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UPOZORNÌNÍ

Upozoròujeme obèany, e dnem 14. èervna 2009
budou zrueny autobusové zastávky na Pertnýnském námìstí.
Od tohoto dne budou zastávky autobusù z novì otevøeného autobusového nádraí u nadjezdu.

Pøítí èíslo: Prázdninové èíslo Rotu vyjde v pátek 3. èervence 2009.
Uzávìrka pøítího èísla je 17. èervna 2009.
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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

RADA MĚSTA PŘELOUČE
Od vydání minulého čísla Roštu se
radní sešli celkem 4x. Na své 59. schůzi zasedali v sále Občanské záložny, aby
projednali ještě před zasedáním zastupitelstva majetkové převody, které následně postoupili k odhlasování zastupitelstvu. Zastupitelům také doporučili
schválit vzorové kupní smlouvy na byty
v č. p. 1455, 1456 a 1457 v Pardubické
ulici a navrhli použití výtěžku z výherních
hracích přístrojů na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné
občany města Přelouče. Všechny tyto návrhy byly zastupitelstvem města přijaty.
V pořadí 60. schůze rady města se
konala 27. dubna. Hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtových opatření rozpočtu města na rok 2009, kde
bylo nutné upravit částky na výstavbu
tělocvičny ZŠ Kladenská a u dokončovaného autobusového nádraží. Radní
odsouhlasili zapojení města do institutu „Veřejná služba“, která využívá zaměstnávání osob v hmotné nouzi. Tato služba tak vedle veřejně prospěšných prací,
krátkodobého zaměstnání a dobrovolnické služby také zachovává pracovní
dovednosti u nezaměstnaných občanů.
Na základě smlouvy lze zabezpečovat
práce ve prospěch obce. Jedná se o udržování čistoty veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče.
Dále radní schválili pronájem míst ke
stánkovému prodeji na písnících Lohenice - Mělice na letošní sezónu, která
začíná 6.června. Správcem je stejně jako v loňském roce Miloš Vojtíšek.
Na dalším zasedání rady, které se konalo 11. května, seznámil tajemník radní s novelou zákona o střetu zájmů a jeho aplikaci na podmínky města Přelouče.
Poté se radní zabývali problematikou výstavby dětských hřiša. Komise pro rozvoj
města doporučila z hlediska dostupnosti
pro maminky s dětmi vybudovat 4 - 6 hřiša
namísto jednoho centrálního, které bylo
zamýšleno v lokalitě mezi starou benzinovou pumpou a rybníčkem.
Bez připomínek byly také odsouhlaseny sportovní a kulturní akce na písnících v době letních prázdnin. Vedoucí
odboru správy majetku a infrastruktury
předložil radě ke schválení smlouvy o dílo na rekonstrukci topného kanálu mezi
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domy č. p. 1414 a 1516 a na provedení
stavebních prací na fotbalovém stadionu,
kde se jedná o úpravu schodů a vchodu na tribunu. Na jednání rady byla doručena žádost ředitele ZŠ Smetanova
Mgr. Jelínka o vypracování projektové
dokumentace na celkovou rekonstrukci školní jídelny. Firma SUDOP Pardubice koncem minulého roku vypracovala
„posudek poruch objektu“, na základě
kterého by měla být provedena celková
rekonstrukce budovy. Radní se jednohlasně usnesli, že je potřeba do městského rozpočtu navrhnout finanční částku
na zadání projektové dokumentace pro
celkovou opravu budovy. Dále radní
předjednali a doporučili zastupitelstvu
ke schválení návrh obecně závazné vy-

hlášky o místních poplatcích (ze psů, za
užívání veřejného prostranství a za výherní hrací přístroje) a vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty
veřejných prostranství. Na závěr rada
města uložila starostce požádat Policii
ČR - služebnu Přelouč o pomoc při zvýšené kontrole dodržování povolené rychlosti vozidel na pozemních komunikacích
na katastru města.
Na 62. schůzi se radní sešli 18. května, kde projednali a doporučili zastupitelům města schválit:
- rozpočtové opatření III rozpočtu města
pro rok 2009
- zapracovat do realizačního projektu
Pernštýnského a Václavského náměstí v místě staré benzinové pumpy malý
vodní prvek

!

- vyhlásit záměr na prodej lesních pozemků s lesními porosty podle znaleckého
posudku ve výsledné ceně 7,5 mil. Kč
a další pak dle znaleckého posudku
v celkové výši následné ceny 15 mil. Kč
formou dražby.
Radní také vzali na vědomí, že bylo
předáno Osvědčení o nástupu do funkce
člena zastupitelstva města Vlastě Havránkové, které vznikl mandát po rezignaci
Jana Chyby, Josefa Písaře a Heleny Pražákové a to dnem 14. května 2009.
Starostka města seznámila přítomné s obsahem dopisu hejtmana Pardubického kraje o zapojení města do Státního integračního programu v oblasti
zajištění bydlení pro azylanty. V letošním roce se jedná o řešení bytové situace dvanácti občanů. Radní zkonstatovali, že za požadovaných podmínek není
město ochotno participovat na zajištění bydlení pro azylanty.
Stavbou nového autobusového nádraží se zkvalitní podmínky pro cestující veřejnost. Projekt byl realizován s poskytnutím dotace z prostředků EU, které
musí projít úspěšnou kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti.
Mezi kritérii je plnění indikátorů, v případě autobusového nádraží je monitorovacím indikátorem stanoveno jedno
nově vytvořené pracovní místo. Radní se
zabývali obsahem pracovní náplně nově vzniklého pracovního místa. Budoucí
„správce“ by měl kontrolovat stav budovy a zařízení, zajišaovat úklid venkovních ploch a vnitřních prostor, kontrolovat placení za použití WC, informovat
o případných poruchách a pod.
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AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
V našem městě do dnešní doby neexistovalo autobusové
nádraží.
Několik let bylo provizorním řešením umístění autobusů
v historické části města na Pernštýnském náměstí, čímž se
stalo dopravně velmi nebezpečným.

Výstavba nového autobusového nádraží byla zahájena
1. července 2008 a dokončena po necelém roce. Nádraží je
řešeno jako bezbariérové s možností pohybu zrakově postižených osob. Areál zahrnuje 8 nástupních míst, 4 odstavné plochy,
výstupní místo, výpravní budovu včetně čekárny pro 25 osob,
technické a hygienické zázemí. Pro veřejnost je zřízeno 12 parkovacích míst pro osobní automobily, z toho je 2x5 parkovacích
míst navrženo pro stání kolmé a 2 místa pro invalidy. Nástupní místa jsou vybavena 8 samostatnými zastávkovými přístřešky, informačními tabulemi, označníky a městským mobiliářem
(parkové lavičky, odpadkové koše, uzamykatelné stojany na
kola, osvětlené vitríny atd.). Jsou zde zřízeny nové inženýrské
sítě, v ulici Sportovní nově vystavěny chodníky a upraveny komunikace. Konečnou tečkou výstavby jsou vegetační úpravy
v celém prostranství. Celková plocha zastavěného území je
6820 m2.
Zhotovitelem je společnost M-SILNICE a. s., Hradec Králové
a projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu pro regionální rozvoj.
Celkové plánované výdaje projektu byly vyčísleny na zhruba
24 mil. Kč, dotace poskytnutá na tento projekt činí 18,7 mil. Kč.
Od 14. června bude autobusové nádraží plně sloužit cestující
veřejnosti a autobusovým dopravcům.

Prostorné náměstí nezatížené automobilní dopravou pamatují už jen ti dříve narození. Za II. sv. války podle slov pamět-
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níků jezdil první autobusový spoj Přelouč-Rohovládova Bělá,
od prosince 1949 využívali cestující autobusovou dopravu na
trase Přelouč-Chlumec nad Cidlinou.

Nelehká je úloha řidičů autobusů na Pernštýnském náměstí. Nepřehledné situace musí často řešit strážníci Městské
policie.

Stanoviště autobusů bylo dlouhá léta v dopravním podniku ČSAD. V roce 2000 se jeho brána však nadobro uzavřela.

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

V současné době je stanoviště autobusů a zázemí pro jejich řidiče v prostorách firmy Excalibur.

!
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany,
že dnem 14. června 2009 budou zrušeny
autobusové zastávky
na Pernštýnském náměstí.
Od tohoto dne budou zastávky autobusů
přemístěny na nově otevřené
autobusové nádraží u železničního nadjezdu.

Muži jsou v převaze
Přelouč má 9 161. Věkový průměr 4 612 mužů činí 40,62 let,
ženy v počtu 4 549 tvoří průměr 43,32 let. V současné době
žije na území našeho města 399 cizinců, kde má jasnou převahu mužská populace. Věkový průměr 275 mužů s cizí státní
příslušností je 33,66 let a 33,38 let je průměr 124 žen.
Nejmladší místní částí je Štěpánov s průměrem 38,96 let,
naopak nejvyšší věkový průměr je obyvatel Tupes - 45,85 let.
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Tentokrát na téma
městský park
Městský park v loňském roce doznal změn jen pokud se týče výsadby zeleně. Jaké jsou zamýšleny další kroky jsme se zeptali Mgr. Jiřího Rejla, vedoucího odboru životního prostředí, který do své funkce nastoupil v září 2008 a městský park „zdědil“.
Plánujete v dohledné době další úpravy parku, tak jak jsou
zahrnuty v projektové dokumentaci?
V současné době se zpracovává projektová dokumentace
dětského hřiště pod parkem a také dokumentace na stavbu
altánu, který by měl zdobit prostranství za školou.Velkým problémem je současný stav cest v parku, takže se zároveň zpracovává i dokumentace na jejich rekonstrukci. Zpracován je
již návrh na opláštění trafostanice. To vše se ale samozřejmě
uskuteční až po odsouhlasení příslušnými orgány města.

Platit můžete v hotovosti na pokladně MěÚ !v přízemí dveře č. 3!, převodem na účet 190001425561/0100 nebo poštovní poukázkou. Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka.
Pokladní hodiny:
Po, St
8.00 - 12.00
13.00 - 16.30 hod.
Út, Čt
9.00 - 11.00
12.00 - 13.30 hod.
Pá
9.00 - 11.00
12.00 - 13.00 hod.

