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Vyhlášení
výběrového řízení

Vyhlášení
výběrového řízení

Tajemník MěÚ Přelouč vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce:

Tajemník MěÚ Přelouč vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce:

úředník/nice
- odbor správa majetku a infrastruktury
- oblast dotací a grantů.

úředník/nice
- odbor sociální,
oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Podání přihlášky do 8. 7. 2008,
termín pohovorů: 10. 7. 2008.
Informace na www.mestoprelouc.cz,
tel. 466 094 105.

Podání přihlášky do 25. 7. 2008,
termín pohovorů: 29. 7. 2008.
Informace na www.mestoprelouc.cz,
tel. 466 094 105.

V sobotu dne 30. 8. 2008
poøádá

Auto-Moto veteráni Pøelouè, o.s.
soutìní jízdu historických vozidel

1. roèník
Rallye elezné hory
s následujícím programem:
9:00-11:00

výstava vozidel na
nám. TGM Pøelouè
11:30
jízda mìstem
12:00
start na nám. TGM
asi v 17:00-18:00 dojezd do cíle
v autokempu
Bøehy-Buòkov
Zveme vechny pøíznivce
historických automobilù a motocyklù
na zajímavou podívanou
a vlastníky tìchto strojù k úèasti v soutìi.
Více na www.amv-prelouc.cz
Pøihláky na matej.havrda@post.cz
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Z první letoní jízdy èlenù klubu do Lázní Bohdaneè

TAXI
PØELOUÈ
Inzerce

(
2 vozy
723 887 997
Tomá Pokorný
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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

RADA MĚSTA PŘELOUČE
34. schůze rady města se sešla dne
9. 6. 2008. Na této schůzi se vzal na vědomí návrh na řešení odstraňování závad
dětských hřišY včetně regulace stávajícího počtu. Ve městě a místních částech
je na veřejných prostranstvích umístěno
45 dětských hřišY. Většina zařízení je zastaralá a v mnoha případech nebezpečná
z hlediska úrazů dětí. Co možná v nejbližším termínu se proto budou odstraňovat herní prvky provozu neschopné - nebezpečná zařízení. Poté bude
následovat oprava vyhovujících herních prvků. S ohledem na skutečnost,
že takovéto množství dětských hřišY
nelze udržet v dobrém a bezpečném
stavu, je navrženo umístit ve městě
5-6 centrálních městských hřišY.
Dále radní schválili výsledky udílení ceny „Reprezentant školy“.
Rada města doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření III
rozpočtu města pro rok 2008 s tím,
že výdaje budou činit 221 042,- tis. Kč
a schválit rozsah změny územního
plánu Přelouč.

žádosti o poskytnutí dotace v rámci 6. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTSII Severovýchod na projekt
„Autobusové nádraží Přelouč“. V rámci
tohoto bodu radní schválili, že provozovatelem autobusového nádraží bude Měs-

!

to Přelouč. V případě, že by autobusové
nádraží provozovala nějaká společnost,
vybírala by poplatky za vjezd autobusů,
poskytovala by zázemí řidičům atd. Radní neschválili vybírání poplatků za vjezd
autobusů na autobusové nádraží a vybírání poplatků za parkování osobních
automobilů. Se zázemím pro řidiče se
nepočítá, a proto by nebylo vhodné tento poplatek vybírat.

Inzerce

Nejobsáhlejším bodem rady konané 19. 6. 2008 bylo autobusové
nádraží. Tato rada schválila podání

ZASTUPITELSTVO
Zastupitelstvo, v pořadí již XI., se konalo 19. 6. 2008 ve velkém sále Občanské záložny. Zastupitelé projednali zprávu o činnosti rady, stanoviska finančního, majetkového a kontrolního
výboru, návrhy osadních výborů Lohenice, Klenovka a Mělice,
Rozpočtová opatření III rozpočtu města pro rok 2008, pořízení
změny Regulačního plánu Přelouč-Lipiny, majetkové převody…
Nejzajímavějším bodem jednání bylo schválení termínu
zahájení akce „Autobusové nádraží Přelouč“ na 1. 7. 2008. Na
zasedání zastupitelstva dne 28. 2. 2008 byl schválen termín
zahájení výstavby autobusového nádraží na 29. 9. 2008. Vzhledem k tomu, že Výbor Regionální rady NUTS II. Severovýchod
v květnu 2008 vyhlásil
termín výzvy k uplatnění žádostí o dotace z oblasti podpory dopravní
obslužnost s termínem
předložení žádostí do
30. 6. 2008. Proto tedy
lze zahájit výstavbu
dnem 1. 7. 2008.
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Trh práce
na Přeloučsku
Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 5. 2008 evidováno celkem
656 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci květnu tedy činila v této oblasti 4,50 %. K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.
Tetov (21,67 %), Vápno (15,79 %), Poběžovice (12,2 %), Pravy
(10,81 %), Hlavečník (10 %), Přelovice (9,52 %), Sovolusky
(8,96 %). Dále uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice
(3,9 %), Choltice (3,79 %), Břehy (5,42 %). V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 3,9 %.
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
3,12 % s celkovým počtem 3005 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 3,26 %, Holicko 2,57 % a Přeloučsko 4,50 %.
Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 5. 2008 celkem 5543 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 0,5 uchazeče. Na Přeloučsku bylo k 31. 5. 2008 hlášeno na ÚP celkem 126 volných
pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem
5,2 uchazečů.
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

Inzerce
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ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON
Odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Přelouči informuje, že
dnem 1. 7. 2008 nabývá účinnosti zákon č. 130/2008 Sb., kterým je významně novelizován současný živnostenský
zákon (č. 455/1991 Sb.). Mezi nejvýznamnější změny vyplývající z této zákonné
úpravy patří:
" Zavedení jedné volné živnosti, tj. živnosti, pro kterou není třeba dokládat
splnění odborné způsobilosti. Do 1. 7.
2008 existovalo 125 volných živností
a podnikatel musel mít tolik živnostenských listů, kolik měl oprávnění.
Nově je zavedena 1 volná živnost
s názvem: „Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ s 80 obory a podnikatel pouze oznámí obor činnosti,
který bude v rámci této živnosti vykonávat.
" Průkazy živnostenského oprávnění,
tj. živnostenské listy a koncesní listiny nahradí jediný dokument - výpis
z živnostenského rejstříku. Do doby
vydání prvního výpisu vystaveného
podnikateli se právo provozovat živnost prokazuje stávajícím živnostenským listem či koncesní listinou.
" Ruší se dosavadní místní příslušnost
živnostenských úřadů. Podnikatelé budou moci ohlašovat živnosti, podávat
žádosti o koncesi a plnit své oznamovací povinnosti na kterémkoli obecním živnostenském úřadě na celém
území ČR. Místní příslušnost k jiným
institucím - finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišYovny, úřady práce, cizinecká policie
apod. - zatím zůstává zachována.
" Podnikatelé budou mít povinnost
oznamovat živnostenskému úřadu jen
to, co nebude živnostenský úřad schopen získat z databází, které již má veřejná správa k dispozici. V současné
době to znamená, že podnikatelé nebudou již duplicitně oznamovat změny, které oznámili obchodnímu rejstříku. Naopak zatím není vyřešeno
předávání informací o změnách provedených v registru evidence obyvatel.
Změny bydliště a další změny a doplnění týkající se údajů a dokladů,
které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, jsou podnikatelé povinni oznamovat a dokládat do 15 dnů ode dne
jejich vzniku.
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" Významně se sníží nároky na odbornou způsobilost pro začínající podnikatele zejména u řemeslných živností.
Pokud bude mít ohlašovatel vzdělání
v příslušném oboru vzdělání, již nebude prokazovat žádnou praxi, pokud
bude mít vzdělání v příbuzném oboru, bude potřebovat doložit jednoroční praxi v oboru. Ohlašovatelé, kteří
absolvovali rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost u akreditovaného zařízení, musí také doložit jeden
rok praxe v oboru. Ohlašovatelé, kteří nemají vzdělání v oboru či příbuzném oboru, doloží pro splnění odborné způsobilosti doklad o vykonání
šestileté praxe v oboru.
" Významně se snižují správní poplatky týkající se živnostenského podnikání. Za ohlášení živnosti při prvním
vstupu do živnostenského podnikání
ohlašovatel zaplatí 1000,-- Kč, i když
bude ohlašovat více živností. Za ohlášení další živnosti bude platit 500,-- Kč,
i když ohlásí více živností najednou.
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny bude zpoplatněno částkou 100 Kč,
nebude se tedy jako dosud platit změna každého jednotlivého průkazu živnostenského oprávnění.
" Přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců bude i nadále
podnikatel povinen oznamovat předem písemně živnostenskému úřadu,
ale podnikatelé si dobu přerušení živnosti budou určovat sami, doba přerušení již není limitována zákonem.
" Nově živnostenský zákon rozeznává
mobilní provozovny, tj. provozovny, které jsou přemístitelné a nejsou umístěny na jednom místě po dobu delší
než 3 měsíce. Takovou provozovnu
musí podnikatel označit obchodní firmou nebo jménem a příjmením, identifikačním číslem, údajem o sídle nebo
místě podnikání a pokud bude mobilní provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb, musí být
označena také jménem a příjmením
osoby odpovědné za činnost provozovny. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat
oprávněnost umístění provozovny. Zahájení a ukončení provozování živnosti v mobilní provozovně se živnostenskému úřadu neoznamuje.

!

Dále upozorňujeme podnikatele, že do
účinnosti novely živnostenského zákona, tj. do 1. 7. 2008 bylo na uvážení živnostenského úřadu, zda za porušení povinností podnikatele uložil podnikateli
pokutu. Od 1. 7. 2008 již při zjištění porušení povinností uložených živnostenským zákonem bude mít živnostenský
úřad povinnost uložit podnikateli pokutu, nebude to na jeho uvážení.
Nejčastěji porušované povinnosti podnikatelů:
" Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, příp. jménem
a příjmením a identifikačním číslem
objekt, v němž má místo podnikání,
liší-li se od bydliště (týká se zejména
cizinců) nebo sídlo.
" Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému
úřadu; neplatí pro automaty a mobilní provozovny.
" Provozovna musí být trvale a zvenčí
viditelně označena obchodní firmou
nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, bylo-li přiděleno. Provozovna určená pro prodej zboží nebo
poskytování služeb spotřebitelům
musí být trvale a zvenčí viditelně
označena také: jménem a příjmením
osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů; prodejní nebo provozní dobou určenou pro
styk se spotřebiteli, nejedná-li se
o mobilní provozovnu nebo automat; kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné
ubytování.
" Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny
a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, a předložit doklady o nich
do 15 dnů ode dne jejich vzniku - tj.
zejména změny příjmení, změny trvalého bydliště a v souvislosti s tím
většinou i místa podnikání. Změny
a doplnění již zapsané do obchodního rejstříku se živnostenskému úřadu
neoznamují.
" Podnikatel je povinen předem písemně oznámit přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců. Provozování živnosti je přerušeno dnem
doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným
v oznámení.
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
„Léto budiž pochváleno“ říkají si jak lidé pracující s vidinou
zaslouženého odpočinku, tak kriminální živly s příslibem opuštěných bytů naditých cennostmi. Návštěvě nezvaných hostů
bychom měli zabránit dřív, než sbalíme kufry a vyrazíme vstříc
letním zážitků. Pokud nechcete pořizovat nákladné alarmy, můžete pro ochranu svého majetku podniknout několik kroků,
jež Vás stojí jen trochu času. Vynaložené úsilí se však může
mnohonásobně vrátit. Jak odradit případného nenechavce?

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘED ODJEZDEM
NA DOVOLENOU !!!

- vědomí o anonymitě
- bezpečnostní štítek zakrývaspolubydlících hlavně
jící vložku zámku
v panelových domech
- sousedi o sobě nevědí,
proto je přítomnost neznámých lidí neznepokojuje
- otevřené světlíky
- větší počet uzamykatelných
vstupních dveří
- plná poštovní schránka
- pravidelně vybíraná poštovní
schránka

# Nezveřejňovat termín svého odjezdu a pobyt na dovolené.
PARKOVÁNÍ NA PÍSNÍCÍCH U OBCÍ MĚLICE-LOHENICE
# Nechlubit se svou finanční a majetkovou situací.
# Přerušit před odjezdem na dovolenou dodávku zboží do domu.
Jako každý rok (za předpokladu pěkného počasí) se zapl# Zkontrolovat pečlivě dveře a okna zda jsou
ní mělické písníky a opět nastanou „žně“ pro
skutečně zavřená.
některé nenechavé spoluobčany, jiným zase
# Nezatahovat závěsy, rolety a žaluzie, protobudou ukládány sankce z důvodu jejich protiMÌSTSKÁ
že zloději se lépe krade, není-li na něj vidět.
právního jednání.
POLICIE
# Vytvořit zdání, že je v bytě někdo přítomen.
Pozor však na triky s prádlem visícím na šňůře! Upoutá zbytečně pozornost a i běžný kolemjdoucí si všimne, že stejné tričko plápolá
na šňůře už týden, čili že majitelé nejsou doma.
# Svěřit klíč od bytu důvěryhodnému a spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který bude Váš byt pravidelně kontrolovat a vybírat
poštovní schránku.
# Uložit žebříky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít při vloupání do bytu či domu
# Uschovat cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky
Upozorňujeme na dodržování dopravního značení V12c
nebo domácího trezoru.
- žlutá čára souvislá, na které je zakázáno zastavení.
# Zdokumentovat cennosti nejen formou seznamu, ale i fotoJedná se hlavně o to, aby v případě potřeby vozidla integrografií (zejména šperků), případně sepsat výrobní čísla přístrovaného záchranného systému (Hasičského záchranného sbojů. Tyto informace pomohou v pátrání po odcizených věcech
ru, Rychlé záchranné služby, Městské policie a Policie České
a pojišYovnám při likvidaci pojistné události.
republiky) bez problémů projela a dostala se na potřebné místo. Také připomínám, že disponujeme odtahovou službou a právě zde stojící vozidla porušující uvedené dopravní značení jsou
BEZPEČNOSTNÍ MINIMUM PRO KAŽDÉHO
potom krásným příkladem k jejich odtažení. Odtažení vozidZVE ZLODĚJE
ODRADÍ ZLODĚJE
la potom přestupce vyjde na 2 800,- Kč + bloková pokuta do
- nekvalitní dveře
- bezpečnostní dveře
2 000,- Kč !!!
- nekvalitní okna
- mříže na oknech, dveřích
OCHRANA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
- pootevřená okna
- venkovní bezpečnostní rolety
#
Zamykejte
vždy své auto.
- pokud se Vaším přičiněním - samolepka informující o za#
Nenechávejte
klíčky v nehlídaném voze.
dozví, že jste odcestovali
bezpečení bytu či domu alar#
Parkujte
na
dobře
osvětleném a přehledném místě.
na dovolenou
mem či jiným bezpečnostním
# Nenechávejte nikdy náhradní klíčky, doklady od vozu a další
prvkem
důležité doklady v autě.
- volně se vyskytující nářadí, - cedulka informující o přítom#
Cenné věci ponechané na odiv v autě přímo přitahují zloděžebřík a jiné náčiní,
nosti psa
je, proto je uzavřete do zavazadlového prostoru.
ulehčující práci zloděje
# Výhodnější je používat přenosná autorádia.
- povědomost o Vaší finanční - světlo založené na detekci po# Využijte mechanických zábranných prostředků (uzamykání
situaci
hybu, viditelný kamerový sysřadicí páky apod.) a elektronických zařízení (prostorová čidtém, zvuky uvnitř bytu a domu
la, sirény, imobilizéry, elektronické čipy) ke snížení možnosti
- pokud již oknem spatří
- hýbající se záclony, náznaky
odcizení vozidla
dobrou vybavenost domu
pohybu v bytě, domě
Pro případ, že všechna uvedená doporučení selžou, je třeči bytu - doporučujeme
ba mít připraveny důležité údaje k vozidlu, zejména:
přinejmenším záclony
# registrační značka vozidla # typ, barva a rok výroby vozu
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Aktuální informace
# čísla motoru a podvozku
# VIN kód
# nápadné odlišnosti (střešní okno, viditelná poškození).
Tyto údaje se vám budou hodit při oznámení krádeže na policejní stanici nebo při jednání o náhradě škody s pojišYovnou.
Všichni ale nejezdíme na písníky autem, proto i několik
rad pro cyklisty a pěší !!!
1. Kolo mějte vždy uzamčené, nejlépe k pevnému předmětu,
nebo s více koly dohromady.
2. Mějte kolo na očích!
3. Z vlastní zkušenosti vím, že většina lidí chodí na stejnou
pláž. Takže na dané pláži je brzo stálé osazenstvo. A proto se nebojte požádat „souseda“ aby Vám dohlédl na vaše
kolo, když někam na chvíli odcházíte, nebo plavete dál od
břehu. Dobře zamčené kolo Vám bude k ničemu, když ho
necháte bez dozoru. Totéž platí o osobních věcech jako je
deka, ručník apod.
4. Pokud sebou berete peníze na občerstvení, není třeba brát
celou peněženku, stačí si vzít jen to co utratíte.
5. Samozřejmě peníze ani jiné cenné věci, když už je máte u sebe nenechávejte bez dozoru a odcházíte-li, berte si je s sebou.

