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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

RADA MĚSTA PŘELOUČE
7. 1. 2008 proběhlo 24. jednání rady
města Přelouče. Radní vyhlásili záměr na
pronájem objektu výkupy druhotných surovin v ul. Sportovní v Přelouči za roční
nájemné minimálně 25 000,- Kč. (Současný nájemce objektu výkupny podal
výpověP z nájmu). Dále rada doporučuje zastupitelstvu schválit ukončení činnosti hipoterapie ke dni 30. 6. 2008. Zájem pacientů je o tuto službu velice malý - v roce 2007 hipoterapii využilo jen
14 dětí (z toho 10 dětí z Přelouče a místních částí). Hypoterapie je provozována
venku, z čehož vyplývá, že nemůže být
provozována za špatného počasí (déšZ
a mráz) a dále není provozována o prázdninách a svátcích. Výdaje jsou neúměrné v poměru k počtu pacientů. Dále se
projednával příspěvek obcí na neinvestiční výdaje základních škol. Neinvestič-

ní výdaje tvoří náklady na údržbu a opravy, materiální výdaje, služby a výdaje
nevýrobní povahy, mzdové prostředky
a ostatní výplaty fyzickým osobám, které
neposkytuje krajský úřad. Rada stanovila výši příspěvků na neinvestiční výdaje od obcí na jednoho žáka ve školním
roce 2007/08 na 5 443,- Kč. Rada vyhlásila předkolo prodeje bytů v některých
domech v ulicích Tůmy Přeloučského,
Československé armády a Pardubická
v období od 8. 1. do 7. 3. 2008. V průběhu předkola budou mít nájemci bytů
v dotčených domech možnost vyměnit
byty mezi sebou nebo vyměnit pronajatý
byt s jiným zájemcem o koupi příslušného bytu.
Zatím poslední rada se uskutečnila
21. 1. 2008. Projednávala se rekonstruk-
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ce sociálního zařízení v ZŠ Masarykovo
náměstí. V objektu již dříve WC nevyhovovaly hygienickým požadavkům, v letošním roce však již nebude Krajská hygienická stanice v Pardubicích tolerovat
neplnění vyhlášky, a pokud škola nedokáže, kdy v letošním roce začnou stavební úpravy, bude pokutována. Proto rada
doporučila zastupitelstvu zařadit do rozpočtového opatření I rozpočtu města
Přelouče pro rok 2008 finance na rekonstrukci sociálního zařízení v budově ZŠ
Masarykovo nám. v Přelouči. Dalším zajímavým bodem tohoto jednání byla debata o tom, zda zřídit v budově Občanské záložny prostor pro kuřáky. Hlavním
důvodem byla stížnost mnoha lidí na
stávající stav, kdy hlavně v době plesů,
musí kuřáci ve společenském oděvu chodit ven před budovu, a pak se vracet zpět
přes šatnu. Radní tak uložili tajemníkovi
MěÚ předložit návrh prostoru v Občanské záložně, který bude vyčleněn jako
kuřácká místnost.

Základní informace
o Integrovaném dopravním systému
Pardubického kraje
Vzhledem k rostoucímu vlivu individuální dopravy a jejímu dopadu na rozvoj regionu a životní prostředí je nutné
nabídnout široké veřejnosti možnost využít síZ veřejné osobní dopravy ve vyšší
kvalitě než doposud. Proto se Rada Pardubického kraje rozhodla, že nechá zpracovat projekt Integrovaného dopravního
systému Pardubického kraje (dále jen
IDS Pk) se záměrem tyto cíle naplnit.
V současné době je projekt IDS Pk
zpracován pro okres Pardubice v návaznosti na města Chrudim a Hradec Králové a je připraven ve spolupráci s jednotlivými dopravci k realizaci. V následujících
letech se počítá s jeho rozšířením na ostatní okresy Pardubického kraje, tj. na
okresy Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí.
Principy IDS Pk jsou v souladu s integrovanými dopravními systémy sousedních
krajů, tj. Středočeského a Olomouckého.
Podstatou IDS Pk je:
" Optimalizace dopravy, tj. zajištění kvalitního spojení veřejnou osobní dopravou všech obcí a měst dle standardů
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dopravní obslužnosti a dle požadavků a potřeb jednotlivých obcí a měst.
" Sjednocení tarifů jednotlivých dopravních systémů a dopravců.
" Možnost využití jednoho jízdního dokladu při cestování různými druhy veřejné osobní dopravy a zajištění rychlého odbavení cestujících - pro tento
účel bude sloužit bezkontaktní čipová
karta (dále BČK).
Do IDS Pk budou v etapách zařazeny
všechny druhy dopravních systémů, tj.:
" Veřejná linková doprava (v I. fázi dopravce Connex Východní Čechy a.s.,
postupné zapojení dopravců ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. a ostatní, např. ZDAR,
Zlatovánek, BUS Vysočina, atd.).
" Městská hromadná doprava ve městech (v I. fázi MHD v Pardubicích - dopravce DpmP a.s. a následně MHD
v Chrudimi - dopravce Connex Východní Čechy a.s.).
" Železniční doprava (postupné začleňování jednotlivých tratí dopravce
ČD, a.s.) - vzhledem k současným tech-

nickým možnostem je pro odbavení
cestujících připraveno odbavení v kombinaci papírová jízdenka - BČK.
Základní informace k Tarifu IDS Pk
a BČK:
" Celé území Pardubického okresu a části okresu Chrudim je rozčleněno do
dopravně tarifních zón - tarif je tedy
zónový a na:
# linkách veřejné linkové dopravy plně nahrazuje tarif kilometrický (postupným začleňováním jednotlivých
dopravců dojde k jejich tarifnímu
sjednocení)
# linkách MHD Pardubice a Chrudim
dojde ke sjednocení cen v časových
jízdenkách (7, 30 a 90 denních).
Specifickou je zóna Pardubice, která
má cenově dvojnásobnou hodnotu
vzhledem ke své velikosti a významu, kterým je rozsáhlá síZ linek několika dopravních systémů. Zavedením IDS ve městech se odbourává
dokup městské jízdenky
# tratích ČD v IDS Pk má cestující mož-
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nost volby mezi tarify TR10 nebo
IDS Pk.
" V rámci jedné zóny je cena za cestu
stejná a mění se přejetím hranice
zóny.
" Pravidelní cestující, kteří využívají časové jízdenky (7, 30 a 90 denní) jsou
cenově zvýhodněni ve srovnání s nepravidelnými cestujícími, kteří využívají pro své cesty jízdenky pro jednotlivou jízdu.

" BČK mohou cestující využít jako elektronickou peněženku (k nákupu časové jízdenky s platností do 24 h, na
kterou může vykonat 1 cestu s přestupem) nebo jako časovou jízdenku
s platností nad 24 h (7, 30 a 90 denní) s neomezeným počtem přestupů
v území a čase, které má cestující předplaceny.
" V IDS Pk se výhledově počítá s možností využití BČK všech dopravců

včetně Pardubické karty DPmP a jejich vzájemným uznáváním ve všech
spojích, které jsou do IDS Pk začleněny.
" Cestující, který nevlastní BČK, je odbaven papírovou jízdenkou pro jednotlivou jízdu - tato jízdenka je nepřestupná.
Zavedením Tarifu IDS Pk se v současné době neruší tarif VYDIS.

CZECH POINT
na Městském úřadě v Přelouči
najdete na čtyřech místech
Czech POINT, tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je projektem, který by měl zredukovat přílišnou
byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Cílem projektu je
vytvoření široké sítě míst pro komunikaci s veřejnou správou
tak, aby bylo zajištěno „obíhání dat, nikoliv obíhání občana“.
Projekt CZECH POINT umožňuje v současné době získat
ověřené výstupy z těchto čtyř veřejných informačních systémů
veřejné správy:
1) Katastr nemovitostí - výpis listu vlastnictví
- podle čísla listu vlastnictví
- podle čísla popisného
- podle čísla parcely
- částečné výpisy
2) Obchodní rejstřík
- úplný výpis
- výpis platných údajů k aktuálnímu dni

3) Živnostenský rejstřík
4) Trestní rejstřík
Od 17. ledna 2008 je možné na našem městském úřadě
získat tyto ověřené výpisy ve dvou budovách:
v budově AGRA - BOHEMIA, a.s. , Hradecká ulice č.p. 1383:
- v oddělení matriky, 4. patro, číslo dveří 417
- v oddělení evidence obyvatel, 4. patro, číslo dveří 419
- v odboru obecní živnostenský úřad, 4. patro, číslo dveří 407.
v budově na Masarykově náměstí č.p. 25
- v právním oddělení, přízemí, číslo dveří 2
Nadále jako v roce 2007 poskytuje výpisy z katastru nemovitostí za stejných podmínek stavební úřad na Masarykově náměstí č.p. 26, přízemí, č. dveří 17 včetně odborné poradenské
činnosti.
ing. Václav Damborský
tajemník

DOTAZY ČTENÁŘŮ
1. otázka - Je svozová firma povinna
při svozu komunálního odpadu uklízet
okolí svozových nádob? Tento problém
se týká především velkých kontejnerů
na sídlištích, kdy po odjezdu svozové
firmy zůstává v okolí nádob nepořádek.
Úklid okolí svozových nádob není
povinností svozové společnosti. Povinnosti a úkoly svozové společnosti jsou
dány smlouvou uzavřenou mezi městem
a touto společností a tato povinnost se
ve smlouvě nevyskytuje. Pouze v případě, že odpad vypadne při manipulaci
s odpadovou nádobou, je svozová spo-
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lečnost povinna tento odpad uklidit. Naopak je povinností občanů v souladu
obecně závaznou vyhláškou č. 2/2001
o stanovení systému shromažPování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, směsný odpad odkládat pouze do určených
sběrných nádob a naplňovat je tak, aby
bylo možné je řádně uzavřít a aby při
manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával. Podle položené otázky předpokládáme, že tazatel má na mysli nádoby
na směsný komunální odpad. Připomínáme, že směsný komunální odpad je
zbytkový odpad po vytřídění všech vy-

užitelných a nebezpečných složek, veškerého elektrozařízení, objemného odpadu, atd. Je zřejmé, že když do kontejneru občan odloží např. nerozloženou
krabici od mikrovlnné trouby, nezbývá
již pro ostatní mnoho místa. Pokud někdo odpad odloží mimo nádobu na odpad, jedná se o odpad odložený v rozporu s výše uvedenou obecně závaznou
vyhláškou a takovéto jednání lze postihnout sankcí. Pozemky, na kterých se
sběrné nádoby nachází, jsou v majetku
města a za pořádek na pozemcích města zodpovídají Technické služby města
Přelouče. Ale nebylo by vhodné, když
nepořádek v okolí těchto odpadových
nádob dělají sami obyvatelé a vlastníci
bytů těchto domů, aby se starali i o jeho pořádek?
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2. otázka - Po instalaci nových nádob
na bílé sklo se občané snaží sklo třídit,
jsou potom překvapeni, když přijede svozový vůz a bílé i barevné sklo se sesype
dohromady, proč tedy máme sklo třídit?
Při kontrole bylo zjištěno, že i v nádobách na bílé sklo se objevuje sklo barevné. V některých místech, zvláště na
sídlištích, byly z tohoto důvodu kontejnery na bílé i barevné sklo svezeny společně. Omlouváme se tak občanům, kteří
poctivě sklo při vhazování rozlišili a jejichž snaha tak byla marná, ale předpokládáme, že další svozy již budou moci
proběhnout tak, jak mají. Děkujeme za
spolupráci a doufáme, že tato skutečnost nikoho od poctivého třídění neodradila a že naopak množství vytříděného
využitelného odpadu a množství odevzdaných elektrospotřebičů v rámci zpětného odběru neustále poroste, neboZ jedině
tak bude možné formou finanční odměny od kolektivních systémů a snížením

množství odpadu ukládaného na skládku docílit snížení nákladů na odpadové
hospodářství.
3. otázka - V městské části Na Dole svítí veřejné osvětlení ještě v době, kdy je
dostatečná viditelnost. Stejně tomu je
v okolí sportoviště. V době nedostatku
energie a jejího zdražování je to zbytečné mrhání. Kdo je za to zodpovědný?
Karel Slavík v.r.
Systém zapínání a vypínání veřejného osvětlení v Přelouči je ovládán ve
všech spínacích obvodech tzv. soumrakovými spínači. Kabelový rozvod v uvedené lokalitě (ulice Labská, Sportovní
a Vratislavské náměstí) je napojen na
rozvaděč veřejného osvětlení u trafostanice v prostoru bývalého Kovopodniku
(u prodejny Discount Plus). Právě separované osvětlení parkoviště ovládané
a patřící zmíněné prodejně mělo negativní vliv na činnost soumrakového spína-
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če tohoto obvodu. Bylo proto přistoupeno ke změně umístění čidla spínače do
částečně krytého prostoru za trafostanicí, kam denní světlo přichází trochu později. Avšak i zde bylo spínání ovlivněno
umělým světlem z rozsvícených kancelářích přilehlé budovy... Vzhledem k tomu bylo přistoupeno ke změně způsobu
ovládání tohoto obvodu. V měsíci lednu
t.r. byly instalovány v rozvaděči tzv. astronomické hodiny, které umožní nastavit
systém celoročně přesně podle času svítání.
Karel Šilhavý
4. otázka - Co se stalo se sochou sv. Václava, která byla před kostelem sv. Jakuba?
Socha je od konce roku 2005 umístěna u restaurátora p. A. Wagnera ve
Dvoře Králové n/L. Zrestaurovaná socha
bude s největší pravděpodobností přemístěna na Václavské náměstí při jeho
rekonstrukci.

Rozvíjejme společně sociální služby
Přelouč - Chvaletice
Proč se zajímat o sociální služby?
Každý z nás se může dostat do situace, kterou sám nezvládne a kdy bude potřebovat pomoc v podobě využití některého
typu sociální služby.
Abychom měli jistotu, že vždy nalezneme kvalifikovanou
a efektivní pomoc ve chvíli, kdy ji budeme potřebovat, je nutné vytvořit v našem regionu síZ kvalitně fungujících sociálních
služeb a podporovat takové projekty a programy, které odpovídají skutečným potřebám občanů našeho regionu.
Pokud chcete ovlivnit kvalitu sociálních služeb na území našeho regionu, spolupracujte s námi na plánu rozvoje sociálních
služeb:

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb
Tento plán bude vznikat v následujících měsících za spolupráce města Přelouč a města Chvaletice, poskytovatelů sociálních služeb a především za účasti občanů regionu uvedených
měst, a to jak uživatelů sociálních služeb, tak široké veřejnosti.

