili Obří akvárium a seznamovali se s architekturou východočeské metropole.
V předposledním týdnu byl na programu maškarní karneval s programem. Účastníky se stali nejen klienti Jakub klubu,
ale také žáci školní družiny ZŠ náměstí TGM. Sálem Orlovny
zněla oblíbená hudba, kterou prokládaly soutěže šesti družstev
v různých disciplínách. Větší odměnu získala první tři družstva, ale každé dítě si odneslo nějakou maličkost. Od 14.00
do 16.00 hod. se v sále bavilo 73 dětí.
V posledním týdnu jsme doplňovali naši mapu a začali s výrobou velikonočních dekorací. Tou první jsou malé stromečky
vyrobené z přírodních materiálů doplněné velikonočními přírodninami.

Co připravujeme na březen

První návštěvníci MC Kubíček čekají na další kamarády
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Měsíc březen bude v Jakub klubu věnován přípravám na Velikonoce. Děti se dozví, proč vlastně Velikonoce slavíme, popovídáme si o velikonočních zvycích a společně si vyrobíme
dekorace, které si děti odnesou domů.
Kolektiv Jakub klubu
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KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:
Náš klub se zúčastnil velkého Masopustu ve Volči s pohádkou Princezna ze mlejna. Jako vždy se nám dostalo pěkného
přijetí starostkou Volče paní Květou Heřmánkovou s mísou svatebních koláčků. Na tuto slavnost též zavítal 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Roman Línek, který promluvil
k účastníkům masopustního veselí. Po představení masek paní starostkou a udělení povolení principálovi došlo k zahájení
masopustního průvodu, který procházel celou obcí. Celá Voleč
žije masopustem. U každého stavení nás čekalo velkolepé pohoštění v podobě koláčů, dortíků, chlebíčků a jiných laskomin,
co hrdlo ráčí. Bujarý průvod provázel koňský povoz s muzikanty. Jako na každém správném masopustu ani zde nechyběl ženich s nevěstou, medvěd s medvědářem a smrtka. Ostatní masky představovaly: slepičí farmu, krtka, klauny, opice, čerty, řezníka,
vojáky, ježibabu, trestance a mnoho dalších. Bujaré veselí bylo
zakončeno tancem s živou hudbou v místním hostinci.
Kolektiv klubu Radost
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Přehled úlovků - místní vody - 2007

V přehledu není uveden: 2 ks tolstolobik váha celkem 21.5 kg
Přehled úlovků na krajské a celostátní povolenky je uveden na webových stránkách organizace www.mocrs.vprelouci.cz

Mimořádné úlovky
v r. 2007

Největší množství nalovených ryb jedním rybářem bylo
354,4 kg.
U 26 členů přesáhl úlovek 100 kg, celkem to bylo 3963 kg
ryb, tj. průměr přes 152 kg na osobu.
I když tyto výsledky svědčí o tom, že se dá nachytat, pokud
to dotyčný umí, nabízí se ale otázka, jestli to je ještě sportovní
rybařina.

Těmto rybářům k jejich úlovkům gratulujeme.
Aby byla statistika úplná, je nutno uvést i údaje o největších
úlovcích za r. 2007. S hledem na loňské negativní zkušenosti
neuvádíme tuto statistiku jmenovitě,ale pouze v číslech.
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Hlavní vedoucí: Jana Homolová

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 15 DNÍ
v termínu 28. 6. - 12. 7. 2008
pro děti ve věku 7 - 15 let
Tábor se nachází v údolí osady Vranice u Nových Hradů, v chráněné krajinné oblasti Toulovcovy Maštale.
Kapacita je 45 míst ve dvoulůžkových stanech s podsadou a podlážkou.
Dále k táboru patří srub s kuchyní a pro děti zastřešenou jídelnou. V okolí tábora jsou tři tůně a táborem protéká potok.
Náplň tábora je letos dán názvem - poplujeme kolem světa a zastavíme se na nejzajímavějších místech.
Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte v DDM nejpozději do 31. 5. 2008.
Cena tábora je 3 100 Kč. Platbu můžete provést osobně v DDM nebo bankovním převodem na účet GE MONEY
Bank Přelouč číslo 1502709-524/0600 (jako variabilní symbol uvelte rodné číslo dítěte) a to také do 31. 5. 2008.
Na začátku června na základě odevzdané přihlášky obdržíte podrobný seznam věcí, organizační pokyny a List účastníka.
Vyplnění tohoto listu věnujte pozornost, týká se zdravotního stavu a případných omezení a zvláštností Vašeho dítěte. Uvedením případných problémů chráníte především Vaše dítě. V den nástupu na tábor odevzdáte tento list, zdravotní průkaz
a kartičku pojištěnce, potvrzení od lékaře v nadepsané obálce vedoucímu, který si od Vás dítě převezme.
Pokud dojde z vaší strany ke zrušení účasti dítěte na táboře, jsme nuceni účtovat storno poplatek: do jednoho měsíce před
zahájením tábora 500,- Kč, do čtrnácti dnů před zahájením tábora 1 000,- Kč a v případě nemoci doložené písemně lékařem 200,- Kč.
Případné dotazy zodpovíme každý den od 8.00 do 17.00 hodin na tel. 466 672 003.

Pionýrská skupina opět i letos pořádá

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR
v Janovičkách u Broumova v termínu 27. 7. - 10. 8. 2008.
V ceně 3 400,- Kč je ubytování, strava, vstupné, doprava.
Přihlášky se budou vydávat 1. a 2. dubna
od 16.00 do 18.00 hod. po zaplacení zálohy 200,- Kč
na adrese: Mgr. Marie Mikešová
Choceňská 1187, Přelouč
tel.: 603 517 946 nebo 466 955 099
e-mail: mikesovamarie@centrum.cz
Fotodokumentaci z minulých táborů najdete na
ww.taborprelouc.unas.cz
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Støední odborné uèilitì zemìdìlské poøádá

MATURITNÍ PLES
Vstup 100 Kè

14. bøezna 2008 ve 20.
v KD Chvaletice

Bohatá tombola

00

Srdeènì zveme
vechny absolventy
a pøátele koly

Hudba :
MTO Heømanùv Mìstec

Pøedprodej vstupenek v SOUz

Støední odborné uèilitì technické
poøádá

MATURITNÍ PLES
4. roèníku oboru mechanik elektronik

v pátek 28. bøezna 2008
v pøelouèské Zálonì od 20 hod.

PRO ZÁJEMCE O ZÍSKÁVÁNÍ STÁLE NOVÝCH
ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ NABÍZÍME VÝUKU

Inzerce

NÌMECKÉHO, ANGLICKÉHO JAZYKA
A ÈEŠTINY PRO CIZINCE
PRO VŠECHNY STUPNÌ POKROÈILOSTI.

DÁLE DOUÈÍME VAŠE DÌTI ŠKOLNÍM PØEDMÌTÙM,
KTERÉ BÝVAJÍ PROBLEMATICKÉ, JAKO JSOU

ÈESKÝ JAZYK, MATEMATIKA, FYZIKA, CHEMIE

K tanci a poslechu hraje
hudební skupina Taxis

A DALŠÍ.