!

Jsou to podřezané žíly na pravé ruce. Nepříjemné je, že nevíme jestli si mladík zranění způsobil sám, zda nemá ještě jiné
zranění, které mu mohla způsobit třetí osoba, a zda poblíž není možný pachatel, jestli může mít poškozený nůž nebo jiný
ostrý předmět u sebe a nechce ho použít proti strážníkům...
Později byla u mladíka nalezena žiletka.
Mladíkovi je poskytnuta první pomoc, zastaveno krvácení
a další profesionální ošetření již poskytuje záchranná služba,
která mladíka odváží do nemocnice
Jak bylo dodatečně zjištěno, nebylo to mladíkovo první setkání se zákonem, v poslední době byl celkem 4x ! zadržen při
jízdě motorovým vozidlem aniž vlastní řidičský průkaz a ještě
k tomu v jednom z případů silně opilý 2x havaroval, když hlídce ujížděl.

JÍZDA ZRUČNOSTI PRO NEJMENŠÍ
Stejně jako v minulých letech jsme na závěr letošního školního roku zařadili jízdy zručnosti na jízdních kolech.
S překážkami, které pro potřeby našich dětí vyrobila firma
Stavební podnik Přelouč, jsme objížděli okolní školy, které si
nás objednaly a spolu s nimi jsme uspořádali jízdy zručnosti
pro jejich žáky. Těmto akcím předcházely besedy na téma „Dopravní výchova“, kdy po celý školní rok besedujeme s dětmi
o bezpečnosti v silničním provozu.
V letošním roce jsme zkušebně také zajeli do tří mateřských
škol. Byli jsme nad očekávání překvapeni, jak i ti nejmenší s radostí zdolávají překážky i na svých koloběžkách.
Ve spolupráci s MŠ Veselí jsme dokonce vyzkoušeli naše
nejmenší spoluobčany na malém dopravním hřišti. Musím podotknout, že si na svůj věk vedli výborně.
Součástí těchto akcí je i poučení dětí, jak má vypadat správně vybavené jízdní kolo a bezpečná jízda na něm.

Mladík chtěl spáchat sebevraždu
přímo před služebnou policie !!!
Přímo před služebnou městské policie v Přelouči je v nočních
hodinách na kamerovém systému zaznamenán mladík, který
zde stojí a nezvykle se kymácí.
Strážník, který v tu dobu obsluhoval kamerový systém na
mladíka „zaostřuje“ a zjišYuje, že se pod ním tvoří kaluž krve.
Okamžitě vybíhá k mladíkovi poskytnout mu první pomoc a zjistit, co vlastně vůbec stalo. Okamžitě na místě také zasahuje
přivolaná hlídka a je přivolána Rychlá záchranná služba.
Ještě než strážník dobíhá k poškozenému, ten se již poroučí k zemi. Ihned je jasné, co je příčinou silného krvácení.
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Zřejmě demonstrativní sebevražda pro mladíka skončila
šYastně díky okamžitě poskytnuté první pomoci. Případ má nadále v šetření policie státní.

Sprejerovi se z místa daleko uniknout nepodařilo !
Dne 17. 6. 2008 v 18.24 hod. bylo městskou policií přijato
telefonické oznámení od výpravčího ČD, že na vlakové zastávce byl strojvedoucím projíždějícího vlaku spatřen mladík, který
sprejuje protihlukové stěny.
Ihned byla na místo vyslána hlídka, která po příjezdu na
místo spatřila mladíka v zadní části vlakové zastávky, který
něco maluje na protihlukové stěny. Jakmile mladík strážníky
spatřil, dal se na útěk. Po delším pronásledování v okolním
poli byl kuriosně dostižen opět v prostoru vlakové zastávky
a byl na místě zadržen.

Ke sprejerství se doznal, navíc na místě byla nalezena taška s větším množství dalších sprejů, kterými stěny pomaloval.
V současné době probíhá srovnávání s dalšími sprejerskými
kousky, které se uvedenému dílu podobají. Jelikož se jedná
o podezření spáchání trestného činu, věc převzala policie státní.

Nezůstalo jen u slibů !!!
V lednovém příspěvku jsem Vám sliboval, že se v průběhu
letošního roku setkáme s pěti informativními měřiči rychlosti vozidel, ale také s nasvětlenými přechody pro chodce, kde
uplatňujeme dotaci ministerstva vnitra. Dotaci se podařilo získat, a tak kde tedy informativní měřiče rychlosti vozidel budou umístěny?
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# ul. Pardubická, vjezd do města od Pardubic (naproti „horní“ čerpací stanici)
# ul. Hradecká, vjezd do města od Hradce Králové(pod nadjezdem kde již umístěna byla)
# ul. Pražská, vjezd do města od Chvaletic ( naproti objektu VČE)
# ul. Havlíčkova, vjezd do města od Čáslavi-Jankovic - (naproti
objektu VAK). Tato tabule bude v letních měsících přemístěna
do obcí Lohenice - Mělice
# obec Lhota, ve směru od Přelouče, na začátku obce.

# ul. Hradecká, ve směru od nádraží směrem k Václavskému
náměstí (u dnešní prodejny Elektro-Max).
Velké díky za získání dotačního titulu patří odboru správy majetku města - ing. Kuchyňkovi.

Nasvětlenými přechody se stavebními úpravami se stanou
tyto:
# ul. Pardubická, u České Pošty a ul. ČSA (zde navíc dojde ke zrušení jednoho z přechodů)
# ul. Pardubická, od marketu Penny do ul. Karla Čapka

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

V příštím vydání Vás seznámím s výsledky městské policie
za uplynulé pololetí roku 2008, s počty zjištěných a řešených
přestupků, odchytů psů a synantropní zvěře, zadržených pachatelů, finančních prostředků získaných do příjmu města atd.

Co nového v ZŠ praktické
Náš výlet za zážitky

Cyklistická soutěž

22. května vyrazila celá první třída Bambiriádu do Chrudimi. Letos se konal již 10. ročník. Současně bylo zapojeno
28 měst. Bambiriáda je určena pro všechny děti, které se chtějí přijít podívat a něco si vyzkoušet. Motto: „Nestůj, pojz se
přidat! Máš právo mít kamarády“. Ve všech městech je Bambiriáda zdarma. Navíc každý návštěvník dostane vstupenku,
která mu umožní návštěvu do celé řady zajímavých objektů.
My jsme navštívili Loutkářské muzeum v Chrudimi. Dětem se
vystavené loutky velice líbily.

Také letos proběhla v naší škole cyklistická soutěž. Její první část zmapovala teoretické znalosti žáků. Odpovídali na otázky týkající se povinností cyklisty jako účastníka provozu na pozemních komunikacích.
Druhá část, pro děti jistě zábavnější, ukázala jejich dovednosti v ovládání jízdního kola. Jízda zručnosti prověřila nejen
šikovnost, ale i rychlost.
Velké poděkování patří Městské policii Přelouč, jmenovitě
panu L. Slavíkovi, který dráhu pro děti připravil a dohlížel na
regulérnost.
Hana Kutílková
Učitelka ZŠ praktická

Školní rok 2007/2008
v ZŠ praktické Přelouč

V parku Na střelnici bylo pro děti připraveno množství různorodých činností. Vše jsme ani neprošli. Příště si budeme muset vymezit delší čas. Děti byly nadšené a hned se ptaly, zda
pojedeme příště zase.
Eva Urbanová, tř. učitelka
Jarmila Housová, vychovatelka
ZŠ praktická Přelouč
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V průběhu uplynulého školního roku se v naší škole odehrálo mnoho soutěží, exkurzí, výletů, různých představení, přednášek a besed. O některých z nich jsme na stránkách Roštu
informovali.Velká pozornost byla věnována předprofesní přípravě našich žáků. Uskutečnily se besedy se zaměstnanci Úřadu práce v Pardubicích, besedy se zaměstnanci a žáky učilišY,
kam naši absolventi po prázdninách nastoupí. V letošním
školním roce ukončilo docházku v naší škole devět žáků.
Všichni, kteří projevili zájem o další studium, úspěšně přijímací zkoušky složili a byli na zvolený obor přijati.
V závěru uplynulého školního roku jsme v naší škole vybírali nejlepší žáky. Cenu „Reprezentant školy“, kterou MěÚ Přelouč uděluje nejlepším žákům přeloučských škol, převzali od
starostky a místostarosty města Přelouče Tomáš Hanousek,
žák pátého řočníku a Jiří Sobl, žák devátého ročníku naší školy. Žákům, kteří naši školu dobře reprezentovali patří poděkování. Těm, kteří odcházení na svá nová působiště přeji hodně úspěchů. A svým spolupracovníkům bych ráda poděkovala
za velmi náročnou celoroční práci. Přeji jim, žákům, jejich rodičům i čtenářům Roštu krásné léto.
Mgr. Lenka Linhartová
ředitelka školy

Přeloučský ROŠT

Přeloučské školství
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Čistíte si zuby?
My dávno, tez však správně!
Kdo nás to naučil - beseda s Mudr. I. Součkovou a školní projekt „Zdravé zuby“. Dokážeme si už nejen zuby správně čistit,
ale známe i vhodné zubní pasty a další
potřebné pomůcky. Moc nás zaujal model chrupu. Umíme rozlišit chrup mléčný, smíšený i tvrdý. Víme, co zubům neprospívá a jak si chrup chránit před kazy.
Paní Mudr. I. Součková - děkujeme.
Žáci 3. B

Přírodovědná
poznávací soutěž
4. června 2008 se vybraní žáci 1.
a 2. stupně ZŠ Masarykovo náměstí zúčastnili okresního kola přírodovědné poznávací soutěže v Pardubicích. Soutěžili v poznávání rostlinných a živočišných
druhů. Ve velké konkurenci již tradičně
obsadili pěkná místa. Do 10. místa jsou
žáci odměňováni cenami DDM Delta.
Za 4. třídy obsadila 10. místo Kamila
Pavlíková, 7. třídy - 8. místo Kateřina Havlíčková, 8. třídy - vynikající 3. místo - Jakub Vojáček a 9. třídy - 9. místo Sabina
Deverová.
Všem soutěžícím děkujeme.
Mgr. M. Skálová

Rozhledny
11. 6. 2008 - Přelouč 7:30 - scházíme
se na nádraží, jedeme do Ústí nad Orlicí. Šli jsme do kopců „Křížovou cestou“.
Po dvanácté kapličce sotva dýcháme
a s nadějí v očích vyhlížíme třináctou poslední kapličku. Došli jsme, ale pan
učitel nám vesele sdělil, že pokračujeme
dál. Konečně už vidíme první rozhlednu.
Každý si šel ihned sednout, protože nás
bolely nohy. Po nasycení prázdných žaludků jsme se odvážili vystoupit na rozhlednu. Museli jsme vyjít 181 schodů, ale
stálo nám to za to. Když jsme byli na
vrcholu, div nám oči nevypadly - překrásný pohled na okolní krajinu. Najednou
se nám začalo zdát, že se rozhledna
houpe. „Nemáte někdo šroubovák?“ vyděšeně volá pan učitel, „vidím povolené
šrouby.“ To už se smáli i ti, co byli zelení hrůzou.
Po té jsme se vydali na další rozhlednu vzdálenou 12 km. Šli jsme přes Přívrat
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lesními cestami, které už naštěstí nebyly tak do kopce. Cesta utekla docela
rychle, ale když jsme došli, zjistili jsme,
že rozhledna je otevřena jen o víkendu.
Navštívili jsme turistickou chatu Maxe
Švabinského. Po hodinovém odpočinku
jsme se vydali na cestu zpátky domů na nádraží do České Třebové. Bolely nás
nohy, ale byli jsme rádi, že jsme jeli.
Z výletu jsme si přivezli krásné zážitky!!!
K. Exnerová a
L. Formanová, 8. A

Učebna přírodopisu
Výuka přírodopisu probíhá ve specializované učebně, která je vybavena novým nábytkem, didaktickou technikou (TV,
DVD), mikroskopy, nástěnnými obrazy
a dalšími názornými pomůckami. Samozřejmě nechybí ani kostlivec.
Nový program pro botaniku umožňuje žákům pracovat s interaktivní tabulí a počítači.
Mgr. M. Skálová

Sport ve školní družině
Sportovci z florbalového kroužku ze
ŠD Masarykovo náměstí vyzvali k utkání
kamarády ze ŠD při ZŠ Smetanova ulice. Všichni se na zápas poctivě připravovali, a tak s plným nasazením 21. května nastoupilo v tělocvičně 37 borců.
Střelecká smůla provázela tým ŠD Smetanova a naši florbalisté vyhráli 11 : 3.
Protože do utkání dali všechny své síly,
čekala také na všechny sladká odměna a pěkný diplom.
Na oplátku děti ZŠ Smetanova pozvaly naše sportovce na vybíjenou. Tento zápas se uskutečnil na hřišti na gymnáziem 10. června.
Ve velikém vedru děti opět hrály „jako o život“. Po urputném boji trvajícím
45 minut zvítězilo družstvo dětí z naší
ŠD a to pouze o jediný život. Síly obou
družstev byly po celou dobu dokonale
vyrovnány.
Sladkou odměnu a diplomy si zasloužili všichni, ukázali, že i v takovém vedru,
které po celý den panovalo, jsou připraveni hájit barvy svých družin.
Všem účastníkům gratulujeme!
J. Prokopcová Kasalová
ved. vychovatelka

Učebna hudební výchovy
Již nějakou dobu je na naší škole
vybudována nová učebna hudební výchovy. Třída je vybavena podle vzoru některých západoevropských škol, ve kterých
se neučí v klasických školních lavicích.
Žáci zde mají pohodlné polstrované židle a koberec a mají tak větší prostor pro
svou seberealizaci - mohou pracovat po
skupinkách a například spojit zároveň
hudbu s tancem. K hudebnímu doprovodu je zde připraven klavír, kytara a Orffovy nástroje. K poslechu hudebních ukázek slouží DVD přehrávač a HI-FI věž.
Prostředí třídy motivuje žáky k další práci.
R. Kovářová, DiS.

Výchovné koncerty
V pátek 13. 6. 2008 se konaly v tělocvičně naší školy výchovné koncerty,
které pro děti 1. stupně připravila Základní umělecká škola v Přelouči. Koncert
se týkal především žesYových dechových
nástrojů, které představil pan učitel Michal Chmelař ze ZUŠ se svými kolegy
z Konzervatoře Pardubice. V pořadu zazněly lidové písně i známé pohádkové
melodie, které si děti s chutí zazpívaly.
Žáci měli možnost seznámit se s jednotlivými hudebními nástroji a poslechnout
si, jak zní sólově i jako součást souboru. Dozvěděli se také o uplatnění těchto nástrojů v dechovém orchestru, který
v Přelouči vede právě Michal Chmelař.
Pořad se nesl ve veselém duchu a děti si
z něj odnesly mnoho cenných a zajímavých informací.
R. Kovářová, DiS.