šeno, na které oblasti sociálních služeb je třeba se především
zaměřit.
Věnujte proto prosím pozornost údajům, které budou pravidelně zveřejňovány v Roštu a Chvaletickém zpravodaji. Budete
tak mít možnost získat přehled o všech poskytovaných službách v regionu a následně se budete moci vyjádřit k situaci
v sociálních službách v „Průzkumu o sociálních službách“, který je připravován v rámci komunitního plánování.

Kontaktní údaje pro zájemce o další informace:
Květa Bocianová, tel.: 466 094 161,
Ludmila Hniličková, Sylva Audiová, tel. 466 768 463
e-mail: kveta.bocianova@mestoprelouc.cz,
hniličkova@chvaletice.cz

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ = PARTNERSTVÍ A DIALOG

Protože se jedná o spolupráci celé komunity, hovoříme o komunitním plánu rozvoje sociálních služeb.
V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb
za spolupráce radnic Přelouče a Chvaletic (zadavatelé sociálních služeb), uživatelů sociálních služeb (občané regionu uvedených měst) a poskytovatelů sociálních služeb (organizace nebo osoby poskytující sociální služby) společně stanovíme, co by
mělo být ve fungování sociálních služeb celého regionu zlep-
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Trh práce
na Přeloučsku

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
Více informací poskytuje

Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 12. 2007 evidováno celkem
843 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci prosinci tedy činila v této oblasti 5,79 %. K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např.
Tetov (30 %), Holotín (16,67 %), Litošice (14,58 %), Zdechovice
(13,11 %), Vápno (12,28 %), Semín (11,36 %), Pravy (10,81 %),
Turkovice (10,81 %). Dále uvádím další míru nezaměstnanosti:
Chvaletice (5,28 %), Choltice (5,57 %), Břehy (7,29 %). V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 4,87 %.
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
3,78 % s celkovým počtem 3603 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 3,63 %, Holicko 3,48 % a Přeloučsko 5,79 %.
Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 31. 12. 2007 celkem 5469 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo
připadlo v okrese Pardubice v průměru 0,7 uchazeče. Na Přeloučsku bylo k 31. 12. 2007 hlášeno na ÚP celkem 475 volných
pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem
1,8 uchazeče.
Michaela Hývlová
vedoucí pobočky

ÚŘADY
Městský úřad Přelouč
Masarykovo náměstí 25
tel.: 466 094 161 - 172
socialni@mestoprelouc.cz
Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství (§ 37 odst. 2 zákona číslo
108/2006 Sb.) o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.
Odbor sociální poskytuje tyto dávky a služby:

Dávky sociální péče
A) Příspěvek na péči - dávka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
KOMU:

dětem od 1 roku věku z důvodu nepříznivého
zdravotního stavu,
dospělým osobám z důvodu nepříznivého zdravotního stavu
KDE:
MěÚ Přelouč, odbor sociální, Masarykovo n. 27,
kanc. č. 2 a 3
KDY:
pondělí a středa - 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek, pátek - 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:30
FORMULÁŘE: ke stažení též na adrese: portal.mpsv.cz nebo
na odboru sociálním
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- http://portal.mpsv.cz

Změna při přiznání
podpory v nezaměstnanosti
od 1. 1. 2008
Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá
uchazeč o zaměstnání, se kterým byl v době posledních
6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu
porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášZ hrubým způsobem. To
platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu.
Formuláře se žádostmi o zprostředkování zaměstnání (část 1
a 2) a žádost o podporu v nezaměstnanosti si můžete stáhnout
na adrese: portal.mpsv.cz/forms.

ZA KOLIK:
KONTAKT:

Zdarma
466 094 162, 466 094 163, 466 094 166

B) Dávky pomoci v hmotné nouzi - dávka dle zákona číslo
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
$ příspěvek na živobytí
$ doplatek na bydlení
$ mimořádná okamžitá pomoc (MOP) z důvodu postižení
vážnou mimořádnou událostí
$ MOP na úhradu nezbytných nebo odůvodněných nákladů
$ MOP na úhradu nezbytného jednorázového výdaje
$ MOP z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví
$ MOP z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením
KOMU:
KDE:

občanům starším 18 let při splnění podmínek
MěÚ Přelouč, odbor sociální, Masarykovo n. 27,
kanc. č. 4
KDY:
pondělí a středa - 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek, pátek - 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:30
FORMULÁŘE: ke stažení též na adrese: portal.mpsv.cz nebo
na odboru sociálním
ZA KOLIK:
Zdarma
KONTAKT:
466 094 164, 466 094 165
C) Dávky sociální péče pro občany těžce zdravotně postižené:
Výčet dávek
$ jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
$ příspěvek na úpravu bytu
$ příspěvek na zakoupení motorového vozidla
$ příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice
$ příspěvek
$ příspěvek
$ příspěvek
$ příspěvek
$ příspěvek
$ příspěvek

na zvláštní úpravu motorového vozidla
na provoz motorového vozidla
na individuální dopravu
na úhradu za užívání bezbariérového bytu
na úhradu za užívání garáže
úplně nebo prakticky nevidomým občanům

KOMU:

všem věkovým kategoriím z důvodu nepříznivého zdravotního stavu
KDE:
MěÚ Přelouč, odbor sociální, Masarykovo n. 27,
kanc. č. 1
KDY:
pondělí a středa - 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek, pátek - 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:30
FORMULÁŘE: na adrese www.mestoprelouc.cz nebo na odboru sociálním
ZA KOLIK:
Zdarma
KONTAKT:
466 094 167

!

$ Řeší opakované poruchy chování u nezletilých dětí a věnuje zvýšenou pozornost dětem, které páchají trestnou
činnost
$ Poskytuje výchovné poradenství dětem a rodičům
$ Zprostředkovává kontakt odborných pracovišZ při výchovných problémech dětí
$ Spolupracuje se státními orgány, školskými, zdravotnickými zařízeními atd. v oblasti péče o děti a mládež
$ Je zřízena Komise pro sociálně právní ochranu dětí
KOMU:
KDE:
KDY:

ZA KOLIK:
KONTAKT:

všem věkovým kategoriím, rodinám s dětmi, jednotlivcům...
MěÚ Přelouč, odbor sociální, Masarykovo n. 27,
kanc. č. 5, 6
pondělí a středa - 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek, pátek - 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:30
(nejlépe po telefonické domluvě)
Zdarma
466 094 170, 466 094 171, 466 094 172

Vedle dávek sociální péče se poskytují rovněž:
$ mimořádné výhody (průkazy TP, ZTP a ZTP/P)
KOMU:

všem věkovým kategoriím z důvodu nepříznivého zdravotního stavu
KDE:
MěÚ Přelouč, odbor sociální, Masarykovo n. 27,
kanc. č. 1
KDY:
pondělí a středa - 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek, pátek - 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:30
FORMULÁŘE: na adrese www.mestoprelouc.cz nebo na odboru sociálním
ZA KOLIK:
Zdarma
KONTAKT:
466 094 167

Náhradní rodinná péče
$ Zejména zprostředkovává osvojení a pěstounskou péči,
poskytuje poradenství o náhradní rodinné péči
KOMU:
KDE:
KDY:

ZA KOLIK:
KONTAKT:

všem věkovým kategoriím, zejména zájemcům
o náhradní rodinnou péči...
Magistrát města Pardubice, U Divadla 828, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, dveře č. U009
pondělí a středa - 8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek, pátek- 8:00 - 13:30 - nejlépe po
telefonické domluvě
Zdarma
466 859 634, 466 859 636

Sociálně - právní ochrana dětí
KAŽDÝ JE OPRÁVNĚN UPOZORNIT NA ZÁVADNÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ JEJICH RODIČE!
KAŽDÝ JE OPRÁVNĚN UPOZORNIT ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY NA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ NEBO ZNEUŽITÍ
PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z RODIČOVSKÉ ZODPOVĚDNOSTI,
NA SKUTEČNOST, ŽE RODIČE NEMOHOU PLNIT POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z RODIČOVSKÉ ZODPOVĚDNOSTI.

Městský úřad Chvaletice

DÍTĚ MÁ PRÁVO POŽÁDAT O POMOC I BEZ VĚDOMÍ RODIČŮ.

Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství (§ 37 odst. 2 zákona číslo
108/2006 Sb.) o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

ZAMĚSTNANCI ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY JSOU
POVINNI ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST. TÉŽ JSOU POVINNI
ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST O OSOBĚ, KTERÁ UPOZORNILA ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ NA NEGATIVNÍ JEVY VE
SPOLEČNOSTI.
Oddělení sociálně-právní ochrany zajišuuje:
$ Veškerá opatření na ochranu nezletilých dětí
$ Výkon opatrovnictví a poručenství
$ Poskytuje komplexní sociálně-právní poradenství dětem, rodičům a těhotným ženám v obtížných rodinných a sociálních situacích a v akutních krizových situacích
$ Rozhoduje o výchovných opatřeních nezletilých dětí a jejich rodičů
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U Stadionu 237
tel.: 466 768 463
hnilickova@chvaletice.cz

Útvar sociální péče poskytuje tyto dávky:

Dávky pomoci v hmotné nouzi - dávka dle zákona
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
$ příspěvek na živobytí
$ doplatek na bydlení
$ mimořádná okamžitá pomoc (MOP) z důvodu postižení
vážnou mimořádnou událostí
$ MOP na úhradu nezbytných nebo odůvodněných nákladů
$ MOP na úhradu nezbytného jednorázového výdaje
$ MOP z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví
$ MOP z důvodu ohrožení osoby sociálním vyloučením
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Aktuální informace
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KOMU:
KDE:
KDY:

občanům starším 18 let při splnění podmínek
MěÚ Chvaletice, sociální péče, U Stadionu 237,
I. patro, č. dveří 13
pondělí a středa - 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
úterý, čtvrtek, pátek - 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

FORMULÁŘE: ke stažení též na adrese:
portal.mpsv.cz
nebo na odboru sociálním
ZA KOLIK:
Zdarma
KONTAKT:
466 768 463

Městská policie informuje
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problémem zůstává provoz na hlavním
průtahu městem a při výjezdu. I přes maximální možný dohled nad bezpečností
a plynulostí silničního provozu, především
v oblasti dodržování nejvyšší dovolené
rychlosti, došlo na katastru města k několika vážným dopravním nehodám.

MÌSTSKÁ
POLICIE

ØE

P

Jak jsem v minulém příspěvku slíbil,
seznámím Vás s výsledky práce městské
policie za uplynulý rok 2007. Došlo v něm
k nárůstu počtu zjištěných a spáchaných
přestupků. Jedná se především o přestupky v oblasti veřejného pořádku - rušení nočního klidu, veřejného pohoršení
a neuposlechnutí výzvy veřejného činitele. Na druhou stranu má ale také stoupající tendenci i počet zajištěných pachatelů - přestupců. Jako úspěch považuji
31 zadržených pachatelů podezřelých ze
spáchání trestného činu bezprostředně
po jeho spáchání.
V oblasti soužití zvířete a člověka je
situace ve městě rok od roku znepokojivější. Bohužel dochází stále k většímu
počtu odchycených psů a přestupků
v oblasti synantropní zvěře vůbec. Z rozpočtu MP právě na tyto zásahy musejí
být uvolňovány stále větší finanční prostředky. Sledování a zásahy v této oblasti patří ke stěžejním činnostem strážníků
(kontrola, evidence, odchyt a odvoz potulných psů a ostatních zvířat).
Na kamerovém systému, který v současné době čítá 6 pevných kamerových
bodů, se za loňský rok podařilo zaznamenat více jak 230 událostí, kde kamery pomohly v odhalení přestupků, ale především trestných činů. Kamerový systém
pokrývá všechny hlavní příjezdové a odjezdové trasy, místa s největší hustotou
provozu a dále místa, kde dochází k největšímu shromažPování obyvatel. Na základě mnohačetných žádostí se zvažuje
rozšíření kamerového systému o další
body v oblastech - Jižní město + garáže
Kladenská, ul. Havlíčkova + okolí disco
Maddox.
Jako problematickou musím opět
označit situaci v oblasti dopravy - parkování osobních automobilů ve městě.
Zvyšující se počty vozidel nestačí počtu
parkovacích míst, z toho zejména na
sídlištích. Ani dopravní situace v centru
města není optimální, a to především
v oblasti Pernštýnského náměstí, kde je
dočasné stanoviště autobusů. Velkým

LOUÈ

V průběhu letošního roku se setkáte
s 5ti informativními měřiči rychlosti vozidel, ale také s nasvětlenými přechody
pro chodce, kde uplatňujeme dotaci ministerstva vnitra. Kde tedy informativní
měřiče rychlosti vozidel budou umístěny?
# 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.
Nasvětlenými přechody se stavebními úpravami se doufejme 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
# ul. Hradecká, ve směru od nádraží směrem k Václavskému náměstí (u dnešní
prodejny Elektro-Max).
V oblasti zvlášZ závažné a násilné
trestné činnosti nebyla zaznamenána
žádná mimořádná událost. Ubylo trestné
činnosti vloupání do bytů, soukromých
rodinných domů a podniků, což velkou
měrou ovlivňuje fakt napojení těchto
objektů na pult centralizované ochrany
(dále jen PCO). Ten v současné době čítá téměř 100 napojených objektů.
Velice se osvědčila služba pro SENIORY, kteří jsou pochopitelně zdarma
napojeni tzv. tísňovým tlačítkem rovněž
na PCO. Za loňský rok tak byla několikráte poskytnuta první pomoc, která znamenala záchranu lidského života.
Bezpečnostní situace a oblast veřejného pořádku se v našem městě nijak
rapidně nezhoršila, bohužel počet výjezdů a zjištěných přestupků stále roste. Závěrem konstatuji, že se našemu městu
nevyhýbá nic, co je běžné jinde v naší
republice. Nelze však očekávat, že tuto
záležitost mohou vyřešit pouze sami strážníci. Je tedy naším dlouhodobým úkolem,
aby se především vzájemnou domluvou,
upozorněním a pomocí mezi občany
a policií tato situace stabilizovala.
Do budoucna půjde především o to,
aby se dále zlepšovala vzájemná informovanost směřující k potlačení trestné
činnosti a prevenci před ní. Systém služeb bude i nadále veden tak, aby hlídky
byly především pěší a pokud možno kombinované s PČR. Dalším úkolem v příštím období je navýšení v oblasti vybraných pokut u těch přestupců, kde se
domluvy a napomenutí míjí účinkem. Dalším dlouhodobým úkolem je, abychom
nebyli bráni jako složka čistě represivní, ale jako složka, na kterou se kdokoli
a kdykoli může obrátit s žádostí o pomoc.
Domníváme se, že s ohledem na možnosti, personálního obsazení, organizační stav a rozložení sil zajišZujeme oblast
bezpečnosti a veřejného pořádku, která
by jinak zůstala neošetřena, na velice dobré úrovni, která se i nadále bude zvyšovat.