Srdeènì zveme bývalé absolventy koly!
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Velikonoce - svátky vzkříšení Ježíše Krista
Milí občané města Přelouče, věřící nebo nevěřící, přátelé Boha nebo zdrženliví, blíží se svátky Velikonoční. Věřím v Boha a Pána Ježíše a chci vám sdělit poselství o mojí a naší velikonoční víře křesbanů.
V této době postní se křesbané na velikonoce připravují. Tři důležité věci: modlitba, půst a almužna jsou skutečnosti, nebo návod, jak se přiblížit navzájem k Bohu, sobě a druhým. Modlitba
nás přibližuje k Bohu a půst nám zase pomáhá k duchovnímu
zápasu se zlem. (Možná v existenci Mábla nevěříte, ale o existenci zla se přesvědčujete). Almužna je prostředkem, kterým se snažíme obracet k druhým a odvracet od svého sobectví. Není to ale
tak jednoduché, jak se zdá, to si uvědomujeme všichni.
V naší společnosti se o víře moc nemluví, ale zato se občas
projeví některé kladné nebo záporné momenty, kdy se třebas dovíme, že lidi se modlí za těžce zraněného sportovce. Kolikrát již
v televizi shlédneme i duchovní program, nebo se dnes o křesbanských svátcích v médiích díky Bohu mluví beze strachu, což se za
minulé protináboženské doby nesmělo. Objevují se zprávy o církvi, jak nesouhlasí s potraty, nebo souhlasí s navrácením majetku, ale lidi ani politikové s tím nesouhlasí. S krádežemi ani s násilnostmi na denním pořádku společnost nesouhlasí, ale také
nesouhlasí s vyučováním náboženství ve školách. Nejsme rádi,
když církev mluví do veřejného života a pak si nevíme rady s neslušností, nemravností, drzostí dětí, mládeže. Kdo z dětí a mládeže zná desatero, Ježíšův příběh z Nového Zákona a jeho smysl
pro život? Neslyšíme rádi o zadlužování našeho státu, ani o reformách, utahování pásku, nebo pozdějším odchodu do důchodu.
Nicméně, doba vždycky nějaká byla, je a také bude. Nepřináší nám radost, ale často smutek, strach nebo beznaději. Jaký
smysl máme mít takový život? Paul Claudel kdysi řekl: „Víra nejen
dala smysl životu, ale také vnesla do světa radost“. My křesbané
taky žijeme v tomto stejném světě plného všelikého zla a přece
můžeme mít radost. Proč a z čeho? No přece z víry v Boha a Ježíše Krista. Věříme v jeho moc nad zlem, nad smrtí, máme naději v život, nový život odpuštění a pokoje! Velikonoce, to je oslava
utrpení, smrti a vzkříšení z mrtvých Ježíše z Nazareta. Víra nechválí utrpení ani smrt jako něco dobrého, ale díky Ježíši Kristu
i o těchto skutečnostech přemýšlíme jinak a snažíme se přijímat
svůj kříž. Kdo nám to jenom nabízí užívat si života a zbavovat se
utrpení? A kdo nás to straší zapíráním se, ovládáním a přijímáním
těžkostí? Odpověu hledejte sami! Je to Bůh nebo Zlý? Samozřejmě je potřeba se nesmyslných křížů zbavit, ale některých se nezbavíme. S vírou se díváme na celý svůj život jako dar a možnost
jej využít. Víra v dobro a lásku, přátelství, to je přece zakódované
v každém srdci, v naší duši. Samozřejmě je tady i vědomí vlastní
slabosti a náchylnosti ke zlému. Bůh však to o nás ví, ví že jsme
slabí a přece nás miluje. Miluje i tebe, který máš strach z budoucnosti, hledáš smysl života, on přišel a přinesl pro tebe pomoc.
Velikonoce křesbanů vycházejí z židovských svátků. Když židé
slavili Pesach - Přechod, svátky vysvobození z otroctví Egypta, v noci jedli pečeného beránka a jeho krví potřeli veřeje svých příbytků. Anděl hubil prvorozené, to byla ona poslední egyptská rána
a v noci pak propustil farao židy na svobodu. Krev beránka zachránila od zhoubce a útěkem přes Rudé moře si zachránili svůj
život. A tento moment vysvobození si židé dodnes připomínají.
Smrt jediného Syna Božího, Ježíše z Nazareta je pro křesbany
zase slavností, kdy Ježíš, samozřejmě žid, slavil ony svátky spolu
s učedníky, naposled se s nimi také loučil a slavil poslední večeři. Protože se za Boha považoval, jeho vlastní národ jej odsoudil
k smrti, ale rozsudek pak vykonali Pilát a římští vojáci. Ježíš trpí na
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kříži a umírá právě v tu dobu, když židé zabíjeli beránky v chrámě,
aby je pak snědli jako poděkování Hospodinu za vysvobození.
Ježíš přináší vysvobození ze smrti duchovní, svou smrtí se nám
přiblížil, a svým vzkříšením přinesl život. On je pro nás ten beránek
Boží, který snímá hříchy světa. Toto je moje a naše víra, věříme, že
Ježíš zemřel a vstal z mrtvých třetí den. Věříš i ty? Přiju s námi.
Požehnané svátky Velikonoční všem přeje Lubomír Pilka, kněz
římskokatolické farnosti Přelouč.
MŠE SVATÉ O VELIKONOCÍCH 2008
Zelený čtvrtek
20. 3. 18:00 hodin
Velký pátek
21. 3. 17:00 hodin
Bílá sobota
22. 3. 20:00 hodin
Velikonoční neděle 23. 3.
8:00 hodin
9:30 hodin
11:00 hodin
Velikonoční pondělí 24. 3.
8:00 hodin

Přelouč
Přelouč
Přelouč
Lipoltice
Přelouč
Kladruby n. Labem
Přelouč

VELIKONOČNÍ SEKVENCE
Velikonoční oběti, vzdejme své chvály, křesbané.
Beránek spasil ovce:
Kristus Pán nevinný s hříšníky smířil Otce.
Střetly se v divném souboji život a smrt. Je po boji.
Ten, který zemřel, z mrtvých vstal, aby nám věčně kraloval.
Poju a pověz nám Maria, co jsi po cestě viděla.
Hrob, z něhož Kristus slavně vstal, aby se v Otci radoval.
Anděly jako svědky stát na zemi roušku bílý šat.
Už jde Kristus, má naděje, před vámi do Galileje.
Víme, že Kristus z hrobu vstal, vpravdě byl vzkříšen světa král.
Vítězný, korunovaný, smiluj se Kriste, nad námi.

Inzerce
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FEJETON
SOVĚTSKÝ SVAZ - NÁŠ VZOR!
Představte si, že přijedete do velkoměsta, zaparkujete auto,
ještě jednou ho obejdete, zkontrolujete dveře, okna a zamíříte
do centra. Na první světelné křižovatce máte červenou a dost
času na to, abyste omrkl svůj zjev. No ne! Na černé botě hnědá
hmota! To vás zmrazí tak, že sotva přejdete na zelenou. Je po
náladě. Opusb civilizaci a hledej vodu - velí mozek. Ale osud je
krutý. Právě se k vám blíží vaše první láska, kterou jste viděli
naposledy před pěti lety na srazu a vrhá se vám v objetí. Musíte s pravdou ven - moc se ke mně nehrň, jsem v maléru. Vždycky byla inteligentní a teu je i vzdělaná. Pochopila, ustoupila
ani brvou nehnula. Tak příště - odešla středem. To je pech. V tu
chvíli bych zavraždil všechny psy - ne - jejich majitele. Ale dostal jsem nápad. Když nezabírají odpadkové koše s pytlíky, co
takhle pálit vodku z exkrementů jako se pálila ve vesničce Rudá, kde ji degustoval voják Čonkin? Nepochybně bychom podpořili ekologický koloběh. Inu - ještě se máme co učit.
D. Jiroutová

Inzerce

Štika fórum
Ve dnech 21. a 22. února se v Hotelu Bujnoch konal již
7. ročník soutěže vína Štika fórum. V předcházejících ročnících
se soutěž konala v Pardubicích, ale my si přejeme, aby i v Přelouči začalo být víno nedílnou součástí společenských a kulturních akcí, tak jak si tento božský mok zaslouží.
Do této soutěže bylo přihlášeno na 500 vzorků vín z různých
oblastí a od mnohých vinařů. Pod taktovkou Prof. Fedora Malíka se sestavilo osm čtyřčlenných komisí, které tato vína degustovali. V komisy zasedli i takové osobnosti jako je herec Pavel
Trávníček, novinář Oldřich Vejvoda, odborná publicistka Helena
Backer, ale také ředitel místní základní školy František Jelínek.
Šampiónem výstavy (víno s největším počtem bodů) se staly dvě vína v kategorii sladká. Byl to Ryzlink rýnský, 2006, slámové víno, Znovín Znojmo a Tokaj cuvée, 2006, také v kvalitě slámové víno z vinařství J. a J. Ostrožovič (Slovensko).
I vy jste měli možnost přijít a ochutnat pěknou řadu vín, jak
ve dnech konání, tak i v sobotu kdy se konal již druhý vinný ples
Hotelu Bujnoch. Pokud se Vám nepovedlo navštívit nás v těchto dnech budete mít možnost ochutnat vítězná vína i v našem
novém vinném lístku.
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Pohledy do historie Přelouče
PŘELOUČSKÁ SOKOLOVNA
Nadšení mít vlastní sokolovnu bylo v Přelouči veliké. Tělocvičná jednota Sokol dostala hned od počátku,
tj. od 1. 11. 1888 důležitý úkol, zajistit pro vlastní tělocvičnou činnost vhodnou místnost. Tehdy to byla místnost v suterénu nové školní budovy na náměstí. Po čase přijala výrazně lepší nabídku místní Občanské záložny v její budově, otevřené v roce 1901. V nových podmínkách dosáhla vynikajících úspěchů, ale zkušenosti ukázaly, že ani tato tělocvična nevyhovuje značnému počtu cvičících a ani požadavkům základní
hygieny - chyběly šatny, WC a sprchy. Bylo již naléhavé postavit novou budovu sokolovny.
Projekty na novou sokolovnu
vypracoval br. Arch. Ing. Antonín
Mahn. Návrhy byly celkem tři a vybrán byl ten prostřední s rozpočtem
na 1 000 000,- Kč. Architekt Ant.
Mahn pracoval bez nároků na odměnu. Termín dokončení výstavby
byl stanoven ke 40. výročí založení
místního Sokola, tj. k 1. 11. 1928.
Tím dostala výstavba nové sokolovny určitý řád a mohlo se přikročit
k ustavení finančního a stavebního
odboru. V čele finančního odboru
působil v počáteční fázi bratr učitel
František Sikáček, stavebního bratr
Ing. Antonín Chramosta. Ti připravili finanční plán pro zajištění finančních prostředků na tehdejší
dobu nemalého rozpočtového nákladu s limitem cca 1 000 000,- Kč. V sokolovně se uvažovalo s výukou tělocviku školní mládeže, protokolní
rada poskytla Sokolu finanční příspěvek ve výši 200 000,- Kč. Další významný příspěvek byl zaznamenán
od okresní politické správy ve výši 100 000,- Kč. Další peněžitý dar ve stejné hodnotě poskytla Občanská záložna. Okresní záložna hospodářská darovala 30 000,- Kč a současně poskytla bezúročnou půjčku ve výši
100 000,- Kč. Místní cukrovar zaručil pomoc při svážení stavebního materiálu nákladními auty. Z dalších dárců si připomeňme rodinu Čermákovu, která založila fond ve výši 10 000,- Kč pro podporu bratří a sester, kteří hodlali navštěvovat cvičitelské kursy. Místo stavby bylo určeno na vlastním pozemku poblíž nové městské
vilové čtvrti. Právo vlastnické k předmětnému pozemku získala Tělocvičná jednota Sokol smlouvou trhovou
ze dne 2. 11. 1909 od bývalého majitele Václava Linharta.
Základní kámen na stavbu budovy byl položen 29. 9. 1926 a byl přivezen bratry a sestrami svěřenecké
Tělocvičné jednoty Bratrouchov v Krkonoších. Vlastní výstavba sokolovny probíhala od položení základního
kamene dodavatelskou firmou stavitele Jana Ludvíka. Ve vydaném stavebním povolení Stavebním úřadem
města Přelouče dne 31. 1. 1927 byla zakotvena podmínka, že TJ uvolní na jižní straně pozemku cca 7 m pás
pro výhledové prodloužení Žižkovy ulice východním směrem.
Valná hromada uložila členské základně stavební daň a pracovní povinnost. Nejprve bylo přikročeno ke svozu materiálu a brigádnické výrobě cemento-pískových cihel. Elán brigádníků byl veliký, zvláště u starších členů.
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Z původního projektu byla vypuštěna přístavba jeviště, tj. malého sálu pro slavnostní vystoupení cvičenců, případně hudebních či pěveckých souborů, a to z důvodů nutných úsporných opatření. Původně se počítalo s menším časovým posunem na příznivější finanční situaci.
Projekt výstavby uvažoval se cvičebním sálem o délce 24 m a šířce 14 m, takový prostor umožňoval provozovat i sálové sporty. Je nutné připomenout, že v průběhu dalších let došlo ke změnám účelového využití
některých místností a prostor, např. k vybudování herny pro stolní tenis.
Tíha řídící práce při výstavbě sokolovny spočívala na stavebním odboru, a proto si připomeňme jeho složení v roce slavnostního otevření v roce 1929. Po odchodu br. Ing. Antonína Chramosty z Přelouče byl v čele
odboru přechodně Ing. Hudlický a později br. Vojtěch Emler. Jeho trpělivými pomocníky byli br. Ing. Antonín
Mahn a J. Sucharda, dalšími členy Rudolf Budínský, Fr. Sikáček, Karel Ptáček, Karel Hepner, Karel Škodný, Václav Hubáček a Antonín Decker.
Dokončení sokolovny v termínu ke 40. výročí založení místní Sokolské jednoty s menším skluzem se vcelku podařilo. Skluz pravděpodobně ovlivnila velká zima v roce 1928. Sokolovna byla otevřena dne 1. 6. 1929
a měla opravdu slavnostní ráz.
Součástí výstavby sokolovny bylo dokončení letního cvičiště a sportoviště před sokolovnou. Pro kompletní
pohled na stavební úpravy v průběhu dalších let je třeba uvést větší stavební akci v letech 1968-1970, kdy
došlo k přístavbě východních přísálí a vybudování nové bytové jednotky pro sokolníka a dalších skladových
prostor v jižní části objektu. Ke komplexní dostavbě sokolovny došlo až v roce 1998.
Tato budova nesporně patří k nejvýznamnějším přeloučským objektům tzv. meziválečné architektonické
moderny.
Obdiv patří všem, kteří se podíleli na jejím postavení v Přelouči.