„Treperendy“
Je jich plno kolem nás. Tentokrát se
ale jednalo o hru C. Goldoniho v nastudování ZUŠ Přelouč, kterou zhlédli žáci
2. stupně v úterý 17. června v Záložně.
Dozvědět se tajemství chce každý
a každý slibuje, že to neprozradí. Opak
je však pravdou. Drby jsou jako sněhová koule, která se valí ze stráně a stále
se nabaluje. Je nebezpečná!
I když šlo o komedii, všichni si určitě uvědomili, jak je takovéto chování
vůči druhému nepěkné a nakonec shazuje i samotného šiřitele té „rádoby
senzace“.

9

Přeloučské školství

!

Pod vedením p. Rumpíka soubor hru,
jako vždy, nastudoval pěkně. My pak
jsme mohli být hrdi na to, že mezi nejlepší protagonisty patřili i žáci naší školy, Markéta Špicová z 9. A a bývalý žák
Mirek Hons, který rozesmál sál jen kdykoli se objevil.
Divadlo je určitě všem vystupujícím
koníčkem a je velmi dobré, že žáci mohou vidět své známé kamarády i takto.
Mgr. D. Katonová

Výlet spojený s exkurzí
Dne 7. 6. vyjela třída 8. B vlakem do
Kolína. Díky spolupráci naší školy s ITP
jsme měli zamluvenou exkurzi v TPCA
Kolín. Abychom si Kolína užili co nejvíce, navštívili jsme nejprve Vodní svět. Po
dopoledni stráveném na tobogánech,
skluzavkách, ve vířivkách a bazénech
jsme absolvovali exkurzi, zajímavou nejen obsahem, ale i provedením. Po celé
automobilce nás vozil elektrický vláček,
všichni jsme byli vyzbrojeni ochrannými přilbami a brýlemi a komentář jsme
poslouchali ze sluchátek.
V továrně nás ohromil robot, který
nazývají godzila, organizace práce i průvodci, kteří trpělivě zodpovídali naše
dotazy.
Domů jsme se vraceli nadšení z obou
částí dne.
B. Nováková,
A. Zdeňková, 8. B

Drogy a teenageři
Žáci 9. třídy projevili přání dozvědět
se více o nebezpečí drog. Pozvali si proto specialistu na tuto problematiku, podplukovníka Josefa Molnára, z Vyšší policejní školy MV Pardubice se zaměřením
Služba kriminální policie a vyšetřování.
Přednášející s sebou přivezl ukázky vzorků některých drog a seznámil pozorné
posluchače se zajímavými příklady ze
své praxe. Našel si čas i na zodpovězení
všech otázek dětí. Doufejme, že tato preventivní beseda bude prospěšná a účinná.
Mgr. Jana Müllerová

Fotbalový turnaj
Druhé kolo fotbalového turnaje Coca-Cola Školský pohár odehráli naši žáci v úmorném vedru na umělé trávě
v Čáslavi. V prvním zápase prohráli se
ZŠ Komenského Týnec nad Labem 4:0,
ve druhém remizovali 0:0 s pořadatelskou školou z náměstí J. Žižky Čáslav
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a v posledním se rozešli smírně 2:2 se
ZŠ Kutnohorská ulice Červené Pečky. Obsadili tak celkové 3. místo. Všem našim
chlapcům patří poděkování za vzornou
reprezentaci školy.
Bc. Martin Bulušek

hár. V kategorii třeYáků vybojoval skvělé
3. místo Jan Bureš. Chlapcům a děvčatům
patří poděkování za reprezentaci školy.
Mgr. Vlastimil Ostatek

Nejmladší žáci naší školy

Sportovní den
V úterý 3. června připravila škola pro své žáky sportovní den, který byl uspořádán ke Dni dětí. V osm hodin
ráno jsme vyrazili všichni
společně pěšky do Semína.
Cesta přírodou a lesem trvala přibližně hodinu. Na místě si pak žáci mohli vybrat
z dopoledního programu.
V teplém dni však dala většina přednost plavání a koupání v místním rybníku. Někteří také hráli míčové hry a někteří využili příjemného sluníčka a opalovali se. Během dopoledne se žáci také občerstvili zmrzlinou.
Po jedenácté hodině jsme se vydali na
cestu zpět ke škole. Doufejme, že si
všichni tento den užili a odnesli si z něj
příjemný zážitek.
M. Pospíšilová

Poslední dny školního roku byly pro
naše prvňáčky velmi zajímavé. Navštívili zoologickou zahradu v Jihlavě, která
nepatří mezi největší, ale den prožitý
v ní přinesl všem mnoho zážitků a nových poznatků. Skupinky diskutujících
dětí u nástěnky s fotografiemi byly důkazem toho, že se školní výlet vydařil.

Zdechovice CUP 2008
V úterý 20. 5. 2008 se žáci 1. stupně
(čtvrYáci a páYáci) zúčastnili tradičního
turnaje ve vybíjené ZDECHOVICE CUP
2008. Turnaj se konal ve sportovní hale
ve Chvaleticích a startovalo v něm 9 družstev. Družstva byla rozlosována do 3 skupin po třech. Našimi soupeři tedy byli
pořadatelé ZŠ Zdechovice a ZŠ Bohdaneč. Chvíli trvalo, než si naši žáci zvykli
na cizí prostředí velké sportovní haly. Ze
skupiny jsme sice těsně nepostoupili do
boje o přední umístění, ale skupinu „útěchy“ jsme v pohodě vyhráli a umístili se
na 7. místě. Ceny jsme hned po vyhlášení výsledků turnaje snědli. Prožili jsme
pěkné rušné sportovní dopoledne.
Mgr. Vlastimil Ostatek

Choltický sedmiboj
Ve čtvrtek 12. 6. 2008 se zúčastnili
naši žáci a žákyně 1. stupně (třeYáci a páYáci) soutěže Choltický sedmiboj. Soutěžilo se v sedmi disciplínách: skok daleký,
běh - 50 m, přespolní běh, šplh, hod kriketovým míčkem, hod granátem na cíl,
překážková dráha. Naše škola se umístila na 3. místě a získala velmi pěkný po-

Sárka Veselá

Tomášek Klčo
Dalším opravdu velkým zážitkem pro
žáky 1. tříd byl čas strávený v městské
knihovně. Seznámení s knihou, povídání o knihách, skládání pohádek ve skupinách a závěrečné pasování na čtenáře
paní KNIHOU bylo pro všechny velkým
svátkem.
Celému týmu pracovnic my, učitelky
1. tříd, děkujeme. Pro nás i pro děti se
na chvíli zastavil čas. Paní KNIHA naslouchala a děti s hrdostí četly. Mnozí
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Přeloučské školství
z nich se již určitě brzy stanou pravidelnými čtenáři městské knihovny.
Mgr. M. Černohlávková

Sbírka pro děti z Indie
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Poděkování
Před odchodem na prázdniny bych
chtěla popřát našim žákům krásné prázdniny, kolegyním a kolegům děkuji za práci, kterou odvedli, rodičům za spolupráci a sponzorům za finanční příspěvky.
V září se těšíme na další spolupráci.
vedení školy
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Ty fotografie nás překvapily - nahé děti, množství odpadků, místo postele papírová krabice. Některé nemají rodiče,

žebrají, nevědí, co je hračka, sešit, pastelky, omalovánky. Proto jsme se rozhodli,
že se zapojíme do sbírky „ Děti Indie“. Spolužáci začali nosit hračky, tašky, batohy,
pastelky, pravítka. Nebyly to věci staré,
opotřebované, ale nové, zakoupené pro
tento účel. Nejvíce plyšáků a hraček přinesli žáci z 1. B. Všem moc děkujeme.
Žákyně 5. B

!
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Základní škola
Smetanova ul.

ních výtvorů, které jsou až do konce školního roku vystaveny
ve vestibulu školy.
Jak vyplynulo ze závěrečné ankety, žáci i učitelé se shodli
na tom, že projekt byl velmi úspěšný, a vyslovili přání podobnou akci zopakovat.
Mgr. Z. Hostašová

Projekt „Škola v pohybu“
V posledním květnovém týdnu proběhl v naší škole dvoudenní projekt s názvem „Škola v pohybu“. Projekt byl připraven pro žáky druhého stupně. Jak už název napovídá, hlavním tématem projektu byl pohyb ve všech možných podobách
a formách.
Cílem akce bylo dát žákům možnost zkoumat jedno téma
z různých úhlů pohledu a posilovat tak mezipředmětové vztahy. Dále pak především rozvíjet a posilovat komunikativní
a kooperativní dovednosti dětí, posilovat schopnosti efektivně
pracovat s informacemi a poskytnout prostor pro tvořivost, samostatnost a seberealizaci každému zúčastněnému.
Do pohybu se ale dala i veškerá činnost ve škole, staré zaběhané zvyky i tradiční způsob školní práce. A to platilo jak
pro žáky, tak pro učitele. Vyučování probíhalo netradičním způsobem. Děti byly rozděleny do 9 skupin, v nichž byli zastoupeni žáci různých ročníků, tzn. od 6. do 9. třídy.
Učitelé připravili pro děti mnoho úkolů, studijních materiálů
i soutěžních činností. Žáci tak nahlíželi na jedno téma - pohyb - z pohledu různých vyučovacích předmětů. Jednotlivé skupiny pak měly za úkol zpracovat získané informace a prezentovat je vhodnou formou ostatním. Skupiny vytvářely pohyblivé objekty, nástěnky nebo časopisy, v nichž zpracovaly
vědomosti i informace získané během dvou projektových dní.
Celou akci také zaznamenal náš žák Aleš Doležal formou žákovského dokumentárního filmu. Vznikla celá řada originál-
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Interaktivní tabule SMART BOARD
byla v červnu zakoupena a uvedena do provozu. Protože to
není levná záležitost, požádali jsme o pomoc i rodiče našich
žáků. Ti přispěli na její zakoupení formou sponzorských darů nebo sběru starého papíru. Interaktivní tabule je umístěna
v učebně Aj na I. stupni. Doufáme, že její používání přispěje
k zatraktivnění výuky a jak děti, tak učitelé si práci s ní brzy
osvojí. Rodiče našich žáků ji budou moci vidět na dnech otevřených dveří ve šk. roce 2008/2009.
Bohužel vzdálenost budov I. a II. stupně neumožní větší využití této tabule žákům II. stupně. Proto připravujeme na příští
školní rok další sbírky (starý papír, pomerančová kůra, sponzorské dary…), které by pomohly financovat zakoupení tabule
na II. stupeň. Třeba nám pomůže i zřizovatel ☺. Věříme, že za
rok touto dobou už budeme mít IAT dvě.
Mgr. M. Pacáková

Reprezentant školy
Tento titul převzali 4. června ve velkém sále Občanské záložny nejlepší žáci naší školy za přítomnosti představitelů města, školy i rodičů.
Za I. stupeň byla oceněna Lenka Fričová z 5. A, nejlepším
prvňáčkem se stala Nikola Novotná z 1.A.
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Za II. stupeň titul převzali:
Aleš Doležal
- 9. C - směr společensko vědní
Alina Kulakovská - 9. C - směr jazykový
Pavel Kouba
- 9. B - směr sportovní
Libor Černý
- 9. A - směr přírodovědně technický

9. - 11. místě (šk. kolo druhý) a Tereza Zdražilová (šk. kolo
- 3. místo) uprostřed soutěžního pole (všichni 3. A).
4. třída: 47 soutěžících, umístění - Daniela Mňuková 4. B
(šk. kolo 1. místo) 2. - 3. místo, Karolína Damaschková a Karolína Salavová - obě 4. A (2. a 3. ve šk. kole) se umístily mimo
vedoucí pozice.
5. třída - 43 účastníků - Jana Neubauerová 2. - 3. místo
(2. ve šk. kole), Lenka Fričová 5. - 6. místo (1. ve šk. kole), soutěžil také David Vondráček (šk. kolo 3. místo) - všichni 5.A.
Soutěže v okresním kole se zúčastnili i žáci z II. stupně,
vítězové školního kola (všichni ze 6. B). Dominika Mňuková
a Michaela Juríková - 6. - 9. místo, soutěžil také Ladislav Roušar - 15. místo ze 41 zúčastněných.
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Z. Jánská

Rugbyový turnaj

Blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy
a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Mgr. F. Jelínek

Třetí v republice
byl Aleš Doležal z 9. C v literární soutěži Evropa ve škole. Se
svou povídkou „Černý s bílou“ se umístil v krajském kole na
2. místě ve své kategorii. Odborná porota vyhodnotila v republikovém kole nejlepší práce a Alešově práci přiřkla vynikající
3. místo. Aleš se 12. - 13. června zúčastnil v Roudnici nad Labem slavnostního setkání vítězů s vyhlášením výsledků a předáním cen. Tohoto setkání se kromě oceněných zúčastnily
i osobnosti z oblasti kultury a školství. Aleš přebíral ocenění
z rukou Michala Horáčka (textař).
Blahopřejeme Alešovi k vynikajícímu úspěchu a doufáme,
že o sobě dá vědět i v budoucnosti.
Mgr. V. Jelínková

Celkový přehled o rozmístění žáků
8. - 9. tříd, školní rok 2007 - 2008
Z 8. a 9. tříd vychází celkem 68 žáků. Většina žáků byla
přijata v I. kole přijímacího řízení. Pouze 3 žáci se zúčastnili
II. kola a byli přijati na vybrané školy.
Z 5. tříd odchází na gymnázium 14 žáků.
9. třídy: gymnázium - 13 žáků
SOŠ - 36 žáků
SŠI - 1 žák
SOU - 16 žáků
OU - 1 žák
SOU s maturitou - 1 žák
O maturitu se pokusí 48 žáků a výuční list chce získat
20 žáků. Studium na soukromých školách si vybralo 7 žáků.
Mgr. H. Kalinová

Ve středu 18. 6. se uskutečnil na rugbyovém hřišti turnaj
4. a 5. tříd. Počasí nám přálo. Sluníčko bylo schované za mraky, ale i přesto hráčům v zápalu hry pěkně zčervenaly tváře.
Družstva byla většinou smíšená, tj. hráli chlapci i dívky. Bylo
zajímavé pozorovat s jakou dravostí bojují něžná děvčata o ten
zvláštní šišatý míč.
Turnaje 4. tříd se zúčastnilo 6 družstev. Kromě naší školy
soutěžila i ZŠ Masarykovo nám., Semín a Břehy. Po urputných
bojích naše 4. A (Machři) vybojovala krásné 2. místo.
Turnaje 5. tříd se zúčastnilo 8 družstev. Hráči byli zkušenější (absolvovali již loni tento turnaj coby čtvrYáci). Boje byly
mnohdy opravdu tvrdé, ale 5. B (Ďáblíci) se podařilo tento turnaj
vyhrát. Hráči si s hrdostí odnesli pohár a trofej vítězů turnaje.
Všem gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy.
Mgr. D. Dostálová

Dětský den
Už 5. rok se slaví Den dětí i na naší škole. 1. - 3. třídy mají
na školní zahradě a na školním dvoře různé soutěže a za získané body si děti mohou „nakoupit“ v dětském obchodě.
Žáci 4. a 5. tříd poměřují své síly a dovednosti na sportovním turnaji.
Tady jsou zážitky Martiny Dulajové ze 3. A: Když byl ve škole Dětský den, tak tam byla spousta soutěží - třeba závod trojnohý, shazování plechovek nebo kuželek, soutěž zručnosti,
lovení rybiček a všechno možné. Dostávali jsme za soutěže
body a za ty jsme si mohli koupit, co jsme chtěli. Já jsem si
koupila šaty na Barbii, propisku, klíčenku se světýlkem a samolepky. Takže to bylo moc prima a byla to moc velká sranda.
Mgr. Z. Jánská

Přírodovědná soutěž
Ve středu 21. 5. proběhla na I. stupni naší školy Soutěž
v poznávání rostlin a živočichů, které se zúčastnilo celkem
31 dětí ze 3. - 5. tříd. Tři nejlepší soutěžící z každé kategorie
postoupili do okresního kola v Pardubicích.
Tam se v kategorii 3. tříd z 54 účastníků umístila Alena
Jánská na 1. - 3. místě (ve šk. kole 1. místo), Ondřej Husák na
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Hezké prázdniny všem žákům a pracovníkům školy
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

Mateřské cetrum Kubíček
- SPOLEČNÉ LETNÍ VÝLETY
Ve čtvrtek 5. června 2008 jsme vyrazili spolu na výlet do Heřmanova Městce. Jako dopravní prostředek nám velmi
dobře posloužil vlak. Dětem se cesta vláčkem líbila, a protože dvě z nás pocházejí z Heřmanova Městce, vyprávěly jsme
si o památkách a historii tohoto města.

nácvik s Gábinou Boháčovou, absolventkou kurzu masáží Jany Hašplové
(autorka knihy „Masáže dětí a kojenců“).
Trénovat budeme na panenkách, medvědech, svých dětech i na sobě navzájem.
Chceme Vás inspirovat, jak např. masáží bříška zmírňovat případné baby koliky či si jen vychutnávat hlazení děYátka.
Seznámíme se také se základy používání aromaolejů při masážích Termín kurzu sdělíme začátkem září.