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace
STATISTICKÝ PŘEHLED
VŠECH OPERATIVNÍCH ZÁSAHŮ
A UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE

Zvláštní oslava Silvestra
- mladík ukopával zrcátka aut...
1. 1. 2008 v 4:21 hod. byla vyslána
hlídka městské policie do ul. K. Čapka,
kde má neznámá osoba okopávat osobní auta stojící v této ulici. Na kamerovém
dohlížecím systému byla po chvíli skutečně tato osoba monitorována, v přímém
přenosu se jí ještě povedlo ukopnout ještě jedno zpětné zrcátko.
Po příjezdu hlídky se dal samozřejmě
pachatel na útěk a snažil se schovávat
mezi zaparkovanými vozidly v přilehlých
ulicích. Po několika minutách byl však
hlídkou zadržen. To se ale neobešlo bez
použití donucovacích prostředků, neboZ
mladík byl agresivní, nakonec mu ještě
musela být nasazena pouta.
Teprve potom mladík zkrotl a po chvíli se ke svým „kouskům“ začal postupně
přiznávat. Přímo se přiznal k pěti vozidlům, které poškodil, a výčet ještě není zřejmě konečný. Škoda, kterou způsobil, je
již nyní vyšší než 10tis.Kč. To vše stihl
zvládnout přesto, že měl v krvi více jak
2 promile alkoholu. Samozřejmě, že byl
také převezen na protialkoholickou záchytnou stanici. Pro podezření ze spáchání trestného činu je nyní vyšetřován policií státní.

Krádeže věcí z vozidla za bílého dne
V příštím příspěvku Vás seznámím s finančními prostředky získanými do rozpočtu města.

Na závěr tři zajímavější události:
Chtěli krást i na Štědrý den
V brzkých ranních hodinách hlásí pult
centralizované ochrany napadení objektu, kde jsou uschovány movité věci v hodnotě několik set tisíc korun. Hlídka okamžitě vyjíždí na místo a přijíždí přibližně
za 3 minuty. Objekt je bohužel situován
tak, že příjezd jakéhokoli vozidla je i z dálky patrný. Na místě samotném hlídka zjistila poškození zámku zajišZující vstupní
dveře. Po důkladném prohledání samotného objektu a okolí však bylo pátrání
vedené ještě spolu s policií státní bezvýsledné. Skutečně šZastnému majiteli
tak vznikla pouze škoda v hodnotě několika desítek korun. Byl to po dlouhé
době jeden z objektů, který se měl stát
terčem vloupání. Jeho hlídání se tak skutečně vyplatilo.
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Opět jsme se setkali s případy, kdy se
pachatel vloupal do zaparkovaného vozidla. Krádež však není náhodou, jak by
se mohlo zdát, ale je vždy zapříčiněna nedbalostí poškozeného. Automobily jsou
buP úplně otevřené, nebo jsou na sedačkách popř. „pro jistotu“ přímo na palubních deskách ponechány zajímavosti jako telefon, peněženka, doklady nebo jiné
cennosti.
Jedna z krádeží se i nepřímo odehrála na kamerovém systému. Až zpětným
vyhodnocením bylo zjištěno, že se na
krádeži podílí několik osob. Dvě hlídají
okolí a třetí vesele krade. Bohužel ke
krádeži došlo v odpoledních hodinách
z otevřeného vozidla a přihlíželo jí několik svědků. Nikoho však v tu chvíli ani
nemůže napadnout, že se jedná o krádež. Spíše to vypadá, jako by si majitel
něco ve vozidle zapomněl. V příloze přikládám foto vozidla, jehož řidič a dva spolujezdci jsou z krádeží podezřelí. V případě výskytu vozidla nebo zjištění SPZ
můžete toto sdělit i anonymně na níže
uvedená tel. čísla. Z boku vozidla nápis
NOVÝ LEON.

!

Ten, kdo nenechává své věci na odiv,
o ně ještě nepřišel! BuPte proto obezřetní a chraňte si svůj majetek!

PODĚKOVÁNÍ
firmě KONEKTEL a.s.
za vybavení motorového vozidla RADIOSTANICÍ MOTOROLA GM 340 včetně příslušenství a montáže do služebního motorového vozidla DACIA Logan Combi.

firmě TEPOSTOP s.r.o.,
která nám i v minulém roce zdarma plnila hasící přístroje v našem služebním automobilu, kterými hasíme drobné požáry.
Dále patří naše poděkování MVDr. Konečnému a jeho kolegům z veterinární
ordinace v Přelouči, kteří nám vždy vyšli vstříc při ošetřování pejsků, kočiček
a ostatních nalezených zvířat. Tuto činnost prováděli ve svém volném čase, o víkendu, v nočních hodinách a mnohdy
zcela zdarma. Za to jim patří naše „DÍKY“.
Ještě připomínám naše telefonní čísla: tísňová linka 156, tel.: 466 959 660,
fax: 466 094 104, mobil: 736 641 952,
e-mail: mp@mestoprelouc.cz
Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč
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Přeloučské školství
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Základní škola
Smetanova ul.
Lyžařský výcvik

Dvacet pět žáků 7. ročníku prožilo školní týden na lyžařském výcviku v Jizerských horách. Během svého pobytu poznali pravé rozmary počasí - slunce, mlhu i déšZ. První slunečné
dny byly jako na objednávku pro začátečníky, kteří se rychle
naučili jezdit oblouky a mohli využívat všechny vleky lyžařského střediska Severák. V závěrečném slalomu obstáli všichni na
výbornou, avšak vítězi se stali přece jen zkušení lyžaři, Klára
Hebká a Martin Šetina. Přestože poslední lyžování doprovázel
déšZ, domů se nikomu nechtělo.
Mgr. J. Lelková
Klára Hebká, která vyhrála i soutěž v „básnění“
na téma lyžák, to vyjádřila takto:
Domů se nám nechce,
lyžujem už lehce.
Lyžák už končí, musíme domů,
balíme kufry, chceme sem znovu.

Adopce na dálku
stále trvá. V lednu dorazily na naši školu dopisy a novoroční
přání od našich „adoptivních dcer“ Eliz-Benity a Moniky. Obě
děkují za finanční pomoc, díky níž mohou chodit do školy, a informují nás o svých výsledcích ve škole i zájmech.
Mgr. V. Jelínková

Tříkrálová sbírka
probíhala v prvních lednových dnech pod záštitou Charity v Přelouči a okolí. Při sbírce již tradičně pomáhali i žáci naší školy.
Celkem bylo vybráno 69 973,50 Kč. Pracovníci Charity Přelouč
poděkovali také koledníkům - žákům naší školy. I my jsme rádi, že děti chápou potřebu pomáhat. Díky!
Mgr. V. Jelínková

ZÁPIS do prvních tříd
se uskutečnil v pátek 18. ledna v budově I. stupně tradičně v pohádkovém duchu. Po vstupu do školní budovy při krátké cestě
do třídy plnili budoucí prvňáčci drobné úkoly pod dohledem
různých pohádkových postaviček. Další úkoly, které již vážně
prověřovaly jejich zralost a připravenost zahájit základní vzdělávání, je čekaly při vlastním zapsání. Do dvou prvních tříd nastoupí v září celkem 32 žáků. Podmínky pro výuku dané nízkým
počtem dětí ve třídě tedy budou vynikající. To rovněž zaručují i výborné, bohatými zkušenostmi vybavené elementaristky
Mgr. Jitka Capaliniová a Mgr. Dana Dostálová, které budou od
září v prvních třídách vyučovat. Děkujeme všem rodičům, kteří
nám dali svoji důvěru. Na jejich děti se moc těšíme.
Mgr. František Jelínek
ředitel školy

Olympiáda v českém jazyce
proběhla 7. ledna. Z 24 účastníků školního kola (žáků 8. a 9. tříd),
do okresního kola, které se koná 18. února v Pardubicích, postupuje Aleš Doležal a Alina Kulakovská (oba 9.C).
Mgr. J. Klečková

Testy CERMAT
i letos absolvovali žáci 9. tříd, a to 29. ledna. Budou si moci porovnat své znalosti v rámci školy, kraje i republiky.
Mgr. J. Myšičková
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Výstava keramiky
Výrobky z hlíny opět potěšily těsně před vánočními svátky
návštěvníky naší školy. Děti z keramických kroužků nezklamaly. Svícny, vánoční ozdoby, zvířátka, misky, vázičky i dekorativ-

ní kachle jistě ozdobily sváteční stůl. Tentokrát se také objevily náročnější plastiky větších rozměrů, které zkrášlí školní
chodbu. Ze všech výrobků vyzařovala láska, s níž je děti vytvářely.
Mgr. Jana Müllerová

Návštěva SOUz ve Chvaleticích
Ve čtvrtek 17. 1. navštívili chlapci 9. ročníků SOU zemědělské ve Chvaleticích.. Zde jim ředitel školy pan ing. Semenec představil učiliště, seznámil je s obory, které zde budou příští rok
otevřeny a provedl je jak školními prostory, tak moderně vybavenými dílnami. Exkurze se všem žákům velmi líbila.
Bc. M. Bulušek

Jak tráví volný čas děti ve ŠD
při ZŠ Masarykovo náměstí
Dva týmy florbalového kroužku (Č-červení a Ž-žlutí) zápolily v našem Velkém vánočním bodování. Třicet chlapců i dívek
z 1. - 4. tříd se utkalo celkem v pěti zápasech. Na tuto velkou
sportovní událost, při které malí sportovci získávají body za své
dovednosti, se všichni už od října poctivě připravovali. Každou středu v přátelských zápasech „pilovali“ přihrávky i střelbu na branku. Kapitáni obou týmů vymýšleli na soupeře stále
nové taktiky. Po vyhlášení celé soutěže jsme pravidelně zapisovali body do připravené tabule výkonů umístěné na viditelném místě v místnosti družiny. Hráči si sami mohli body průběžně sčítat, a hodnotit tak, jaký má kdo bodový stav. Největší
počet bodů získávali střelci gólů.VždyZ co je platná sebelepší
taktika, když v každém zápase rozhodují vstřelené branky! Výsledky bodování také hodně ovlivnila nemocnost dětí v předvánočním čase. Kapitáni měli hodně starostí s tím, jak nejlépe
nahradit „marody“ ve svém týmu. Všechny trable jsme úspěšně zvládli a 19. prosince bylo o vítězi rozhodnuto. Na celé čáře
vyhrál tým „Žlutých“ nad „Červenými“ v poměru 4:1 na zápasy.
Konečné pořadí jednotlivců:
1. místo - David Tykvan (170 bodů, 19 branek v pěti
zápasech)
2. místo - Filip Marek (113 bodů, nejaktivnější hráč)
3. místo - Robin Klusák (108 bodů, všestranný hráč)
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Zvláštní ocenění získali naši prvňáčci, kteří po pouhých dvou
měsících tréninku a zařazení do týmů ukázali starším spoluhráčům, že se jim zanedlouho svými dovednostmi vyrovnají.
1. místo - Luboš Petržilka (74b.), 2. místo - Tomáš Vanžura (71 b.), 3. místo - Jakub Šolta (40 b.).
Ti nejlepší si domů odnesli medaile a diplomy, sladkou odměnu okusili všichni, protože ví, že bez vzájemné pomoci všech
spoluhráčů by ani ti nejlepší nedokázali nic.
Družina ovšem nežije jenom sportem. Každé ditě si z pestré nabídky kroužků a činností může vybrat ten, který ho zajímá a baví.
Výstavka prací našich dětí v městské knihovně, dekorace
tvořené z různých materiálů (vlna, lepenka, modurit, keramická hlína) i vlastnoručně vyrobené dárky, kterými děti dělají radost svým blízkým, toto vše vypovídá o dovednostech a tvořivosti dětí, které se v družině učí umět si vybrat tu aktivitu a činnost,
která mu přináší příjemné prožitky.Všechny tyto činnosti napomáhají dětem k tomu, aby si uměly vybrat činnost podle
vlastních dispozic a učí je smysluplně využívat volný čas.
Děti se už těší na únorový „Masopustní rej masek“ v Jakub
klubu, kde předvedou při tanci, hrách a soutěžích vlastnoručně vyrobené masky.
Do konce školního roku uspořádáme další soutěže, výstavky a jiné akce pro děti a budeme vás o nich informovat.
Dodatečně bych všem našim dětem, jejich rodičům a všem
čtenářům Roštu popřála do roku 2008 hodně zdraví.
Jarmila Prokopcová Kasalová
ved. vych. ŠD

Tříkrálová sbírka
Žáci 8. a 9. tříd se účastnili Tříkrálové sbírky 2008. A jak nám
to šlo? Začali jsme chodit asi ve 14 hodin, dárci nám dávali
dost vysoké částky - až 1000 Kč. Chodili jsme od domu k domu, zvonili a zpívali známou písničku. Jelikož byla zima, skončili jsme o něco dříve. V Jakub klubu na nás čekaly koláče a čaj,
ohřáli jsme se a pak jeli domů. Jsme rádi, že jsme šli, protože
jsme mohli udělat něco dobrého pro druhé.
Tereza a Kristýna z 8.A