Bývalá kasárna
a autopark patří městu
Od roku 2003 čekalo město na bezúplatný převod vojenského majetku. Dočkalo se. Podpisem protokolu o bezúplatném
převodu získalo bývalá kasárna, autopark, jednu z budov firmy Excalibur, budovu provozovny firmy BISS, vojenské byty ve
Veverkově ulici a ragbyové hřiště.

Bude park obohacen ještě o další zeleň?
V loňském roce byla provedena obnova zeleně tak, jak se
plánovalo. Dotace, kterou město na tuto akci obdrželo byla
zcela vyčerpána.V současné době v těchto místech neplánujeme obnovu ani výsadbu další zeleně. Samozřejmě, že situace může být jiná v případě vichřice a jiných živelných pohrom,
ale to raději nepřivolávejme.
Parky jsou vyhledávaným místem k odpočinku a to nejen
pro seniory a maminky s dětmi, jsou jakousi pojistkou relativního klidu. Dojde k nějakým úpravám i v ostatních parčících v našem městě.
Rádi bychom v letošním roce provedli v parku u sokolovny
částečnou obnovu zeleně, nachází se zde množství zanedbaných a neudržovaných keřů, je třeba doplnit lavičky, upravit
cesty, které plánujeme rozšířit o dvě další spojky.

NEZAPOMEŇTE UHRADIT
POPLATKY DO KONCE ČERVNA
Poplatky za svoz komunálního odpadu a za vašeho čtyřnohého přítele zůstávají i v letošním roce stejné.
To znamená, že poplatek za svoz komunálního odpadu
činí 492 Kč/osoba. Od poplatku jsou osvobozeny děti, které se
narodily v tomto kalendářním roce.
Roční poplatek za psa činí:
1. za prvního psa
v rodinném domku v obvodu města
120,- Kč
v ostatních domech v obvodu města
1 000,- Kč
v místních částech města
60,- Kč
2. za druhého a každého dalšího psa
v rodinném domku v obvodu města
180,- Kč
v ostatních domech v obvodu města
1 500,- Kč
v místních částech města
90,- Kč
Pokud výše uvedená částka (stanovena vyhláškou)
nebude uhrazena do konce června 2009, bude poplatek
o 50 % vyšší.
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Starostka města a ředitel sekce správy majetku
Ministerstva obrany při slavnostním podpisu
protokolu o převodu vojenského majetku

Od září budou mít
svoji tělocvičnu
„Měla by se nejdřív dokončit hala a potom upravovat okolí“, ozývají se hlasy nedočkavých přeloučských sportovců. Jenže přilehlé chodníky a plochy určené pro parkování aut v ulici
Za Fontánou a ul. Foersterově jsou také součástí stavby. A tak
nezbývá než věřit,
že dodavatelská
firma dostojí svým
slibům a počátkem
nového školního
roku bude pro
sportovní nadšence a děti Základní
školy sportovní hala otevřena.

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace

Trh práce
na Přeloučsku
Na ÚP v Přelouči bylo k 30. 4. 2009 evidováno celkem
1 001 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti v měsíci dubnu tedy činila v této oblasti 7,08 %. K obcím
s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu
např. Tetov 28,33 %, Holotín 25 %, Vápno 21,05 %, Poběžovice
17,07 %, Sovolusky 16,42 %, Hlavečník 14,55 %, Semín 12,5 %,
Zdechovice 12,46 %.
Dále uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice 6,42 %,
Choltice 8,02 %, Břehy 7,05 %. V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 6,29 %.
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti 4,96 % s celkovým počtem 5024 evidovaných uchazečů. Pro
srovnání regiony: Pardubicko 5,66 %, Holicko 5,45 % a Přeloučsko 7,08 %.
Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 30. 4. 2009 celkem 1066 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 4,7 uchazeče. Na
Přeloučsku bylo k 30. 4. 2009 hlášeno na ÚP celkem 374 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem 2,7 uchazeče.
Michaela Hývlová
vedoucí pobočky

!

Poslání Linky důvěry
Ústí nad Orlicí
Jsou chvíle, kdy si člověk neví rady, potřebuje poradit nebo pomoci.
Nemá se na koho obrátit, ocitne se
sám nebo své blízké a kamarády nechce svými problémy obtěžovat. V takových situacích nám můžete zavolat
na linku důvěry Ústí nad Orlicí na telefonní číslo: 465 52 42 52.
Linka důvěry Ústí nad Orlicí poskytuje v nepřetržitém provozu telefonickou krizovou pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké
nebo jinak obtížné situaci a nemohou nebo nejsou schopni
tuto situaci řešit vlastními silami. Pracovník linky důvěry poskytuje pomoc v hledání řešení pro klienta, podává kontakt
na další organizace či odborníky, někdy jenom naslouchá, snaží se pochopit, zklidnit a podpořit klienta v nalezeném řešení
daného problému. Tato služba je anonymní, za cenu vašeho
telefonního tarifu a pracovníci linky důvěry zachovávají naprostou mlčenlivost.
Více informací naleznete na www. linkaduveryuo.cz
Mgr. Lucie Motlová
vedoucí Linky důvěry
Ústí nad Orlicí

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

Policisté v nové budově
Reforma policie, která právě probíhá, je za několik posledních let největší změnou v novodobé historii policie. Jeden z deseti pilířů reformy je i projekt P1000, který je zaměřen zejména
na modernizaci služeben, zavádění nových technologií, vzdělávací programy apod.
V rámci tohoto projektu proběhla rekonstrukce a obnova
celé budovy Obvodního oddělení policie v našem městě. Hlavními cíli projektu bylo, aby se zde lidé cítili bezpečně a příjemně a také zlepšení pracovního prostředí.

Zástupci poděkovali starostce
města Přelouče za dar
v podobě dvou počítačů,
které město policii věnovalo
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Nově zrekonstruovaná
budova je opatřena
bezbariérovým přístupem
pro tělesně postižené
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
NĚKTERÉ ZAJÍMAVÉ UDÁLOSTI Z NAŠÍ PRÁCE:
Vážení čtenáři,
po slíbených měřeních rychlosti mě opravdu nemile přeFYZICKÉ NAPADENÍ ŽENY...
kvapilo, kolik řidičů nevěnuje pozornost dopravnímu značení.
Na tísňovou linku 156 jsme přijali oznámení, že na ubytovVelké množství řidičů překračuje nejvyšší dovolenou rychlost
ně v ulici B. Němcové dochází k fyzickému napadání ženy.
i v označených úsecích.
Ihned byla na místo vyslána hlídka. V jednom z bytů se naBěhem jedné hodiny bylo při prvním měření zastaveno a za
cházel muž, který křičel na ženu. Také byt nesl
přestupek řešeno celkem 6 řidičů! Nejčastěji
zcela zjevně stopy boje. Rozházený nábytek,
naměřeno 70 km/h.
chomáče vlasů a stopy krve... Muž byl hlídkou
Absence strážníků na silnicích vynucená
MÌSTSKÁ
uklidněn a vyzván k prokázání totožnosti. Ješpatnou legislativou se projevila jak ve statisPOLICIE
likož žena i muž byli zraněni, byla také přivotikách z měřičů rychlosti, tak v počtu dopravlána lékařská pomoc. Žena byla převezena do
ních nehod a zejména v jejich tragických nánemocnice a muž na „záchytku“.
sledcích.

ØE

P

Aa preventivně nebo represivně se s hlídkou MP budete proto v následujících dnech
střetávat na silnicích velmi často. Není jiná
možnost, jak zpomalit „piráty silnic“, kteří ohrožují zdraví a životy všech účastníků
silničního provozu.

CYKLISTA POD VLIVEM...
Telefonicky jsme byli upozorněni, že před
restaurací Záložna se válí opilec. Skutečně zde
hlídka nalezla jistého muže, který měl vážné
problémy se svojí motorikou a „nezvladatelně divokým“ kolem. Kolo bylo převezeno na
služebnu MP a pán byl odeslán k domovu.
Za veřejné pohoršení bude odměněn až po vystřízlivění.

LOUÈ

ZAPÁCHAJÍCÍ ULICE HRADECKÁ...
Kvůli nesnesitelnému zápachu nám volala obyvatelka
z Hradecké ulice. Neznámý zápach jí nedovoluje větrat a také
nám sdělila, že to není poprvé. Vzhledem k tomu, že jde o opakovanou věc, zvažuje podání trestního oznámení. Na místě
byl opravdu velmi těžko popsatelný zápach, kterého si jistě
povšimla i spousta dalších kolemjdoucích spoluobčanů.
Ohnisko tohoto „smradu“ bylo v místech průjezdu pod barem Rio.
Na místě nebylo zjištěno, zda sem někdo vylil nějakou látku úmyslně nebo zda jde o zápach z odpadu.
Dnes je již jasné, že šlo o schválnost a věc řeší policie ČR.
ZPOŽDĚNÍ VLAKU NĚCO STOJÍ...
Volala výpravčí ČD z nádraží, že mají ve vlaku opilé pasažéry, kteří nemají platnou jízdenku. Událost byla na místě vyřešena a po obou osobách bude vymáhána náhrada škody
kvůli zpoždění vlaku jejich vinou.
NOČNÍ KLID...
Telefonoval nám obyvatel sídliště, který si stěžoval na hluk
z nově otevřené restaurace Palma. Hlídka MP na místě projednala věc s odpovědnou osobou a vyřešila toto jednání domluvou. Produkce byla přesunuta dovnitř a ztišena. Po chvíli volal
tento pán znovu a poděkoval za vyřešení problému.
OPILÝ HRUBIÁN...
Od více občanů jsme přijali oznámení, že je obtěžuje a je
na ně vulgární muž, který je patrně i opilý. Díky podrobnému
popisu od občanů a za pomoci kamerového systému ho hlídka rychle dohledala a jeho chování s ním na místě vyřešila.
POŘÁDEK V GARÁŽÍCH...
Díky včasnému oznámení a rychlému příjezdu hlídky byli
v garážích v ul. Kladenská přichyceni mladíci, kteří zde tropili výtržnosti.
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Toto místo je často středem pozornosti „sprejerů“ a zdi jsou
zde stále více těmito rádoby umělci počmárány. Pokud nás
ihned informujete o přítomnosti těchto lidí, bude možné je
zde přichytit a zamezit ničení zdí a vrat garáží.

příjezdu hlídky MP přelezla přes zábradlí a řekla, že skočí. Po
rozhovoru s lékařem si naštěstí toto odhodlání rozmyslela a vrátila se na chodník. Byla odvezena do zdravotnického zařízení,
kde jí lékaři poskytnou potřebnou pomoc.