KURZ RÉTORIKY
A SEBEPREZENTACE I.

Nedaleko náměstí si dětičky pohrály
na pěkném hřišti a po návštěvě cukrárny jsme se vypravily krmit kačenky k rybníku v městském parku. To bylo radosti!
Na další společné výlety bychom rády
pozvaly i další rodiče, kteří si chtějí odpočinout od každodenního „kolotoče“.
Maminky z MC Kubíček
Další výlety plánujeme i přes prázdniny. Kdo bude mít zájem, může se přidat. Termíny budeme domlouvat telefonicky dle počasí a zdravotního stavu
dětí. Informace tedy u Jitky Salfické na
tel. č. 731 598 913 a taky na plakátech
v Orlovně.

Odrážedla pro nejmenší
z Tříkrálové sbírky
První částku z výtěžku Tříkrálové sbírky 2008 jsme použili na nákup odrážadel pro děti, které navštěvují mateřské
centrum. Při žádné návštěvě tez nechybí jízda po tělocvičně a děti si to užívají.

Chcete se dovědět víc o komunikaci?
Dokážete dobře naslouchat?
Odpovědi na tyto a další otázky dostanete na kurzu rétoriky, který jsme připravili v splupráci se Sdružením žen při
KDU-ČSL Přelouč.
Kurz se bude konat v Jakub klubu v pondělí 1. září 2008 v čase od
17-20 hodin. Kurzovné je 300 Kč, v ceně jsou studijní materiály a malé občerstvení. V případě zájmu připravíme navazující kurz koncem roku.
Lektor Mgr. Tomáš Zdechovský vystudoval na Fakultě sociálních studií v Brně
Mediální studia a žurnalistiku.
Srdečně vzeme všechny zájemce, především maminky, kterým končí mateřská
dovolená, vracejí se na trh práce a chtějí si vylepšit své veřejné vystupování. Rezervace místa na tel. 731 402 371.
Zdenka Kumstýřová

INFRORMACE
JAKUB KLUBU
Jakub klub na výletě
v Josefově
Dne 30. 5. jsme se s dětmi z Jakub
klubu vydali na výlet do Josefova. Protože Městské muzeum v Jaroměři pořádá

akci „Vydejte se s námi do Josefova“ v pátek, byli požádáni ředitelé všech tří škol
o uvolnění žáků.
Po příjezdu do Jaroměře nás na nádraží čekali průvodci. Nejdříve jsme navštívili Železniční muzeum v Jaroměři,
pak Vojenské muzeum v Josefově. Procházeli jsme podzemními chodbami pevnosti, kde jsme si museli svítit baterkou
či svíčkou. Také pro nás bylo připraveno
pohoštění. Po obědě následovala prohlídka sbírky Braunových soch a prohlídka
expozice z historie města v budově radnice části Josefov. Procházkou jsme se
vraceli na nádraží v Jaroměři, kde jsme si
čekání na vlak zpříjemnili zmrzlinou v nedaleké cukrárně. Děti byly unavené, ale
spokojené a výlet se jim moc líbil.

Co se v klubu dělo v červnu
17.6. - beseda se strážníkem Městské
policie na téma „Dopravní výchova“

24.6. - beseda s vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Přelouči na téma „Zneužívání“
25.6. - opékání buřtů se soutěžemi pro
děti

Co připravujeme
na prázdniny:
8.7. - výlet do Holic v Čechách - Holubovo muzeum
19.8. - výlet na Kunětickou horu
na září: Den otevřených dveří a soutěží
v Jakub klubu - 8. 9. 2008

V ZÁŘÍ DĚTSKÁ
A KOJENECKÁ MASÁŽ
Na září připravujeme kurz Základní
techniky masáží, význam a praktický
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ská vesnice a celý den byl doprovázen kovbojskými soutěžemi a hrami. Ve školicím centru malovala akademická malířka
portréty návštěvníků, které byly k nerozeznání od skutečnosti. Také jsme měli možnost jet na prohlídku do cementárny.
Příjemnou tečkou celého dne byl koncert Heidi Janků, Věry
Martinové a taneční vystoupení indiánů spojené se zpěvem.
Poděkování patří HOLCIMu za sponzorské dárky pro děti na
náš tábor.
Kolektiv klubu Radost

KLUB RADOST - SVĚTLO PRO DĚTI INFORMUJE:
DEN PRO RODINU
Dne 25. května 2008 se klub Radost podílel na kulturním
odpoledni pro celou rodinu odehrávající se na přeloučském stadionu. Zaměstnanci a dobrovolníci
klubu připravili nejrůznější soutěže a zpříjemnili tak
celé toto odpoledne všem
přítomným.

Přeloučská poliklinika a.s. - Telefonní seznam
(platný od 1. 6. 2008)

KUŽELKY S RADOSTÍ
5. června 2008 klub Radost uskutečnil kuželkový turnaj
v nové kuželně Přelouč. Turnaje se zúčastnilo 26 soutěžících.
UMÍSTĚNÍ:
1. Monika Vosáhlová
2. Roman Krupka
3. Elena Fejková
4. Renáta Křivková
5. Petra Krupková
Nové prostředí kuželny je velice příjemné, což jsme všichni ocenili, a tak se nám zde hrálo doslova
fantasticky. Děkujeme p. Miroslavu Skalovi a p. Zemanovi, kteří nám udělovali rady zkušených hráčů a umožnili nám příjemně prožít tento den.
VÝLET PARNÍM VLAKEM
Dne 7. června 2008 v 8:30 jsme nasedli do parního vlaku
směr Práchovice. Sešlo se nás 25 a tak jsme tvořili docela početnou skupinu. Po celé trati stáli lidé a mávali nám. Vlakem
procházela příjemná kovbojka a všem dětem nabízela bonbony. Posezení na palandách bylo netradiční, ale velice zábavné. Po příjezdu do Práchovic nás čekalo úžasné přivítání. Od
hlavního pořadatele Holcimu jsme dostali kovbojské klobouky
a zdarma poukázky na výběr ze tří jídel, ke kterým byl dezert
a nápoj. V areálu se konal dětský program, ve kterém nechyběl
westernový vláček, bungee trampolína, elektrický býk, Indián-

Pozn.: Původní čísla zůstávají i nadále v platnosti - hovory jsou přesměrovávány. Každá linka zapojená pod ústřednu má své vlastní
„přímé“ telefonní číslo (pacienti již nemusí volat přes spojovatelku).

Přeloučská poliklinika a. s.
oznamuje:
Během měsíce července 2008 bude kožní ambulance
MUDr. Ko)átkové přemístěna ze stávajících prostor
nad lékárnou do nových v hlavní budově polikliniky.
Tel.: 467 002 834 nebo 466 953 104
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k a dìtí Sluníèko
Klub mamine

!

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752,
telefon 466 672 003
Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2008/2009

Vážení spoluobčané, na začátku našeho příspěvku bychom
se rády vrátily k Dětskému dni, který jsme pořádaly v květnu.
Této akci předcházelo mnoho příprav, od vymýšlení soutěží
a zábavy pro nejmenší děti, přes výrobu a roznos letáků, shánění sponzorů na odměny pro děti, až po výrobu korálků, které
děti dostávaly při odchodu jako odměnu za účast. Sponzory
jsme našly opravdu štědré, takže si děti u každé soutěže nejen
zamlsaly, ale také si odnesly domů mnoho dárečků. Protože se
Dětský den dětem a maminkám líbil, rozhodly jsme se uspořádat další akci, a to dětské odpoledne se soutěžemi, loutkovým
divadélkem a podvečerním opékáním buřtíků. V době, kdy čtete tento článek, máme již toto odpoledne za sebou a doufáme,
že se Vám opět líbilo. V měsíci červnu jsme kromě pravidelných
aktivit uspořádaly pro maminky tvořivý večer. Vyrábělo se pod
vedením Pavly Vosáhlové technikou DECOUPAGE, konkrétně
ubrouskovou technikou. Pavle, ještě jednou děkujeme za krásný inspirativní večer a také za poskytnutý materiál. Na podzim
máme domluvenu další spolupráci. Dále se v Klubu Sluníčko
uskutečnila již druhá přednáška PhDr. Kateřiny Soudné z pedagogické fakulty Hradec Králové. Přednáška se konala na tato
témata: děti potřebují hranice a rituály, problematika odměn
a trestů, sourozenecké vztahy, vliv prarodičů na výchovu dětí
aj. Ke konci se konala diskuze, kde se maminky s paní profesorkou hojně radily o problémech se svými dětmi. Jelikož se
maminkám styl přednášky PhDr. Soudné i její názory velmi líbí, domluvily jsme na podzim pokračování těchto setkání, a to
na témata: pohádky jako zdroj moudra a dále sourozenecké
vztahy. Fotky z besedy s paní profesorkou (i další fota) najdete
na našich webových stránkách. Na podzim dále chystáme zopakování předporodního kurzu s dulou a zároveň lektorkou
přípravy na porod Nazou Baliharovou. Pokud již tez víte, že
byste měli o tento kurz zájem, napište nám na náš e-mail.
Kurz Vám v plné výši proplatí např. VZP. Závěrem bychom
chtěly velmi poděkovat sponzorům Dětského dne, jmenovitě:
Leros s.r.o. Praha, GE Money bank Přelouč, Komerční banka Přelouč, pekárna Jenta Přelouč, Česká spořitelna Přelouč, Familly
Frost Praha, Kooperativa Přelouč, HIPP s.r.o. Praha, Bohušovická mlékárna, ČMSS Přelouč, Alena Dokonalová - zelenina Přelouč, cukrárna Duo Přelouč, specializovaný maloobchod Ilona Hajnová - zelenina Přelouč. Dále moc děkujeme obchodu
Mart Martina Rybová Přelouč za darování relaxačních CD našemu Klubu. V měsíci červenci a srpnu přerušíme naši pravidelnou činnost, avšak nepochybně utužíme nová přátelství maminek a dětí na mělických písnících ☺. V září se na Vás opět
těšíme v budově ZUŠ Přelouč! Krásné léto Vám přeje kolektiv
Klubu maminek a dětí Sluníčko.
http://klubslunicko.wz.cz

Doufáme, že si vyberete z naší nabídky.
Těší se na Vás pracovníci Domu dětí a mládeže v Přelouči.

7-8 / 2008
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NECHCEME ŽÍT POD KOMÍNY SPALOVNY
Tak s tímto heslem vystupovali občané Opatovic nad Labem a přilehlých
obcí v roce 2007 proti vybudování spalovny odpadů v blízkosti jejich domovů.
Je zřejmé, že neochota opatovické elektrárny pronajmout potřebné pozemky
a protesty občanů na Opatovicku byly
tak silné a nekompromisní, že Pardubický kraj nakonec ustoupil od svého záměru vybudovat spalovnu v Opatovicích
a snaží se její existenci prosadit ve Chvaleticích, konkrétně vedle chvaletické elektrárny.
Na veřejnost totiž pronikly informace
o tom, že Chvaletice jsou dalším místem,
kde může stát spalovna odpadů. „Vstoupilo se již do jednání s majitelem chvaletické elektrárny, jímž je společnost ČEZ,“
řekl v Deníku ze dne 22. 5. 2008 mimo
jiné Petr Šilar, krajský radní zodpovědný za životní prostředí. Zároveň dodává,
že jednání jsou „teprve na začátku“. Jak
je možné, že o těchto jednáních, byY jsou
teprve na začátku, město Chvaletice
oficiálně nic neví? Není jistě náhodou,
že se tyto informace na veřejnost ani
neměly dostat. V tom případě se jedná
o nás bez nás! Navíc začíná období
prázdnin a dovolených, období, kdy se
lidé věnují odpočinku a relaxaci. Naprosto ideální období něco rozhodnout,
aniž to občané postřehnou nebo se tím
budou chtít hlouběji zabývat.
Není mým přáním rozpoutávat paniku. Mým cílem je informovat spoluobčany o dané situaci s tím, že by bylo
dobré sledovat noviny a veškeré nové
informace ohledně spalovny a dotazovat
se na patřičných místech na to, jak se
situace vyvíjí. Buzme v tomto smyslu obezřetní.VždyY ani my nechceme žít pod
komíny spalovny!
Při představě dalšího obludného kolosu s čoudícím komínem přímo na naše
domovy se tomu nechce věřit. K tomu
ještě nesčetně kamionů s odpadem různého charakteru, které by k nám mířily
nejen z celého Pardubického a Královéhradeckého kraje, ale jistě i z mnohem
vzdálenějších končin. Hrozivé je na spalovně především to, že spalováním odpadu se uvolňují jedovaté toxické látky,
které zamořují ovzduší. Toxické látky se
prokazatelně vyskytují i v odpadu, který
vzniká při procesu spalování. Komunální odpad se spálí, jeden problém je vyřešen, ale vzniká nový odpad, nyní již
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toxický koncentrát, který se nerozloží, nezanikne. Uvolňuje se do ovzduší,
půdy, vody. A zde se nabízí otázka: Kam
s ním? Kam s toxickým odpadem? To bychom si pak už opravdu připadali jako
ostrůvek v moři odpadu, jako smetiště
Pardubického kraje.
Jak asi uvažují radní Pardubického
kraje v čele s Petrem Šilarem? Proč tak
nutně potřebují spalovnu? V Deníku ze
dne 4. 6. 2008 se píše o snaze zřídit dokonce dvě spalovny na území Pardubického kraje! Proč tu není snaha využít již stávajících spaloven, kterých
je v republice dostatek a jejichž kapacita není naplněna? Proč si Královéhradecký kraj nechce stavět svoji vlastní
spalovnu a hodlá participovat na Pardubickém kraji? Nebo proč nevyužít alternativních technologií pro likvidaci
komunálního, zdravotnického i nebezpečného odpadu, které jsou pro životní prostředí a vše živé bezesporu ohleduplnější než již dávno překonané spalování odpadu či jeho ukládání na
skládky?
Existuje mnoho řešení, jak se ekologicky vypořádat s odpadem. Tímto směrem se uvažování radních Pardubického
kraje neubírá. Na tyto pádné argumenty
se neobtěžují reagovat. Myšlenka vlastnit nebo stát se spoluvlastníkem spalovny, která by po desetiletí vydělávala
obrovské finance, je pro Pardubický
kraj natolik lákavá a neodolatelná, že
se negativní dopady na životní prostředí
a oprávněné protesty občanů dostávají
na okraj zájmu či spíše do popředí nezájmu.