Zápis
V pátek 18. ledna v podvečerních hodinách byl v budově
1. stupně naší školy neobvyklý ruch. Stále ještě probíhal zápis
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do prvních tříd. Jindy v tuto dobu již ztichlé prostory byly plné
dětí, jejich rodičů, sourozenců i prarodičů.
Dobu čekání na opravdové „přezkoušení“ před nástupem
do 1. třídy si děti krátily hrou s legem, malováním, hrou na počítači či sledováním televize. Mnozí z příchozích se zde poprvé setkali s interaktivní tabulí. Tato učební pomůcka zaujala
nejen děti, ale i jejich rodiče. Většina z budoucích prvňáčků si
tuto úžasnou věc prakticky vyzkoušela pod dohledem O. Nyklíčka z 8. A.
Přítomní si mohli prohlédnout třídy 1. stupně i některé odborné učebny a to buP prostřednictvím instalované projekce
nebo skutečnou prohlídkou. Průvodcovskou službu zajišZovala
děvčata z 5. A.
Budoucí školáci si za své předvedené výkony odnesli i drobné dárky, které pro ně připravili starší spolužáci a děti z Jakub
klubu, kterým touto cestou velmi děkujeme.
Přes padesát zapsaných dětí v září usedne do lavic ve dvou
třídách.
Všem, kteří se na zápisu jakkoli podíleli, děkujeme.
Pokud se někteří rodiče se svou ratolestí nemohli k zápisu
dostavit v řádném termínu, mohou využít tel. č. 466 953 156
a 466 958 826.
vedení školy
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Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45

hledá učitele HV, MAT., NJ pro 2. st.
s nástupem od 1. 9. 2008.
Kontakt: 466 953 156, 466 958 826
e-mail: zs.mn@volny.cz
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Výlet klavírního oddělení do Prahy
Ráno jsme se vzbudily velmi brzy, jelikož jsme nešly do školy. Zdá se vám to zvláštní? Dnes se totiž konal výlet se ZUŠ do
Prahy a vlak nám jel už před sedmou ráno.
Když jsme vyběhly z domu, abychom to stihly, rychle jsme
zase zalítly, protože byla hrozná zima, a tak jsme si musely
vzít čepice a rukavice. Ale neodradilo nás to, poněvadž výlety
s hudebkou jsou vždycky skvělé… Už ve vlaku to byla paráda.
Bavili nás totiž sourozenci Hývlovi…
S paní učitelkou Křenkovou v čele, jak nám dokázala, se nikdo neztratí! Několika zkratkami jsme dorazili do cíle - Rudolfina. Z balkónu jsme měli pěkný výhled na hudebníky a moc se
nám to líbilo - bylo to dokonce tak krásné, že jsme u toho usínali (jednomu žákovi se to podařilo úplně). Česká filharmonie
nám zahrála Dvořákovu Třetí symfonii a melodramy na texty
Jana Nerudy Romance štědrovečerní a Tři králové.
Po představení jsme navštívili rudolfínskou galerii. Ale nebyla to ledajaká galerie! Bylo to „Americké umění 3. tisíciletí“.
Viděli jsme opravdu zajímavé a různorodé exponáty, rozhodně
jsme se nenudili!
Závěrečnou částí našeho výletu byl rozchod na vánočně vyzdobeném Staroměstském náměstí - vánoční Praha je krásná.
Strom se nám tedy moc nelíbil, ale trdelníky neměly chybu…
Bylo to zajímavé a moc děkujeme paní učitelce Křenkové,
Szturcové, Váňové a Dosoudilové. Těšíme se na další výlety.
Tereza Luňáková a Eva Jiráková

NÁVŠTĚVA JÁCHYMA TOPOLA V PŘELOUČI
V sobotu 12. ledna se v příjemném prostředí vinotéky U Kotýnků konal třetí večer z cyklu Roštovna, na kterém naše škola spolupracuje s Městskou knihovnou, nazvaný POVÍDÁNÍ
S JÁCHYMEM TOPOLEM.
Jeden z nejvýznamnějších autorů současné literatury, jehož
knihy jsou oceňovány čtenáři i kritikou a často vycházejí i v zahraničí, vyprávěl o svých inspiracích, životních zkušenostech,
názorech na život, osobním i uměleckém životě. Průvodcem
večera byl velmi zkušený moderátor, pedagog, ale zejména knihomol PaedDr. Josef Hetych, který krátkými vsuvkami seznámil s Topolovým dílem i ty návštěvníky, kteří se s dílem tohoto
autora ještě nesetkali.

Několik reakcí diváků z e-mailové pošty:
„Topol nezůstal nic dlužný svým oběma profesím novináře
a spisovatele. I když na základě jeho knih nelze tvrdit, že by
patřil mezi humoristické spisovatele, rozhodně smysl pro humor a legraci nepostrádá, takže to byl více než příjemný a zábavný večer.“
Iveta Juranová, Hradec Králové
„Pan spisovatel byl milý, přirozený, zábavný, zajímavý, poutavý a jeho vyprávění též. Moderování doktora Hetycha bylo
vyvážené a zasvěcené. Podtrženo a sečteno - prima večer.“
Hana Kadlecová, Chrudim
Děkujeme všem, kteří tento večer navštívili, za vytvoření příjemné atmosféry, ve které ubíhal čas mnohem rychleji, než bychom si při takovém setkání
přáli. Velký dík samozřejmě patří paní
Janě Janákové, že pro tuto akci poskytla krásné prostředí své vinotéky.
Zároveň Vás co nejsrdečněji zveme na dva závěrečné večery z cyklu Roštovna.
V pátek 8. února 2008 od 17 hodin proběhne v sále ZUŠ
večer s názvem PROMĚNY MUZIKÁLU. Knihovnice a skvělá
jazzová zpěvačka Zuzana Grohová si pro Vás připravila procházku nejkrásnějšími muzikálovými melodiemi, včetně filmových ukázek.
V pondělí 10. března 2008 od 17 hodin, opět v sále ZUŠ,
pohovoří o DIVADLE V OBDOBÍ BAROKA Doc. PhDr. Stanislav
Bohadlo, CsC., světově uznávaný odborník na tuto tematiku,
vedoucí kabinetu barokních studií při Univerzitě Hradec Králové a ředitel festivalu Theatrum Kuks.
Na obě akce je vstup zdarma.
Petra Lojínová, ZUŠ

Základní umìlecká kola Pøelouè,
okres Pardubice
a
Mìstská knihovna Pøelouè
poøádají
veèer z cyklu Rotovna na téma

PROMÌNY
MUZIKÁLU
Pøednáí Zuzana Grohová

Pátek 8. února 2008 v 17 hodin
Hudební sál ZU Pøelouè

J. Topol a J. Hetych
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Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice
a Městská knihovna Přelouč
pořádají pátou přednášku z cyklu Roštovna

BAROKNÍ DIVADLO

VZHLEDEM K TOMU, ŽE NÁŠ DECHOVÝ ORCHESTR
CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ ŘADU AKCÍ VČETNĚ SOUTĚŽE V POLSKÉM LEŠNĚ, HLEDÁME TOUTO CESTOU
SPONZORY,
KTEŘÍ BY POMOHLI S JEJICH FINANCOVÁNÍM.

Přednáší Doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, CsC.
Vedoucí kabinetu barokních studií
Univerzity Hradec Králové a ředitel Theatrum Kuks.
Pondělí 10. března 2008 v 17 hodin, Hudební sál Zuš

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ,
OKRES PARDUBICE
K. H. Máchy 325, Přelouč 535 01
Č.ú. 1200608349/0800

Velká radost pro všechny členy
žákovského dechového orchestru
Dechový orchestr ZUŠ Přelouč se 4. ledna zúčastnil Mezinárodního festivalu dechových hudeb Praha 2008, kde
získal v konkurenci sborů z Čech, Moravy, Belgie, Německa,
Španělska, Nizozemí a Švýcarska zlaté pásmo s vyznamenáním a titulem Vítěz kategorie. Zároveň získal i cenu za
nejlépe provedenou povinnou skladbu.
Pětičlenná mezinárodní porota hodnotila orchestr pod vedením našeho kapelníka Michala Chmelaře takto:
$ „Orchestr disponuje velkým plastickým zvukem, dirigentovi se
přes jeho mládí podařilo vtisknout orchestru osobitou tvář
s velice sympatickým muzikálním projevem a s ohnivými tempy na hranici hratelnosti.“
$ „Příjemný poslech vystoupení, skladby Rodný kraj a Garden
Party - dobře vystavěné.“
$ „Celek zní velmi dobře. Dirigent vede orchestr velmi dobře. Přeji hodně dalších
úspěchů.“
$ „Ein spezielles kompliment für der dirigent Michal Chmelař. Bravo!“
$ „Gratulation, bravo!“
(Dle hodnotících listin pánů porotců: Horáka, Čaňo, Blahunka,
Hartmana a P.M. Jansena)
Co dodat k celkovému úspěchu. Všem nám tempo, s jakým roste úroveň dechového orchestru, a zapálení pro věc
samotnou bere dech a nesmírně si vážíme nasazení Michala
Chmelaře i jeho kolegů, kteří mu k vítězství nejvíce pomohli
- p. uč. Eva Dosoudilová a p. uč. Petr Mori.
Pevně doufáme, že jméno našeho orchestru bude nadále získávat na zvuku, že jeho úspěchy přilákají do jeho řad
i další dobré hráče a práce v souboru bude nejen úspěšná, ale
i radostná.
Jana Bednářová

NÁVŠTĚVA V DOMĚ SENIORŮ
Vzhledem ke zhoršeným technickým podmínkám, způsobeným stavebními úpravami budovy, uspořádali žáci a učitelé naší školy svou tradiční vánoční návštěvu až ve čtvrtek 10. ledna.
Děti si pro obyvatele domova připravily pásmo hudebních a tanečních vystoupení, a na závěr každého návštěvníka obdarovaly malou pozorností z výtvarného ateliéru naší školy. Setkání bylo velmi milé a spontánní a my už se těšíme na to příští.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT CHARITY
Jako slavnostní zakončení každoroční Tříkrálové sbírky uspořádala Charita Přelouč ve spolupráci s naší školou v neděli 6. ledna Tříkrálový koncert. I přes chladno, které v kostele panovalo,
a které příliš nesvědčí ani hudebním nástrojům, ani muzikantům, žáci i učitelé si koncert užili a snažili se podat co nejlepší výkony.
Děkujeme paní Zdence Kumstýřové za skvěle připravenou
akci a zajištění zázemí. Jsme rádi, že jsme svým dílem mohli
přispět na dobrou věc.
Petra Lojínová, ZUŠ Přelouč

PODĚKOVÁNÍ
Během prosince a začátku ledna pořádala naše škola velké množství setkání, posezení, koncertů a vystoupení. Chceme
tímto poděkovat všem žákům, kteří se těchto akcí zúčastnili
a svými výkony a chováním pomohli vytvořit příjemnou a důstojnou atmosféru. Dík patří samozřejmě i jejich rodičům, kteří účast
svých dětí podpořili a organizačně zajistili, a pedagogům, pro
které je předvánoční čas bezpochyby jedním z nejnáročnějších
období školního roku.
Jana Bednářová, ředitelka ZUŠ

Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice
ve spolupráci se SRPŠ
Vás srdečně zvou na

REPREZENTAČNÍ PLES
Pátek 7. března 2008 od 19 hodin, Záložna
Účinkuje skupina Koplahoband a školní taneční orchestr
BuP fit, připravena je řada tanečních a hudebních vstupů
žáků a učitelů školy a jejich hostů.
Vstupenky jsou k dispozici v kanceláři školy,
tel. 466 958 700.
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Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752,

tel.

!

466 672 003

pořádá letní tábor

KRKONOŠE - ROKYTNICE NAD JIZEROU
Termín: 7. 7. - 16. 7. 2008
Místo konání: Penzion Akuma, rekreační zařízení se nachází v západních Krkonoších v obci Rokytnice nad Jizerou.
Tábor je určen pro děti ve věku 7-15 let.
Penzion nabízí dvou až čtyřlůžkové pokoje, sprchové kouty a WC na každém pokoji, prostornou jídelnu, společenskou místnost, stolní tenis, TV … Strava je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Snídaně jsou podávány formou švédského stolu.
Náplní programu tábora bude poznávání Krkonoš, hry, soutěže, sportovní vyžití a to vše ve volné přírodě. Proto vybavení na tábor tomu musí odpovídat. Žádné nové a drahé věci. Všichni účastníci tábora jsou pojištěni. Za bezpečnost
dětí zodpovídají čtyři zkušení pedagogové. Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností.
Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč od února 2008.
Vyplněnou přihlášku vraute a finanční úhradu prove}te do konce dubna 2008.
Způsob úhrady jednorázově v DDM nebo formou záloha - doplatek, převodem na účet číslo 1502709-524/0600
GE Money Bank Přelouč.
Cena letního tábora je 3 000,- Kč - v ceně je zahrnuta doprava, strava, ubytování, pojištění, vstupy, pedagogický dozor.
Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně nebo na výše uvedeném telefonním čísle.
Pozor! Kapacita tábora je omezena, proto neodkládejte přihlášení svého dítěte.
Hlavní vedoucí tábora: Mgr. Pavel Culek - ředitel DDM Přelouč

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752,

tel.

466 672 003

letní tábor

STONETOWN - WESTERNOVÉ MĚSTEČKO
Termín: II. běh: 13. 7. - 26. 7. 2008
Hlavní vedoucí: Blanka Leksová
Tábor je určen pro děti ve věku 7 - 15 let v počtu 60 účastníků. V celotáborové hře se vypravíme mezi indiány,
zlatokopy, desperáty, lovce a jiné hrdiny Divokého západu.
Stonetown je westernové městečko, které se nachází nedaleko vesničky Kamenice poblíž města Humpolec v kraji
Vysočina. Tábor je stanový, rozkládá se na 1,5 ha louky, která je obklopena lesy. Kolem stanového tábora stojí pevné
budovy ve stylu westernového městečka, kde se nachází kuchyň, jídelna, klubovna, sociální zařízení, marodka.
Do budov je přivedena elektřina a voda z obecního vodovodu. Nedaleko tábora je přírodní koupaliště.
Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte v DDM nejpozději do 31. 5. 2008.
Do tohoto termínu je potřeba i zaplatit.
Platbu můžete provést osobně v DDM nebo bankovním převodem. (č.ú. na přihlášce)
Na začátku června obdržíte podrobný seznam věcí a organizační pokyny.

cena tábora: 3 000,- Kč
Přihlášky obdržíte od ledna 2008 v DDM Přelouč každý den od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme poštou.