NEPŘÍJEMNOST NA NADJEZDU...
Záchranná služba nám oznámila, že vyjíždí k nahlášené
sebevraždě na nadjezdu. Nacházela se zde slečna, která byla
ve špatném psychickém stavu. Z minulosti je hlídce MP již známa, neboa se již několikrát o podobné jednání pokusila. Při

Připomínám ještě kontakty na městskou policii
Telefonní čísla: tísňová linka 156 (ne z mobilních telefonů)
tel.: 466 959 660, fax: 466 094 104, mobil. tel.: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz
Bc. Martin Karabec, velitel MP Přelouč

Přírodní rezervace Na Hradech
Přírodní rezervace Na Hradech byla vyhlášena v roce 1956
na ploše 9,52 ha. PR je rybník Švihov a les nad rybníkem na
severovýchodním okraji Žáravice. PR je tvořena dvěma rozdílnými biotopy. Původním důvodem ochrany byla populace kotvice plovoucí (Trapa natans) v rybníce Švihov, která již vyhynula.
Lesní porost na opukovém podloží v prudkém svahu nad rybníkem s vysokým podílem buku lesního a s bohatým bylinným
podrostem, je důležitým biocentrem v téměř bezlesé krajině.
Levý svah údolí Sopřečského potoka je tvořen svrchnokřídovými vápnitými jílovci až slínovci řezenského souvrství (coniak). Ty jsou tence rozpadavé a tvoří svahové sutě. Svah je
členěn několika erozními rýhami. Vyšší část svahu pokrývají
sprašové hlíny mladopleistocenního stáří. Údolní niva s rybní-

kem Švihov je vyplněna holocenními hlinitopísčitými naplaveninami. Půdní pokryv tvoří pararendzina pseudoglejová s hnědozemí typickou, okolo rybníka pak glej typický.
Rezervace byla původně zřízená na ochranu kotvice plovoucí (Trapa natans) v rybníce Švihov, kde však tato rostlina
zcela vyhynula v roce 1963 po vyhrnutí rybníka. V současné
době je centrem rezervace a předmětem ochrany lesní porost
na svazích nad rybníkem, kde převládá buk lesní. V bylinném
patře rostě jarmanka větší (Astrantia major), okrotice bílá (Cephlanthera damasonium), kyčelnice cibulkonosá (Dentaria bulbifera), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum), hruštička mešní (Pyrola minor)
kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum) a další. V mokřině pod hrází rybníka a v okolí bezpečnostního přepadu roste na jediné známé lokalitě na Přeloučsku vzácná přeslička
největší (Equisetum telmateia).
V lesním porostu hnízdí např. strakapoud velký (Dendrocopos major), brhlík lesní (Sitta europaea), pěnkava obecná
(Fringilla coelebs) atd. V olšině nad rybníkem byl odchycen na
Pardubicku vzácný hrabošík podzemní (Pitymys subterraneus).
Lesní porosty tvoří především buk, habr a dub. Jsou oslabeny imisemi, jedním z důsledků je napadení dubů tracheomykózou. Prořezávky a probírky v podrostu umožňují rozvoj
listnatých dřevin. Hospodaření na rybníce není omezováno.
K sepsání tohoto příspěvku bylo použito následující publikace: FALTYSOVÁ H., BÁRTA F. a kol., 2002: Pardubicko. In: MACKOVČIN P. a SEDLÁČEK M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek
IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno.

Zadní část rybníka Švihov

Inzerce

Porost přesličky obrovské

6 / 2009
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Děkujeme Nadaci ČEZ
„Rychleji by to nešlo? Te~ vypadl internet. Mně to
ještě nenabíhá!“ To jsou slova žáků, kteří se učí informatiku v budově č. 50. Počítače jsou tu ještě z projektu Indoš. V červnu v roce 2008 vznikl nápad vypracovat projekt Nová učebna ICT v celkové hodnotě
347 000 Kč. Interaktivní tabule, dataprojektor, vizualizér, 20 nových počítačů. S napětím jsme očekávali, jak
to dopadne. V dubnu 2009 přišla velká obálka a v ní
smlouvy k podepsání. Za krátký čas i finanční prostředky na účet. Hurá, hurá! To je prima.
Technika je objednána, brzy přijde ten krásný okamžik změny. Ze sponzorských darů přeloučských podnikatelů kupujeme výukové programy a učitelé se také stále vzdělávají.
Mnohokrát děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli.
-ved-

Etiketa
Na základní škole v Přelouči, konala se přednáška
pro nejmladší,
etiketa na programu - máme z toho těžkou hlavu.
Přišla paní s mikrofonem a hned na nás milým tónem,
zeptala se: „Zlobíte?“ My jsme s chutí odvětili: „Nezlobíme,
te~ka ne.“
Naše paní učitelka mírně hlavou kroutila,
tahle lež, leč sice malá, nejspíš ji zarmoutila.
Šesté třídy pohromadě - kluci, holky proti sobě
snažili se ukázat, jak se správně zachovat.
Při přednášce paní milá do her nás hned nahnala,
naše třída jindy krotká, jako zvěř se chovala.

k dispozici ve třech barvách) a která by se nedala mazat (opět speciální) houbou.
Nové formy výuky s pomocí „kouzelné“ interaktivní
tabule, která zprostředkovává obraz i zvuk (včetně animací) a zároveň poskytuje okamžitou zpětnou vazbu,
děti seznamují zcela nenásilně s obsluhováním výpočetní techniky (řada programů má zcela jednoduché
„intuitivní“ ovládání). Současně zpestřují možnosti podání učiva a zpříjemňují hodiny nejen žákům, ale i učitelům.
Naše škola je vybavena zatím jedinou interaktivní tabulí umístěnou v hlavní budově, kterou doplňuje sada učebních programů k různým předmětům prvního
i druhého stupně (např. Diktáty s piráty, Zábavná čeština v ZOO, Alík, Matematika pro 1.-4. roč., Dobrodružná angličtina, Němčina pro školáky, ....). Postupně se
dokupují podle finančních možností další CD-ROMy
a do budoucna chystáme zakoupení „kouzelné tabule“ i pro naši druhou budovu. Velmi uvítáme všechny
ochotné sponzory z řad rodičů, bývalých žáků a dalších občanů, kterým není lhostejná kvalita vzdělávání
mladé generace.
P.S. A pokud vám dosud není jasné, kdo že je to ten Alík,
tak jde o kresleného pejska, který v jednom z programů funguje jako průvodce nejmenších žáků po světě
písmenek.
MUDr. H. Hýžová

Pracovna výtvarné výchovy
Díváme-li se z náměstí na novou budovu základní
školy, není možné, abychom si nevšimli oválného okna,
které ji obzvláštňuje. Vede do pracovny výtvarné výcho-

Co se nemá, zábavné je, žvýkat, krkat, hulákat,
v tlupě děláme, co můžem, chceme zájem přilákat.
Madam ani s mikrofonem situaci nezvládá,
pokřikuje, ostrým tónem k pořádku nás nabádá.
Trochu jsme se naučili, jak se chovat ve škole,
zdravit všechny učitele, dávat pozor soustavně.
Když nám kluci dveře drží, nemlátí nás taškama,
nutí nás to líp se chovat také mezi holkama.
Poznali jsme také barvy, které nám snad pomohou,
jak se správně obléknout, cíle snáze dosáhnout.
Snad se všichni zamyslíme, jak se můžeme lepší stát,
aa se nemusíme stydět, s přáteli se chceme smát.
Tereza Kohoutková, 6. B

Kouzelná tabule
Možná jste od malých dětí opouštějících odpoledne naši školní budovu vyslechli věty typu: „Dnes jsme
si hráli s kouzelnou tabulí,“ nebo nadšený výkřik, „My
se máme, my jdeme zítra na Alíka!“
A možná vám dosud vrtá hlavou, o čem že to vlastně byla řeč.
S tím, jak do našich životů v poslední době vtrhly závratnou rychlostí nové informační technologie, se začaly projevovat pozitivní změny i v prostoru školních
škamen. Bohužel ne tak rychle, jak bychom si všichni jistě přáli - učitelé, rodiče i děti, protože školství je
značně limitováno finančními možnostmi, ale přece
jen se (po zcela nezbytném vybavení učeben informatiky počítači a internetem) objevují první vlaštovky. Jednou z nich, která přistála (zásluhou sponzorů z řad
rodičů, příspěvků za sběr papíru apod.) i v naší škole,
je interaktivní tabule. A o co tedy jde?
Zdánlivě obyčejná tabule (připomínající ty bílé magnetické plochy, na které lze psát fixy) slouží jako projekční plátno, na které je promítán obraz z monitoru
připojeného počítače (tj. co vidí učitel na monitoru, vidí současně žáci na tabuli). Zároveň ale funguje i jako dotyková obrazovka - má schopnost přenášet dotykové impulsy z pracovní plochy zpětně do počítače
(tj. žák kontaktem s tabulí způsobí stejnou akci, jakou
by způsobil uživatel počítače pomocí kontaktu s myší nebo klávesnicí). Ve spojení s výukovými programy
je tak žák vtažen do učebního procesu hravou a pro
dnešní děti velmi přitažlivou formou.
A co by to bylo za tabuli, na kterou by se zároveň nedalo psát (speciální elektronicky ovládanou „tužkou“,
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Budou opatrnější v dnešní husté a rychlé silniční dopravě?
Mgr. V. Šorfová