Důvodů, proč dát spalovně ve Chvaleticích červenou, je mnoho. Krajina je
v této lokalitě již dost znetvořena. Její
destrukce pobíhá bohužel i nadále. Životní prostředí na Chvaleticku je natolik
negativně ovlivňováno vnějšími faktory, kterými jsou chvaletická elektrárna,
chvaletický lom, zdechovický lom, zdechovická skládka komunálního odpadu, že by nesneslo již další zatížení. Místo
toho, aby námi zvolení radní Pardubického kraje věnovali mnohem více zájmu
a prostředků na revitalizaci a ozdravení
místní krajiny, zlepšení životní úrovně
obyvatel, obětují Chvaleticko a postarají se o další obrovskou zátěž jak pro
životní prostředí, tak i pro nás, obyvatele Chvaleticka a vůbec celého našeho
regionu.
Proto bych chtěla oslovit všechny občany, kterým není lhostejná budoucnost
Chvaleticka a vyzvat je, aby se k této problematice taktéž vyjádřili. NebuNme pasivní! Nenechme si vše líbit! Mysleme
nejen na sebe, ale i na naše děti!
Naše jednoznačné NE SPALOVNĚ
musí slyšet radní Pardubického kraje
hned na samém začátku svého snažení. Tedy co nejdříve.
CHCEME ŽÍT VE ZDRAVÉM MĚSTĚ
A ZDRAVÉM REGIONU!
S přáním krásného léta zalitého sluncem a vláhou
Mgr. V. Šmahová
e-mailová adresa: Smahova.V@seznam.cz
Chvaletice červen 2008

Reakce na článek
„Spalovna ve Chvaleticích“
Můj názor na článek „Se spalovnou
v zádech“. Pokud my lidé budeme produkovat odpad, musíme zase my lidé
vědět co s ním. Současná skládka není
na věky a nemyslím si, že je zrovna nejčistší. Víte co se tam všechno ukládá?
Nejsem odborník na spalovny, ale je to
jedno z řešení. Vím však bezpečně jedno. Určitě nekouří tak, jak se nás snaží
paní Jelínková přesvědčit. V zádech má-

me současnou a pravou ekologickou
bombu. Tou je usazovací (kalová) nádrž
VCHZ u Srnojed. Jsem v Přelouči taky doma, a proto prosím zastupitele, aby řešili problém s dopravou. To co zde musí
občané dýchat a jaké hlučnosti jsou vystaveni se blíží k ekologické katastrofě.
Protestovat proti všemu je tez asi moderní. Není jednoduchých řešení. Vždy se
musí hledat rozumná alternativa.
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SEMÍN
Semínská zvonice
Ves Semín svůj název pravděpodobně převzala ze staroslovanského názvu rodiny „seomja“, později Sěmín a nyní Semín.
Tři čtvrtě hodiny pěší chůze, nebo přibližně půl hodiny jízdy na kole severozápadně od Přelouče leží jedna z nejkrásnějších polabských staroslovanských obcí. První záznamy se vztahují k roku 1339. Osídlení místa, kde leží obec je mnohem
starší, což dokládají popelnice lužického typu nalezené v roce 1903 ve stodole čp. 46 a v roce 1909 keramika slezskoplátenické kultury na parcele č. 315. Více než 2 km dlouhá vesnice je ze severu obklopena nádhernými lesy, z jihu loukami
a poli ohraničenými labským korytem. Obcí protéká Opatovický kanál
a zde u Semína se vlévá zpět do Labe. Kulturní památka - Opatovický kanál je dokladem nadčasové prozíravosti tvůrců a technického umu českých rybníkářů z přelomu 15. a 16. století. (K Opatovickému kanálu se
podrobněji vrátím v dalších pokračováních článků v měsíčníku „Rošt“.)
Nejstarší dějiny vsi jsou spojeny s kostelíkem románského původu
a dřevěnou zvonicí ze 16. století, která je chráněnou kulturní památkou.
Ve zvonici jsou umístěny dva starobylé zvony. Menší zvon, který nese
název „Poledník“ má rozměr asi 85x85 cm, byl ulit roku 1542 zvonařem
Václavem Konwarzem. Větší zvon o rozměru asi 100x100 cm je nazývaný „Ježíš“, nebo také „Jan“ a lidově byl pojmenován „Hranáč“. Ten byl
odlit roku 1606 zvonařem Beranem a věnoval jej Zikmund Wazziczki
- semínský rychtář. Po celém obvodu spodní části má nápis, který zní:
„Hle, já zvon, nikdy nezvěstuju klam, chválím Boha pravého, lid svolávám, shromažduji kněžstvo“. Původně měla zvonice zvony tři, kromě již
popsaných ještě jedem malý, zvaný „Umíráček“. Tento zvon měl rozměr
50x40 cm pocházel z roku 1542. Byl puklý, a proto byl přelit v roce
1883. Pověst o puknutí tohoto zvonu říká, že jistý vyhlášený rváč, prý
při velikém mrazu uhodil do zvonu kamenem, čímž zvon pukl. Tento
nejmenší zvon byl však 11. dubna 1918 sejmut a odvezen do vojenské
zbrojnice ve Vídni. V rukopisech řídícího učitele Josefa Hanuše, uložených
v okresním archívu v Pardubicích, je zápis o posledním zvonění tohoto
zvonu. Dne 10. dubna 1918 odpoledne zvonil mladému semínskému
vojákovi, který zahynul v Jaroměři. I oba velké zvony byly určeny k roztavení na hlavně kanónů. Poprvé byly sejmuty 24. a 25. srpna 1916 a odvezeny do Pardubic. Na záchraně zvonů se podílel tehdejší řídící učitel
Hanuš, který s Janem Divišem, ředitelem musejního spolku v Přelouči,
sepsal německy žádost do Vídně, která pak byla úspěšně vyřízena. Zvony byly vráceny a 14. prosince 1916převezeny zpět do vsi. Vítání zvonů
bylo velice dojemné a slavnostní. Zvony byly sejmuty i za druhé světové války. I po této válce byl jejich osud šYastný. V roce 1946 je semínský občan pan Skalák objevil v Praze na Maninách a zabezpečil jejich
návrat a umístění.
O nedaleko stojícím jednolodním kostelíku s apsidou a ostatních významných stavbách, kterými nepochybně jsou bývalý zámeček přestavěný na pivovar, vodní mlýn, bývalá panská sýpka, zaniklá tvrz, zaniká
papírna, významné osobnosti, které se narodily v Semíně, a jiných zajímavých semínských událostech bude zmínka v příštích příspěvcích měsíčníku.
Jižně od vsi, téměř o samotě, stojí na mírně vyvýšeném místě románský kostel ohrazený zdí. Při zdi stojí zvonice,
střežící přístup ke kostelu od vsi. Obě stavby vytvářejí velice působivý celek, typický pro krajinu Polabí. Zvonice je osmiboká, stupňovitá s protaženým spodním pláštěm. Konstrukce je štěnýřová, posílená křížovými rozpěrami. Tato zvonice
byla bezpečně postavena až ve 2. polovině 18. století. Před touto zvonicí zde stála zvonice zachycená nákresem z roku 1754 na SÚA Praha, fond Fundační komise. Původní zvonice měla vzpěradlovou konstrukci s přiznaným šestibokým
půdorysem spodní části -zvonové patro vrcholilo poměrně vysokou jehlancovou střechou.
Volně zpracováno dle publikací od Jaroslava Trubače „Semín“ a od Karla Kuči „České Moravské a Slezské zvonice“.
Marcela Danihelková
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE:
Denisa Balánová
Škudly
Filip Gál
ul. Tyršova
Barbora Honová
ul. Bratrouchovská
Matěj Chlubna
Škudly
Miroslav Klepal
ul. Na Vyšehradě
Natálie Kudláčková, nám. 17. listopadu
Jan Odvárka, Štěpánov
Filip Pecka, nám. 17. listopadu
Matyáš Pokorný, ul. Studentská

Josef Chvojka
ul. V Zahrádkách

75 let

Zdeněk Posadovský
ul. Jarošova

75 let

Ludmila Tamchynová
ul. Hradecká

75 let

Bohuš Beneš
ul. Obránců míru

80 let

Antonín Jansa
ul. ČSA

80 let

Jaroslava Hrabincová
ul. K. Čapka

85 let

Anna Burianová
ul. Obránců míru

88 let

Josef Macháček
ul. Nádražní

93 let

ZLATÉ SVATBY:

JUBILANTI:
Marie Danihelková
Mělice

75 let

Josef Hanuš
ul. Smetanova

75 let

Libuše Hubáčková
ul. K. Čapka

75 let

Eva a Ivan Koštialovi

ul. Žižkova

Hana a Miloslav Veselí

ul. Karla Čapka

DIAMANTOVÁ SVATBA:
Anna a Eduard Pechmanovi

Národní umělkyně Jiřina Petrovická
navštívila naše město
Jediná žijící „čestná občanka“ našeho města splnila svůj slib u příležitosti
oslav svých 85. narozenin v Praze a navštívila společně s předsedkyní Klubu
rodáků a přátel města Přelouče v Praze
paní Stankou Klapkovou-Rutovou a jejím manželem panem Dalimilem Klapkou (populárním dabérem) město svého
mládí.
Stalo se tak v pondělí dne 9. 6. t. r.
Na radnici pobesedovala s paní starostkou Irenou Burešovou a přeloučskými přáteli a poté navštívila za doprovodu
místostarosty Ing. Moravce budovu Ob-
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čanské záložny, kde prožila společně s rodiči svá školní léta. VždyY právě zde poznala i kouzlo divadelního prostředí a práci místních divadelních ochotníků.
Vyslovila se pochvalně o úpravě městského parku, který byl místem jejích dětských her. Rovněž upravené fasády na
náměstí T. G. Masaryka byly předmětem
jejího obdivu. Po společném obědě využila nabídky k návštěvě Státního hřebčína
v Kladrubech n. L.
K hezkému prožitku její návštěvy přispělo nepochybně i hezké letní počasí.
František Hollmann

ul. Foersterova

Dovolte, abych poděkovala ředitelce
Základní umělecké školy pí Janě
Bednářové a celému týmu organizátorů za vzorně připravený IV. ročník Festivalu Stanislava Polanského Přelouč.
Celý týden, kdy festival probíhal, byl
opravdu velkým kulturním zážitkem.
Děkuji. J. Polanská

Chtěl bych touto cestou poděkovat
MUDr. Prokopcovi a jeho asistentce za lidskou i profesní péči při ošetřování zubů.
František Zachař

Přeloučský ROŠT
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
výchova
GAJDOŠOVÁ, Eva
Rozvíjení emoční inteligence žáků: prevence šikanování, intolerance a násilí
mezi dospívajícími.
Praha: Portál, 2006.
FISCHER, Slavomil
Speciální pedagogika: edukace a rozvoj
osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním.
Praha: Triton, 2008.
NOVÁK, Tomáš
Sourozenecké vztahy: jedináček v rodině,
nejstarší dítě, sourozenecký boj, žárlivost
a rivalita, bratr a sestra, rozhovory z poradenské praxe.
Praha: Grada Publishing, 2007.
umění
HRUBÝ, Vladimír
Pozdní gotika a raná renesance v Pardubicích v letech 1491-1548: malířství
a sochařství.
Pardubice: Helios, 2003.
vlastivěda
JANOŠKA, Martin
Nejkrásnější vodopády České republiky.
Praha: Academia, 2008.

ŠTEKL, Jiří
Rájem rozhlednovým: na kole, pěšky, lanovkou i tramvají.
Plzeň: Cykloknihy, 2008.
dějiny
KULHÁNEK, Ivan
Klopýtání přes budoucnost: dějiny Evropy od Vídeňského kongresu 1815 do
roku 2005: Evropa 19. a 20. století v politických a sociálně-ekonomických souvislostech.
Praha: Academia, 2008.
KRÁSNÁ LITERATURA
CANFIELD, Jack
Slepičí polévka pro pracující mámu.
Praha: Práh, 2008.
COELHO, Paulo
Brida. Praha: Argo, 2008.
VĚTVIČKA, Václav
Moje růžová dobrá jitra.
Praha: Vašut, 2006.
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poezie
HRUŠKA, Petr
Auta vjíždějí do lodí. Brno: Host, 2007.
ZAHRADNÍČEK, Jan
Pod bičem milostným.
Praha: Vyšehrad, 2007.
pro mládež
BŘEZINOVÁ, Ivona
O Puclíkovi: 366 pohádek na každý
den v roce. Praha: Knižní klub, 2007.
VEBROVÁ, Sandra
Luko 2. díl, Tajemství vlkodlaků.
Praha: XYZ, 2007.
MOVSESSIAN, Sushann
Dospívání dívek. Praha: Portál, 2007.
I TY MŮŽEŠ ZACHRÁNIT PLANETU: 10 rad,
jak každý z nás může pomoct Zemi.
Praha: Slovart, 2008.

WIESEL, Elie
Noc. Praha: Sefer, 2007.

PŮJČOVNÍ DOBA
Červenec-Srpen PO, ST: 8-12 13-18

životopisy
CHANDLER, Charlotte
Ingrid: životopis Ingrid Bergmanové.
Praha: BB art, 2008.

Těšíme se na Vaši návštěvu, přejeme
Vám hezké léto a hodně odpočinku.
Vaše knihovnice.

Beseda s Ivonou Březinovou
Včera (20. 5.) jsme šli se školou na besedu Ivony Březinové. Paní Březinová je
spisovatelka. Ukazovala nám různé knížky. Zaujalo mě, že píše knížky pro dospělé i malé. Líbila se mi knížka Bramborová Bára, Puclík a nebo Báro, neplač.
Také bylo zajímavé, že stráví u počítače (psaní pohádek) třeba celý den. To
já bych nedokázala. 1. knížka paní Březinové byla Panáček Paneláček.
Dávali jsme paní Březinové dotazy
a ona nám na každý odpověděla. Až na
jeden. Neví, kolik napsala knížek. To by
mě zajímalo.
Ale říkala, že asi nějak přes 40. A její poslední knížka je zatím Puclík. Také

MANWELL, Roger
Doktor Goebbels. Praha: BB art, 2008.

by mohla být zajímavá knížka Teta to plete, Teta to tase plete.
Já už jsem taky napsala pohádku Příběhy holčičky Barunky.
Barbora Hatalová ze 3.A

Strašidelný večírek 2008
Pátek třináctého, to je datum, které si
přímo říká o nějakou strašidelnou událost. Společně s našimi dětskými čtenáři jsme ani my neodolali a uspořádali
jsme v knihovně strašidelný večírek. Podmínkou účasti bylo dopsání vlastního
konce u některého z vybraných strašidelných příběhů, což pro děti nebyl vůbec žádný problém. Počet účastníků jsme
omezili na třináct, aby bylo všechno ještě strašidelnější.
V páteční podvečer se v knihovně sešly děti ve věku od 9 do 15 let, všechny přestrojené za strašidla, upíry a jiné,
neméně hrůzné bytosti, a k nim se při-

družilo ještě 13 už odrostlých strašidel,
aby bylo o vše dobře postaráno. Různé
hrůzné soutěže jsme prokládali čtením
dětských hororů a pojídáním příšerných
jídel na strašidelné hostině. Konečnou
tečkou byla půlnoční stezka odvahy temným parkem, kde jsme si to užili všichni
bez ohledu na věk.
Vzhledem k tomu, že už loni měl strašidelný večírek velký úspěch a letos také
neměl chybu, můžeme už tez strachomilným dětským čtenářům slíbit, že za
rok před koncem školního roku budeme strašit opět.
Vaše strašidelné knihovnice L.H.
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Církevní zprávy
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Pozvánka na Pouw
Milí Přeloučští, přeji vám, aY prázdniny a dovolené prožijeme hezky a odpočineme si. Pamatujme přitom na to, že je třeba vydat ze sebe něco i pro druhého. Chceme vás pozvat na
Mariánskou i Svatojakubskou pouY, při kterých zazní hudba
k odpočinku a potěše. A příběh Tajemství (viz dole) aY okoření váš prázdninový čas.
P. zubomír Pilka
Římskokatolická farnost Přelouč
Vás srdečně zve na

FARNÍ POUŤ
Neděle 6. července 2008
PROGRAM:
Svaté Pole
kostel Navštívení Panny Marie
8.00 mše svatá
10.00 hlavní mše svatá
s doprovodem dechové hudby a sboru,
kterou celebruje novokněz P. Miloslav Brhel
Kostel sv. Jakuba staršího
17.00 hodin varhanní koncert
barokních mistrů v podání varhanistky
Jany Zdislavy Havlíčkové

Římskokatolická farnost Přelouč Vás srdečně zve na

Svatojakubská
pouPROGRAM:
9:30 mše svatá kostel sv. Jakuba
11:00 komentovaná prohlídka kostela
19:00 koncert souboru SOLIDEO
na rohy a dobové nástroje
farní dvůr, v nepřízni počasí v kostele sv. Jakuba

Tajemství

(příběh na prázdniny)

Dědeček s babičkou slavili zlatou svatbu. Na oslavu se shromáždila celá rodina, děti, vnoučata, prostě široké příbuzenstvo.
Dědečka se ptali, zda má nějaký recept na tak dlouhé manželství. Starý pán na chvilku zavřel oči, a pak, jako by se probíral
dávnými vzpomínkami, vyprávěl:
„Lucie, moje žena, byla jediné děvče, které jsem kdy měl.
Vyrostl jsem v sirotčinci a vždy jsem musel tvrdě pracovat,
abych si aspoň něco málo vydělal. Neměl jsem na chození
s děvčaty čas. Získala si mě teprve Lucie. Než jsem si stačil
uvědomit, co se se mnou děje, požádal jsem ji o ruku.
Byli jsme oba velmi mladí. V den svatby, když jsme se vrátili z kostela, si mě vzal její otec stranou a dal mi do ruky malý balíček. Řekl mi: „To je všechno, co potřebuješ ke šYastnému manželství.“
Byl jsem rozrušený a chvíli mi trvalo, než se mi podařilo
dárek rozbalit. Byly v něm veliké zlaté hodinky. Opatrně jsem
si je prohlížel. Na plášti měly vyrytý nápis, na který mi musel
padnout pohled pokaždé, když jsem je chtěl otevřít a podívat
se, kolik je hodin. Ta slova byla velmi moudrá.“
Starý pán se usmál a vytáhl staré hodinky z kapsy. Nápis
byl trochu odřený, ale stále čitelný. Ukrýval tajemství šYastného manželství. Stálo v něm: „Řekni Lucii něco pěkného.“
Řekni něco pěkného člověku, kterého máš rád. Te_ hned.
Z knihy: Osvěžení pro duši, Bruno Ferrero, Portál 2005.