Dále Dům dětí a mládeže připravuje letní stanový tábor v Toulovcových maštalích na 15 dní
- pod názvem Svět fantazie. Termín tábora je od 29.6 - 12.7.2008. Hlavní vedoucí tábora je paní Jana Homolová.
V březnovém ROŠTU se dozvíte další bližší informace.
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

sídlo:

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

Tříkrálová sbírka 2008 na Přeloučsku
Koledníci tříkrálové sbírky na Přeloučsku, kterou organizovala Charita Přelouč, byly
obdarováni celkovou
částkou 69 973,50 Kč.
Je to o deset procent
míň, než loni, ale s výsledkem jsme hodně
spokojeni. Koledníci
navštívili domácnosti
v Přelouči a v dalších
15 obcích na Přeloučsku.
Do sbírky se zapojilo přes sto deset dětí základních škol, asi
dvacet gymnazistů
a dvacet dospělých vedoucích i koledníků.
Příprava sbírky začala již v říjnu a připojilo se devět základních
škol na Přeloučsku, včetně obou přeloučských. Všem moc děkujeme - koledníkům, vedoucím, ale i ředitelům škol a rodičům, kteří koledníky uvolnili z vyučování.
Tříkrálový benefiční koncert
Závěrem sbírky byl Tříkrálový benefiční koncert žáků ZUŠ
Přelouč v kostele sv. Jakuba, který se konal pod záštitou vicehejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka. Během
koncertu mohli návštěvníci tipovat výsledek sbírky. Anketní
lístky se zapečetily do krabice a po sečtení obnosu všech pokladniček se anketa vyhodnotila. Tipované výsledky byly různé, od 35 000 do 3 miliónů. Nejblíže svým tipem 68 700 Kč

Inzerce
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byla paní Helena Šebestiánová z Přelouče. Za odměnu dostala krásnou knihu s věnováním vicehejtmana Romana Línka,
kterou jsme předali v neděli 13. ledna v kostela sv. Jakuba.
Použití výtěžku sbírky v Přelouči
Výtěžek použije naše organizace na podporu našeho střediska sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené, pro
Mateřské centrum, které plánujeme otevřít v dubnu, na nákup
hudebních nástrojů pro děti do Jakub klubu a pět procent na
podporu Papežského misijního díla dětí - pomoc Ugandě.
Falešní koledníci
Tříkrálové sbírky v Přelouči
Bohužel se v ulicích Přelouče objevili i falešní koledníci
Tříkrálové sbírky, kteří nerespektovali pravidla této akce. Tříkrálová sbírka
je úředně povolena sbírka Charity
Česká republika s předem schváleným záměrem, na co se vykoledované peníze použijí. Každá skupinka
musí mít zapečetěnou pokladničku
(na příslušném obecním úřadě) a průkazku dle podmínek zákona o veřejné sbírce. Je smutné, když dochází
k zneužití úsilí mnoha lidí ke svému vlastnímu prospěchu. Žádná organizace si nemůže ze sbírky ponechat celou částku pro sebe a ani se
to do této doby nestalo. Stejné by
bylo, kdyby si někdo sám pro sebe
vybíral peníze třeba během celostátní sbírky České televize Pomozte
dětem, jenom proto, že taky pomáhá dětem. Pravidla slušnosti hovoří
jinak.

Přeloučský ROŠT
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Celostátní výsledky sbírky
Zatím je výsledek celostátní sbírky 48 768 966 Kč, koledovalo 13 490 skupinek a rozpečetěných je 82 % pokladniček.
V Královéhradecké diecézi je výtěžek 6,33 mil. a sbírky se zúčastnilo 1 920 skupinek. Pokud chcete vědět aktuální výsledky sbírky, podívejte se na www.trikralovasbirka.cz.
Zdenka Kumstýřová

!

Leden v Jakub klubu - měsíc Josefa Lady
Leden probíhal ve znamení Josefa Lady. I když obě jeho
výročí spadají do prosince, program Jakub klubu počítal s návštěvou výstavy tvorby tohoto výrazného malíře 26. ledna. Výstava trvala do konce měsíce v Obecním domě v Praze.

V Jakub klubu se nadělovalo
Bohatá nadílka čekala na děti v Jakub klubu dne 20. prosince 2007. Pod ozdobeným stromečkem (ozdoby vyráběly děti) našly dárky, které jim dokáží zpestřit činnost. Tím největším

Každý lednový den byla činnost, která souvisí s tvorbou a životem J. Lady. Důležité údaje ukazují nástěnky. Četlo se a vyprávělo. Společně jsme si ušili kocourka Mikeše. Tvořili jsme koláže
podle postav z pohádek, malovali na témata jeho nezbedných
příběhů, řešily se hádanky, skládačky a křížovky zaměřené na
obsah děl a na známé postavičky. Při výrobě ručního papíru použily děti na dozdobení náměty z díla Josefa Lady. Celý „Ladův
měsíc“ končil kvízem. Za úspěšně vyřešení se dávaly odměny.
se stal klávesový nástroj. Přítomní si ho mohli také hned vyzkoušet. Radost způsobily také nové flétny, fotbalový míč, ale
i potřeby pro výtvarnou činnost. Velké množství knih i počítačové hry budou sloužit všem po celý rok. Ještě dříve než se
dárky rozdaly, proběhl program. Děti samostatně nebo ve skupinách zarecitovaly a zazpívaly. Zahanbit se nenechali ani dospělí. Předvedli pásmo lidové poezie a spolu s dětmi a kytarou
zazpívali koledy při svíčkách. Pro každé z dětí byl připraven
také osobní dárek se jmenovkou v podobě hádanky. Vedoucí
připravili občerstvení, chlebíčky, ovoce, ale i sladkosti. Všichni
si vzájemně popřáli hezké Vánoce a spokojeně odešli domů.

Inzerce

Co připravujeme
Měsíc únor bude probíhat ve znamení České republiky. Děti zábavnou formou postupně seznámíme nejen s naším státem, ale také s volbou prezidenta i s informacemi týkajícími
se vstupu naší republiky do Schengenského prostoru.
V době jarních prázdnin 11. 2. - 14. 2. bude Jakub klub
uzavřen.
Beseda s autory knížky
DĚJINY MĚSTA PŘELOUČE (IV. díl)
Srdečně zveme všechny zájemce na již avizované setkání s autory panem Tetřevem a paní Vincenciovou v pondělí 11. února 2008 v 16
hodin. Akce se uskuteční na faře za
kostelem sv. Jakuba na Masarykově náměstí 48. Na setkání si bude
možné knížku i zakoupit.
Pozvání na kurz němčiny
pro seniory
Rádi mezi sebe přijmeme další zájemce o kurz němčiny. Pokud jste si
dali novoroční předsevzetí, že se začnete zdokonalovat v cizím jazyku,
budeme potěšeni, když se přidáte
k nám. Setkáváme se každý čtvrtek
od 13.30 hod. do 15.00 hod. na faře. Předpokladem jsou již zvládnuté
základy německého jazyka.
Zdenka Kumstýřová
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SILVESTR 2007 V RADOSTI
Silvestr probíhal opravdu v radosti, hry, soutěže, diskotéka,
dobroty.

KLUB RADOST má další zajímavou činnost,
a to JÍZDU NA KONI
PONDĚLÍ od 15 do 16 hod.
ČTVRTEK od 15 do 16 hod.
V areálu základní školy (bývalé zemědělské školy) se děti
v těchto dnech pod odborným vedením instruktora p. Štrupla
učí na koních jezdit a starat se o ně.Vytváří si k nim cit a lásku. Kromě jízdy na koni je čeká spousta jiných činností, které
jsou s koňmi spojeny. Naučí se o ně pečovat, hřebelcovat, čistit stáj, podestýlat; krmit a sedlat. Možnost pečovat o zvíře může být pro mnohé z dětí novým a obohacujícím zážitkem.
V Radosti držíme všichni při sobě.

Každý ČTVRTEK od 16 do 17 hodin probíhá
VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA.
Pod vedením Ilony Kubové se děti formou zábavné hry
učí tento cizí jazyk, což se jim velice líbí.

Kolektiv klubu Radost
Příspěvek dětí z Radosti.

Klub Radost
Dne 3. 9. 2007 byl otevřen klub Radost. Klub navštěvuje
kolem 57 děvčat a chlapců. Máme zde bohatý program. Každý
si může vybrat podle svého zájmu. Je zde mnoho aktivit, např.
výtvarné, sportovní, taneční, divadelní a jízda na koni. Dále tento klub pořádá diskotéky, výlety a letní tábory. Nejen že se v klubu pobavíme, ale též nám pedagogové pomáhají s domácími
úkoly a s doučováním veškerých předmětů. Klub Radost je určen dětem od 6 let, ale přivítáme do našich řad i děti mladší,
o které se rádi postaráme. Najdete nás v Sokolovně Přelouč, od
pondělí do čtvrtka v době od 14:30 do 17:30 hodin. Vstup je
zcela zdarma. Zveme všechny do našeho klubu Radost!
Nicole Kubínová, Hedvika a Kristýna Kučerovy
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Adventní vystoupení
Smíšeného pěveckého sboru J. B. Foerster v Praze
Obětavému vedení sboru se podařilo postupně vyřešit některé problémy své
členské základny včetně nuceného ukončení činnosti sbormistra pana Jiřího Kupky z důvodů zdravotních, a tak mohl sbor
opět uskutečnit v pátek dne 7. prosince
t. r. své tradiční předvánoční vystoupení
v pražském Klubu rodáků a přátel města Přelouče.
Sbor získal mladého sbormistra - posluchače pardubické konzervatoře pana Petra Vacka, který připravil nový
rozšířený vánoční program. Také kolek-

tiv byl posílen v mužské i ženské části o nové členy a jeho první veřejné vystoupení v novém složení lze označit
za zdařilé.
Účastníci pražského setkání, kterého
se zúčastnil i místostarosta města Přelouče pan ing. Ivan Moravec, byli o programu průběžně informováni moderátorkou sboru paní Koppitzovou.
V první části vystoupení to byly lidové písně z Čech a Moravy, ve druhé pak
tradiční vánoční koledy. Nechyběla ani
světově známá vánoční píseň Tichá noc

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Naše každoroční vánoční akce Zpívání na schodech před
Záložnou v Přelouči začalo urputnou přípravou...autem navézt
techniku, dárečky pro účinkující, uvařit pro ně čajíček do zapůjčené várnice, vysvětlit hasičům, jak postavit jeviště z praktikáblů... pozapojit a odzkoušek techniku... prostě od rána předštědrovečerního pěkný binec.
Vše ale nakonec klaplo... muzikanti přišli a v pěti jejich žestě nádherně ladily. Aneta a Míša hned na
počátku zazpívaly vánoční... a bez
kapely... a vánoce jsou tady... Dětičky ze školky přednášely básničky,
jako by to dělaly odjakživa, Korálek
i RošZák - zpívající přeloučské děti
s hosty z Choltic (Poškoláci) - nejen
že výborně zpívali, ale také, přes pětistovku přihlížejících, dokázali rozpohybovat. A to nejen končetiny, ale
i hlasivky. Pavel z Mezzoforte (pozn.:
další pěvecký sbor) nejenže svýma
až přemodralýma rukama doprovázel v polosedu - nedali mu židličku - na klávesy všechny zpěváčky,
ale s chutí také předvedl svůj ansámbl.
Dětičky, ehm, tedy účinkující, si
vesele žmoulali bagetu a popíjeli
čajíček (honorář za vystoupení v pětistupňovém mrazu) a dospělí nejenže vysrkli slavnostní punč
od paní starostky, ale notně zahřívali své útroby u stánku, kde
po nějaké chvíli vládla veselá nálada. A tak při přípitku na nový rok měla v ruce slavnostní punč jen paní starostka - dík za
moudrá slova pozn. aut.
Celá scéna byla dokonale osvětlená, přijel pomoci dlouholetý osvětlovač ze Záložny (pozn.: nová rodina jej odstěhovala za prací až za Chrudim), a v zákulisí, za domečkem
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od rakouského skladatele a varhaníka
Xavera Grubera.
Na závěr si všichni účastníci koncertu společně zazpívali vánoční koledu narodil se Kristus Pán, čímž završili radostnou atmosféru adventního období.
Předsedkyně pražského Klubu paní
Stanislava Klapková-Rutová poděkovala všem účinkujícím vč. klavíristy pana
ing. Boh. Beneše za zdařilé vystoupení
a popřála všem přítomným hezké prožití svátků vánočních a dobré zdraví po celý příští rok.
František Hollmann

Jezulátka (živý betlém od Charity a klubu Jakub) se čile nalévalo...
To Lenka a hlavně Maruška - náš strážce pokladu a spoluzakladatel setkání - proměňovaly penízky od hodných dárců
a sponzorů v dárečky a občerstvení pro účinkující. I na maskota pro dětské sbory zbylo.
Bylo odmoderováno, s Filipem jsme se celý podvečer snažili, a najednou bylo dozpíváno. Plánovaná hodinka byla o něco
delší, ale o to více si Přeloučáci mohli vychutnat předvánoční atmosféry, punč, svařák... či se jenom potkat se známými či
přáteli. Někteří to udělali již po šestnácté.
Hasiči pak odnesli pódium, tesař rozložil domeček betlému,
stánek zhasl a všichni šli domů čekat na Ježíška.
Jen nejvěrnější zůstali... Maruš, Bojka, Luboš, Honza....
Po chvíli úklidu již nebylo po půlroční přípravě nic znát. Náměstí bylo najednou tak tiché....
Tak jsem zašel s Honzou na „jedno“... a už se rodily myšlenky na příští Zpívání na schodech.... jak to dopadlo si přečtěte
až za rok.
Jirka