Sportovní tradice ve ŠD
na Masarykově náměstí
Již pošesté vyzvali chlapci z florbalového kroužku
k měření sil děti ze ŠD Smetanova. Letos sportovnímu
utkání předcházely dva přátelské zápasy v dubnu, aby
se soupeři vzájemně seznámili. K prvnímu zápasu „naostro“ jsme se sešli 13. 5. Všichni sportovci byli nabiti
energií, nechyběli ani fandové, děti z ostatních oddělení družin, kteří své kamarády povzbuzovali. První gól
padl až po 27 minutách hry do branky našich hostů.
Střelec gólu Honza Farkaš po chvíli dostal míček do
branky soupeře ještě jednou. A potom se s brankami
tzv. roztrhl pytel. Během patnácti minut za zády našeho gólmana skončil malý dírkovaný míček hned třikrát. Prohrávali jsme, a tak se chlapci pustili do boje
s ještě větším nasazením. Vyrovnávací branku vstřelil
nejlepší střelec zápasu Honza Farkaš. Do konce zápasu se nepodařilo stav 3:3 změnit ani jednomu týmu.
První zápas skončil remízou a všichni sportovci z obou
družin se těší na 20.5., kdy ve druhém, rozhodujícím
zápase určitě soupeře porazí. Za své výkony si všichni zasloužili odměnu. Osvěžující polárkový dort všem
moc chutnal a byl krásnou tečkou po příjemně prožitém sportovním odpoledni.
J. Prokopcová Kasalová

Vítězství v malé kopané!
vy. Pokud do ní vstoupíme, uvítá nás vůně barev. Je vybavena sklápěcími stolky, malířským stojanem, větším
množstvím umyvadel, televizí, videem. Výtvarné práce
žáků na nástěnkách, stěnách i poličkách připomínají
malou galerii.
Mgr. J. Millerová

Byli jsme v knihovně
My učitelé se snažíme ve škole probouzet u dětí
zájem o knihy a potřebu si doma alespoň na chvilku
denně číst. Děláme to nejen při vyučování, ale i formou
návštěv knihovny, kde se žáci mají možnost blíže seznámit s knížkami.
A tak žáci ze 3. B Masarykovo náměstí v úterý
12. května 2009 navštívili Městskou knihovnu v Přelouči. V hezky upraveném dětském oddělení knihovny
nás mile přivítala knihovnice paní Havlová. Měla pro
děti připravený pěkný program. Seznámila žáky např.
s provozem knihovny, pověděla jim, že knihy se rozdělují podle věku čtenářů, podle žánru a odbornosti. Besedu zpestřovala ukázkami z knih a děti si samy mohly zkusit knížky zařadit na to správné místo.
Na závěr byla pro děti připravená soutěž ve skupinkách ve vyhledávání knih. Všichni soutěžící byli úspěšní a dostali sladkou odměnu.
Děkujeme paní Hývlové za vzorně připravený program a umožnění prohlídky městské knihovny. Věřím,
že návštěva knihovny byla pro žáky přínosem a knihovna na oplátku získá nové malé čtenáře.
Mgr. D. Cyroňová

Zkouška
Pod bedlivým dohledem policisty si žáci čtvrtých tříd
vyzkoušeli jízdu desetiletých cyklistů na silnici s dopravními značkami, semafory, přechody pro chodce i kruhovým objezdem.
Trénovat si dopravní značky a předpisy ve třídě je
skutečně jiné než jejich znalosti používat v praxi.
Sami žáci byli překvapeni, kolik dokážou udělat chyb,
na které byli upozorněni. K tomuto závěru došli na dopravním hřišti v Pardubicích.

Po výhře v okrskovém kole v malé kopané se zúčastnili naši chlapci kola okresního, které proběhlo v rámci XV. olympiády AŠSK okresu Pardubice.
V základní skupině nejprve rozdrtili soupeře ze ZŠ Závodu Míru 5:0, poté chlapce ze ZŠ Staňkova 4:0 a nakonec zvítězili nad žáky z Dašic 4:3, čímž si zajistili
jasný postup do finále turnaje.
V něm se střetli s favorizovaným týmem ze ZŠ Polabiny III, za které nastoupilo i několik ligových hráčů
z Pardubic. Naši borci se však svého soupeře nezalekli a ujali se po přesné hlavičce J. Pleskota vedení 1:0.
Pardubáci však stihli ještě do poločasu vyrovnat a po
změně stran si vytvořili jednobrankový náskok. D. Hajn
však šaastnou střelou s tečí těsně před koncem zápasu
srovnal skóre a rozhodnout se muselo až v penaltách.
V první sérii D. Hajn svoji střelu bezpečně proměnil a J. Černík ránu soupeře zlikvidoval. Poté J. Pleskot
vymetl pavučinu pardubické branky a náš brankář vytáhl další vynikající zákrok a ukončil tak celé finále!
O historicky první vítězství v malé kopané na olympiádě se zasloužili: J. Černík, D. Hajn, L. Votápek, J. Pleskot, J. Vojáček, J. Svoboda, P. Boháč, P. Šanda, J. Pokorný a J. Linhart. Hoši děkujeme!
Bc. M. Bulušek

Jupiáda
aneb veselá hudební škola…
to je název multimediální show, kterou měli možnost
navštívit žáci 1. a 2. stupně naší školy. Tato podívaná
byla spojením hudby, herectví, výtvarného umění, filmové animace a počítačové grafiky, přičemž vyjadřovacím prostředkem byla hudba různorodého žánru. Důležitým aspektem celého koncertu byl nejen interaktivní
prvek, ale i obsahová stránka, která klade důraz na
vzdělání, etiku, ekologii, mezilidské vztahy, cestování
a podobně. Děti se do určité míry staly spoluinterprety programu svým vystoupením na jevišti, za což byly
odměněny barevnými tričky. Přestože Jupiáda byla určena i žákům 2. stupně, nejvíce potěšila ty nejmenší.
Mgr. L. Podlasová
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Základní škola
Smetanova ul.
50 let školy

Právě končící školní rok je pro naši školu významnější než je to obvyklé, je jubilejní - padesátý.
1. září 1959 byla „nová škola“ (jak je
běžně v Přelouči označována) slavnostně
otevřena. Letos tomu tedy bude 50 let. Jsou
školy, které si připomínají 100 i více let své
existence. Ale i těch 50 let je v životě člověka hodně. Vždya v těchto letech opouští
školu už třetí generace. Dosud prošlo školou asi 4500 žáků a působilo zde hodně
přes stovku pedagogů. Prvních sedm let
fungovala škola pod jednou správou společně se střední všeobecně vzdělávací školou. V roce 1966 došlo k delimitaci a od
školního roku 1966/67 působí základní (dříve základní devítiletá) škola samostatně,
bya dodnes částečně „pod jednou střechou“
se současným gymnáziem.
Letošní výročí si současní zaměstnanci
školy připomenou ve středu 18. června na
vzpomínkovém setkání v sále Občanské
záložny.
Mgr. František Jelínek
ředitel školy

Naděje pro Indii
to byl název výukového projektu pro žáky
II. stupně. Již v březnovém čísle Roštu jsme
slíbili, že budeme o dalším průběhu této
akce dále informovat.
Cílem projektu bylo seznámit žáky se
zemí a životem dětí v Indii, posílit vědomí
potřeby pomoci druhým a pochopit smysl
projektu ADOPCE NA DÁLKU, do kterého
je naše škola již sedm let zapojena.

mi oblíbený. Mohli ho vidět v mistrovském
podání hráček z oddílu Slavia Hradec Králové a sami si také zahráli. Dívky nadše-

Úspěšní basketbalisté
Výhrou v okresním kole soutěže „Nestle Basket Cup“ si zajistilo družstvo chlapců z 5. a 6. tříd postup do krajského kola,
které se konalo 24. 4. v Chrudimi. Chlapci opět zvítězili a postoupili do kvalifikace na republikové finále v Olomouci. Tam
podali znovu velice dobrý výkon, ale na
postup už to nestačilo - obsadili 5. místo.
Jmenovitě družstvo tvořili tito žáci: Josef Tomášek a Daniel
Pitřík z 5.A, Václav Luňák, Josef Válek a Luboš Jirák z 5.B,
Martin Roub z 6.A, Tomáš Hledík, Denis Kosina, Jan Vokál a Tomáš Kubelka ze 6.B. Družstvo
koučoval Jiří Maček z 9.B.
Všem děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
Mgr. Hana Neradová

ně přivítaly ukázky a výuku břišních tanců s Janou Kouřilovou.
Všichni se zúčastnili přednášky
o adopci na dálku. Druhý projektový den shlédli žáci naučný
pořad „Indie - královna orientu“.
Projekt vyvrcholil zpracováním nasbíraných materiálů, poznatků a zkušeností a též sbírkou pro dívky Susan a Eliz. A tak
dnes máme ke svým adoptivním
děvčátkům mnohem a mnohem
blíž.
Mgr. Jitka Lacinová,
Mgr. Eva Horáková

Běháme i v Pardubicích

Sběr starého papíru
V dubnu se uskutečnil sběr
starého papíru. Sebráno bylo přibližně 10 tun papíru.
Děkujeme všem, kteří přispěli.
Nejlepší sběrači:
I. stupeň: Vítková Alice, Halíková
Zuzana, Štarmanová Nikol
II. stupeň: Kolářová Klára, Kopáčová Zuzana, Albert Adam

Proto se žáci od začátku února seznamovali s životem lidí v této vzdálené zemi,
shromaž~ovali různé materiály, zapojili se
do soutěže „Co víš o Indii?“
Projekt vyvrcholil 29. a 30. dubna. První den byla pro žáky připravena řada aktivit - seznámili se s indickou kuchyní i se
základy jógy, navštívili výtvarný ateliér indického umění, zkusili kresbu mandal jako způsob artterapie. Chlapcům se zalíbil
pozemní hokej - sport, který je v Indii vel-
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V rámci závodu Pardubická 9 se mimo jiné uskutečnil lidový běh ulicemi starého města na 1600 metrů. Mezi sedmi sty
startujícími bylo i 64 žáků naší školy. Získali jsme tak 2. místo v soutěži škol a odvezli si dva kvalitní míče na tělesnou výchovu. Svou výhru si ale odnesl každý, kdo se
postavil na start. Po proběhnutí cílem bylo
odměnou pěkné tričko od sponzora závodu a malé občerstvení. Naši malí běžci se
pobavili i doprovodným programem, a tak
za rok chceme jet znovu.
Mgr. Iva Kalousková,
Mgr. Zuzana Jánská