Inzerce
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Prázdninové zamyšlení
Prázdninové měsíce je třeba si užít. K lenošení, čtení, sportování, turistice apod. VždyY na podzim se zase vrátíme do běžného režimu. Jistě ale s novou energií. Proto si dovolím do prázdninové euforie vložit jedno téma na období po prázdninách.
Asi každý se dostáváme do kontaktu s investiční akcí, kterou připravilo zastupitelstvo města. Chodník, tělocvična, park
atd. Zastupitelstvo rozhodlo o dalším investičním počinu, který
finanční náročností výrazně převyšuje všechny dosavadní akce.
K této záležitosti se proto svolala veřejná beseda, kde se měly
prezentovat okolnosti a důvody tohoto rozhodnutí. Na besedu
přišla velká část zastupitelů, všichni odborní zainteresovaní
pracovníci MěÚ a „jeden“ občan…
Takže hezké prázdniny a nezapomeňte. Každý se musíme
starat sám o sebe, ale o věci veřejné bychom se měli starat
společně.
J.B.

Přeloučský ROŠT

Kultura

!

Kulturní služby města Přelouče
ČERVENEC 2008

www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666
Program se dozvíte též na: www.kinoprelouc.cz, www.mestoprelouc.cz
4. července
pátek
18.30 hod.

100 minut
5. července
sobota
17.00 hod.
75 minut
5. července
sobota
21.00 hod.
108 minut
6. července
neděle
18.30 hod.
105 minut

KARAMAZOVI
Česká republika/Polsko-originální adaptace Dostojevského,
v níž nechybí typický Zelenkův humor, nadsázka a mystifikace.
Příběh se odehrává v současném Polsku. Do Krakova přijíždí
skupina pražských herců, aby v netradičním prostoru oceláren
uvedla adaptaci hry BRATŘI KARAMAZOVI.
70 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

BOLEK A LOLEK NA PRÁZDNINÁCH 1
Tentokrát s našimi kamarády Bolkem a Lolkem prožijeme
krásné prázdniny. Prázdniny našich kamarádů právě začínají
následujícími příběhy: První den prázdnin - Pytlák - Žirafa V poušti - Poklad - Autostopaři - Příhody na moři.
mluveno česky
mládeži přístupný

6 Kč

HRANICE SMRTI
Francie-Horor/ Thriller. Boj o život začíná! Zapomeňte na
Saw a Hostel. Přichází Hranice smrti. Další filmový masakr,
krutá podívaná jen pro silné žaludky, téměř dvě hodiny napětí a strachu.
50 Kč
mládeži do 18 let nepřístupný

SOUDNÝ DEN
USA- KONEC SE BLÍŽÍ! Smrtelný virus vyhladí stovky tisíc
životů ve Velké Británii. Aby vláda zabránila dalším smrtím,
rozhodne se postavit zej, která zadrží nakažené v zemi vzniku
epidemie, Skotsku. Ten, kdo se pokusí o útěk, zemře.
65 Kč
mládeži do 12 let nevhodný

11. července SEX VE MĚSTĚ
pátek
USA-film je pokračováním seriálových příběhů čtyř hlavních
18.30 hod.
postav - Carrie, Samathy, Charlotte a Mirandy, o tom, jak
prožívají své životy na Manhattanu čtyři roky po skončení seriálu. Trojice čtyřicátnic a jedna padesátnice si užívá peněz,
sexu a života a hodně o tom mluví...
140 minut
60 Kč
mládeži do 12 let nevhodný
12. července SMRT ON LINE
sobota
USA-thriller. Jeniffer, agentka FBI, společně se svým kolegou
21.00 hod.
pátrá ve dne v noci po lidech porušujících zákony prostřednictvím internetu. Jednoho dne dostanou tip na bizarní stránky, na kterých jejich autor zabíjí nejenom zvířata, ale také lidi,
a to v přímé závislosti na jejich návštěvnosti.
100 minut
70 Kč
mládeži do 15 let nepřístupný
13. července NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
neděle
ČR-nejnovější film krále českých pohádek Zdeňka Trošky.
18.30 hod.
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 ...
98 minut
60 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný
18. července
pátek
18.30 hod.

122 minut

INDIANA JONES
A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
USA-devatenáct let čekání skončilo. Univerzitní profesor
a muž, který objevil legendární Archu úmluvy, zachránil posvátné Sankarové kameny a nalezl Svatý grál. V novém dobrodružství bude pátrat po další slavné relikvii - záhadné Křišpálové
lebce.
30 Kč
mládeži do 12 let nevhodný

19. července HORTON
sobota
USA- Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu novou pohádkou.
17.00 hod.
Příběh z pera Dr. Seusse, který si už po celém světě získal své
fanoušky. Horton je skvělý film pro každého - dokazuje to nejen kouzelně barevná a propracovaná animace postaviček, ale
i humor pro všechny věkové skupiny.
85 minut
15 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný
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20. července BOLEK A LOLEK NA PRÁZDNINÁCH 2
neděle
S našimi kamarády Bolkem a Lolkem prožijeme další krásné
17.00 hod.
prázdniny. Prázdniny pokračují následujícími příběhy: Lunapark - Sběr hub - Puška a udice - Falešný dědek - Hra na rytíře
- Bivak- V krajině tisíce a jedné noci.
75 minut
mluveno česky
mládeži přístupný

6 Kč

25. července MOJE BORŮVKOVÉ NOCI
pátek
Francie/Čína/Hong Kong- Elizabeth (Norah Jones) má za
18.30 hod.
sebou čerstvý rozchod. Aby se s ním vyrovnala, vydává se na
cesty po Americe, na kterých potkává zvláštní lidi a zažívá
s nimi nezvyklé situace. Hrají: Norah Jones, Jude Law, David
Strathairn, Natalie Portman, Hector A. Leguillow a d.
95 minut
70 Kč
mládeži přístupný
26. července KULIČKY
sobota
ČR- povídkový film o tom, jak ženy manipulují s muži. O drob18.30 hod.
ných vydíráních, o pláči, o slzách, o schopnosti se obětovat
pro vysněný cíl, o sexu ve službách, o tom jak využít empatie.
Začíná to už v dětství na hřišti a nekončí ani po smrti.
75 minut
60 Kč
mluveno česky
mládeži do 12 let nevhodný
27. července PAŘÍŽI, MILUJI TĚ
neděle
Francie/Lichnštejnsko- Americká hvězdička natáčí film. Muž
18.30 hod.
neví, zda být s manželkou nebo milenkou. Mladík pracuje v tiskárně a touží po jiném muži. Otec se pere se vztahem ke své
dceři. Pár se snaží okořenit svůj sexuální život. To je jen pár
zážitků, které tvoří Paříži, miluje tě.
120 minut
65 Kč
mládeži přístupný

LETNÍ KONCERTY NA NÁMĚSTÍ

změna vyhrazena

změna vyhrazena

POUŤOVÝ PODVEČERNÍ KONCERT

6. července
neděle
19.00 hod.

HRAJE DECHOVÝ ORCESTR VLADIMÍRA KOSINY
Vstup zdarma

9. července
středa
19.00 hod.

- hard rock - Čáslav
Vstup zdarma

BARD

16. července GAMBA BLUES BAND
středa
- bluesrock Přelouč/Čáslav
19.00 hod.
Vstup zdarma
23. července J. KOCH + sk. TAXIS
středa
- rock.pop.country - Přelouč
19.00 hod.
Vstup zdarma
30. července SENIOR BAND
středa
- swing.dixiland - Náchod
19.00 hod.
Vstup zdarma

EPITAF

6. srpna
středa
19.00 hod.

- hard/heavy - Nový Bydžov
Vstup zdarma

13. srpna
středa
19.00 hod.

- country J.Mifka - Přelouč
Vstup zdarma

20. srpna
středa
19.00 hod.

- rock/pop - Chlumec nad Cidlinou
Vstup zdarma

27. srpna
středa
19.00 hod.

- Přelouč
Vstup zdarma

KAVALERIE
ŘEMEN
DECHOVÁ HUDBA VL. KOSINY
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Program kina
1. srpna
pátek
18.30 hod.

123 minut
2. srpna
sobota
16.30 hod.
117 minut
2. srpna
sobota
21.00 hod.
86 minut
3. srpna
neděle
18.30 hod.
80 minut
8. srpna
pátek
18.30 hod.
92 minut
9. srpna
sobota
18.30 hod.
109 minut
10. srpna
neděle
18.30 hod.

144 minut
15. srpna
pátek
21.00 hod.

129 minut
16. srpna
sobota
16.30 hod.
117 minut
17. srpna
neděle
18.30 hod.

107 minut
22. srpna
pátek
18.30 hod.
84 minut
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SRPEN 2008

OKO BERE
USA- stydlivý a geniální student nachází odpověj na svoje
problémy s financováním studia v hazardních hrách. Ve skupině nejnadanějších studentů každý víkend odjíždějí pod falešnou identitou do Vegas, kde využívají svých dovedností k tomu, aby si v kartách přišli na slušné peníze.
70 Kč
mládeži do 12 let nevhodný

JÁJA A PÁJA 1
Československo-Nezapomenutelné příběhy dvou kluků, Jáji
a Páji, jejich přítele - vysloužilého námořníka - dědy Lebedy a závistivého souseda Krkovičky. Postavičky namluvili: František
Filipovský, Petr Haničinec, Václav Postránecký.
mluveno česky
mládeži přístupný

23. srpna
sobota
18.30 hod.

99 minut
24. srpna
neděle
18.30 hod.

6 Kč

… A BUDE HŮŘ

125 minut

ČR- Generační film o hledání životních hodnot a jistot, o střetu
s policií a měšpáky. Hrají: Karel Žídek, Filip Kaňkovský, Tereza
Hofová, Mirek Škulety, Radek Uhlíř, David Strnad, Michal Guliáš, Eva Černá a další.
60 Kč
mluveno česky
mládeži do 15 let nepřístupný

29. srpna
pátek
18.30 hod.

LOVCI DRAKŮ
Francie/Německo/Lucembursko-draci mohou být větší než
ostrov nebo malinkatí jako květák, chrlí nebo prskají oheň, lítají nebo se plazí, jsou všude a každý je jiný. Co mají společného, ptáte se? Neskutečnou chup na vás!
65 Kč
mládeži přístupný

110 minut
30. srpna
sobota
16.30 hod.

HANCOCK
USA-na světě jsou hrdinové...superhrdinové...a pak je tu
Hancock (Will Smith). S velkou silou přichází velká zodpovědnost - to všichni vědí - tedy, všichni kromě Hancocka. Znechucený, rozhádaný, sarkastický a nepochopený.
70 Kč
mluveno česky
mládeži do 12 let nevhodný

72 minut
30. srpna
sobota
21.00 hod.

27 ŠATŮ
USA-navždy za družičku? Jane je mladá, chytrá, úspěšná a pracovitá žena, jejíž hlavní náplní je pomáhat svým kamarádkám připravovat svatby. Je nešpastně zamilovaná do svého šéfa George,
který jí má rád, ale nějak se mu nechce do intenzivnějšího vztahu.
50 Kč
mládeži do 12 let nevhodný

LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN
USA-skříň je pryč...Bílá čarodějnice je mrtvá...a Aslana už
přes tisíc let nikdo neviděl. Petr, Zuzana, Edmund a Lucinka
jsou vtaženi zpátky do Narnie, která se ale od té, kterou poznali, velice liší. Po bojištích obcházejí noví nepřátelé a narnijská
stvoření se ocitají na pokraji vyhubení.
70 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

MONGOL - ČINGISCHÁN
Německo/Kazachtán/Rusko/Mongolsko - První část připravované trilogie ruského režiséra Sergeje Bodrova zachycuje dětství a mládí mongolského vojevůdce Čingischána. Dílo navazuje
na tradici nákladných epických příběhů, v nichž se prolínají scény velkolepých bitev a melodramatické motivy.
50 Kč
mládeži do 15 let nepřístupný

JÁJA A PÁJA 2
Československo-Nezapomenutelné příběhy dvou kluků, Jáji
a Páji, jejich přítele - vysloužilého námořníka - dědy Lebedy
a závistivého souseda Krkovičky. Postavičky namluvili: František
Filipovský, Petr Haničinec, Václav Postránecký.
mluveno česky
mládeži přístupný

6 Kč

V BRUGGÁCH
Velká Británie/Belgie- Po jedné fušce v Londýně jsou nájemní
zabijáčci Ray a Ken pověřeni svým drsným šéfem Harrym, aby
se schovali v Bruggách. Zatímco Ken si užívá klidného prostředí a památek, Ray je malebným městem víc než znechucen,
a proto se rozhodne vymyslet dobrodružství…
65 Kč
mládeži do 12 let nevhodný

CLONA
USA-horor/mysteriozní/thriller. Smrt může být jen začátek…
Na fotkách jsou tajemné stíny a šmouhy, které nabývají stále
jasnější tvary, až je téměř zřejmé, že mají co do činění se ženou,
sraženou na silnici…
50 Kč
mládeži do 12 let nevhodný

81 minut
31. srpna
neděle
18.30 hod.

110 minut
5. září
pátek
21.00 hod.

110 minut
6. září
sobota
21.00 hod.
90 minut
7. září
neděle
18.30 hod.