Poděkování
Dovolte mi poděkovat všem spolupracovníkům, kteří se
podíleli na přípravě a vlastní realizaci 16. ročníku vánočního
zpívání před Záložnou. ZvlášZ děkuji Márii Bořkové, s kterou
celých 16 let „táhneme“ tento projekt, který stojí nemálo úsilí… Bez peněz to ale nejde, a tak poděkování patří hlavně
sponzorům:
Mikro-plastik s.r.o., Igni-tech, Cukrárna Duo, Zlatnictví Kravaříková a dalším, kteří již po léta chtějí být utajeni - i Vám
díky. Nemalou částkou přispěla kulturní komise města Přelouče, starostka města Irena Burešová....
Děkuji za velkou pomoc hasičům pod vedením p. Jiřího Heřmánka a také za spolupráci pracovníkům KSMP.
Otištěno na www.avsystem.cz
Jiří Drábek
AV SYSTÉM Přelouč
pořadatel akce
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ČRS MO Přelouč v prvním pololetí 2008
Začátek nového roku probíhá v organizaci tradičně ve znamení výročních členských schůzí. Letos to bude 23. února kdy
proběhnou v Heřmanově Městci a v Lázních Bohdaneč, v Přelouči pak v polovině března. Na těch letošních by se na jejich
programu kromě tradičního zhodnocení práce výboru a hospodaření organizace, měly zejména projednat názory členské
základny a její první zkušenosti s novým uspořádáním revíru
„malé vody“. Zásady bližších podmínek tak, jak je navrhl výbor,
byly sice schváleny již minulou konferencí v dubnu 2007, ale
členská základna se s nimi postupně seznamuje pořádně až
v průběhu roku a rovněž byly provedeny některé nezbytné
textové úpravy, vycházející z dodatečných požadavků krajského správního orgánu. Na zmíněné konferenci bylo rovněž konstatováno, že „podmínky“ tak, jak jsou navrženy, budou po prvním roce posouzeny a podle prvních konkrétních výsledků
a eventuelních připomínek za strany členů, s přihlédnutím
k možnostem vyplývajících z platných zákonů, patřičně upraveny. Tato skutečnost nepochybně ovlivňuje i význam letošních
výroček, protože právě tam by se měly objevit názory a připomínky, které by potom následně měla schválit nebo odmítnout konference, která se uskuteční jako každoročně začátkem dubna.
Není to ovšem jen příprava těchto výročních jednání, kterou
se výbor organizace zabývá. Z další činnosti, která neodmyslitelně patří k začátku roku, je to školení a následné zkoušky,
které jsou nezbytným předpokladem pro přijetí nových členů. To
letošní bylo ukončeno 19. ledna a zkoušky proběhnou těsně
po uzávěrce tohoto vydání. Ale i tak je možno počítat s tím, že
organizace se rozšíří o cca 20 nových, převážně mladých členů,
z toho pak, a to je zvláště potěšující, jsou i dvě ženy - rybářky.
Z dalších akcí počátku roku, je třeba upozornit na tradiční
rybářský ples,který se každoročně setkává s rostoucím zájmem
veřejnosti. Ten letošní se opět bude konat v Brloze a stejně jako loni, kdy byly vstupenky zcela rozprodány v předprodeji, očekáváme, že přes veškerou snahu navýšit kapacitu sálu ani letos nebude možno uspokojit úplně všechny zájemce.
Konec měsíce dubna a začátek května tradičně patří rybářským závodům, pořádá je jak místní skupina v Bohdanči, která
loni připravila jak závody pro dospělé na písníku Černá II tak
pro děti na Baště. Závody se konaly vždy v sobotu s tím, že následná neděle byla ponechána pro děti, které si, pokud přišly
s doprovodem dospělého rybáře, mohly zkusit zalovit i bez rybářského lístku. Tento způsob se osvědčil a bude zřejmě uplatněn i letos a to i přesto, že klade poměrně značné nároky na
pořadatelskou službu.
Jarní závody pořádá i místní skupina v Heřmanově Městci.
Loni to bylo poslední sobotu v dubnu a protože na rozdíl od
předloňského roku se vydařilo počasí, byla i velmi dobrá účast.
Týden před těmito závody pro dospělé pořádala skupina soutěž o Zlatou udici pro děti. Tyto akce budou zachovány i v letošním roce.
O dětských závodech v Přelouči, které proběhly na Komoře 29. dubna loňského roku, jsme již v Roštu informovali a informace je dostupná i na webových stránkách. Téměř 80 dětí
z rybářského kroužku si poslední neděli v dubnu užilo při své
oblíbené zábavě, ke které jistě přispěla i skutečnost, že alespoň malou pozornost si odneslo každé z nich. Přesný termín
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těch letošních bude oznámen obvyklou formou a bude i v kalendáři všech námi pořádaných závodů, který v nejbližší době
umístíme na internet.
Ve výše uvedeném přehledu nejsou samozřejmě uvedeny
zdaleka všechny akce organizací zajišZované a pořádané jako třeba závodní činnost oddílu vedeného p. Nekvapilem nebo noční lov na sumce, který sice neměl takovou účast jakou
jsme očekávali, ale věříme, že to bylo způsobeno především
tím, že se jednalo o novou akci a další ročník by měl být
v tomto směru daleko úspěšnější. Naopak velmi atraktivní a pokud se týká účasti velmi úspěšný byl rybářský maraton v Bohdanči. To jsou ale již akce druhého pololetí a k jejich prezentaci se vrátíme jak na tomto foru, tak zcela určitě na webových
stránkách.
Toto je jen neúplný výčet aktivit organizace, které jsou prováděny každoročně a je tedy možno je považovat za určitou
tradici. Jejich podrobné vyhodnocení i organizační zajištění
bude mimo jiné i předmětem jednání výše uvedených členských schůzí. Podrobnější informace o činnosti bychom chtěli
přinášet i na webových stránkách, jejichž aktuálnost se snažíme průběžně vylepšovat.
Ing. J. Posledník
místopředseda MO
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- „já jsem Mňuk z Přelouče“. Na tento hrozný moment nelidskosti a zvůle nikdy v životě nezapomenu a ani všichni,
kteří tento transport smrti viděli.

24. ledna 2008 proběhla na přeloučském hřbitově vzpomínka na transport smrti, který v Přelouči zastavil dne 24. ledna
1945. Po těchto hrůzných několika hodinách zde zůstalo 9 mrtvých politických vězňů, kteří jsou na hřbitově pochováni. Na setkání přišla jen hrstka pamětníků, což vypovídá o tom, že dnešní generace již nemají tušení o hrůzách tehdejší doby, natož
aby si jí připomínaly.

Výtažek z předčítaných proslovů paní Klapkové a pana
Brebery:
Všechny evropské země zmítané německým fašismem se
staly v letech 1939-1945 jevištěm brutálního teroru, hromadného ničení a vraždění. Nezadržitelný postup Rudé armády donutil v lednu 1945 k útěku nacisty u oblasti našeho kraje. Tehdy
byly přemísZovány koncentrační tábory, tisíce vězňů bylo převáženo v třeskutých mrazech sněhem zavátou krajinou v otevřených uhelných vagónech neznámo kam. Jeden takový dlouhý
vlakový transport zastavil v Přelouči dne 24. ledna 1945, kde
stál asi 2 hodiny.
Vzpomínky svědků:
!Jako dnes to vidím, když jsme šli z Radiotechnik a nazí, polozmrzlí političtí vězni, kosti potažené kůží zápasili o poslední
hodiny svého života. Někteří, kterým se podařilo slézt z vagonů a na zemi lízat sníh a neměli sil vlézt zpět, byli doprovodnými fašistickými vrahy na zemi zastřeleni a ponecháni
na zemi. Po odjezdu vlaku jich zůstalo asi 10 mrtvých, kteří
jsou pochovaní na místním hřbitově. Tito vězni neznámých
jmen a nezjištěné státní příslušnosti bylo možné identifikovat
pouze podle vytetovaných čísel.
!Když jsem došel za závory směrem ke břehům, transport se
počal pomalu dávat do pohybu směrem ku Praze. V tutéž
dobu přijíždělo dodávkové auto Rolnických pekáren řízené
Františkem Machačem a závozníkem Václavem Šetinou. Okamžitě jsme pochopili situaci a Fr. Machač krájel velké skývy
chleba a já spolu s Václavem Šetinou jsme vězňům do vagonů jedoucího transportu chléb házeli přes namířené pušky
doprovodných esesáckých vrahů. Tehdy jsme byli z toho obrazu všichni šokovaní. Z jednoho vagonu jsme zaslechli hlas
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Pohledy do historie Přelouče
120 LET PŘELOUČSKÉHO SOKOLA
Cesta ke vzniku Sokola v Čechách
„Lví silou, vzletem sokolím“, tak zní jedno z hesel Obce Sokolské, která vždy směřovala k celonárodním
cílům, nesloužila žádným politickým proudům, vždy kladla důraz na mravní zásady rovnosti, bratrství, kázně,
vytrvalosti a lásky k vlasti. Z historie je zřejmé, že tyto demokratické a humanitní ideje k vlasti byly nepříjemné všem totalitním režimům. Protože se Obec Sokolská od počátku zaměřila na veřejné působení v české společnosti, výrazně se zapsala do snah českého národa o osvobození z cizí nadvlády.
Soustavné pěstování tělocviku v Českých zemích má své počátky ve 40. letech 19. století. První pokus o spolkové provozování tělesných cviků podnikli roku 1847 pražští studenti, ale jejich Akademický tělocvičný spolek nepřežil revoluci roku 1848. Později v Praze 16. 2. 1862 se sešla z iniciativy dr. Miroslava Tyrše za účasti
75 osob ustavující valná hromada prvního českého tělocvičného spolku - Sokola Pražského. K zakládajícím
členům patřili např. Julius Grégr, Rudolf Thun-Taxise, Emanuel Tonner. Na ustavující valné hromadě byl prvním
starostou zvolen Jindřich Fügner, vážený pražský občan, který držel spolek finančně nad vodou. První veřejné cvičení se poprvé uskutečnilo 5. 3. 1862 a téhož roku bylo založeno ještě dalších devět sokolských jednot.
Ženy začaly po boku mužů cvičit r. 1869 - to již působilo v Čechách 185 jednot s 2174 členy a také se konečně podařilo vytvořit potřebné ústředí - Česku obec sokolskou. Vedle oficiálního názvu jednota Pražská
se od počátku používalo označení Sokol jako projev sympatií s jihoslovanským hnutím. Význam Sokola nespočíval jen v samoúčelném „tužení“ tělesné zdatnosti, Sokol byl důležitý svým významem národní soustavy názorů, kterými dokazoval životaschopnost národa.

Jak v roce 1888 vznikl v Přelouči Sokol
První konkrétní návrh na založení sokolské jednoty v Přelouči vznikl 12. září 1888 na poradní schůzi
v sále „Staré Besedy“. Byl zvolen tzv. zřizující výbor, který vypracoval stanovy a předložil je ke schválení místodržitelství v Praze. Spisovatel Ladislav Quis sepsal provolání pro ustavující valnou hromadu. Dne 1. 11. 1888
ve „Stará Besedě“ se konala ustavující valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol v Přelouči. Ke členství se
hned přihlásilo 68 mužů. Starostou byl zvolen JUDr. Č. Zadina, náměstkem starosty F. Šimáček, náčelníkem
Vl. Sekerka. Jednota pracovala v těžkých podmínkách, scházela místnost ke cvičení, nářadí a odborní cvičitelé.
Výbor proto žádal o pomoc kolínský Sokol, který začal každý týden vysílat do Přelouče cvičitele. Také schopní cvičenci z Přelouče se jezdili přiučovat na cvičební večery v Kolíně. Tak postupně vznikal cvičitelský sbor.
Již následujícího roku 7. 7. 1889 se přeloučský Sokol zúčastnil župního sletu v Žiželicích, a také pořádal
vlastní veřejné cvičení v obecním lese Hájku. Na druhé valné hromadě dne 20. 1. 1899 se jednota přiřadila
k polabské župě Tyršově se sídlem v Kolíně.
Roku 1890 začíná cvičení vlastního dorostu. Velkého II. Všesokolského sletu r. 1891 se zúčastnilo 43 přeloučských členů. Největší překážkou nerušené činnosti byl nedostatek vhodných prostor ke cvičení. Využívalo se
malé vlhké školní tělocvičny. Valné hromady se konaly ve škole, zábavy a přednášky v místnostech „Staré Besedy“. Dne 16. června 1895 byl v Přelouči pořádán mimořádný slet župy Tyršovy. Roku 1897 se začala stavět budova Občanské záložny, kde se měl soustředit kulturní a spolkový život Přelouče. Občanská záložna
vzala na vědomí žádost sokolské jednoty a zřídila ve své budově prozatímní tělocvičnu Sokola (v levém křídle v přízemí - nyní knihovna). Zároveň byl založen stavební fond na postavení vlastní sokolovny. Cvičení v prostorách občanské záložny bylo zahájeno 21. 2. 1901. Tělocvična v záloženské budově posílila postavení Sokola v Přelouči, pořádaly se zde akademie, přednášky i zábavní podniky. Za vedení starosty Vl. Sekerky se
od roku 1904 rozvinula členská základna a vzrostl také stavební fond na postavení vlastní sokolovny. Roku
1909 byl zakoupen pozemek a sbírky na fond úspěšně pokračovaly.
V roce 1911 byla přeloučská jednota pověřena „ochrannou“ jednoty v Pasekách nad Jizerou v Krkonoších
(Bratrouchov).
První světová válka omezila činnost jednoty, ale nepřerušila ji. V roce 1919 se plně obnovil pravidelný sokolský život. Konaly se přípravy na slety, akademie, župní závody, osvětové školy, župní kursy, župní slety,
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mezisletové závody, zájezdy, besídky, sbírky. Otázkou výstavby sokolovny jsou pověřeny finanční a stavební
odbory. Dne 29. 9. 1926 byl položen základní kámen sokolovny, který přivezli bratři a sestry z Bratrouchovské jednoty. Po tři roky byla stavba podporována členy jednoty nejen dalšími dobrovolnými dary, ale i vlastní prací. Slavnostní otevření sokolovny se konalo 1. a 2. 6. 1929 zároveň se sjezdem rodáků. V nové budově
se konala činnost všech dosavadních složek a navíc začal pracovat hudební odbor, byla založena knihovna
a čítárna sokolských novin. Během let začal pracovat i loutkářský divadelní odbor. Vznikaly první letní tábory pro mládež v Bratrouchově. Ve 30. letech 20. století se činnost Přeloučské jednoty rozšiřovala. Vedle prostých cvičení a lehkoatletických disciplín, turistiky, táboření v přírodě, byly založeny odbory lyžování, házené,
odbíjené.
V roce 1938 se měly konat oslavy k 50. výročí založení tělovýchovné jednoty Sokol Přelouč, ale k oslavám
nedošlo.
X. všesokolský slet se v létě 1938 stal manifestací odporu proti hrozícímu fašizmu a uzavřel další kapitolu sokolských dějin.
V říjnu po vyhlášení manifestace byla cvičitelská práce zastavena a sokolovna obsazena vojskem. Dne
23. 11. 1938 byla obsazena obec Bratrouchov, inventář tamější jednoty byl včas přestěhován do Přelouče.
Okupace nejdřív omezila, později úplně zastavila veškerou sokolskou činnost. V říjnu 1939 bylo zastaveno
cvičení. Nářadí se přestěhovalo po 10 letech opět do Záložny, kde cvičení nějaký čas pokračovalo. Sokolovnu
zabralo v prosinci německé okupační vojsko a hospodařilo v ní až do osvobození.
Pokračování tohoto článku bude v příštím čísle „Roštu“.
Zpracováno dle literatury:
Památník TJ Sokol Přelouč 1888-1913 (rok vydání 1913)
Almanach k župnímu sletu žactva a dorostu Sokolské župy Tyršovy (rok vydání 1925)
Almanach TJ Sokol Přelouč k otevření sokolovny (rok vydání 1929)
„Kronika českých zemí“ Doba národní a občanská
Doba moderní
Marcela Danihelková
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE:
Karolína Bínová
ul. Vrchlického
Emily Catelli
ul. Jižní
Petra Janouchová
ul. Račanská
Adéla Jechová
ul. Pardubická
Daniela Kalhousová
Lhota
Jan Kouba
ul. Vrchlického
Tereza Macháčková

ul. Studentská

Viktorie Matoušová

ul. Jižní

David Pirožek

ul. 17. listopadu

Václav Válek

ul. Hálkova

JUBILANTI:

Josef Plháček
ul. Husova

80 let

Jiřina Schytilová
ul. Smetanova

80 let

Eva Váňová
ul. Bratrouchovská

80 let

Marie Piklová
Lohenice

85 let

Božena Nejedlá
ul. K. Čapka

86 let

Věra Salfická
ul. Dobrovského

86 let

Marie Kozáčková
ul. Smetanova

87 let

Marie Žemličková
ul. Tůmy Přeloučského

88 let

Anna Lamberková
ul. SBS

93 let

Vlasta Nováková
ul. Račanská

94 let
99 let

Albína Hálová
ul. Dobrovského

75 let

Anežka Bořková
ul. Pardubická

Olga Kožená
ul. Sluneční

75 let

Anna Kotasová
ul. Čechova

Ludvík Vorlíček
ul. ČSA

75 let

Helena Walterová
ul. Pardubická

75 let

Jitka Hendrychová
ul. Pardubická

80 let

Věra Mikešová
ul. U Rybníčka

80 let

Blahopřejeme paní Anně Kotasové,
která 13. 1. 2008 oslavila své 106. narozeniny. 12. 1. 2008 jí byla poblahopřát paní starostka Irena Burešová s členkou Sboru pro občanské
záležitosti Mgr. Jitkou Myšičkovou.
Všichni přejeme naší nejstarší občance pevné zdraví do dalších let.