PŘELOUČŠTÍ SOKOLOVÉ V LETECH 1939-45
Důkaze, že byly uskutečněny represivní postihy členů Sokola, potvrzuje dopis z 12. dubna 1941, kterým
říšský protektor v zastoupení K. H. Frankem upozornil na nepřátelský postoj příslušníků sokolské organizace
vůči německé říši, což mělo později za následek rozpuštění ČOS s platností od 11. 10. 1941. Dopis od říšského protektora zněl: „Od počátku války možno pozorovati, že ve spolku Sokol a jeho složkách nabývají
stále více vrchu ony živly, které zamýšlejí přenést odpor k Říši do všech odborů. Mezi osobami, které byly
zatčeny při likvidaci jednotlivých skupin odporu, nachází se značný počet vedoucích činovníků Sokola. Sokolská vystoupení jeví zcela jednoznačně nepřátelský postoj vůči Německu…“
11. říjen roku 1941 byl ve znamení úplného rozpuštění České obce sokolské, tehdy bylo mnoho sokolských
činovníků uvězněno a popraveno - téměř 4000 mrtvých z II. světové války.
Do přeloučské Sokolské jednoty z patnácti uvězněných
bratrů a sester se nevrátilo jedenáct. Dle matričních záznamů se jich větší část týkala členů židovského etnika.
Nevrátili se příslušníci těchto místních rodin: Špicova, Khapova, Roubíčkova, Kopperlova, Eisnerova, Fuchsova. Z ostatních postižených to byl hospodář jednoty Sokolské bratr
Ladislav Král, který zemřel na následky utrpení v koncentračním táboře záhy po osvobození.
Z aktivních odpůrců okupačního režimu je důležité nezapomenout na bývalé dorostence Jednoty sokolské M. Stantejského a M. Potůčka.
Miloslav Stantejský - narozen 1920, pracoval od počátku války jako účetní v kamenolomu v Ležákách. Jako odbojový spolupracovník skupiny Silver A byl v době heidrichiády zatčen a s ležáckými občany popraven na Zámečku
v Pardubicích dne 24. 6. 1942.
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Miloslav Potůček - narozen 1925, byl studentem pardubické reálky. Na počátku II. sv. války se zapojil do protifašistického odboje. Jejich skupina byla v roce 1943 odhalena, došlo k velkému zatýkání. Byl popraven v Drážuanech
11. 1. 1945.
Vliv sokolské vzdělavatelské činnosti přispěl pozitivně
i v případě dalších dorostenců. Již v roce 1939 neváhali
opustit republiku a připojit se k zahraniční armádě proti
fašistům.
Z místní jednoty sokolské si připomeňme Karla Černíka, Zdeňka Václavíka a Karla Sobotu.
Karel Černík - narozen 1917, bývalý absolvent Vojenské akademie v Hranicích na Moravě. Odešel jako poručík československé armády již v roce 1939 do zahraničí.
Prošel všemi bojišti západní fronty, včetně cizinecké legie v Africe. Již jako středoškolák byl vedle činnosti v Sokole všestranným sportovcem. Po roce 1948 přesídlil do Anglie a později do Kanady.
Zdeňek Václavík - narozen 1917, bývalý novinář, který absolvoval rovněž všechna západní bojiště, včetně cizinecké legie v Africe. Po válce napsal několik autentických knih o cestách a osudech našich vojáků
v zahraniční armádě, např. „Jediná hvězda-domov“, jeho nejcennější kniha „Dunkerque“ s fotografiemi M. Lukeše na křídovém papíru byla v únoru 1948 sešrotována, sám autor byl vyloučen ze svazu spisovatelů a novinářů. Aby se vyhnul zatčení, byl nucen emigrovat, působil v Hlasu Ameriky.
Karel Sobota - narozen 1916, rodák z Velkých Zdence u Daruvaru, poblíž Záhřebu. Tuto osadu založili v Jugoslávii čeští vystěhovalci. Když mu bylo 14 let, vstoupil v roce 1930 do učení na sedláře a čalouníka k panu Františku Špičákovi, do známé přeloučské sokolské rodiny. Běhen války se stal členem 1. československé
brigády Jana Žižky z Trocnova. Padl 13. 12. 1944.
Pokračování příště…
Volně zpracováno dle článků z „Almanachu Tělocvičné jednoty Sokol v Přelouči“
- rok vydání 1998. Ze vzpomínek pamětníka pana Fr. Hollmanna.
Marcela Danihelková

Výbor MO ČRS Přelouč, Hradecká 163, 535 01 Přelouč vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na místo rybářského hospodáře
Kvalifikační předpoklady:
" Občanská bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů
" Stáří minimálně 21 let
" Způsobilost k právním úkonům
" Vysokoškolské nebo minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou v oboru zaměřeném na rybářství
" Řidičský průkaz skupiny C (min. B)
Zájemci, kteří splňují kvalifikační předpoklady, zašlou písemnou přihlášku
na výše uvedenou adresu, doplněnou

3 / 2008

stručným životopisem, výpisem z trestního rejstříku a kopií dokladu o dosaženém vzdělání a to nejpozději do 21. března 2008.
Vlastní výběrové řízení proběhne formou
pohovoru ve 14. týdnu 2008, na který
budou uchazeči splňující výše uvedené kvalifikační předpoklady pozváni písemně.
Informace: 466 953 393,
mobil 777 708 262,
e-mail: rybari.prelouc@seznam.cz