Pardubická 687

MEJDAN V LAS VEGAS
USA- Joy právě vyhodil z bytu její tej už bývalý přítel. Jacka
pro změnu vyhodili z práce. Oba dva poslechnou své nejlepší
přátele a vyjedou se zrekreovat do města hříchu - do Las Vegas.
Hned první večer na sebe při divoké pitce narazí a jak už to
tak ve Vegas bývá, nakonec se i vezmou.
50 Kč
mládeži do 12 let nevhodný

IRON MAN
USA- Slavná komiksová postava Iron Man patří mezi nejhýčkanější superhrdiny sdružené pod křídly giganta jménem Marvel.
Přesto (nebo možná právě proto) se až tej mohl přidat ke svým
sourozencům Spider-Manovi, Fantastické čtyřce a X-Menům,
kteří o sobě mohou hrdě prohlašovat, že o nich natočili film.
50 Kč
mládeži do 12 let nevhodný

DOSTAŇTE AGENTA SMARTA
USA-je napadené velitelství americké zpravodajské tajné služby
a identita většiny zaměstnan- ců je prozrazena. Šéfovi nezbývá
nic jiného, než do akce poslat i horlivého analytika Smarta, který už dlouho sní o tom, že se superhvězdným Agentem 23 vytvoří neporazitelnou dvojku.
55 Kč
mládeži do 12 let nevhodný

KRAKONOŠ A LYŽNÍCI
Československo-český film vznikl v roce 1980, kdy ho podle scénáře J. Knitlové natočila režisérka V.Šimková (pom. režisérem byl
tehdy Zdeněk Troška), autorka filmů jako Páni kluci, Nefňukej
Veverko, Brontosaurus nebo Přijela k nám poup.
mluveno česky
mládeži přístupný

6 Kč

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
ČR-když už nevíte, koho podvádět, zbývá podvádět snad jen
sám sebe. František jednoho dne šlápne poněkud vedle a spustí tím lavinu událostí. Ztratí práci, žena ho vystřídá za někoho
jiného a střecha nad hlavou mu odlétá do teplých krajin. A nejhorší ze všeho je, že si za to všechno opravdu může sám.
60 Kč
mluveno česky
mládeži do 12 let nevhodný

SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ
Česká republika/Albánie-seznámení tří studentů při natáčení
filmu nejen s prostředím továrny na výrobu motocyklů, o níž mají natáčet, ale i s rozvernými mladými „soudružkami“, bodrou
hospodskou (Bára Štěpánová) nebo se stranicky zapáleným
vedoucím továrny (Tomáš Tőpfer).
70 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

KOPAČKY
USA-vtipné vypořádání s panictvím (40 let panic), nechtěným
těhotenstvím (Zbouchnutá) a tej se se stejnou vervou pitvá
další vztahová noční můra - rozchod, respektive jeho obzvlášp
krutá verze, kdy jeden chce dál ve vztahu pokračovat a ten druhý
už ne. Lidově se té situaci říká kopačky.
Kč
mládeži do 15 let nepřístupný

STALO SE
USA-mohli jste to vycítit šestým smyslem, viděli jste znamení
a tej se to stalo. Na světě se objevila úplně nová epidemie - rychle se šíří a je smrtelná. Jejím nejhorším symptomem je pak naprostá ztráta základního pudu každého jedince - pudu sebezáchovy.
Kč
mládeži do 15 let nepřístupný

ŠAKALÍ LÉTA

109 minut

Česká republika-muzikálová komedie o svobodě a nezávislosti.
Odehrává se v Praze roku 1959. Do maloměstského života zasáhne mladý chuligán, který rozbouří stojaté vody nejen klukovského světa…
mluveno česky
mládeži do 12 let nevhodný

12. září
pátek
18.30 hod.
101 minut

USA-hrdina filmu si užívá života: je sexy, je úspěšný a ví, že se může spolehnout na Hannah, svou okouzlující nejlepší kamarádku...
Kč
mládeži přístupný

13. září
sobota
18.30 hod.

6 Kč

JAK UKRÁST NEVĚSTU

NEUVĚŘITELNÝ HULK
USA-když se naštve, nebudete ho mít rádi.
112 minut
mládeži do 12let nevhodný

Přeloučský ROŠT

Kultura

Zveme všechny milovníky hudby a sborového zpěvu,
aby si přišli poslechnout a v případě zájmu posílit
náš smíšený

SBOR
JOSEFA BOHUSLAVA FOERSTERA.
Čeká zde na vás kvalitní kolektiv, pěkná hudba a mladý,
ale zkušený a vyzrálý sbormistr. Zkoušíme v budově
Záložny v Přelouči (2. patro - baletní sál) - zatím každý
pátek v 17.30 hod., popř. kontaktujte sbormistra
pro upřesnění termínu zkoušky (tel.: 728 995 171)
TĚŠÍME SE NA VÁS !!!

Zpívání smíšeného pěveckého sboru
- člena Unie českých pěveckých sborů
„Josef Bohuslav Foerster“ v Osenicích
V sobotu 7. června 2008 se k účasti na festival „Foersterovy Osenice“ vydal náš sbor, který nese již 86 let jméno Mistra
Josefa Bohuslava Foerstera. Zúčastnili jsme se této akce poprvé
a byli jsme mile překvapeni jejím vzorným uspořádáním. A proto patří uznání a dík všem, kteří umožňují setkávání pěveckých sborů v krásném kraji Českého ráje. Velkou zásluhu na
této akci má starosta obce Dětenice ing. R. Vališka i ostatní obyvatelé několika malých obcí zdejšího kraje za aktivní pomoc
při uskutečňování hudebních akcí. Dokazují tím hrdost na své
slavné rodáky. Foersterův rod pochází z Osenic, z kantorské
rodiny, kde jeho předkové již od roku 1826 působili jako řídící učitelé a v osenickém kostele jako regenss chori. Věnovali
se převážně hudbě. Jeden z otcových bratrů, vynikající hudeb-
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ník Antonín Foerster, žil ve Slovinsku-v Lublani. Složil operu
„Gorenjski slavček“ (Krajinský slavíček). I když žil a působil
pozdější národní umělec J. B. Foerster na různých místech, nějaký čas i v cizině, rád se vracel do kraje svých předků.
A nyní již o našich dojmech z festivalového dne. Přivítání
nám hned po vystoupení z autobusu připravili žáci s mísou
výborných domácích koláčů. V prostorách osenické školy jsme
si prohlédli „pamětní síň“ rodu Foersterů i stálou výstavu Foersterových obrazů z mistrova malířského díla. Po obědě v dětenické sokolovně už čekala všechny sbory přehlídka v krásném osenickém amfiteátru. Účinkovalo devět sborů, mezi nimi
i Škofijské Okteto ze Slovinské republiky. Večer byl věnován
samostatným koncertům sborů, které byly rozmístěné v okolí.
Náš sbor zpíval v městečku Libáni. Festival „Foersterovy Osenice“ byl pořádán též jako součást programu ke 100. výročí
založení „Pěveckého sdružení pražských učitelů“. Odnášíme
si z tohoto setkání sborů mnoho pěkných a nezapomenutelných zážitků.
Končíme letošní sezónu sboru „J. B. Foerster“ a zveme srdečně zájemce o sborový zpěv do našich řad a příštího působení,
které zahájíme po prázdninách v září. Na případné nové členy
se těší smíšený pěvecký sbor, člen Unie čs. Sborů, „Josef Bohuslav Foerster“ Přelouč.
Za sbor J. Koppitzová

Dětské rybářské závody na rybníku Bašta

Dětské rybářské závody, které organizačně zajišYuje MS ČRS v Bohdanči, mají letitou tradici a jejich letošní průběh
jen potvrdil jejich oblíbenost u dětí nejen z Bohdanče. Ideální prostředí hezkého rybníka přímo ve městě, zkušenost organizátorů a většinou i vydařené počasí
je předpokladem úspěšného průběhu.

7-8 / 2008

Letošního ročníku se jich zúčastnil
i mimořádný počet dětí z Přelouče a to
i přesto, že obdobná akce proběhla jen
dva týdny předtím na Komoře.
Na přiložené fotografií vidíte trojici vítězů a závodníka, který chytil největšího
kapra (48 cm) a získal tak titul „Bohdanečská vydra“. Pořadí na prvních 10 místech je v tabulce. Kompletní výsledkovou
listinu a další fotografie si můžete prohlédnout na webových stránkách rybářské organizace. (www.mocrs.vprelouci.cz)
Chtěli bychom toto cestou i poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli,
zvláště pak městu Bohdaneč za poskytnutý finanční příspěvek a rybářství Bohdaneč, jmenovitě p. Vondrkovi, za operativní zajištění perfektního zarybnění sportovní vody.

Za MO ČRS J. Posledník
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Napsali nám
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Junák Přelouč
VODÁCKÝ VÝLET
Při druhém červnovém víkendu kluci
z Druhého oddílů vyrazili na již dlouho
plánovaný sjezd řeky Sázavy. Čekal je
ne příliš náročný úsek z Čerčan do Týnce nad Sázavou, který si ovšem obohatili o spoustu vodních soubojů. Druhý
úsek z Týnce do Pikovic už byl vodácky
atraktivnější, a tak se občas špičky našich lodí, někdy i s hlavou háčka, ukryly pod peřejí. Cestou jsme navštívili zřícenu hradu Zbořený Kostelec a večer
v Týnci si obohatili zápasem ve frisbee.
Již první den na vodě jsme se dohodli, že
celou akci rádi zopakujeme.

KAPKA 2008
Jako po většinu roků, i letos se skauti z Přelouče o víkendu 20. - 22. června
2008 podíleli na celostátní akci KAPKA.
KAPKA je humanitární akce Nadace pro
transplantace kostní dřeně a Junáka svazu skautů a skautek ČR. Jejím cílem
je pomoci lidem postiženým leukémií
a dalšími nemocemi krvetvorby, a to jak
získáváním finančních prostředků, tak
prezentací činnosti Nadace. KAPKA probíhá formou sbírky na čerpacích stanicích - dobrovolníci z řad skautů a skautek umývají přední skla projíždějících
automobilů, podávají řidičům informace o činnosti Nadace a možnostech

pomoci a zároveň od nich přijímají příspěvky do zapečetěných kasiček. Doufám, že i vy jste nás potkali a měli možnost přispět. Pokud ne, a chcete tak
učinit, více informací o sbírce najdete na
www.skaut.cz/kapka.
SKAUTSKÉ CESTY
I letošní prázdniny jsou pro Přeloučské skauty ve znamení tábora a meziná-
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rodních expedic. Do zemí východní Evropy se tyto prázdniny podívají už i 15 letí
skauti. Samozřejmě pod vedením starších
již zcestovalých skautů jedou v druhé
půlce prázdnin poznávat krásy a život
přes lakros, jízdu na vodě, lezeckou stěnu, žonglování nebo hry zaměřené na
teambuilding. Během Klíče byla také možnost navštívit kulturní instituce v centru
Plzně, např. plzeňskou věž, pivovar nebo
Západočeské muzeum. Klukům se tahle
obří akce líbila a těší se, až svoje nové
kamarády zase někdy uvidí.
na Ukrajinském Krymu. Starší, většinou
již 18 letí „Roveři“ odjedou letos do Bulharských hor a ti nejodvážnější navštíví ruské Chibini, což spojí s prohlídkou
řady ruských měst. Díky dobrým vztahům
se slovenskými skauty si někteří užijí
víkend v roubené chalupě v centru Velké Fatry. Doufám, že se všechny cesty
vydaří a vy se budete moci po prázdninách seznámit s těmito cestami na velké diaprojekci.
BENEFIČNÍ KONCERT PRO AFRIKU
18. 4. 2008 v osm hodin podvečerních se sešli povětšinou skauti z Pardubicka v klubovně pardubických skautů
s cílem zajistit adoptovanému dítku z Afriky další rok studia. Letos v dubnu se konal již třetí ročník a i tentokrát se podařilo vybrat dostatek finančních prostředků,
které pokryjí roční náklady spojené se
studiem. Během celého večera čekal
účastníky bohatý program. Hlavním pilířem byl poslech hudby, hezky hrál Petr
Klen Levinský. Dále se hrály tématické
hry, povídalo se, ale také byli účastníci
seznámeni s celým projektem „Adopce
na dálku“. Odměnou všem účastníkům
i hlavnímu pořadateli je vždy hřejivý
pocit, že pomáhají člověku v tísni ke
vzdělání, které je v dnešním světě tak
důležité. Další ročník Benefičního koncertu pro Afriku se bude konat opět za
rok na začátku března. Více informací
hledejte na webových stránkách projektu http://naseafricance.wz.cz/.
KLÍČ 2008!
Parta kluků z přeloučského skautského střediska vyrazila do Plzně na setkání skautů z celé České republiky, Polska,
Německa, Ruska a Nizozemí. Kluky čekalo navazování kontaktů, ale i mnoho
zajímavých aktivit, od bungee runningu,

MAFIÁNSKÝ VÝLET
Ve dnech 25. - 27. 4. 2008 nás vlčata
(kluci 6 - 9 let) z Přelouče a nové kamarády z Kutné Hory čekal docela náročný
víkend s podtextem „Mafiánem snadno
a rychle“. Vypravili jsme se vláčkem do
Zaječic, odkud jsme šli pěšky na zříceninu hradu Žumberk, kde jsme se poprvé setkali s mafiánským kápem. Při
příchodu na základnu nás přivítala vyhřátá chata a teplá večeře. Druhý den si
kluci vyzkoušeli, jak vypadá takový mafiánský výcvik, lanové překážky, jak by
mělo vypadat správné mafiánské auto
ve kterém následující den „jeli“ závod,
azimutový závod a spoustu dalšího. Večer na ně čekala jejich první mise - zneškodnit okolní „miny“, což ale hravě zvládli. A to se muselo oslavit! Děti filmem
Úžasňákovi rozhodně nepohrdly. V neděli nás čekal již zmiňovaný autíčkový
závod ve vlastnoručně vyrobených autech a spousta jiných hříček. Cesta domů probíhala v jisté smutné náladě, že
to všechno už končí. Všichni pevně doufáme, že se na nějaký další skvělý víkend vypravíme.
ZVAS
Květen byl i ve znamení skautských
závodů, které měly naše kluky prověřit ve
vzájemné spolupráci, řešení krizových
situací, v hledání informací, orientaci
v terénu a dalších užitečných disciplínách.
Přeloučáci se v silné konkurenci umístili na pěkném 4. místě. Celé závody byly
v duchu westernového městečka a pro
více jak 100 skautů z Pardubicka byl mimo závody připraven i bohatý doprovodný program, jako střelba z luků, lasování,
lanové překážky a sportovní kolektivní
hry. Akce se nám líbila a už vyhlížíme
další možnost, kde ukázat naše kvality.

Přeloučský ROŠT

Sport
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Vytrvalostním sportům se na Přeloučsku začíná dařit
Sportovní akce v našem regionu
úspěšně přibývají a místní tratě v průběhu roku vyzkouší více jak 700 aktivních

sportovců. Letošní sezóna odstartovala
duatlonem ve Břehách. Následovalo dálkové plavání o Pohár starostky města
Přelouče v Mělicích. Triatlonový závod
CZECHMAN - 1,9 km plavání, 94 km cyklistiky a 21 km běh se startem a cílem
v Lohenicích. Mistrovství Pardubického
kraje Mělický triatlon odstartuje 30. 8.
2008 a bude to jubilejní 20. ročník. 6. 9.
2008 na velkém písáku odstartuje závod
v dálkovém plavání Podzimní rožeň. Dostihové závodiště Kolesa uvítá 20. 9. 2008
desátý ročník závodu v duatlonu KOLESMAN, kde vloni startovalo 118 dětí
a 67 dospělích. Akce podpořilo mimo jiné město Přelouč, jak pronájmem pozemků, tak i pomocí městské policie. Pořádání akcí též ocenil Český svaz triatlonu
a v loňském roce přidělil závodu CZECHMAN statut kvalifikace na Mistrovství
Evropy v dlouhém triatlonu. Mezi účastníky i diváky můžeme vidět i známé
sportovce jako Stanislava Bartůška sportovního redaktora ČT. Lídu Jelínkovou první Československou přemožitelku kanálu La Manche, nebo rekordmany v účasti
na Havajském ironmanovi Tomáše Petra či Petra Polanského. Vítězem závodu

CZECHMAN 7. 6. 2008 v Lohenicích se
stal jedenáctinásobný mistr světa v kvadriatlonu Miroslav Podborský.
Závody určené též pro rekreační
sportovce a děti včetně možnosti přihlášení najdete na www.amatersky.cz
nebo www.skomt.ebrana.cz
Další akce
2. 8. 2008 Amatérský triatlon Konopáč
u Heřmanova Městce
30. 8. 2008 Mělický triatlon 20. ročník
Lohenický malý písák
20. 9. 2008 KOLESMAN duatlon, dostihové závodiště Kolesa 10. ročník
5-6. 7. 2008 Seč dálkové plavání
Jan Ryzner

Jezdectví - parkur Lohenice
První propagační parkurová soutěž proběhla 14. 6. 2008 na novém kolbišti v Lohenicích. Pěkný den a dobře připravená soutěž přilákala přes 60 koní a jezdců, kteří
zdolávali překážky v různých stupních obtížnosti. Divácké publikum mohlo zatleskat
při dekorování vítězů i Přeloučským jezdkyním. Pokud se vše zdaří, mohli bychom
opět v září vidět další parkurové skákání.
Jan Ryzner