STŘÍBRNÉ SVATBY:
Iva a Zdeněk Brožovi

ul. 17. listopadu

Lila a Vladimír Svatošovi

ul. Jana Dítěte

ZLATÁ SVATBA:
Marie a Jindřich Pavlíkovi

30. 1. 2008 jsme byli blahopřát naší jediné čestné občance, národní umělkyni
pí Jiřině Petrovické k jejímu 85. výročí narození. Oslava se uskutečnila v Praze,
kde pan místostarosta ing. Ivan Moravec
předal drobné dárky včetně všech dílů knihy Dějiny města Přelouče, ze kterých měla paní Petrovická největší radost.

1. února by oslavila 80 let
pí Marie Plačková ze Štěpánova.
Vzpomínají manžel Jindřich
a dcery s rodinami.
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106 let

ul. Žižkova

Krásné prožití významného jubilea
a mnoho dalších šZastných a spokojených let života paní Jiřině Schytilové přejí dcera Marie se zetěm Mirkem, syn Antonín, vnučka Blanka
s manželem Milanem a pravnoučaty
Sabinou a Lukášem, vnukem Kamilem, vnučka Růža s Tondou a pravnoučaty Terkou, Týnou, Karolínkou
a Honzíkem.
Milá maminko, tchýně, babičko a prababičko, my všichni Ti přejeme ještě
jednou všechno nejlepší k Tvým osmdesátinám. Osmdesát to není žádný
věk. Až v devadesáti chce to přemýšlet. Jak dobře se připravit, až stovku
budeme chtít oslavit.
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
ALLCORN, William
Maginotova linie 1928-45.
Praha: Grada, 2007.
školství
BENÍŠKOVÁ, Tereza
První třídou bez pláče: výběr školy, první
školní den, učitelé a spolužáci, domácí
příprava, mimoškolní činnost, když nastanou problémy.
Praha: Grada, 2007.
KOUŘILOVÁ, Sylvie
Studijní předpoklady a logika:
testy - přijímací zkoušky na VŠ.
Praha: Fragment, 2007.
alternativní medicína
CLINE, Kyle
Čínská masáž pro kojence a děti:
tradiční techniky, jak zmírnit koliku,
nachlazení, bolení v uchu a další běžné
dětské stavy.
Praha: Pragma, 2007.
cestopisy, objevné cesty
NOGOL, Tomasz
Jak jsme sbalili zásoby a vyrazili za soby.
Český Těšín: B.m., 2007.
AUGHTON, Peter
Na palubě Resolution:
příběh druhé objevné námořní výpravy
Kapitána Cooka.
Praha: BB art, 2007.
DOLEŽALOVÁ, Jarmila
Křižovatky času - Ležáky v datech:
věnováno obětem ležáckého údolí.
Včelákov: J. Doležalová, 2007.

KRÁSNÁ LITERATURA
FULGHUM, Robert
Jaký otec, takový syn.
Praha: Argo, 1996.
KUEGLER, Sabine
Volání džungle: pokračování osudů
dívky, která přišla z doby kamenné.
Praha: Ikar, 2007.
MAREK, Vlastimil
Když už i dalajlama: fejetony o době,
duši, mozku a jiné myšlení.
Volary: Stehlík, 2006.

PRO MLÁDEŽ
LADA, Josef
Kocour Mikeš představuje Josefa Ladu:
výbor z díla.
Praha: Albatros, 2007.
LINDGREN, Astrid
Já ještě nechci jít spát.
Praha: Albatros, 2007.
HORA-HOŘEJŠ, Petr
Toulky českou minulostí. 11. díl.
Praha: Via Facti, 2007.
MAC ELROY, Robert
Fotbalové klenoty: průvodce unikátními
trofejemi a sběratelskými skvosty z celého světa.
Praha: Ottovo nakl., 2002.

Městská knihovna Přelouč
výtvarná soutěž pro kluky i děvčata

ČERTI PRO RADOST
I PRO ZLOST
aneb čerti jako malovaní
Obrázky je možné kreslit libovolnou
technikou na formát A4 nebo A3.
Je možné kreslit samostatné čertovské
postavy nebo výjevy z pohádek.
U každého čerta by mělo být
i jeho jméno!
KATEGORIE I. pro děti na 1. stup. ZŠ
KATEGORIE II. pro děti na 2. stup. ZŠ
Termín soutěže 1. 2. - 31. 5. 2008

CHARVÁT, Petr
Zrod českého státu: 568-1055.
Praha: Vyšehrad, 2007.
životopisy
LOUKA, Petr
Vaše Hana Hegerová.
Řitka: Daranus, 2007.
HEJKALOVÁ, Markéta
Fin Mika Waltari: doba, život a knihy
světoznámého spisovatele.
Havlíčkův Brod: Hejkal, 2007.
ČERMÁK, Petr
Tomáš Lví srdce.
Lipník nad Bečvou:
Imagination of People, 2007.
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Soutěžní práce se odevzdávají
v Městské knihovně Přelouč, všechny budou vystaveny v červnu 2008
v prostorách knihovny společně s případnými propagačními materiály soutěžící třídy ZŠ. Výherci budou vybráni a odměněni do konce června.
Výstava poputuje na festival JIČÍN město pohádky v září 2008.
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Kulturní služby města Přelouče
ÚNOR 2008

www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666
Program se dozvíte též na: www.kinoprelouc.cz, www.mestoprelouc.cz

8. února
pátek
17.30 hod.
80 minut

9. února
sobota
17.30 hod.
70 minut

10. února
neděle
17.30 hod.
115 minut

15. února
pátek
17.30 hod.

86 minut

16. února
sobota
17.30 hod.
100 minut

17. února
neděle
16.00 hod.
110 minut

17. února
neděle
18.30 hod.

117 minut

22. února
pátek
17.30 hod.
92 minut

JAKO JED
Československo-Inženýr Hnyk je v práci úspěšný, v soukromí
však spokojený není. Blíží se padesátka a on se nemůže zbavit
pocitu, že mu život proklouzává pod rukama. Medicínou bývají milostné avantýry, a tak si jich bohatě dopřává.
mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

6 Kč

23. února
sobota
20.00 hod.

167 minut

KRYSAŘ
ČR-pověst o muži s píšMalou nemá začátku ani konce. Krysař po
staletí putuje od města k městu a jeho tvář má nesčetně podob. V ulicích starobylé Prahy ožil jeho příběh jen na jediný
den a jen proto, aby se stal filmem.
mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

24. února
neděle
17.30 hod.

6 Kč

TĚSNĚ VEDLE
USA-až na svatební cestě Eddie zjistil, že našel tu pravou. Dotyčná ale bohužel nebyla jeho novomanželka. Bratři Farrellyové, mistři svérázného humoru, který nerespektuje žádná tabu,
stvořili originální komedii plnou omylů.
mládeži do 12let nevhodný

6 Kč

114 minut

29. února
pátek
17.30 hod.
105 minut

ONCE
Irsko-příběh o lásce a porozumění mezi dvěma mladými lidmi,
na druhou stranu však přináší i přesný pohled na českou komunitu v zahraničí a vypovídá o době, kdy se k úspěchu může dopracovat každý. Možná jen jednou za život a možná jen
na chvíli, ale za to svobodně.
30 Kč
mládeži do 12let nevhodný

SVATBA NA BITEVNÍM POLI
ČR-V malém moravském městečku Zvěstov žijí všichni chlapi
starými historickými bitvami. Představují francouzskou armádu v čele se svým starostou Touchynem (Bolek Polívka), který
má už léta monopol na roli Napoleona.
75 Kč
mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

ŘÍKÁNÍ O VÍLE AMÁLCE
Československo-na lesním paloučku se udělala mlha, zafoukal
vítr a nejednou se objevila panenka, která se rozhodla, že si
bude říkat víla Amálka.
mluveno česky mládeži přístupný

6 Kč

P.S. MILUJI TĚ
USA-je krásná a chytrá a je provdaná za lásku svého života.
Když však náhle zemře, ztratí i ona chuM žít. Jediný člověk,
který jí může pomoci, tu již bohužel není. Nikdo ji nezná lépe než on. Takže to, co nachystal ještě před smrtí, se zdá jako dobrý nápad.
65 Kč
mládeži do 12let nevhodný

HITMAN
Francie-svět není zrovna bezpečným místem. Všude se krade,
zabíjí, vydírá, týrá. Hitman alias Agent 47 byl zrozen jako nástroj pro zabíjení těch, kteří to způsobují. Nemá žádné emoce,
je přesný, důsledný a nedá se vystopovat.
50 Kč
mládeži do 12let nevhodný

1. března
sobota
20.00 hod.
122 minut

2. března
neděle
16.00 hod.
92 minut

2. března
neděle
18.00 hod.
122 minut

7. března
pátek
17.30 hod.

95 minut

8. března
sobota
16.00 hod.
87 minut

KAUZA CIA
USA-film nás zavádí hluboko do temného světa Ústřední zpravodajské služby a špionáže, život mladého Edwarda se zásadně změní, když na Yaleské univerzitě vstoupí do mocného
tajného spolku Jako ctižádostivý student udá z čirého vlastenectví svého oblíbeného profesora.
60 Kč
mládeži do 15let nepřístupný

KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
Velká Británie-postavila se nejmocnější armádě světa. Unikla pokusu o atentát. Kvůli vyššímu zájmu obětovala svou lásku a nechala popravit svou příbuznou. Jmenovala se Alžběta a především díky ní se Británie může chlubit přívlastkem
Velká.
50 Kč
mládeži do 12let nevhodný

HRŮZA NA JEVIŠTI
Velká Británie 1950-klasický Hitchcockův film o tajemné vraždě, milenci na útěku a herečce v roli detektiva. Napínavý příběh s nečekaným filmařským překvapením.
mládeži do 12let nevhodný

6 Kč

ALPHA DOG
USA-o životě Jesseho Jamese Hollywooda, drogového dealera,
který byl jedním z nejmladších, kdo se objevil na seznamu
hledaných osob FBI.
70 Kč
mládeži do 15let nepřístupný

MASKA JUNIOR
USA-více neplechy, více chaosu ... a více kouzel! Maska je
zpátky. Uplynulo deset let od všech zmatků v Edge City a Lokiho maska si znovu našla cestu do města. Tentokrát do rukou
Tima Averyho, kreslíře komiksů.
mluveno česky mládeži přístupný

6 Kč

BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA
ČR-Úsměvné vyprávění obtloustlého Kvida o tom, jak se narodil, krotil tatínka, zbožňoval maminku, zamiloval se a nakonec i počal dítě, v době kdy pojmy Československo a normalizace nebyly historiií.
mluveno česky mládeži přístupný

6 Kč

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

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

! pokladna je otevřena vždy půl hodiny před začátkem prvního představení až do ukončení posledního představení
! zakoupené vstupenky si ve vlastním zájmu zkontrolujte, nemůžeme je vyměňovat ani vracet vstupné
! pokud je u filmu uvedeno „mládeži nepřístupný“, je nutno prokázat věk hodnověrným dokladem
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PŘELOUČSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA
TERMÍNY ZÁPASŮ V PLAY-OFF
2. LIGA
sobota
neděle
sobota
neděle
1. LIGA
sobota
sobota
sobota

9. 2.
10. 2.
16. 2.
17. 2.

týmy 7. - 10. místo o čtvrtfinále
čtvrtfinále
semifinále
finále, o 3. místo

2. 2. čtvrtfinále
9. 2. semifinále
23. 2. finále, o 3. místo.
poté slavnostní vyhlášení výsledků na tradičním banketu, který se koná v KD Chvaletice - vstupenky k pro-

deji každé pondělí na pravidelných schůzích HC Jestřábi v Tipsport baru od 19:30 hodin, nebo přímo na
stadionu při zápasech přeloučské ligy - autobusová
doprava do Chvaletic a zpět zajištěna.