Upozornění
pro členy MO ČRS
Přelouč
V průběhu měsíce března
probíhají brigády na Slavíkových
ostrovech.
Plnění brigádnické povinnosti
je možné každou sobotu a případně po dohodě s p. Novotným na
telef. čísle: 466 953 393 (mobil
774 111 658) i ve všední den.
Současně oznamujeme, že výroční členská schůze, se uskuteční dne 15. března - od 9.00 h.
v místním kině
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AUTOŘI IV. DÍLU DĚJIN MĚSTA PŘELOUČE
BESEDOVALI V PŘELOUČI
Místní Charita zařadila v rámci svých akcí pro seniory besedu s autory nově vydaných Dějin města Přelouče IV. Ta se
uskutečnila v pondělí dne 11. února na místní faře. Pořadatelé
zřejmě počítali jen s besedou pro menší okruh zájemců „okolo
kulatého stolu“. Avšak zájem o dějiny našeho města z období
let 1918-1989, které většina přítomných nejen seniorů částečně prožila, byl překvapivě velký.
Autoři zde nebyli žádnými nováčky. Jako zpracovatelé již
III. dílu „Dějin“ zde absolvovali obdobnou besedu. K hojné účasti nepochybně přispěla skutečnost, že oba autoři mají k našemu městu osobní vztah: pan Mgr. Jan Tetřev pochází z Přeloučska a maturoval na zdejším gymnáziu, paní PhDr. Hana
Vincenciová zde dokonce prožívala s rodiči léta mládí.
Autoři ve svých
vystoupeních pohovořili m. j. též o některých potížích při
ověřování popisovaných událostí, které byly zapříčiněny
výpadkem vedení
místní „kroniky“. Ta
byla vzorně vedena do roku 1938
panem Kopeckým,
úředníkem v místní Radiotechně. Během okupace i v le-

tech poválečných nebyla „kronika“ vedena vůbec, případně byla dodatečně dopisována dle „ústního podání lidu“. Některé
události postrádaly na věrohodnosti vlivem politické atmosféry tehdejší doby.
V diskusi někteří účastníci postrádali podrobnosti k činnosti např. tělovýchovné a sportovní v době okupace, jakož
i zmínku o zneužití mladých studentů okupační správou při
budování zákopových prací v okolí Olomouce. Právě takové podrobnosti by měly určitě své místo v městské „kronice“.
S přihlédnutím ke zmíněným podkladovým nedostatkům
nutno vyslovit oběma autorům absolutorium za dobře vykonanou práci.
Na závěr bych chtěl vyslovit přání, aby se zmíněné nedostatky s vedením „kroniky“ našeho města již neopakovaly.
F. H.

JAK SI SNÍŽIT ÚČET ZA ELEKTŘINU
Taky se Vám nelíbí každý rok rostoucí účet za elektřinu? Také, vzhledem ke
svému platu nebo důchodu, považujete argumenty výrobce, že ceny elektřiny
u nás stále nedosahují světové úrovně za
poněkud neférový? Musíme se bohužel
smířit s tím, že to tak bude i nadále a sami se pokusit s tím něco udělat.
Podstatnou část spotřeby elektřiny dělá svícení. Tady můžeme nahradit obyčejné žárovky kompaktními zářivkami
a to hlavně tam, kde se hodně svítí. Jejich spotřeba je asi 4x menší než spotřeba žárovek a jejich vyšší cena se nám
brzy vrátí. Při náhradě 100wattové žárovky 25 wattovou zářivkou ušetříme tam,
kde svítíme denně 4 hodiny, asi 400,- Kč
za rok. Proti starým trubicovým zářivkám
neblikají, mají příjemnější teplé světlo
a nevadí jim i krátkodobé vypínání. Kromě údaje o spotřebě, případně o život-
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nosti, je důležitý údaj o teplotě barvy
světla. Pro příjemné teplé světlo by to
měl být údaj 2700 °K. Není vždy vhodné kupovat ty nejlevnější zářivky nebo ty,
u kterých chybí údaje (většinou mají
studené světlo, menší svítivost a kratší
životnost). Přestože v obchodech je poměrně velký výběr zářivek, návrháři svítidel je trochu opomíjejí, a tak třeba sehnat pěkný lustr do obývacího pokoje,
kam by bylo možné dát zářivky, není vždy
snadné.
Jistě, každý máme zapnutý nějaký přístroj - televizi, rádio, ale třeba i mikrovlnku v tzv. pohotovostním stavu. Je to pohodlné, stačí přístroj zapnout nebo vypnout
dálkovým ovladačem a ještě nám, když
je vypnutý, ukazuje, kolik je hodin. Při
běžné spotřebě přístroje 5 W v pohotovostním stavu přístroj za rok spotřebuje 43 kW, což je asi 170,- Kč. A máme-li

takových přístrojů třeba pět, už ta částka, kterou za své pohodlí zaplatíme, není zanedbatelná. A tady bychom se měli zamyslet, jestli nám to pohodlí za to
stojí, nebo jestli bychom alespoň ty přístroje, které tak často nepoužíváme, neměli vypínat úplně. Máme-li je blízko
sebe, je možné je vypínat například společně vypínačem na prodlužovačce. Bohužel, u některých přístrojů se při vypnutí může vymazat jejich pracné nastavení,
a tak si musíme nejdřív vyzkoušet, co
vypínat můžeme. A pokud budeme kupovat nový přístroj, měli bychom se zajímat i o tak opomíjený údaj, jako je spotřeba v pohotovostním stavu, která se
může pohybovat v rozmezí od 1 W u moderních televizorů až po 10 W u starších typů přístrojů, a to je v roční spotřebě dost znát.
Wilfried Brudný
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE:
Martina Dvořáková
ul. Příčná
Vít Forst
Štěpánov
Pavel Grubr
nám. 17. listopadu
Filip Kolář
ul. Smetanova
Lucie Kravaříková
ul. Hradecká
Tereza Matoušková
ul. Riegrova
Jakub Miláček

nám. 17. listopadu

Tadeáš Pecháček

ul. Jižní

Isabela Polcová

ul. Pardubická

Tomáš Přemyslovský

ul. Studentská

Klárka Šetinová

ul. Jižní

Jan Vomlel

ul. Jana Dítěte

Kristýna Vosáhlová

ul. Bratrouchovská

JUBILANTI:
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Helena Plháčková
ul. Husova

75 let

Jana Pospíšilová
ul. Hradecká

75 let

Milada Salfická
ul. Pražská

75 let

Věra Drahokoupilová
ul. Pražská

80 let

Jiřina Svobodová
ul. Studentská

80 let

Božena Šnokhousová
ul. Popova

80 let

Marie Vojtíšková
ul. Libušina

80 let

Zdenko Černík
ul. Foersterova

85 let

Karel Křenek
ul. Labská

85 let

Blažena Bažantová
Klenovka

86 let

Marie Bínová
ul. Sluneční

87 let

Jarmila Horníková
ul. Studentská

87 let

Lidia Pecháčková
ul. Studentská

87 let

Věra Svobodová
ul. Obránců Míru

87 let

Josef Veselovský
nám. 17. listopadu

87 let

Antonín Javořík
ul. Žižkova

88 let

Anna Kalousková
Škudly

88 let

Božena Samková
ul. Za Fontánou

88 let

Ladislav Paulus
ul. Střelova

89 let

Jarmila Urbánková
ul. Žižkova

92 let

Jaroslav Veselý
Lohenice

94 let

SŇATEK::
14. 2. 2008
- Milan Svačina + Šárka Košnarová

STŘÍBRNÉ SVATBY:
Zuzana a Jan Jánští

ul. Na Vyšehradě

Soňa a Luboš Matouškovi

ul. Příčná
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
WYLLIE, James
Vlk a beránek:
rozdílné životy bratrů
Göringových za nacistického
režimu.
Frýdek-Místek: Alpress, 2008.
náboženství
HALÍK, Tomáš
Prolínání světů: ze života
světových náboženství.
Praha: Lidové noviny, 2006.
politika
VELÍŠEK, Zdeněk
Svět, o který mi jde.
Praha: Česká televize, 2007.
lékařství
JANOUCHOVÁ, Kateřina
O lásce a sexu.
Praha: Akropolis, 2007.
technika
PERIN, Angia Sassi
Mosty.
Praha: Slovart, 2007.

vlastivěda, cestopisy
JAROLÍMKOVÁ, Stanislava
Co v průvodcích nebývá, aneb,
Pokračování historie k snadnému zapamatování, 2. díl.
Praha: Motto, 2007.
MYKISKA, Martin
Jižní Amerikou přes stolové
hory do Bolívie.
[Praha], MTM, 2007.

CARROLL, Steven
Pokoj milenců.
Líbeznice: Víkend, 2007.
LUBBECK, Wilhelm
Před branami Leningradu:
příběh vojáka skupiny
armád Sever.
Praha: Baronet, 2007.

ŠIMÁNEK, Leoš
Na kanadském severu.
Zpátky do divočiny.
Rtyně: Action-Press, 2007.

vzpomínky
CIMICKÝ, Jan
Životní zpověu
i osudová setkání.
Havlíčkův Brod: Fragment,
2008.

ŠMÍD, Jan
Obrázky z Burgundska.
Praha: Gutenberg, 2007.

ŠIKLOVÁ, Jiřina
Dopisy vnučce.
Praha: Kalich, 2007.

KRÁSNÁ LITERATURA
HORÁKOVÁ, NaMa
Kronika zapomenutého
templáře.
Třebíč: Akcent, 2007.

LITERATURA PRO MLÁDEŽ
SÍS, Petr
Tři zlaté klíče.
Praha: Labyrint, 2007.

LUDVA, Roman
Stěna srdce.
Brno: Host, 2001.

VIEWEGH, Michal
Krátké pohádky
pro unavené rodiče.
Brno: Druhé město, 2007.

ČTENÁŘSKÁ ANKETKA
Protože březen je měsícem knihy, možná někteří rodiče uvažují o knižním dárku
pro své děti. Aby se jim snadněji vybíralo ze současné bohaté nabídky dětských knih,
máme tu několik typů od čtenářů našeho dětského oddělení.

KDO JE TVŮJ NEJOBLÍBENĚJŠÍ LITERÁRNÍ HRDINA
A PROČ
Zuzka / 10 let … Čtyřlístek z komiksů
Čtyřlístek, protože mají veselé a legrační
příběhy

to pro mě novinka, velice mě to zaujalo
a ještě nikdy jsem tak tlustou knihu nepřečetla.