POZVÁNKA
Zveme všechny rodiče,
prarodiče a další zájemce na
ROZLOUČENÍ
S VYCHÁZEJÍCÍMI ŽÁKY,
které se bude konat
ve středu 24. 6. v 15.30
v sále Občanské záložny.
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Co nového v ZŠ praktické
Připomenutí Dne Země
v Základní škole praktické v Přelouči
21. 4. jsme se neučili jako obvykle. Celé dopoledne jsme
věnovali odpadům v různé podobě.
První dvě vyučovací hodiny každá třída vyplňovala několik pracovních listů.
První list byl zaměřený na umění třídit rozličný odpad. Do
11 popelnic žáci umisaovali věci vyrobené ze skla, papíru, plastů,
pet lahve, hliníku, textilu, železa, nápojové kartony, organický
odpad, nebezpečný odpad a ostatní nespecifikovaný odpad.
Druhý pracovní list byl pojmenovaný jako „Hřbitov odpadků“ - žáci zde tipovali za jak dlouho se v zemi rozloží některé
odpadky. Bylo jim připomenuto, že čím je půda teplejší, tím
rychleji se odpady rozloží. Můžete i Vy hádat, kdy se rozloží
nedopalek cigarety s filtrem, kus polystyrénu, železná plechovka, igelitová taška, sklo nebo ohryzek jablka.
Třetí pracovní list byl věnován organickému odpadu. Zde
žáci zapisovali z nabídky to, co do kompostu rozhodně patří,
ale i nepatří a co tam nesmí nikdy přijít.
Poté se každá třída vypravila na jiný konec našeho města a sbírala odpadky, které zde odhodili nepořádní spoluobčané. V dohodnutý čas jsme se všichni sešli na naší školní
zahradě s nasbíraným úlovkem. Pytlů bylo šest. Některé byly
opravdu těžké, že je i velcí chlapci nemohli unést. Děti dostaly od svých vyučujících sladkou odměnu a získaly pocit dobře
odvedené práce.
Eva Urbanová,
koordinátor EVVO

Dopravní kroužek v ZŠ praktické
V letošním školním roce pracoval v ZŠ praktické dopravní
kroužek. Úkolem kroužku bylo shrnutí vědomostí a dovedností žáků, které získaly v minulém období, jejich spojení s praxí
a vytvoření předpokladů pro to, aby naši žáci byli zodpovědnými uživateli pozemních komunikací jako cyklisté i jako chodci. Děti se seznamovaly s obecnými zásadami vztahů účastníků silničního provozu a nutností dodržování těchto pravidel
v zájmu svém i v zájmu druhých.
Důraz byl kladen na znalosti o pohybu chodců na pozemních komunikacích - přecházení vozovky, zakázané způsoby
přecházení vozovky, zakázané způsoby přecházení, chůze po
chodníku a po silnici. Protože se téměř všichni žáci aktivně
účastní silničního provozu jako cyklisté, musí dodržovat zásadní pravidla, která jsou stěžejní pro bezpečnou jízdu, jako např.
povinná výbava jízdního kola, funkčnost součástí kola a základní údržba, zakázané způsoby jízdy na kole, odbočování, předjíždění.
Samozřejmostí byla základní znalost dopravních značek,
kterou si žáci rozšířili. Seznámili se základními pokyny policistů, kteří v jistých situacích řídí dopravu, bez problému zvládají pohyb na komunikaci řízené světelnými signály. Pravidelnou součástí náplně dopravního kroužku byla také zdravověda.
Žáci si vyzkoušeli ošetřit různě těžká zranění, se kterými se mohou jako účastníci provozu na pozemních komunikacích setkat.
Vyvrcholením práce dopravního kroužku byla dopravní
soutěž, organizovaná ve spolupráci s Městskou policií Přelouč
a účast našich žáků v okresním kole dopravní soutěže pro žáky základních škol speciálních.
Kolektiv pracovníků ZŠ praktická Přelouč

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ
Reprezentanty ZUŠ Přelouč pro rok 2009 se stali tito žáci:
Martin Schreiner

- za literárně dramatický obor
(vyučující: Mgr. Zdeněk Rumpík)

Tomáš Stratílek

Iveta Vidičanová

- za taneční obor
(vyučující: Petr Boria)

Martina Karbanová - za výtvarný obor
(vyučující: MgA. Jan Vojtíšek)
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- za hudební obor
(vyučující: Petr Mori)
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Ohlédnutí za sborovými oslavami
Protože už uběhlo 30 let od založení dětského pěveckého
sboru Korálek, konaly se ve dnech 17. a 18. dubna sborové
oslavy. Kulatiny byly letos pojaty trochu jinak než v minulých
letech. Po celou sobotu probíhalo v budově ZUŠ setkání bývalých členů, promítaly se staré videozáznamy, byly zde vystavené kroniky sboru a staré kroje. Na bývalé zpěváky tak dýchla
znovu atmosféra společného zpívání. Setkání dlouholetých kamarádů probíhalo s nadšením, někdy možná až s dojetím, však
se někteří neviděli několik let. Pro všechny bývalé i současné
zpěváky bylo letos připraveno překvapení - společné zpívání.
Proto byly také domluvené dvě zkoušky, na kterých si měli šanci své staré „pecky“ znovu připomenout. Na slavnostním koncertu to pak společně s bývalými sbormistry předvedli. Pod vedením paní Hany Vašátkové a doc. ing. Vlastislava Nováka jistě
všichni znovu zavzpomínali, co při sborovém zpívání zažili. At-

Pozvání na festival
Letos již po páté zveme
všechny milovníky dobré hudby a společenských setkání
na festival Polanského Přelouč.
Festival, který byl založen v roce 2005
na počest rodáka města Přelouče pana
Stanislava Polanského - ředitele Základní umělecké školy, hudebního pedagoga, skladatele a zakladatele hudebních
spolků - se během pěti let rozrostl do sedmidenního matiné všech čtyř uměleckých
oborů. Díky podpoře Města Přelouč, spolupráci Kulturních služeb Města Přelouč
a nadšení organizátorů jsme měli možnost přivítat v našem městě české i evropské umělecké kolektivy a sólisty. Nejrozsáhlejším projektem byl beze sporu
IV. ročník festivalu, kdy jsme navázali
spolupráci i s organizátory festivalu Kmochův Kolín a vzájemně tak umožnili hostování dechových orchestrů na obou těchto festivalech.
Podařilo se nám navázat i spolupráci se sdružením NIPOS ARTAMA Praha,
díky nimž jsme získali kontakty na zahraniční soubory. Za finanční podpory
Mezinárodních Visegradských Fondů se
potom náš festival dostal opravdu na mezinárodní úroveň. Svou pozornost mu věnovala i Česká televize a další média.
Velkou motivací pro udržení této nově vznikající tradice jsou i úspěchy našich
žáků pod vedením pedagogů ZUŠ Přelouč. Ráda bych zmínila především dechový orchestr, který znamenitě vede
pan učitel Michal Chmelař a který získává zlatá a stříbrná ocenění na prestižních mezinárodních soutěžích, dále
práci pedagogů výtvarného oboru - pana
MgA. Jana Vojtíška a Báry Fialové - kteří
úspěšně konfrontují díla svých žáků na
celorepublikové úrovni a významně nás
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mosféra koncertu byla báječná, všichni si ji vřele užívali. Je třeba poděkovat všem, kteří se na oslavách podíleli, organizátorům,
technickému zajištění i samotným zpěvákům. Bez nich by nebylo možné sborový zpěv vůbec provozovat. Doufejme, že se za
pět let sejdeme v ještě větším počtu. Již te~ se moc těšíme.
Michaela Nováková, foto Igor Sviridov

tak reprezentují, divadelní soubor ZUŠ-áci,
hudební skupinu Bu~ Fit, žáky flétnové
třídy Mgr. Jana Mildeho, jimž jsou udělována rovněž zlatá a stříbrná ocenění na
celorepublikové i mezinárodní úrovni
a celou řadu dalších.
Ve své vzdělávací činnosti se snažíme seznámit žáky s co možná nejširším
spektrem uměleckých žánrů a stylů a této tendenci jsme také dostáli i při sestavování festivalového programu. V jeho
nabídce naleznete hudební žánry klasické hudby chrámové, jazzové hudby, tradiční české dechové orchestry s mažoretkami, symfonický orchestr i interpretaci
soudobé hudby popové.
Příznivcům výtvarného umění nabízíme možnost účasti na keramickém
sympoziu a také návštěvu vernisáže a následné výstavy prací žáků výtvarného
oboru.
Smělým projektem je jistě divadelní
premiéra hry P. Dostála: Výtečníci v podání souboru ZUŠ-áci a hudební skupiny Bu~ Fit. Protipólem této klasické stu-

dentské komedie se zpěvy za doprovodu
živé hudby, určené především mládeži,
bude večerní divadelní představení na
zahradě ZUŠ pro dospělé, kde budete moci vyslechnout pásmo indiánských legend
za doprovodu tradičních nástrojů. Součástí představení bude i videoprojekce,
která spolu s osvětlením loučí dodá celé inscenaci patřičnou atmosféru.
Vyvrcholením festivalu bude setkání
dechových orchestrů s mažoretkami, které vystoupí na Masarykově náměstí v Přelouči. Od 16 hodin je pro vás připravena
i taneční veselice v přeloučské Sokolovně.
Je našim velkým přáním, aby se tento festival stal součástí kulturních tradic
našeho města, abychom jeho prostřednictvím vzdali hold všem, kdo se zasloužili o kulturní tradice Přelouče samotné
i celého pardubického kraje a potěšili
všechny, kdo se zúčastní jeho společenských akcí a přátelských setkání.
Za všechny pořadatele a patrony festivalu:
Jana Bednářová, ředitelka ZUŠ Přelouč

Inzerce
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

DEN PRO RODINU 2009
V neděli 10.5. na Den maminek se uskutečnil na Masarykově náměstí v Přelouči Den pro rodinu, odpoledne plné her,
soutěží a tradičně i malování na asfalt. Letos na téma „Moje
rodina“. Do soutěží se zaregistrovalo 86 dětí, na asfalt malovalo 55 dětí ve věku od 3 do 15 let. Maminky, které své ratolesti doprovodily, byly obdarovány květinami s věnováním od
vicehejtmana Romana Línka. Počasí bylo hezké, spadlo jenom
pár kapek během úvodního koncertu kapely žáků přeloučské
ZUŠ - BUĎ FIT, ale hudebníci si toho ani nevšimli a jejich vystoupení bylo skvělé.