ZÁJEMCI O HOKEJBAL
Vedení HC Jestřábi zve mezi své řady kluky narozené r. 1991
a níže, kteří mají zájem hrát hokejbal.
Přihlaste se kdykoliv na stadionu každý víkend při právě
probíhající přeloučské lize.
Tréninky začnou od 19. února každé úterý a čtvrtek od 17 h.
- fáda -

FLORBAL V PŘELOUČI - INFORMACE
Po krátké vánoční přestávce odstartovalo druhou polovinu
sezóny jako první z florbalistů Přelouče družstvo starších žáků
Orla Přelouč. V nejvyšší soutěži své věkové kategorie, Lize starších žáků, zajíždělo do Dvora Králové k záchranářským bojům
s podobně ohroženými celky ze spodní poloviny tabulky:
Orel Přelouč - FbK Orlicko-Třebovsko 9:3 (2:0, 2:1, 5:2)
Po dobrém začátku sezóny, kdy jsme dokázali i některé zápasy vyhrát, přišla před Vánocemi na tým výsledková krize, která vyvrcholila prohrou s FbK Svitavy 3:13. O to důležitější byl
pro nás dobrý start do nového roku!
Od začátku zápasu jsme trpělivou snahou o kombinační
hru s důrazným napadáním protihráčů po ztrátě míčku, ve kterém vynikal zejména centr první lajny Martin Šetina, dostávali
soupeřův tým pod tlak a začali si vytvářet brankové příležitosti. Výsledkem bylo poměrně jasné vítězství nad soupeřem, kterého jsme v tabulce zatlačili pod sebe.
G+A:
2:02 Dan Ulm (asistence Honza Mencl) - 1:0,
8:33 Jarda Vanžura (Dan Ulm) - 2:0, 15:56 Michal Pleskot (Petr Boudyš) - 3:0, 21:32 Jarda Vanžura (Luboš
Machek) - 4:1, 24:16 Ríša Pulicar (Petr Boudyš) - 5:1,
26:50 David Verunáč (Ríša Pulicar) - 6:2, 32:49 Honza
Mencl - 7:3, 33:02 Dan Ulm - 8:3, 35:35 Honza Mencl
- 9:3.
Sestava: gólman - Josef Kumstýř; obrana - Michal Pleskot, Ríša Pulicar - Jakub Minařík, Honza Mencl,
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útoky - PéZa Boudyš, Martin Šetina, David Verunáč - Jarda
Vanžura, Dan Ulm, Luboš Machek - Martin Chyba.
Orel Přelouč - TJ Sokol Dvůr Králové n/L 2:6 (1:3, 1:2, 0:1)
Na začátku sezóny jsme tohoto soupeře porazili, ale hned
od úvodního hvizdu bylo jasné, že tentokrát proti nám nastoupilo jiné mužstvo, kde min. 7 hráčů bylo věkově těsně pod hranicí dorostenců. A začali s námi pěkně zhurta. Na první gól,
který jsme dostali už v 6. vteřině zápasu po naší nedůraznosti
před vlastní bránou (ta mimochodem způsobila 4 góly v naší
síti!) jsme ještě rychle zareagovali, ale v první třetině nás soupeř doslova přetlačil.
Je nutno kluky pochválit, že se tvrdě a důrazně hrajícímu
soupeři od 2. třetiny svojí hrou vyrovnali, ale bohužel, naše koncovka byla slabá. Rozdíl v poměru střel na bránu v posledních
2. třetinách 21:7 v náš prospěch vůbec neodpovídal ukazateli
skóre! Je zkrátka vidět, že nám chybí nácvik útočných činností ve velké hale, kdybychom pak přidali jednu přihrávku navíc
před ukvapenou střelou z dálky a bez dorážení, jak jsme naučení z tréninků na malém prostoru v Orlovně...
G+A:
4:31 David Verunáč (Michal Pleskot) - 1:1,
12:46 David Verunáč (Michal Pleskot) - 2:3.
Sestava: gólman - Josef Kumstýř; obrana - Michal Pleskot, Ríša Pulicar - Jakub Minařík, Honza Mencl,
útoky - PéZa Boudyš, Martin Šetina, David Verunáč - Jarda
Vanžura, Dan Ulm, Luboš Machek - Martin Chyba.
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Sport
Tabulka Ligy st. žáků po 14. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FBK Jičín
FTS Florbal Náchod
FbK Svitavy
FbK STRIX Hořice
F.B.C. Nové Město n/M
TJ Sokol Bodlinka Dobruška
Orel Přelouč

12
14
12
11
14
12
12

12
10
8
8
6
3
3

0
0
0
0
0
0
0

0
4
4
3
8
9
9

8. ZŠ Strž TJ Sokol D.Král.n/L
9. FbK Orlicko-Třebovsko
66:22
89:44
79:42
70:33
64:76
30:48
34:68

36
30
24
24
18
9
9

14 3 0 11
9 2 0 7

47:87
31:90

!

9
6

Na závěr bychom rádi poděkovali našim sponzorům, bez
kterých by nemohli naši žáci vyjíždět ke svým zápasům po
celém Pardubickém a Královéhradeckém kraji: skupina ČEZ
a.s., Stavební podnik Přelouč s.r.o, firma Josef Hejný a Město
Přelouč.
Mirek Kumstýř

Pod basketbalovými koši…
Většina družstev se s počátkem nového roku „přehoupla“
do druhé poloviny soutěží a toto je jejich umístění po odehrané první části:
Nejmladší minižáci - 1. místo (smíšený oblastní přebor)
Mladší minižáci - 5. místo (smíšený oblastní přebor)
Kadeti U 16 - 1. místo (krajský přebor)
Muži A - 2. místo (Východočeská liga)
Muži B - 8. místo (krajský přebor)
A tady jsou výsledky zápasů, které přispěly k výše uvedenému umístění (od 15. 11. do 15. 1.)
Nejmladší minižáci:
SŠB Pardubice - Sokol Přelouč 22 : 75 (7:36)
Dašek 22, Pitřík 13, Tomášek 12, Jirák 12, Žáčková 7, Roubová 4, Vokál 3, Válek 2
SŠB Pardubice - Sokol Přelouč 24 : 73 (16:42)
Dašek 25, Tomášek 11, Válek 10, Jirák 8, Pitřík 7, Vokál 6, Jedlička 3, Žáčková 4, Jirka 2, Roubová 2
Sokol Přelouč - BVK Holice 64 : 18 (29:8)
Roub 15, Jirák 12, Dašek 11, Pitřík 11, Válek 4, Vokál 3, Tomášek 2, Pacáková 2, Jirka 2, Luňák 2
Sokol Přelouč - BVK Holice 76 : 30 (46:10)
Roub 16, Vokál 15, Tomášek 14, Dašek 12, Jirák 4, Válek 3, Jedlička 2, Pacáková 2, Minář 2, Roubová 2
Sokol Přelouč - BK Pardubice 62 : 47 (31:22)
Roub 22, Dašek 16, Válek 6, Tomášek 6, Pitřík 5, Jirák 4, Roubová 3
Sokol Přelouč - BK Pardubice 58 : 56 (26:18)
Dašek 17, Roub 11, Tomášek 11, Vokál 8, Jirák 6, Válek 2, Luňák 2, Pitřík 1
Mladší minižáci:
Sokol Přelouč - Baskeuáci Josefov 62 : 34 (31:18)
Dašek 16, Hledík 8, Pacáková 7, Vosáhlo 5, Tomášek 4, Válek 2,
Minář 2, Jirák 2, Pitřík 2, Vokál 2,
Sokol Přelouč - Nová Paka 107 : 19 (51:9)
Hledík 22, Dašek 19, Vosáhlo 13, Pitřík 10, Roub 8, Vokál 8,
Kosina 6, Minář 6, Tomášek 5, Pacáková 4, Kubelka 2, Jirák 2,
Roubová 2
Svitavy - Sokol Přelouč 83 : 46 (39:18)
Hledík 10, Dašek 9, Tomášek 8, Pitřík 7, Vokál 4, Kubelka 2, Kosina 2, Roub 2, Vosáhlo 2
Choceň - Sokol Přelouč 84 : 21 (36:7)
Hledík 7, Dašek 6, Vosáhlo 6, Tomášek 2
Sokol Přelouč - TJ Jiskra Havlíčkův Brod 72 : 37 (35:13)
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Dašek 14, Vosáhlo 10, Tomášek 10, Minář 9, Pacáková 7, Pitřík 6, Hledík 6, Roub 4, Kosina 4, Vokál 2
Sokol Přelouč - SŠB Pardubice 73 : 33 (40:13)
Tomášek 18, Vosáhlo 17, Dašek 16, Roub 12, Vokál 3, Pacáková 2, Roubová 2, Žáčková 2, Holubová 1
Sokol Přelouč - BK Studánka Pardubice 70 : 63 (29:32)
Roub 19, Dašek 15, Vosáhlo 13, Tomášek 8, Vokál 5, Válek 4,
Pacáková 4, Žáčková 2
Sokol Hradec Králové - Sokol Přelouč 101 :24 (44:11)
Dašek 6, Tomášek 5, Jirák 4, Pitřík 4, Vokál 3, Vosáhlo 2
PP Hradec Králové - Sokol Přelouč 56 : 47 (22:28)
Dašek 15, Tomášek 9, Roub 8, Jirák 4, Vosáhlo 3, Válek 2, Vokál 2, Pacáková 2, Pitřík 2, Hledík 2
Kadeti U 16:
BK Synthesia Pardubice - Sokol Přelouč 59 : 57 (28:24)
Kmošek 16, Šandera 16, Bulušek 10, Dvořák 8, Dašek 7
BK Synthesia Pardubice - Sokol Přelouč 59 : 82 (28:40)
Kmošek 26, Dvořák 16, Bulušek 15, Dašek 6, Šebestián 6, Pacák V. 5, Blažek 4, Šandera 4
Sokol Přelouč - BVK Holice 71 62 (40:34)
Bulušek 19, Pacák L. 16, Šebestián 16,Kmošek 8, Suchánek 6,
Dvořák 2, Maček 2, Šindelář 2
Sokol Přelouč - BVK Holice 61 : 57 (33:26)
Kmošek 19, Bulušek 15, Dvořák 10, Šebestián 7, Suchánek 4,
Šindelář 4, Hývl 2
Muži A:
Sokol Přelouč - BVK Holice 79 : 66 (43:38)
Miřejovský 20, Priessnitz 13, Válek 13, Hruša 11, Konvalina 10,
Přemyslovský 10, Kubát 2
Sokol Přelouč - Tesla Pardubice 78 : 96 (43:54)
Konvalina 31, Miřejovský 28, Přemyslovský 14, Priessnitz 8, Hruša 5, Kautský 2
TJ Dvůr Králové - Sokol Přelouč 81 : 68 (44:37)
Sojka 18, Konvalina 13, Válek 12, Priessnitz 8, Miřejovský 7,
Král 6, Přemyslovský 4
SK Týniště n. Orlicí - Sokol Přelouč 65 : 83 (38:37)
Priessnitz 21, Konvalina 20, Miřejovský 17, Sojka 17, Roub 8
TJ Jiskra Hořice - Sokol Přelouč 87 : 98 (38:48)
Sojka 35, Konvalina 19, Král 11, Válek 10, Novák 9, Hruša 9,
Priessnitz 2, Kautský 2, Roub 1
TJ Jiskra Nový Bydžov - Sokol Přelouč 63 : 101 (23:53)
Sojka 30, Král 20, Konvalina 20, Miřejovský 13, Novák 9, Bulušek L. 7, Hruša 2
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Sokol Přelouč - SKB Česká Třebová 66 : 88 (33:46)
Sojka 20, Konvalina 14, Válek 10, Kautský 3, Přemyslovský 2,
Kubát 2, Miřejovský 2, Dvořák 2
Sokol Přelouč - TJ Svitavy 93 : 84 (47:44)
Konvalina 32, Sojka 26, Půlpán 10, Kubát 10, Přemyslovský 10,
Dašek J. 5
Muži B:
TJ Nové Město na Mor. - Sokol Přelouč 82 : 78 (42:37)
Konvalina 21, Král 15, Půlpán 13, Ždánský 12, Tužil V. 10, Kautský 3, Duda 2, Tužil P. 2
BK Gymnázium Žamberk - Sokol Přelouč 109 : 69 (51:31)
Tužil P. 23, Tužil V. 21, Kubát 19, Kautský 2, Půlpán 2, Pála 2
Sokol Přelouč - Tesla Pardubice 79 : 64 (43:29)
Konvalina 27, Kubát 13, Půlpán 10, Tužil P. 10, Ždánský 9, Tužil V. 5, Haas 2, Duda 2, Kautský 2
Sokol Přelouč - BK Pardubice 53 : 90 (25:53)

Kautský 11, Půlpán 10, Ždánský 9, Tužil V. 8, Konvalina 8, Haas 4,
Duda 3
Jiskra Heřmanův Městec - Sokol Přelouč 99 : 71 (49:32)
Tužil V. 19, Kubát 18, Král 18, Kautský 6, Hrdý 5, Haas 3, Půlpán 2
SKB Česká Třebová - Sokol Přelouč 69 : 64 (30:29)
Kubát 33, Tužil V. 12, Kautský 11, Pála 8
Jiskra Ústí n. Orlicí - Sokol Přelouč 106 : 72 (53:31)
Tužil V. 31, Král 19, Pála 11, Půlpán 4, Haas 3, Priessnitz V. 2,
Kautský 2
Sokol Přelouč - Botas Skuteč 78 : 90 (33:51)
Kubát 29, Tužil V. 18, Kautský 12, Pála 8, Dašek J. 5, Bulušek L. 4,
Haas 2
Sokol Přelouč - Sokol Pardubice 69 : 72 (32:33)
Konvalina 25, Kubát 17, Tužil V. 17, Bulušek L. 6, Dašek J. 4
Všem družstvům přejeme ve druhé, někde nadstavbové části hodně vstřelených košů!!!
D. Rambousková

POHÁR MLADÝCH NADĚJÍ
ZAVÍTAL NA PŘELOUČSKOU KUŽELNU
V sobotu 12. 1. byl na přeloučské kuželně odehrán jeden
z turnajů čtvrtého kola Poháru mladých nadějí. Zúčastnilo se
ho celkem 44 kuželkářů a kuželkářek ve věku 10-14 let. Ti bojovali ve čtyřech kategoriích o body, které je mohou posunout
do finále PMN. To se bude hrát 29. 3. 2008 v Olomouci.
V kategorii mladších žákyň si v konkurenci patnácti hráček
vedla nejlépe hráčka TJ LOKO Trutnov Dominika SVOBODOVÁ,
která si do celkového hodnocení připsala 14 bodů za výkon 218
poražených kuželek. Mezi mladšími žáky, kterých se v Přelou-

či představilo sedmnáct, se nejvíce dařilo Josefu GLOSOVI. Tomu
náleží 19 bodů za výkon 241 poražených kuželek. V konkurenci sedmi starších žákyň se v nejlepším světle předvedla Kristýna DEJDOVÁ ze Sokola Kolín - výkon 232 poražených kuželek a 17 bodů do celkového hodnocení. Nejméně hráčů se
představilo v kategorii starších žáků (pouhých 5). V této kategorii stačilo na vítězství Martinu CHMUROVI z Rychnova nad
Kněžnou 229 poražených kuželek. Do celkového hodnocení poháru získal za tento výkon cenných 16 bodů.
Další podrobnosti a kompletní výsledky všech čtyř souběžně hraných turnajů si můžete prohlédnout na oficiálních stránkách PMN na adrese http://pmn.czechian.net. Na webových stránkách našeho oddílu na adrese http://www.kuzelkyprelouc.wz.cz
si můžete prohlédnout několik fotek z této akce.
Závěrem tohoto příspěvku bych rád poděkoval všem členům
oddílu, kteří se podíleli na bezproblémovém průběhu celého turnaje a také městu Přelouč, které věnovalo upomínkové předměty pro každého účastníka.

Inzerce

V termínu 1. a 2. března se bude na přeloučské kuželně
hrát MISTROVSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE v kategoriích junioři a muži.
PřijPte povzbudit naše hráče v boji o postup na Mistrovství ČR.
(-pm-)
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