Petr / 15 let … Eragon z knihy Eragon,
což je má nejoblíbenější dobrodružná
kniha

Aneta / 13 let … Arabela. Tahle knížka se mi líbila, protože to bylo i zfilmované a bylo to zajímavé.

Jakub / 9 let … Děti z Bullerbynu od
Astrid Lindgrenové, protože to bylo hezké

Petr / 6 let … popelářský vůz z knihy
Co umí popelářský vůz, protože je veliký.

Lucie / 11 let … Obelix z komiksu Asterixova dobrodružství, protože je srandovní.

Markéta / 15 let…Ferda Mravenec, protože pomáhá ostatním.

Daniela / 13 let … Harry Potter z dílu Harry Potter a princ dvojí krve. Byla

Tomáš / 14 let … Harry Potter, protože je zábavný a chytrý.
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OOMEN, Francine
Jak přežít první pusu?
Praha: Albatros, 2007.

Co vám nabízíme
v březnu?
10. 3. 2008 v 17.00 hodin
v sále ZUŠ BAROKNÍ
DIVADLO - poslední pořad vzdělávacího cyklu
Roštovna.
11. 3. 2008 v 17.00 hodin
v Městské knihovně
POVÍDÁNÍ NEJEN O DEŠŤOVÉM PRALESE V USA
- V. Kotland.
10. 3. 2008 - 28. 3. 2008
v prostorách Městské
knihovny JARNÍ VÝSTAVA prací žáků výtvarného
oboru ZUŠ.
V rámci března - měsíce knihy mohou vyučující využít
naši nabídku tematických
besed a exkurzí.
J.K.

Karolína / 11 let … Karolína z knihy
Detektivní kancelář Podkova, protože se
jmenuje stejně jako já !!!
Jirka / 18 let … Artemis Fowl z knihy
Artemis Fowl díl 1., 2., 3., 4., 5., protože je
inteligentní a vždy nad věcí.
Honzík / 5 let … Mašinka Tomáš, protože je dobrodružná a má hodně kamarádů mašinek.
Jana / 18 let … Ta„jana z Evžena Oněgina od Puškina, protože je čistá a životem nezkažená, možná trochu naivní.
L.H.
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Kulturní služby města Přelouče
BŘEZEN 2008

www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666
Program se dozvíte též na: www.kinoprelouc.cz, www.mestoprelouc.cz
7. března
pátek
17.30 hod.
95 minut
8. března
sobota
16.00 hod.
87 minut
9. března
neděle
17.30 hod.
101 minut
14. března
pátek
17.30 hod.
84 minut
15. března
sobota
16.00 hod.
70 minut
15. března
sobota
19.00 hod.
156 minut
16. března
neděle
19.00 hod.
84 minut
21. března
pátek
17.30 hod.
91 minut
22. března
sobota
16.00 hod.
86 minut

CHYŤTE DOKTORA

MIMOŘÁDNÉ PROMÍTÁNÍ NOVÉ POHÁDKY ZDEŇKA TROŠKY

ČR-nadějný gynekolog žije se svou ženou a má malé dítě. Jednoho
dne se ovšem probudí, vyrazí do práce a jako první narazí na svou
milenku, která je těhotná. Zatímco ji chce poslat rovnou na sál,
na zavolá jeho ženě a Michalův závod s časem může začít.
50 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

26. března
středa
17.30 hod.
20.00 hod.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
USA-po Garfieldovi přicházejí na scénu bratři Alvin, Simone
a Theodor. Jsou to neobyčejné veverky, které nejen že umí mluvit, umí i výborně zpívat. Jednoho dne narazí na Davida, který
si jejich talentu všimne a nechá je natočit desku.
30 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

VRAŽDA NA OBJEDNÁVKU

98 minut
28. března
pátek
20.00 hod.
90 minut

USA-režie Alfred Hitchcock. Tenisový šampion zjistí, že ho manželka podvádí. Proto naplánuje dokonalou vraždu. Vydíráním donutí svého bývalého spolužáka, aby se ji pokusil uskutečnit. Všechno je připraveno do posledního detailu…
mládeži do 12 let nevhodný

29. března
sobota
20.00 hod.

BÁJEČNÍ MUŽI S KLIKOU

137 minut

6 Kč

Československo-kouzelník Pasparte, majitel maringotky, několika triků a promítacího přístroje, sní o tom, že si jednoho dne
otevře první stálý český biograf, v němž bude promítat pouze české filmy.
mluveno česky
mládeži přístupný

6 Kč

30. března
neděle
16.00 hod.

SCOOBY DOO A VIRTUÁLNÍ HONIČKA
USA-Scooby-Doo a celá parta se v tomto filmu ocitají uprostřed počítačové hry a ta pro ně připravila dosud nevídané dobrodružství.
mluveno česky
mládeži přístupný

6 Kč

AMERICKÝ GANGSTER
USA-strhující příběh o vzestupu a pádu jednoho z nejmocnějších
mužů newyorského podsvětí a o obyčejném poldovi, který ho dostal na kolena. Atmosféra prohrávané války ve Vietnamu na začátku sedmdesátých let dolehla na Ameriku jako těžká deka…
50 Kč
mládeži do 15let nepřístupný

MONSTRUM
USA-Špatně se ale utíká, když netušíte, před čím prcháte. Ne, svět
už opravdu nebude takový, jaký býval. Výmluvné svědectví o téhle
změně podává jedna digitální kamera a ti, kdo jsou aktuálně naživu
a mají sílu točit. Snad nedojdou baterky…
50 Kč
mládeži do 15let nepřístupný

ZPOVÍDÁM SE
USA-režie Alfred Hitchcock. Otto je jednou přistižen při loupeži
a v panice zabije majitele. Jeho svědomí ho donutí se ze zločinu
vyzpovídat otci Michaelu Loganovi, který se nedopatřením stane
hlavním podezřelým ...
mládeži 12 let nevhodný

6 Kč

71 minut
4. dubna
pátek
17.30 hod.

85 minut
5. dubna
sobota
16.30 hod.

124 minut
6. dubna
neděle
17.30 hod.

114 minut

PAN VČELKA
USA-komediální příběh Barryho B. Bensona, včely, která právě
skončila školu a děsí ji perspektiva zbytku života stráveného sbíráním medu. Na nebezpečné výpravě mimo úl zachrání Barryho
před jistou smrtí newyorská floristka Vanessa…
30 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

11. dubna
pátek
17.30 hod.
113 minut

23. března
neděle
17.30 hod.

92 minut
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NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
ČR-Vzrušující příběh s tajemnou zápletkou slibuje dynamickou
akční podívanou - skupina lidí se utká v nerovném souboji s divokým přírodním živlem, strážci zákona i hranicemi vlastních
možností. Cesta plná vypjatých situací změní každému z účastníků zcela zásadně pohled na život.
75 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

12. dubna
sobota
20.00 hod.
89 minut

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
ČR-nejnovější film krále českých pohádek Zdeňka Trošky.
I princezna nakonec pochopí, kdo ji má opravdu rád a díky tomu
rozluští i tu „nejkrásnější hádanku“. A Matěje ještě čeká cesta za
milovanou Majdalenkou...
70 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

BONY A KLID
Československo-Hlavní postavou příběhu je mladý automechanik
Martin Holec, který přijede z Mladé Boleslavi do Prahy, aby tu sehnal marky, za které chce koupit pro místní diskotéku video. Nechá
se však překupníky napálit falešnými bankovkami.
mluveno česky
mládeži do 15let nepřístupný

6 Kč

LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
USA-Florentino se neumí smířit se ztrátou své životní lásky,
a i když ji hledá v náručí stovek jiných dívek, jeho trpělivé srdce
stále patří Fermině. A bude na ní čekat celých padesát jedna let…
Dokud se znovu nepotkají a jejich láska nenajde zachránce v předstírané nové vlně epidemie cholery.
30 Kč
mládeži do 15let nepřístupný

TOM A JERRY
- KDO VYZRAJE NAD PIRÁTY
USA-Tom se rozhodl vydat na moře s kapitánem Redem, největším pirátem na širém moři. Znuděný drhnutím paluby se zaraduje
nad vyplavenou lahví s mapou pokladu. Sen o bohatství zmizí, když
zjistí, že se v lahvi skrýval také černý pasažér Jerry.
mluveno česky
mládeži přístupný

6 Kč

ZAPOMENUTÉ TRANSPORTY
DO LOTYŠSKA
ČR-dokument se věnuje transportům Židů a Židovek do ghetta
v lotyšské Rize a do tamějšího lágru Salaspils, o němž se mluví
méně často než o jiných pracovních, koncentračních a vyhlazovacích táborech.
mluveno česky
mládeži přístupný

6 Kč

LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ
USA-pro Bena není historie jen suchým výčtem toho, co se v dávné minulosti událo...pro něj historie občas nabízí možnost nalézt neuvěřitelné poklady. Po jeho ohromujícím nálezu pokladu
templářů se stal nejznámějším hledačem pokladů na světě...ačkoliv on dává přednost označení “strážce pokladů”.
70 Kč
mládeži přístupný

BEOWULF
USA-v dobách hrdinů žil mocný bojovník, který zabil svého démonického soka. Tím vyvolal konflikt s jeho nebezpečnou a velmi svůdnou matkou. Z krále se stává legenda. Vizionářský průkopník Robert Zemeckis přichází s takovou verzí Beowulfovy
ságy, která překoná všechny vaše představy...
50 Kč
mládeži 12 let nevhodný