CO SE DĚLO V JAKUB KLUBU
Výlet za motýly
Od druhé poloviny měsíce dubna se
v klubu věnujeme tématu „Příroda v našem okolí“. Při té příležitosti jsme se rozhodli zorganizovat pro děti prohlídku botanické zahrady v Praze, kde se v tomto
období líhnou motýli z nejrůznějších exotických zemí. Kromě motýlů jsme si stihli
prohlédnout také venkovní zahrady, bludiště a okolí Trojského zámečku. Cestou zpět
jsme se prošli Václavským náměstím, kde
se děti osvěžily zmrzlinou.

Iva Gabrhelová

Co chystáme na červen
Jelikož se v tomto měsíci pravidelně chystáme na prázdniny, jako červnové téma jsme vybrali „Bezpečnost“. Pro děti je
připravena beseda s městským strážníkem, pracovnicí z oddělení sociálně právní ochrany dětí a mnoho dalších činností, které budou směřovat k tomu, aby nastávající prázdniny prožily
děti v co největší pohodě a bez zbytečných problémů či úrazů.
Sylva Dvořáková

DAR OD PANA PEMLA

Akce se konala již počtvrté, opět pod záštitou krajského radního Bc. Miloslava Macely, který v závěru předal vítězům soutěže v malování na asfalt pěkné ceny. Téma této soutěže „Moje
rodina“ nejlépe ztvárnili a první cenu si odnesli Kuba Vojtěch
(předškoláci), Vojta Kurka (mladší žáci) a Kristýna Blehová (starší žáci). Originální malby pak zdobily náměstí po celou neděli.
Na zajištění celé akce se podílelo 18 dobrovolníků a spolupracovníků, kterým moc děkuji.
Zdenka Kumstýřová

V únoru jsme obdrželi dar ve výši 5 000 Kč, který byl výtěžkem dražby na únorovém
plesu Autoškoly Peml. Dar
byl určen na nákup chodítka pro naše klienty,
abychom rozšířili nabídku kompenzačních pomůcek pro zapůjčení.
Chodítko již máme
k dispozici.
Děkujeme za všechny,
kdo ho budou využívat!

PROGRAM RC KUBÍČEK
V ČERVNU
Na pravidelných setkání každý čtvrtek dopoledne využívají maminky s dětmi klubovnu i zahradu
s houpačkou, skluzavkou a novým
pískovištěm.
Ve čtvrtek 25. 6. akce „Táta
dneska frčí“ - opékání buřtů nejen
pro maminky s dětmi, ale i pro celé rodiny od 17.30. Buřty si přineste s sebou, pití zajištěno.
Od září opět plánujeme výtvarné dílny - malba na hedvábí, sklo,
nové techniky, výroba podzimních
a jiných dekorací. Sledujte naše
letáky!
Jitka Salfická
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Klub maminek a dìtí Sluníèko
Milí čtenáři,
ráda bych Vás informovala o CVIČENÍ S MIMINKY, které
organizujeme vždy v úterý od 9 do 10.30 h. Po příchodu do
herny si maminky mohou dát čaj, kávu či další nápoje a děti
prozkoumávají pod jejich dohledem hračky, hrazdičky, apod.
Poté začínáme cvičit na gymnastických balónech, kde děti za
doprovodu písniček a básniček krásně pohoupáme.
Dále se přemístíme na podložky a procvičujeme při říkankách ručičky, nožičky a celé tělíčko. Vše jemně s ohledem na
věk dětí. Po cvičeníčku si děti hrají a maminky si mohou společně popovídat nebo jen tak odpočívat ☺. Pro již chodící děti
máme pravidelný program vždy v pondělí a ve čtvrtek od 9.30
do 11.30 h. Podrobné informace viz www.klubslunicko.wz.cz.

!

Krásné léto plné sluníčka Vám přeje
Klub maminek a dětí Sluníčko ☺
ÚTERÝ 9.00 - 10.30 h.

Hrátky s miminky do 1 roku
(nechodící) - v herně
Hrátky s dětmi od 1 roku
(chodící)

PONDĚLÍ a ČTVRTEK
9.30h. - 11.30h.
- v baletním sále:
h Cvičení na gymnastických balónech, na podložkách,
tancování a cvičení v kroužku
h ZÁBAVNÉ CVIČENÍ S PADÁKEM!!
h Zpívání lidových písniček
h Hraní na Orffovy nástroje
- v herně: Tvoření maminek s dětmi,
volná zábava se spoustou hraček
www.klubslunicko.wz.cz, budova ZUŠ Přelouč

VÝLET DO PERNÍKOVÉ CHALOUPKY
Dne 8.5. jsem pořádaly výlet do Perníkové chaloupky pod
Kunětickou horou na „Sousedské slavnosti perníkového hejtmanství“. Cestu autobusem bezpečně zajistila společnost Peml
Pavel, s.r.o., Přelouč, za což moc děkujeme. Příští autobusový
výlet chystáme na měsíc září do Aquaparku v Kolíně. Sledujte naše webstránky.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dne 14. 5. jsme pořádaly k příležitosti Dne rodin (15. 5.)
Den otevřených dveří. V tento den byl při pravidelném programu vstup zdarma. Náš program si samozřejmě můžete přijít
vyzkoušet kterýkoliv otevírací den, bez nutnosti předplatného.
Otevírací doba viz níže.
AKCE NA MĚSÍC ČERVEN:
CESTA ZA POHÁDKOU - Vydejte se s námi na cestu po
Slavíkových ostrovech. Společně budeme plnit soutěžní úkoly pro nejmenší. Ti budou u každého stanoviště odměněny za
snahu. Datum akce, podrobné informace i další akce na měsíc červen se dozvíte z letáků a z našich webových stránek!
Končíme až 25.6. a opět se sejdeme 3. 9.!
I. Kubová

SOLIDEO V PŘELOUČI
Klub RADOST - Světlo pro děti vyhlašuje

VÝTVARNOU SOUTĚŽ
pro všechny školy v Přelouči a okolí, pro jednotlivce
a přeloučské občany. Výtvarné téma bude zaměřeno
k příležitosti přeloučských oslav a předávání cen
za dabing Františka Filipovského.
Zpracování - volné
(koláž, portrét Františka Filipovského a pod.)
Výtvarné práce odevzdejte do 14. září 2009
do klubu Radost sídlícího v sokolovně Přelouč.
Jarmila Housová
Kontakt: 777 988 203
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Ve čtvrtek 14. května se v chrámu Sboru českobratrské
církve evangelické uskutečnil koncert komorního souboru
historických nástrojů Solideo. Hudebníci z Děčína představili
velmi zasvěcenou, a přitom poutavou formou řadu druhů
historických dechových nástrojů, jako např. kravské a mufloní rohy, kostěné flétny, historické dudy apod. Přítomní posluchači se přesvědčili, že skladby renesančního období, které tvoří stěžejní část repertoáru souboru, jsou velmi
moderní a líbivé i v dnešní
době. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat paní farářce Haně Schusterové za
laskavou a vstřícnou spolupráci.
Petra Lojínová
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Zatočili jsme
s elektroodpadem...
Jak jste mnozí zaznamenali nebo se dozvěděli od svých dětí nebo se třeba i sami zúčastnili, v pátek 22. května proběhla
v našem městě akce kolektivního systému Elektrowin a.s. na podporu třídění odpadu se zaměřením na zpětný odběr použitého
elektrozařízení. Akce se zúčastnily nejen děti základních škol,
které se zábavnou formou dozvěděly, jak se s použitým elektrozařízením po jeho předání na místo zpětného odběru dále nakládá, ale využili ji i občané, kteří přinesli použité elektrozařízení o celkové váze 410 kg. Jak si s tímto množstvím sebraného
elektrozařízení stojíme mezi dalšími městy, kde již tato akce
proběhla, se dozvíte na www.zatocteselektroodpadem.cz, kde
naleznete i fotodokumentaci k této akci. Účelem této akce nebylo sebrat co největší množství použitého elektrozařízení, ale
zábavnou formou dostat do povědomí lidí možnost a nutnost
recyklace použitého elektrozařízení a třídění odpadů vůbec.

Inzerce

Všem, kteří se na této akci podíleli a kteří se jí i aktivně
zúčastnili, děkujeme. Stejně tak děkujeme všem, kteří k odevzdávání použitých elektrozařízení využívají místa zpětného
odběru a neodhazují je do popelnic nebo kontejnerů na směsný komunální odpad a nezatěžují tak skládky odpadů odpady
dále využitelnými. Proto i Vy po vyluštění následující křížovky,
kterou pro Vás připravil právě kolektivní systém Elektrowin a.s.,
a samozřejmě po přečtení celého Roštu, tento prosím vho~te do modrého kontejneru na papír...
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Za slavíky na Slavíkovy ostrovy
se vyrazilo
Dne 5. května 2009 odbor životního prostředí Městského
úřadu Přelouč ve spolupráci s Městskou knihovnou v Přelouči uspořádaly akci pro veřejnost s názvem Za slavíky na Slavíkovy ostrovy. Tohoto populárně naučného odpoledne se zúčastnilo téměř tři desítky osob všech věkových kategorií. O slavíku
obecném a dalších druzích, s kterými se můžeme setkat nejen
na území České republiky ale dokonce i na Přeloučsku, jako
je slavík tmavý, slavík modráček středoevropský a slavík modráček tundrový, přednášel vedoucí OŽP Mgr. Jiří Rejl. Samozřejmě nezůstalo jenom u slavíků, ale dostalo se i na další
ptačí druhy (čápy, dravce, kormorány, ledňáčky, sovy, hrdličky
atd.). Program byl doplněn i ukázkou odchytu ptáků do nárazových sítí a výkladem o kroužkování, způsoby odchytu různých druhů atd. Nejmenší účastníci měli možnost si okroužkované ptáčky vypustit zpět do volné přírody. Jediným kazem
na celé akci bylo, že se nepodařilo odchytit žádného slavíka,
přestože se z okolních keřových porostů ozývali.