RAGBISTÉ PŘELOUČE JSOU EXTRALIGOVÍ
Pro letošní rok byl pro ragbyovou soutěž zvolen nový model. Hraje se systémem jaro, podzim. V první fázi jsme hráli ve skupině A s extraligovými kluby
Spartou, Slávii a Tatrou Praha a ligovou
Iuridicou Praha.
RC Přelouč - RC Slavia Praha
10:34 (10:15)
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Body: Čížek Jakub 5 (P), Stýblo 5 (TK, KPP)
Do soutěže jsme vstoupili v domácím
prostředí se Slávií Praha. Do utkání jsme
vstupovali s určitými obavami a s respektem, ale s odhodláním předvést v domácím prostředí co nejlepší výkon. To se nám
dařilo především v prvním poločase. Ve
druhém už jsme na soupeře nestačili
a v podstatě jenom bránili. Přesto může-

me být s hrou spokojeni a v první konfrontaci s extraligou jsme nepropadli.
RC Sparta Praha - RC Přelouč
46:0 (19:0)
Body: 0
K druhému utkání jsme nekompletní
zajížděli na Spartu. Sparta vyniká svoji
tvrdou hrou a hrou roje. Toto utkání jsme
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vysoko prohráli, ale výsledek zcela neodpovídá průběhu hry. Spartu jsme několikrát potrápili a v určitých fázích hry ji
i přehrávali. Propadli jsme však v útoku
a rychlonozí útočníci Sparty nám dělali
velké problémy.
RC Přelouč - ARC Iuridica Praha
60:0 (19:0)
Body: Musil 22 (4xP, 1XKPP), Pavelka 10
(2XP), Kohout P., Dostál, Rozkošný a Svoboda 5 (P), Stýblo a Kohout Martin po
4 bodech za dva kopy po položení.
Ve třetím kole jsme zajížděli do ChrášYan u Prahy, kde má své hřiště Iuridica
Praha. V úvodu utkání jsme se hledali
a dělali spoustu chyb. Po úvodních dvaceti minutách jsme se však rozehráli a do
poločasu soupeři odskočili na rozdíl téměř
dvaceti bodů. Druhý poločas jsme měli
plně pod kontrolou. V utkání se blýskl reprezentant v sedmičkovém ragby Petr
Musil, který zaznamenal celkem 22 bodů.
RC Přelouč - RC Tatra Smíchov Praha
8:58 (3:28)
Body: Kratochvíl 5 (P), Stýblo 3 (TK)
Ve čtvrtém, posledním kole základní
skupiny A, jsme přivítali úřadujícího mistra republiky RC Tatru Smíchov Praha.
V utkání jsme podali velmi dobrý bojovný výkon, což uznal i sám soupeř. Hosté předváděli velmi pohledné ragby a jejich nacvičené signály jsme jen těžko zastavovali. Kupodivu jsme nejlépe zvládli
posledních 15 minut utkání a soupeře
jsme začali přehrávat. Náše převaha nakonec vyústila v naše jediné položení.
Po této fázi soutěže postoupilo prvních
osm týmů do podzimní extraligy a soutěž
byla dohrána jako Český pohár. Další osmička vytvořila soutěž o pohár České rugbyové unie. Finalisté této soutěže doplnili elitní osmičku a na podzim si zahrají
extraligu o titul mistra ČR. RC Přelouč
skončila ve skupině na 4. místě a hrála
o pohár ČSRU s možností probojovat se
do finále a postoupit do extraligy.
RC Přelouč - RC Slávia B 83:0 (24:0)
Body: Stýblo 30 (4xP, 5x KPP) Musil 14
(2xP, 2x KPP), Kohout M. 9 (1xP, 2xKPP),
Kohout P. 5, Dostál 5, Kašpar R. 5, Svoboda 5, Oczadlý 5, trestná pětka 5
Ve čtvrtfinále o pohár ČSRU jsme přivítali Slávii B. V tomto utkání jsme byli
jednoznačnými favority. Tyto předpoklady jsme začali naplňovat od úvodních
minut a soupeře přehrávali ve všech činnostech. Utkání jsme dohráli v exhibič-
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ním tempu a hvězdou utkání se stal Jan
Stýblo, který zaznamenal neuvěřitelných
30 bodů.
RC Přelouč - RC Olomouc 30:29 (19:15)
Body: Musil 10 (2xP), Stýblo 10 (2x dropgoal, 2 KPP), Dostál 5 (P), Nevrlý 5 (P)
V semifinále, kde šlo o vše, jsme přivítali ambiciózní RC Olomouc. Ragbisté
z Hanácké metropole byli v tomto utkání favorité, ale dal se očekávat velmi vyrovnaný boj. Očekávání se naplnilo... utkání bylo vyrovnané a skóre se po celou dobu přelévalo z jedné strany na druhou.
Ve druhém poločase se Olomouci podařilo otočit pro ni v tu chvíli nepříznivý výsledek a položením a dvěma trestnými
kopy odskočili na rozdíl sedmi bodů 19:26. Času na obrat v utkání bylo dost
a my trpělivě útočili a po sérii útočných
fází hráčů roje položil Musil svoji druhou
pětku v utkání a snížil na 24:26. Kop po
položení Stýblovi nevyšel a Olomouc stále vedla o pouhé dva body. Honza Stýblo
však svoji kopací techniku předvedl záhy, kdy dropgoalem otočil výsledek utkání na naši stranu a pět minut před koncem utkání jsme šli do vedení 27:26.
Následně hosté už počtvrté otočili stav
utkáni a šli do vedení z trestného kopu
- 27:29. Úplně poslední slovo měl však
Honza Stýblo, který učebnicovým dropgoalem minutu před koncem utkání strhl
vedení na naši stranu a nejtěsnějším rozdílem 30:29 jsme nakonec toto velmi dramatické a vyrovnané utkání vyhráli.
Tímto vítězstvím jsme po dlouhých deseti letech postoupili do nejvyšší soutěže v republice a čekalo nás finále poháru ČSRU v Havířově.
RC Havířov - RC Přelouč 26:15 (0:10)
Body: Kašpar R. 5 (P), Musil 5 (P), Stýblo 3 TK, Kohout M. 2 (KPP)
Finále ČSRU jsme v Havířově začali
náporem a usadili se na půlce soupeře,
kde jsme vydrželi v podstatě celý první
poločas. Havířov byl jak opařený a nedokázal se z našeho tlaku vymanit a navíc kupil jednu chybu za druhou. V obranné činnosti se mu však dařilo a skóre 0:0 vydrželo až do cca 20. minuty. Následně už obrana Havířova
kapitulovala, když Robert Kašpar
položil z rychle rozehraného trestného kopu, následnou konverzi
Kohout Martin proměnil a my se
překvapivě ujali vedení v utkání
0:7. Ani položení domácí neprobudilo a my pokračovali v tlaku, který vyústil v navýšení skóre z trest-
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ného kopu na 0:10. V závěru poločasu
nás domácí zatlačili před naše pětkoviště a snažili se o zkorigování výsledku.
Naše obrana však byla pozorná a po poločase jsme překvapivě, ale zcela zaslouženě vedli 10:0. Celý poločas jsme byli
lepším týmem a je jen velká škoda, že
jsme více nebodovali, protože šance k tomu byly veliké.
Do druhé půlky vletěl Havířov jako
zcela úplně jiné mužstvo a po pěti odehraných minutách otočil skóre na 12:10.
Následně jsme měli šanci na otočení výsledku trestným kopem, ale Stýblovi se
nedařilo a jeho obávané kopy v tomto
utkání bohužel nebyly k vidění. Havířov
hrál s chutí a souhra reprezentačních navrátilců Lerocha s Tomčíkem táhla svůj
tým, kterému se začalo dařit a přidal další dvě pětky a navýšil skóre na 26:10.
Nám se nepodařilo navázat na skvělý
první poločas a dokázali jsme pouze odpovědět položením Musila a snížit tak
na celkových 26:15.
Pohár ČSRU tak obhájil Havířov, ale
my jsme i přes prohru postoupili do extraligy, která začíná již v polovině měsíce srpna.
V DOMÁCÍCH UTKÁNÍCH PŘIVÍTÁME:
2. kolo 24. 8. 2008
RC Přelouč - Dragon Brno
4. kolo 7. 9. 2008
RC Přelouč - JIMI RC Vyškov
6. kolo 21. 9. 2008
RC Přelouč - RK Petrovice
8. kolo 5. 10. 2008
RC Přelouč - RC Havířov
UTKÁNÍ HRANÉ NA PŮDĚ SOUPEŘE:
1. kolo 17. 8. 2008
RC Říčany - RC Přelouč
3. kolo 31. 8. 2008
Slavia Praha - RC Přelouč
5. kolo 14. 9. 2008
Tatra Smíchov - RC Přelouč
7. kolo 28. 9. 2008
RC Praga - RC Přelouč
9. kolo 12. 10. 2008
Sparta Praha - RC Přelouč
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PŘELOUČ ŽILA RUGBY
Celostátní turnaj mladších žáků
U-13 v Přelouči
V sobotu 14. června se na hřišti Rugby Clubu Přelouč konal 3. celostátní turnaj mladších žáků. Nastoupilo v něm
11 mužstev z celé republiky. Bohužel domácí mužstvo do soutěže nenastoupilo,
důvodem byl nedostatek hráčů této kategorie. Přesto se bylo na co dívat, což
mohli potvrdit i diváci, kteří se přišli nebo i přijeli podívat z celé republiby podpořit své mužstva. NeboY tento turnaj byl
závěrečný a i v něm se rozhodovalo o mistru republiky. Po skončení turnaje se nejdříve vyhlašovalo pořadí a pak po sečtení bodů ze všech tří celostátních turnajů
se určilo pořadí o mistra republiky.
Než přistoupím k samotným výsledkům chtěl bych jako ředitel turnaje poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celého turnaje. Děkuji
autocampu Břehy za ubytování mužstev.
Panu Miloši Rozkošnému za přípravu
večeře a oběda. Paní Katce Horáčkové
a Tomáši Černému za zasobování před
turnajem a Tomáši Oczadlému za zasobování během turnaje. Paní Haně Oczadlé, Katce Horáčkové a slečně Lucii Čenovské za obsluhu v baru a výdeje obědů.
Panu Pavlovi Kohoutovi za vydání večeře a přípravu snídaně. Panu Josefu Kolaříkovi za přípravu hřiště na turnaj. Lukáši
Oczadlému za přípravu písemných podkladů a tabulek. Panu Tom. Černému a Josefu Kolaříkovi za grilování a prodej u grilu. Za hospodaření paní Lence Koterové.
Poděkování také patří všem rozhodčím, kteří celý turnaj řídili: Václav Heřman,
Roman Krupka, Lukáš Oczadlý a Ondra
Prudel.
Za rugbyovou unii a STK na turnaj dohlížel pan Jiří Štuksa, který pak nakonec
s ředitelem turnaje Zdeňkem Oczadlým
předali diplomy a poháry za turnaj a diplomy, medaile a pohár mistru republiky.
VÝSLEDKY III. CELOSTÁTNÍHO TURNAJE
V PŘELOUČI:
Skupina A:
1. RC ŘÍČANY - RC BRNO
7:0
2. RC OSTRAVA - RC PRAGA
3:1
3. RC OSTRAVA - RC BRNO
5:0
4. RC ŘÍČANY - RC VYŠKOV
1:2
5. RC OSTRAVA - RC VYŠKOV 0 : 3
6. RC PRAGA - RC BRNO
6:0
7. RC PRAGA - RC VYŠKOV
1:1
8. RC ŘÍČANY - RC OSTRAVA
4:0

9. RC PRAGA - RC ŘÍČANY
10. RC VYŠKOV - RC BRNO

1:3
4:0

Skupina B:
1. RC TATRA - RC HAVÍŘOV
3
2. RC SPARTA - RK PETROVICE 2
3. RC ZLÍN - RC OLOMOUC
2
4. RC TATRA - RC SPARTA
2
5. RC OLOMOUC - RK PETROVICE 0
6. RC ZLÍN - RC HAVÍŘOV
3
7. RC TATRA - RC OLOMOUC 3
8. RC ZLÍN - RK PETROVICE
1
9. RC SPARTA - RC HAVÍŘOV
3
10. RC ZLÍN - RC TATRA
2
11. RC SPARTA - RC OLOMOUC 6
12. RC HAVÍŘOV - RK PETROVICE 0
13. RC ZLÍN - RC SPARTA
2
14. RC TATRA - RK PETROVICE 1
15. RC HAVÍŘOV - RC OLOMOUC 1

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1
0
1
1
2
0
0
1
0
2
0
3
1
2
2

Umístění ve skupině A:
1. JIMI RC VYŠKOV
11 10 : 2
2. RC ŘÍČANY
10 15 : 3
3. RC MAR. HORY OSTRAVA 8 8 : 8
4. RC PRAGA PRAHA
7 9:7
5. RC DRAGON BRNO
4 0 : 12
Umístění ve skupině B:
1. RC ZLÍN
2. RC TATRA SMÍCHOV
3. RK PETROVICE
4. RC SPARTA PRAHA
5. RC OLOMOUC
6. RC HAVÍŘOV

13 10 : 4
12 11 : 6
12 8 : 4
11 13 : 4
7 2 : 14
5 2 : 14

UTKÁNÍ O UMÍSTĚNÍ:
1. Semifinále:
JIMI RC VYŠKOV - RC TATRA SMÍCHOV
5:1
2. Semifinále:
RC ZLÍN - RC ŘÍČANY 0 : 8
3. O 9. místo:
RC DRAGON BRNO - RC OLOMOUC 3 : 0
4. O 7. místo:
RC PRAGA PRAHA - RC SPARTA PRAHA
1:3
5. O 5. místo:
RC MAR. HORY OSTRAVA - RK PETROVICE
3:1
O 3. místo:
RC TATRA SMÍCHOV - RC ZLÍN 2 : 3
O 1. místo:
JIMI RC VYŠKOV - RC ŘÍČANY 6 : 0
CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ V TURNAJI:
1. JIMI RC VYŠKOV
2. RC ŘÍČANY
3. RC ZLÍN
4. RC TATRA SMÍCHOV
5. RC MARIÁNSKÉ HORY OSTRAVA

6. RK
7. RC
8. RC
9. RC
10. RC
11. RC

PETROVICE
SPARTA PRAHA
PRAGA PRAHA
DRAGON BRNO
OLOMOUC
HAVÍŘOV

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
MLADŠÍCH ŽÁKŮ V RUGBY
1. TURNAJ PICOCUP PETROVICE
1. RC VYŠKOV
12
2. RC TATRA
10
3. RC ŘÍČANY
9
4. RC OSTRAVA
8
5. RK PETROVICE
6
6. RC PRAGA
5
7. RC SPARTA
4
8. RC PŘELOUČ
3
RC ZLÍN
0
RC BRNO
0
RC HAVÍŘOV
0
2. TURNAJ VYŠKOV
1. RC VYŠKOV
2. RC ŘÍČANY
3. RC TATRA
4. RC SPARTA
5. RK PETROVICE
6. RC OSTRAVA
7. RC PRAGA
8. RC ZLÍN
9. RC OLOMOUC
10. RC BRNO
11. RC HAVÍŘOV
1. RC
2. RC
3. RC
4. RC
5. RC
6. RK
7. RC
8. RC
9. RC
10. RC
11. RC

3. TURNAJ PŘELOUČ
VYŠKOV
ŘÍČANY
ZLÍN
TATRA
OSTRAVA
PETROVICE
SPARTA
PRAGA
BRNO
OLOMOUC
HAVÍŘOV

CELKOVÉ POŘADÍ
1. JIMI RC VYŠKOV
2. RC ŘÍČANY
3. RC TATRA SMÍCHOV
4. RC MARIÁNSKÉ HORY OSTRAVA
5. RK PETROVICE
6. RC SPARTA PRAHA
7. RC OLOMOUC
8. RC PRAGA PRAHA
9. RC DRAGON BRNO
10. RC OLOMOUC
11. RC PŘELOUČ
12. RC HAVÍŘOV

12
10
9
8
6
5
4
3
2
1
0
12
10
9
8
6
5
4
3
2
1
0

36
29
27
19
17
16
12
12
3
3
3
0

Zapsal Oczadlý Zdeněk
Zpracovali Zdeněk Oczadlý a Jiří Štuksa
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