ZLATÝ KOMPAS
USA-náš svět je jenom jedním z mnoha. Kromě něj existuje nesčetně dalších světů, které se tomu našemu mnohdy podobají. Ve
světě Zlatého kompasu má každý člověk svého démona, který je
součástí jeho duše, má podobu zvířete a existuje mimo lidské tělo.
50 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

VETŘELCI VS. PREDÁTOR 2
USA- v blízkosti malého městečka dojde k nečekané katastrofě.
Z nebe se přiřítí poškozený vesmírný koráb a ztroskotá v lesích
za městem. Místo mírumilovných mimozemšlanů se z jeho útrob
vydrápou zrůdy dvou znepřátelených vesmírných ras.
50 Kč
mládeži do 15let nepřístupný
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FLORBAL V PŘELOUČI
- INFORMACE
Po výsledkově nemastném, neslaném podzimu sezóny družstva mužů Orla Přelouč, kdy jsme prohráli vše, co se v Pardubické florbalové lize prohrát dalo, došlo po vánoční přestávce konečně i na výsledkové zlepšení! Něco již naznačila
naše remíza s již tradičním rivalem z Heřmanova Městce 4:4
na palubovce haly ve Vysokém Mýtě v posledním zápase minulého roku, takže do Holic jsme v sobotu 26. ledna odjížděli
s nadějí na nějaký ten bodík - nakonec to byly body čtyři!
Orel Přelouč - TJ Sokol Choceň 6:0 (1:0;3:0;2:0)
Vzhledem k naší dosavadní výsledkové mizérii bylo až téměř neuvěřitelné, s jakou jistotou jsme si dokráčeli pro 3 body!
Od začátku jsme ovládli zápas a tvrdě hrajícího soupeře jsme
kombinační hrou ani jednou nepustili zpátky do zápasu. „Staří pardálové“ v týmu na sebe vzali střeleckou zodpovědnost,
„mladí zajíci“ v týmu příkladně bojovali bez ohledu na silovou
převahu soupeře, a když nás v bráně podržel vynikajícím výkonem benjamínek Láua Kopáč (loni ještě brankář našich
starších žáků), nebylo zkrátka co řešit. A protože i na rozdíl od
podzimních zápasů jsme se ve 3. třetině nezalekli blížícího se
vítězství a dál hráli svou hru, nebylo o vítězi tohoto zápasu žádných pochyb.
G+A:

1:27
15:34
21:00
25:36
32:04
37:02

-

Tomáš Hromádko # Milan Koubek . . . . . . . . . . .
Tomáš Hromádko # Milan Koubek . . . . . . . . . . .
Bohouš Lapka # Milan Koubek . . . . . . . . . . . . . . .
Bohouš Lapka # Milan Koubek . . . . . . . . . . . . . . .
Lála Jezdinský # Honza Pozler . . . . . . . . . . . . . . .
Bohouš Lapka # Milan Koubek . . . . . . . . . . . . . . .

1:0
2:0
3:0
4:0
5:0
6:0

Orel Přelouč - ASPV Holice 4:4 (2:0;0:3;2:1)
Dramatický a napínavý zápas! První třetina pokračovala
v duchu předchozího zápasu a vše nám vycházelo. Od začátku ale bylo jasné, že tento soupeř je pohyblivější a techničtější a zejména jejich útočník číslo 19 dělal našim „veteránům“
v 1. obranné lajně pořádný průvan.
Přestože poměr střel ve 2. třetině byl 14:5 v náš prospěch,
skóre této třetiny bylo 0:3! Šlo totiž vesměs o „loženky“ po našich
individuálních chybách. Je sice pravda, že po zvýšení soupeřova vedení na 4:2 10 minut před koncem jsme už zase začínali přestávat věřit v úspěch, ale nevzdali jsme to a bojovali, což
se nakonec vyplatilo. A protože na závěr zápasu svůj výtečný
výkon korunoval Milan Koubek vyrovnáním po slalomové jízdě

mezi zkoprnělými obránci soupeře, mohli jsme dokonce minutu a půl před koncem pomýšlet i na celkové vítězství, protože
v tu chvíli jsme soupeře „mleli“! Je ale pravda, že jsme mohli
i po brejku do útokem rozhozené obrany inkasovat, takže nakonec jsme byli rádi i za jednobodovou, ale nakonec spravedlivou remízu.
G+A:

2:10
10:30
41:26
43:21

-

Lála Jezdinský # Marek Dlask . . . . . . . . . . . . . . . .
Tomáš Hromádko # Milan Koubek . . . . . . . . . . .
Milan Koubek # Bohouš Lapka . . . . . . . . . . . . . . .
Milan Koubek # bez asistence . . . . . . . . . . . . . . . .

1:0
2:0
3:4
4:4

Sestava: gólman - Láua Kopáč; obrana - Bohouš Lapka, Mirek
Kumstýř - Michal Pleskot, Honza Tetřev; útoky - Milan
Koubek, Tomáš Blažej, Tomáš Hromádko - Marek Dlask,
Láua Jezdinský, Honza Pozler - Jirka Matička.
Doufejme tedy, že po stabilizaci kádru z konce podzimu, kdy
došlo ze začátku sezóny k poměrně rozsáhlé obměně základní sestavy, budou i další výsledky tak úspěšné jako tyto první
dva v novém roce.
Mirek Kumstýř
Florbalová sezóna družstva mužů FbC Maddox ve 2. celostátní lize se mílovými kroky blíží do svého rozuzlení. Po nepříliš úspěšném vystoupení na půdě domácího Tábora v hale
v Sezimově Ústí jsme se hned další víkend pokoušeli o reparát
tentokrát na půdě „domácí“ v Heřmanově Městci. Po zlepšeném
a hlavně kolektivním výkonu jsme se poprvé v lize dočkali čtyřbodové sklizně. Tímto jsme se udrželi v kontaktu s ostatními
týmy, ovšem jak vidno, zachranářské starosti nás budou nejspíš provázet až do posledního kola:
FbC Maddox Přelouč- Prague International Třeboň
6:3 (3:1,0:2,3:0)
Sestava: Jarolím - Kurka, Sedláček, Ledecký, Jadrníček, Pleskot - Raška, Bína, Pokorný - Vančura, Halík, Bulíček
Branky: 8. Raška (Pokorný) - 1:0, 8. Bulíček - 2:0, 9. Sedláček
(Kurka) - 3:0, 35. Bína (Kurka) - 4:3, 42. Pokorný - 5:3,
45. Ledecký - 6:3
Poslední celek soutěže jsme v prvním utkání sezóny na stejném hřišti vypráskali v poměru 8:1. Třeboň však v posledních kolech předváděla velmi zajímavé výsledky a v ranním zápase proti
Kaplici dokázala uhrát cennou remízu 5:5. Po shlédnutí tohoto představení jsme věděli, že soupeř nám body jen tak lehce
neodevzdá. Naštěstí skvělým nástupem jsme obavy rychle zažehnali a v čase 8:17 vedl Maddox již 3:0. Třeboň byla zralá na
ručník, jenže místo abychom přidávali další zářezy začali jsme
k zápasu přistupovat moc profesorsky a snížení do konce třetiny to jen potvrdilo. Po druhé siréně jsme si řekli, že se musíme
vrátit ke stejnému stylu jako v první třetině. Misky se začaly pomalu opět naklánět na naši stranu a další šbastný zásah nás
vysvobodil z letargie. Bína spíše nahazoval z velké dálky na
bránu a míček si proklestil cestu až do sítě - 4:3. Soupeř pomalu začal ztrácet nervy a nechával se i rozhodit neustálými komentáři směrem k rozhodčím. Pojistku přidal poté Pokorný
a vrátil na naše hokejky pohodu. Razítko na zásilku tří bodů do
Přelouče přidal v poslední minutě Ledecký precizně zakončeným samostatným únikem. Body proti Třeboni byla povinnost,
ale stála hodně potu.
FbC Maddox Přelouč- Dukla Rangers Tábor 1:1 (0:0,1:0,0:1)
Branky: 30. Raška (Jarolím) - 1:0
Premiérový zápas proti táborské Dukle nevěštil vůbec nic
příjemného i proto, že Dukla v ranním zápase dokázala přejet
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„béčko“ pardubického Sokola (s několika extraligovými hráči
na hřišti) 8:3. Dukla byla po větší čas zápasu více na míčku
a nebýt povícero robinzonád našeho Jarolíma v brance, mohlo
být zle již od začátku. Postupem času naše občasné výpady
směrem dopředu však také nepostrádaly nádech nebezpečí,
a tak byla k vidění skutečná bitva mezi brankami, do které rovnýma nohama spadl i benjamínek v našich řadách Michal Pleskot, vypůjčený na hostování z přeloučského Orla. Zápas byl s ubíhajícími minutami o tom, kdo dá první gól. Ten se díkybohu
podařil nám a velmi zajímavě, kdy zbývalo do konce druhé třetiny 12 sekund. Jarolím jako již po několikáté skvěle zachytil

!

balonek, a ba co víc, dlouhým výhozem poslal na půlce hlídkujícího Rašku do úniku na brankáře. Ruda zakončil s přehledem
a dal nám psychickou injekci před poslední třetinou. Dukla do
ní nastoupila velice zarputile a začala nás přikovávat v našem
obranném pásmu. Zápas začal být jízdou na krev a zřejmě zasloužené vyrovnání se dostavilo z nejméně očekávané akce.
Rozehrávku z půlky dobře stíněný Jarolím v brance bohužel neviděl a míček se zatřepetal za jeho zády. I tak remíza zápasu sluší a už teu víme, že druhý zápas, co nás ještě s Duklou
čeká, bude další tuhá bitva. Nejen proto, že oba týmy se pohybují okolo sestupového pásma.