!

PLÁN AKCÍ NA ČERVEN
7. - 13. 6.
7. 6. v 16.00
9. - 11. 6.
13. 6. odpoledne
14. 6.
15. - 19. 6.
17. 6. v 9.30
18. 6. odpoledne
18. 6. v 17.00
21. 6.
23. 6. v 16.00
24. 6. odpoledne
24. 6. v 17.00

26. 6. dopoledne

- festival Polanského Přelouč
- P. Dostál: Výtečníci, představení LDO, Záložna
- Zájezd tanečního oddělení na Slovensko
- Vystoupení orchestru Bu~ fit na rozhledně
Barborka
- Vystoupení dechového orchestru na festivalu Kmochův Kolín
- Soustředění orchestru Bu~ fit, autokemp
Břehy
- Koncert pro radost, Kulturní dům Chvaletice
- Vystoupení orchestru Bu~ fit v Břehách
- Loučení na černých a bílých, vinotéka Kotýnek
- vystoupení dechového orchestru v Chrudimi
- Závěrečný koncert, hudební sál ZUŠ
- Vystoupení orchestru Bu~ fit na náměstí
TGM
- Absolventský koncert D. Fejlové, J. Rychtaříkové a M. Hývla, chrám Českobratrské
církve evangelické
- P. Dostál: Výtečníci, představení pro žáky
Gymnázia, Záložna

Tradiční velikonoční výstava
drobného zvířectva
Výstava drobného zvířectva, kterou již tradičně pořádá
ZO ČSCH Přelouč, měla velký úspěch. Návštěvníci si mohli
prohlédnout 248 králíků sedmatřiceti plemen, stovku holubů
ve 26 plemenech, 50 kusů drůbeže ve 26 plemenech a také
exotické ptactvo. Slunečné počasí přilákalo téměř 600 milovníků zvířat. Pro děti byla u vchodu připravena lízátka a perníčky. Součástí výstavy byl také prodej dekorativních předmětů
a dřevin. Velké poděkování patří členům ZO ČSCH Přelouč,
kteří výstavu organizovali a při její přípravě
odpracovali velký počet hodin. Letošní výstava se mimořádně
vydařila a jménem ZO
ČSCH Přelouč bych
vás ráda pozvala na
tu příští, která se bude
konat opět kolem Velikonoc.
Lucie Hammerlindlová

6 / 2009
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Kulturní služby města Přelouče
www.kinoprelouc.cz

ČERVEN 2009

www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666
5. června
pátek
17.30 hod.

104 min.
6. června
sobota
17.30 hod.

107 min.
7. června
neděle
17.30 hod.

81 min.
12. června
pátek
17.30 hod.
94 min.
13. června
sobota
20.00 hod.
93 min.
14. června
neděle
17.30 hod.
121 min.

POCHYBY
USA - Píše se rok 1964. Charismatický kněz, otec Flynn (Philip Seymour Hoffman) se pokouší o jisté uvolnění přísných pravidel církevní školy svatého Mikuláše v Bronxu, na jejichž dodržování železnou rukou dohlíží sestra Aloysius Beauvierová (Meryl Streep),
tamní přísná a krutá ředitelka.
70 Kč
mládeži do 12let nevhodný

RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
USA - dokonale poladěný model. Luxusní vybavení, nablýskaná kapota a pod ní osvědčené součástky, které mu dodávají punc výjimečnosti. Tak nějak by fanoušek rychlých kol popsal čtvrtý díl slavné akční série, jehož název je tentokrát modifikovaný do podoby
Rychlí a zběsilí.
50 Kč
mládeži do 12let nevhodný

88 min.
20. června
sobota
18.30 hod.
140 min.
21. června
neděle
18.30 hod.

98 min.

18

27. června
sobota
18.30 hod.
127 min.
28. června
neděle
18.30 hod.

JÁRA CIMRMAN, LEŽÍCÍ, SPÍCÍ
ČR - ve filmu se nám představuje fiktivní postava všestranného génia
naší minulosti, protagonisty desítky her uvedených v pražském divadélku, nesoucím jeho jméno. Film je tvořen několika rekonstruovanými epizodami z jeho života, zasazenými do rámce exkurze
v jeho světničce ve vsi Liptákov.
15 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

111 min.
3. července
pátek
21.00 hod.

MONSTRA VERSUS VETŘELCI
USA - když obyčejnou holku z Kalifornie Susan praští v její svatební
den do hlavy meteorit plný kosmického slizu, je z toho hodně
překvapená. Její údiv tím ale nekončí, neboa následně záhadně
vyroste do výšky 15 metrů.
30 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

NORMAL
ČR - od února 1929 do října 1931 připravil Petr Kurten (Milan Kňažko) o život 8 lidí a bezpočet dalších napadl. Zabíjel ženy, muže,
zvířata. Vše, co mu přišlo do cesty. Způsobil stejnou paniku jako
kdysi v Londýně Jack Rozparovač.
50 Kč
mluveno česky
mládeži do 15let nepřístupný

VALKÝRA
USA - skutečný příběh plukovníka Clause von Stauffenberga (T. Cruise), který stál v čele rozsáhlého protinacistického spiknutí, jehož
hlavním cílem měla být likvidace Adolfa Hitlera a odstavení jeho
nejvěrnějších spolupracovníků od moci.
50 Kč
mládeži do 12let nevhodný

OD PÁTKU 19. 6. KINO PROMÍTÁ O HODINU POZDĚJI,
V 18.30 NEBO VE 21.00 HODIN
19. června
pátek
18.30 hod.

26. června
pátek
18.30 hod.
104 min.

VÁLKA NEVĚST
USA - nejlepší kámošky…až do svatby! Vše se změní, když nešaastným omylem připadnou jejich svatby na jejich vysněném místě
na tentýž den. Nevěsty jsou rozhodnuty použít všech mazaných
prostředků, aby té druhé její velký den překazily. Zdá se, že jedno
dlouholeté přátelství spěje ke smutnému konci.
50 Kč
mládeži přístupný

ANDĚLÉ A DÉMONI
USA - tým, který stojí za světovým fenoménem „Šifra mistra Leonarda“ se vrací, aby uvedl netrpělivě očekávaný film Andělé & démoni, založený na románovém bestselleru od Dana Browna.
70 Kč
mládeži do 12let nevhodný

EL PASO
ČR - příběh začíná okamžikem nečekané, tragické smrti otce. Matka
Věra najednou stojí sama proti úřadům, odhodlaná udržet svou početnou rodinu pohromadě za každou cenu, jenže zoufale nepřipravená. Sociální odbor dává k soudu žádost na odebrání jejích dětí a následné svěření do ústavní péče.
70 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

87 min.
4. července
sobota
18.30 hod.
116 min.
5. července
neděle
18.30 hod.

110 min.

BÁJEČNÝ SVĚT SHOPAHOLIKŮ
USA - Alkoholik nemůže žít bez pití, Workholik bez práce a Shopaholik bez nákupů! Pokud rádi nakupujete, tak je tu film přímo pro Vás.
70 Kč
mládeži přístupný

STAR TREK
USA - budoucnost začíná. Nemusíte vědět nic o eskapádách kapitána Kirka, o špičatých uších rezervovaného Spocka, nemusíte
znát všechna zákoutí jejich vesmírné lodi Enterprise, přesto byste
si měli tohle intergalaktické dobrodružství báječně užít.
50 Kč
mládeži přístupný

MARLEY A JÁ
USA - všechno bylo perfektní, dokud se neobjevil Marley... Ačkoliv
Marley a já není „psím příběhem“, Marley rozhodně hraje důležitou
úlohu. Psi jsou úžasní, protože nepřemýšlejí o minulosti ani budoucnosti, užívají si jen radost z přítomnosti. A na to lidé bohužel často zapomínají.“
50 Kč
mládeži přístupný

NENAROZENÍ
USA - mezi světem živých a mrtvých se potulují temné duše, které
se snaží vrátit do života. Jejich vstupní bránou mohou být citliví
jedinci, které zlomí a zcela ovládnou. Démonům se říká dybukové.
Oběti mají jen dvě možnosti - dobrovolnou smrt nebo svěření se
do péče profesionálního exorcisty.
50 Kč
mládeži do 15let nepřístupný

TERMINATOR SALVATION
Německo/USA - soudný den přišel a zničil moderní civilizaci. Armády terminátorů zabíjejí či loví lidi. Malé skupinky přeživších se
ale mobilizovaly v hnutí odporu, které se ukrývá v podzemních bunkrech a využívá každé příležitosti k útoku na nepřátelské jednotky.
70 Kč
mládeži do 12let nevhodný

VÉVODKYNĚ
Francie/Anglie/USA/Itálie/Dánsko - film nás přenese do 18. století
a přiblíží nám příběh šlechtičny Georgiany, praprapratetičky princezny Diany. Paralela mezi jejich životy je více než zřejmá. Jako
Diana, tak i Georgiana, byla oslňující, charismatická a veřejností
milována. V osobním životě jí ale štěstí nepřálo...
65 Kč
mládeži přístupný