VÝSLEDKY 2. PŘELOUČSKÉ HOKEJBALOVÉ LIGY
VYŘAZOVACÍ ČÁST
PŘEDKOLO ČTVRTFINÁLE
Lohenice - Fan klub Pce 1:1 a 1:2s.n. - postup Fan klub Pce
Ježourovi Geronti - Apollo 2:2 a 2:1 - postup Apollo
ČTVRTFINÁLE
Pardubičky - Fan klub Pce 2:1s.n. a 6:0 - postup Pardubičky
Imperiátoři - Apollo 2:1 a 8:2 - postup Imperiátoři
TPS Amipa - Břehy 2:0, 2:4 a 0:2 - postup Břehy
Matadors - Čuňáci 2:1 a 5:0 kont. - postup Matadors
SEMIFINÁLE
Pardubičky - Břehy 3:2s.n. a 2:1s.n. - postup Pardubičky
Imperiátoři - Matadors 5:0 a 5:3 - postup Matadors
O 3. MÍSTO
Matadors - Břehy 1:0 a 3:3 po prodl.
FINÁLE
Pardubičky - Imperiátoři 0:1 a 0:2
KONEČNÁ TABULKA
1.
2.
3.
4.
5.

IMPERIÁTOŘI
A.S.P. PARDUBIČKY
MATADORS
BEER STARS BŘEHY
TPS AMIPA

9.
10.
11.
12.
13.

RED WINGS LOHENICE
JEŽOUROVI GERONTI
HC DEVILS
ALKEHOL STÁR
DESPERÁDOS

6. ČUŇÁCI
7. APOLLO
8. FAN KLUB PCE

14. ČMELÁCI
15. BUDVAR SEMÍN

JARNÍ DOMÁCÍ ZÁPASY JESTŘÁBI PŘELOUČ
(STADION POD PARKEM)
A - TÝM
so
1.3. 14:00
ne 2.3. 14:00
ne 16.3. 14:00
so 29.3. 14:00

hod.
hod.
hod.
hod.

TJ HBC Jindřichův Hradec
SK Jungle Fever
HBC Pento Most B
HBC KEB Kladno B

so
so

B - TÝM
1.3. 16:30 hod.
15.3. 14:00 hod.

so
so
so

DOROST
15.3. 8:30 a 11:00 hod.
29.3 8:30 a 11:00 hod.
19.4. 10:00 a 12:30 hod.

Ježci heřmanův Městec
HBC Hradec Králové

ŽÁCI
ne 9.3. 10:00 a 12:30 hod.
ne 13.4. 10:00 a 12:30 hod.
ne 27.4. 10:00 a 12:30 hod.

HBC Hradec Králové
TJ Svítkov Stars Pardubice
1. HBC Svitavy
HBC Hradec Králové
DDM Alfa Pardubice
Ježci Heřmanův Městec
- Fáda -

Fotbalisté po dvou letech bilancovali na valné hromadě
V pátek 22. 2. se v klubovně stadionu sešli
členové FK Přelouč,
aby zhodnotili uplynulé více než dvouleté
období od poslední valné hromady. Ve zprávě přednesené předsedou oddílu panem Josefem Vančurou
bylo poukázáno na dobré výsledky v práci s mládeží, která vyústila v postup mladších a starších žáků do krajského přeboru. Dalším pozitivem v činnosti oddílu
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bylo uspořádání již 50. ročníku žákovského turnaje s mezinárodní účastí, oceněné Čestným uznáním klubu Fair play
při Českém olympijském výboru. Naopak nelichotivě bylo hodnoceno umístění A-mužstva v krajské soutěži I.B třídy, do které před rokem postoupilo. Cílem
pro další období je zachování stávajících
pozic v soutěžích u všech věkových kategorií, zabezpečit chod klubu po finanční stránce, uspořádat 52. ročník žákovského turnaje na úrovni uplynulých let

a postupně zlepšovat prostředí na stadionu i v jeho okolí.
V další části jednání byla schválena
zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu
na letošní rok. Veřejnou volbou byl na další 2 roky zvolen do funkce předsedy pan
Josef Vančura. Členy výkonného výboru
byly zvoleni pánové Stanislav Němeček,
ing. Jiří Rokyta, Josef Slavík, Václav Sůra,
Vratislav Ziegler a Václav Zavadil. Členy revizní komise jsou František Školout - předseda, Ladislav Eisner a Ondrej Marfoldy.
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SUMO cup ovládly Libišany
V sobotu 12. 1. 2008 uspořádal FK Přelouč ve Chvaleticích II. ročník halového
turnaje v kopané SUMO cup, kterého se
zúčastnilo osm mužstev. Ve skupině A
na sebe narazila mužstva Přelouče, Zdechovic, Libišan a Býchor, ve skupině B
hrály Valy, Živanice B, Choltice a Řečany. Turnaj začínal zápasy ve skupinách.
Ze skupiny A postoupilo z prvního místa
mužstvo Libišan a z druhého místa tým
Přelouče. Ze skupiny B šly dále z prvního místa Řečany a z druhého Živanice.
O jejich umístění ve skupině rozhodovaly až dodatečné pokutové kopy, nebob obě
mužstva měla po třech utkání stejný počet bodů, skóre i vzájemný zápas. Do bojů o 5. až 8.místo spadly celky ze třetích
a čtvrtých míst ve skupinách, tedy Býchory, Zdechovice, Choltice a překvapivě i Valy. V souboji těchto týmů nakonec nejlépe uspěly Choltice, za nimi se umístily
Býchory, Valy a na posledním místě skončily Zdechovice.
V prvním semifinále na sebe narazily Přelouč a Řečany a po bezbrankové remíze zvítězila Přelouč na pokutové kopy.
V druhém semifinále si snadno poradily
Libišany s celkem Živanic a zvítězily 3:1.
Ve finále i v zápase o třetí místo si tak
týmy zopakovaly zápasy ze skupin. V zápase o třetí místo tentokrát Živanice do-

kázaly porazit Řečany 1:0 a obsadily třetí místo. Ve finále se Přelouč brzy ujala
vedení brankou Hanuše a Libišanům se
i přes trvalou převahu dlouho nedařilo
vyrovnat. Když už to vypadalo, že zápas
skončí vítězstvím Přelouče, vyrovnal pět
sekund před koncem zápasu šbastnou
tečí Ringelovy střely Nun a o vítězství
v zápase i turnaji rozhodovaly penalty.
V těch bylo šbastnější mužstvo Libišan,
když v nich zvítězilo 2:1 a stalo se tak
i celkovým vítězem II. ročníku SUMO cupu. Nejlepším střelcem turnaje se stal
s pěti brankami Lukáš Kornoušek z mužstva Libišan a nejlepším brankářem Jaroslav Trubač z Přelouče.
VÝSLEDKY
Skupina A
Přelouč - Zdechovice
Libišany - Býchory
Přelouč - Libišany
Zdechovice - Býchory
Přelouč - Býchory
Zdechovice - Libišany
Pořadí skupiny A
1. Libišany
2. Přelouč
3. Zdechovice
4. Býchory

1
1
2
2
2
0
7
6
3
1

:
:
:
:
:
:

0
1
5
1
1
3

b.
b.
b.
b.

Skupina B
Řečany - Choltice
Valy - Živanice
Řečany - Valy
Choltice - Živanice
Živanice - Řečany
Choltice - Valy
Pořadí skupiny B
1. Řečany
2. Živanice
3. Valy
4. Choltice
Čtvrtý A - Třetí B
Býchory - Valy
Čtvrtý B - Třetí A
Choltice - Zdechovice
Druhý A - První B
Přelouč - Řečany
Druhý B - První A
Živanice - Libišany
O 7. místo
Valy - Zdechovice
O 5. místo
Býchory - Choltice
O 3. místo
Řečany - Živanice
Finále
Přelouč - Libišany

4:1
4:1

2
0
2
1
0
0

:
:
:
:
:
:

0
2
1
2
0
3

7
7
3
0

b.
b.
b.
b.

2:2
na penalty 1 : 0
6:1
0:0
na penalty 1 : 0
1:3

3:0
1:2
0:1
1:1
na penalty 1 : 2

KONEČNÉ POŘADÍ
1. FC Libišany
5. Slavoj Choltice
2. FK Přelouč
6. Sokol Býchory
3. Sokol Živanice 7. TJ Valy
4. SK Řečany n.L. 8. Sokol Zdechovice
Nejlepší střelec: Lukáš Kornoušek
5 branek
(FC Libišany)
Nejlepší brankář: Jaroslav Trubač
(FK Přelouč)
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
V dnešním příspěvku, jak jsem minule slíbil, Vás nejdříve
seznámím s přehledem finančních prostředků získaných do rozpočtu našeho města, odpovím na četné dotazy k poutání těhotných žen a také Vás seznámím s informacemi k měření
rychlosti, tolerancí a sankcemi v jiných evropských státech.

PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ZÍSKANÝCH DO PŘÍJMU MĚSTA
ZA ROK 2007

bezpečnostními pásy jsou při čelním střetu ohroženy zlomeninou pánevního kruhu, jeho násilná deformace může vést
k mozkolebečnímu poranění plodu, zejména v poslední třetině
těhotenství. Riziko smrti plodu při havárii je u nepřipoutaných
těhotných 2,8krát vyšší než u připoutaných. Mnoho těhotných
žen nemá žádné vědomosti o správném použití bezpečnostních
pásů nebo mají obavy z jejich použití („mám strach, že uváznu
v havarovaném vozidle“, „že poškodím své dítě“).
Zdůvodnění, které uvádějí na dotaz, proč nemají upevněné
pásy, jsou nejčastěji: „Jedu jen na krátkou vzdálenost“, „je to
nepohodlné“, „jedu opatrně“.
Pověra č. 1: „Připoutáním bych mohla zranit své dítě.“
Neexistuje důkaz pro tvrzení, že bezpečné pásy zvyšují možnost poranění plodu. Dokonce i přesto, že tlak pásu může na
plod krátkodobě působit, je při správném použití pásu nebezpečí poškození plodu minimální - vedoucí příčinou smrti plodu
při autokolizi je především smrt nepřipoutané matky.

V loňském roce jsem Vás informoval o správném a velice
nutném používání bezpečnostních pásů nejen u dospělých,
ale především u dětí. Také jsme provedli před jednou z místních základních škol dopravně bezpečností akci zaměřenou
právě na dodržování povinnosti poutat se ve vozidle Jak jistě
víte, se smutným zjištěním. Dospělí připoutaní jsou, ale děti
z 90 procent ne.

Velice správně jsem byl však
dotázán, jak je to s poutáním
těhotných žen (musím, nemusím, lékař mi doporučil to a to...)
Takže:
Mezi těhotnými ženami převládají stále předsudky k
používání bezpečnostních pásů v autech. Ženy se domnívají,
že pásy mohou při prudkém zabrzdění automobilu ohrozit jejich plod. Opak je však pravdou. Nepřipoutané ženy totiž vystavují při nehodě své nenarozené dítě třikrát vyššímu riziku
poškození než ženy s bezpečnostními pásy.
S rozvojem motorizmu přibývá těhotných žen - řidiček, těhotné - spolujezdkyně běžně v automobilech cestují. Ženy dnes častěji než dříve vozidlo samy řídí i ve vyšším stupni těhotenství.
Při úrazu těhotné jsou tak ohroženy dva životy - nastávající matky i jejího dosud nenarozeného dítěte. Nejzávažnější příčinou mnoha poranění u těhotných je nepřipoutání se ve
vozidle! Důsledky bývají tragické: nepřežije-li matka, nepřežije ani plod. Pokud těhotná havárii přežije, pak často za cenu
závažných trvalých následků.
Nejčastější příčinou smrti nebo vážného poranění těhotné
je úraz hlavy. Úrazy spojené s prudkým nárazem nebo tlakem
na břišní stěnu, popř. další úrazy spojené s poraněním ze setrvačnosti (typické pro autohavárie) mohou způsobit závažné
následky z vnitřního krvácení. Důsledkem může být smrt plodu v děloze, předčasný porod nebo potrat. Těhotné nezajištěné
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Pověra č. 2: „Budu při havárii v autě uvězněna.“
Mnoho lidí se domnívá, že zapnuté bezpečnostní pásy je
při havárii uvězní v deformované karosérii - je však prokázáno,
že naprostá většina zraněných se sama dokáže uvolnit, ale naopak - nepřipoutaná osoba je vystavena velkému nebezpečí nárazu na pevné části karosérie: čelní sklo (traumata hlavy), volant
(zranění hrudníku), palubní deska (zlomeniny dolních končetin a pánve), nebo vymrštění z vozidla (mnohočetná kombinovaná poranění) - vše s fatálními důsledky pro matku i plod.
Pověra č. 3: „Nemusím se připoutávat, jedu-li pouze na krátkou vzdálenost.“
To je zcela falešná představa: většina kolizí se odehraje do
vzdálenosti 40 km od domova (cesty do zaměstnání, odvoz dětí do školy, nákupy atd). Má-li být pás efektivní, musí být použit při jakékoliv jízdě autem.
Pověra č. 4: „Nemusím se připoutávat, když sedím vzadu, není to povinné.“
To je omyl, který je třeba veřejnosti opakovaně vyvracet.
Souhrn:
$ Bezpečnostní pásy chrání matku i plod před závažným poraněním
$ Jen 3bodové pásy jsou považovány za vhodné (s anebo bez
airbagu)
$ Musí být použity správně - spodní pás pod dělohou, ramenní pás umístěn mezi prsy, nad vrcholem těhotné dělohy
$ Pásy nesmí být příliš upnuté, ale co nejpohodlnější
$ Je nutná instruktáž žen v těhotenských poradnách!
$ Je nutno podpořit naše úsilí o zvýšení bezpečnosti těhotných
žen v silničním provozu (samolepka do Průkazky pro těhotné, plakáty do čekáren, výuka v autoškolách atd).
$ Těhotné ženy, které v autě nepoužívají bezpečnostní pásy,
ohrožují nejen sebe, ale také život svého dítěte.
$ Připoutaná žena má 3krát vyšší šanci, že při autonehodě přežije ona i její plod
Všem těhotným doporučujeme používat bezpečnostní pásy a řídit velmi opatrně!
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Aktuální informace
Informace k měření rychlosti radary
a tolerance měření
v České republice a v jiných státech
ČESKÁ REPUBLIKA
Z předpisu EHK/OSN č. 39 a z evropské směrnice 75/443/EHS,
které právní řád ČR respektuje, vyplývá, že rychlost udávaná
rychloměrem nesmí být nikdy nižší než skutečná rychlost.
To znamená, že ten, kdo dodržuje stanovené rychlostní limity
podle tachometru, nepřekročí dovolenou rychlost ani ve skutečnosti. Tachometr vždy ukazuje víc, než jakou rychlostí
vozidlo ve skutečnosti jede, tedy pokud nejsou na vozidle
provedeny nepovolené úpravy, např. namontovány pneumatiky nepovoleného většího rozměru aj.
Každý radar, který městská policie, Policie ČR nebo vojenská policie používá k měření rychlosti vozidel, musí odpovídat
zákonu č. 505/1990 Sb., o metrologii a jeho prováděcím vyhláškám. Radary musí mít platné typové schválení a každý jednotlivý kus musí být pravidelně kalibrován.
Radary jsou v ČR schvalovány s jednotnou odchylkou
± 3 km/h, pokud je zjištěná rychlost do 100 km/h, respektive
±3 procenta při rychlostech nad 100 km/h. Tato odchylka není promítnuta do zobrazené rychlosti na radaru, zohlednit ji
musí sám policista nebo strážník. Teoreticky může u řádně fungujících radarů nastat situace, že vozidlu, které objektivně jede rychlostí 50 km/h, ukáže jeden radar rychlost 47 km/h a jiný 53 km/h. Překročení rychlosti 50 km/h lze tedy považovat za
spolehlivě prokázané až tehdy, zobrazí-li se na radaru rychlost 54 km/h a vyšší.

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO
Finanční postihy řidičů jsou dvojí: do částky 35 Euro se jedná o tzv. finanční důtku od 40 Euro výše jde o pokutu.
Kdo v obci překročí dovolenou rychlost do 10 km/h, zaplatí finanční důtku 15 Euro. Při překročení o více než 20 km/h
platí pokutu 50 Euro a je mu udělen 1 bod. Jde-li o začátečníka v řízení, který spadá do režimu tzv. řidičského průkazu na
zkoušku, má takový přestupek za následek povinnou účast na
doškolovacím kursu a prodloužení zkušební doby ze dvou na
čtyři roky.
Je zřejmé, že pořádkové a policejní orgány uplatňují v praxi rozumné tolerance. Rovněž z hlediska státu nejsou zaznamenány žádné snahy tyto tolerance zakazovat či upravovat.

RAKOUSKO
Policejní praxe v různých spolkových zemích však může být
různá - např. zástupce dopravní policie spolkové země Salcbursko telefonicky sdělil, že i u laserových a radarových pistolí je pro postihování řidiče rozhodující hodnota, která vznikne
odečtem 10 % hodnoty naměřené (tj. např. je-li údaj měřidla
60 km/h, potom se řidič posuzuje tak, jako kdyby jel rychlostí
54 km/h). Tak jsou zahrnuty jak měřicí tolerance, tak i určitá
míra benevolence.
V praxi je pak reálné trestání přenecháno úvaze konkrétní
hlídky a konkrétním okolnostem jednotlivé situace. Překročení do
10 km/h se většinou nepostihuje, pokud nejde o citlivý případ (např. jízdu rychlostí 40 km/h namísto 30 km/h u školy, kde se pohybují děti). Postih nejčastěji začíná v rozmezí 15 až 20 km/h.
Všeobecně se má za to, že Rakousko je ohledně výše pokut
stále jednou z „nejlevnějších“ evropských zemí. Zato např. za časový odstup za vpředu jedoucím vozidlem menší než 0,2 vteřiny
(při 130 km/h na dálnici méně než 7,2 metry) se okamžitě na
místě odebírá řidičský průkaz.

FRANCIE
Z čistě právního hlediska neexistuje žádná tolerance týkající se překračování dovolené rychlosti a přední politici pravidelně ujišbují, že tato nulová tolerance zůstane zachována.

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. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč
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