10. července HAPPY-GO-LUCKY
pátek
Velká Británie - Sally Hawkinsová jako Poppy, nezkrotná a bezsta18.30 hod.
rostná učitelka, vnáší nakažlivý a neutuchající optimismus do každé situace, která ji potká, a nabízí tak působivý, pravdivý a velice
lidský průzkum jedné z nejzáhadnějších a často nejprchavějších
předností lidského života: ŠTĚSTÍ.
118 min.
65 Kč
mládeži do 12let nevhodný
11. července MACH, ŠEBESTOVÁ A KOUZELNÉ SLUCHÁTKO
sobota
ČR - filmová komedie pro celou rodinu. Hrají: Robert Hájek, Kristý16.30 hod.
na Květová, Iva Janžurová, Jitka Molavcová, S. Zázvorková, J. Švandová, P. Nárožný, J. Lábus, V. Jandák, J. Somr.
100 min.
mluveno česky
mládeži přístupný

6 Kč

11. července BABIČKA
sobota
ČR - 55letá Tamara má už dost mužů své generace, které vidí jako
21.00 hod.
neustále rozumující, zatrpklé a zbavené všech ideálů. Podává si
inzerát: Zralá, mírně zvrhlá žena, hledá chlapce od 17 do 30 let.
Přihlásilo se jí 650 chlapců… Záhy zjistí, že jim nahrazuje matku,
učitelku sexu, léčitelku duše.
74 min.
60 Kč
mluveno česky
mládeži do 15let nepřístupný
12. července KDYŽ MUŽ SE VRACÍ DOMŮ
neděle
Dánsko/Švédsko - Nekonvenční komedie od režiséra Rodinné osla18.30 hod.
vy Thomase Vinterberga o spletitostech rodinných vztahu a lásky.
93 min.
60 Kč
mládeži do 12let nevhodný
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Soutěž O českou báseň
roku 2008
V sobotu 25. dubna se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení
výsledků loňského pátého ročníku celostátní soutěže O českou
báseň roku 2008. Pořadatelem je literární sdružení Vzdorospolek, které rok co rok uděluje vítězům putovní ceny. Hlavním
sponzorem tohoto ročníku byly stejně jako v předešlém roce
České dráhy, a. s. Samotné předávání proběhlo v divadelním
sále Občanské záložny.

NEJKRÁSNĚJŠÍ STROM 2009
Základní škola praktická v Přelouči vyhlásila letos opět ve
spolupráci s Městskou knihovnou Přelouč anketu Nejkrásnější strom Přelouče a okolí. Návrhů bylo mnoho, ale naprostým
favoritem se v tomto roce stal krásný, starý a rozložitý dub na
Slavíkových ostrovech. Bohužel děti ze ZŠP nemohly letos svého výherce ozdobit zlatou medailí, jako v předcházejících letech,
protože tento dub je v prostoru kynologického cvičiště a nebyl
nám k němu v dopoledních hodinách umožněn přístup.
Místo toho jsme se vypravili na procházku s panem Jiřím
Rejlem, vedoucím odboru životního prostředí. Ten , ač není z Přelouče, dětem na Slavíkových ostrovech ukázal mnoho zajímavých rostlin a živočichů, které při běžné vycházce míjíme bez
povšimnutí. Našemu dubu jsme z dálky zamávali a ani se nám
moc nechtělo zpátky do školy.
L. Hývlová

MY VŠICHNI JSME
VÝCHODOČEŠI
V pátek 22. 5. vypuklo v Městské knihovně a v parku za
Záložnou velké soutěžení žáků druhého stupně ZŠ. Šlo o první kolo velké znalostní soutěže o historii i současnosti regionů Pardubic a Hradce Králové.
V našem městě o účast ve finále soutěžilo celkem sedm
tříčlenných družstev z obou ZŠ i gymnázia. Děti nejdříve celý
duben a květen zpracovávaly otázky, které nebyly vůbec snad-

né. Víte například, jak se jmenoval zakladatel moderní textilní
výroby v Broumově? Nevíte?
Naši soutěžící už ano!
Boj byl velmi napínavý až do poslední chvíle… rozhodovala každá minuta a každý bod. Na deseti stanovištích v parku číhalo deset otázek a jen ti nejlepší se mohli probojovat do finále!
Napětí a nervozita!
Nakonec ale bylo dobojováno a každý byl po zásluze odměněn, i ti, kteří nestáli na stupních vítězů. Velký dík patří
Městskému úřadu Přelouč, který pro děti dodal hezké ceny.
Do Svitav na finále jedou z Přelouče dvě družstva. Za druhé místo děvčata z Gymnázia Přelouč Aneta Krausová a Míša Kubelková, s nimi jako třetí Tereza Kohoutková ze ZŠ MN.
Vítězství si vybojovala děvčata ze ZŠ Smetanova ul. Ivě Neubauerové, Janě Neubauerové a Magdě Trojanové gratulujeme k prvnímu místu a těšíme se, že tahle šestice zabojuje i ve
velkém finále.
L. Hývlová

POTULNÁ POHÁDKOVÁ ZEMĚ
VÝSTAVA LOUTEK STRAŠIDEL,
ČERTŮ A SKŘÍTKŮ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ
od pondělí 22. 6. do pondělí 29. 6.
Výtvarnice a spisovatelka Vítězslava Klimtová je známá všem
milovníkům skřítků a strašidýlek, ze kterých nejde strach, ale potěší srdce i oči každého, kdo je stále tak trochu dítětem.
S potěšením můžeme všechny malé i odrostlé děti pozvat na výstavu loutek paní Klimtové do Městské knihovny v Přelouči.

Za klenotem naší ptačí říše
V úterý 23. června 2009 pořádá Odbor životního prostředí Městského úřadu Přelouč ve spolupráci s Městskou knihovnou další v pořadí druhou populárně naučnou akci o přírodě „Za klenotem naší ptačí říše“. Hlavním bodem programu
bude povídání o ledňáčku říčním, kterému se také přezdívá
létající drahokam díky jeho pestrému zbarvení. Povídat se bude samozřejmě také o dalších obyvatelích vodní říše.
Sraz účastníků je v 17.00 u mostku přes Opatovický kanál
u restaurace Cikánka ve Břehách.

6 / 2009
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE
Procházka Daniel
Marek Matyáš
Gamper Tadeáš
Tvrdík Šimon
Vála Jakub
Anna Bylinková
Karla Nováková

JUBILANTI
Kubovčík Štefan
Vrdlovcová Jaroslava
Novotná Božena
Kasalová Anna
Zajícová Marie
Vlasák Václav
Pečenková Marie
Buriánová Anna
Janeček Jaroslav
Hlubučková Zdeňka
Šindelář Jiří
Malinská Věra
Husičková Hedvika

95
95
92
91
90
89
89
89
88
88
87
87
87

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Lipavský František
Dostálová Věra
Balon Václav
Rambousková Zdenka
Krčil Jaroslav
Procházka Jaroslav
Jánský Jiří
Kropáčková Libuše
Vondráček Otto
Makešová Jiřina
Bidmon František
Dobešová Věra
Pražanová Emilie
Šimáková Helena
Miláček Jiří
Trutnovský Václav

87
87
87
87
86
85
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

STŘÍBRNÁ SVATBA
Sirůček František a Věra
Kejdana Aleš a Jitka
Netušil Jiří a Iveta

ZLATÁ SVATBA
Kadlec Vladimír a Věra

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
Psychologie, partnerské vztahy
SCHACHE, Ruediger
Tajemství přitažlivosti srdce.
Praha: Ikar, 2009.
GRAY, John
Mars a Venuše ve stresu.
Praha: Práh, 2008.
Výchova
PREKOP, Jirina
Prvorozené dítě: o sourozenecké pozici.
Praha: Portál, 2009.
FIELD, Evelyn M.
Jak se bránit šikaně. Praha: Ikar, 2009.
Chovatelství
DESENSKÝ, Rudolf
Jak poznat psí duši. Praha: XYZ, 2008.
Architektura
SLAVNÉ vily Pardubického kraje
Praha: Foibos, 2009.
Ruční práce
BRISCOE, Susan
Patchwork: 150 předloh na dětské prošívané přikrývky.
Praha: Metafora, 2008.
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Hudba
KRATOCHVIL, Jan Orko
Trampujeme s kytarou: 51 písniček k táboráku. Praha: Agentura Krigl, 2009.
KRÁSNÁ LITERATURA
Válečné romány
KESSLER, Leo
Patton v nebezpečí. Praha: Baronet, 2009.
LA MAZIERE, Christian de
Dobrovolníkem v SS divizi Charlemagne.
Praha: Elka Press, 2009.
Společenské romány, povídky
KLÍMA, Ivan
Hodina ticha. Praha: Academia, 2009.
GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel
Pohřeb Velké matky. Praha: Odeon, 2008.
Romány se záhadou
HARR, Jonathan
Ztracený Caravaggio: hledání zmizelého
mistrovského díla. Praha: Slovart, 2008.
Životopisy, vzpomínky
HERCÍKOVÁ, Iva
Dám si to ještě jednou, aneb, Indolúna.
Praha: Motto, 2009.

ROHÁL, Robert
Karel Gott: umělecký a soukromý život.
Praha: Petrklíč, 2009.
DEZORTOVÁ, Věnceslava
Karel Hála: mistr swingu.
Praha: Brána, 2009.
RASKY, Harry
Píseň Leonarda Cohena.
Praha: Volvox Globator, 2009.
Poezie
GRÖGEROVÁ, Bohumila
Rukopis. Č. Kostelec: Pavel Mervart, 2008.
ŠIKTANC, Karel
Vážná známost. Praha: Karolinum, 2008.
LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KAINAR, Josef
Zlatovláska. Praha: Knižní klub, 2007.
KOŽÍK, František
Čarovný prsten. Praha: Albatros, 2009.
BŘEZINOVÁ, Ivona
Pomeranče v podprsence: příběh o holkách pro kluky a o klucích pro holky.
Praha: Fortuna Libri, 2009.
J.K.
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Liguére! vydávají CD
Přeloučská rocková kapela Liguére! vydává CD Raz dva.
Skupinu tvoří Alan Pešta - zpěv, el. housle, tanec; Martin Dvořáček - bicí; Pavel Gloza - baskytara; Míla Sládek - kytara. Liguére! vznikli v roce 1996 částečně z členů další legendy - metalového Polymetalu. Stylově jsou však Liguére! nezařaditelní.
Od samého počátku se opírají o vlastní osobitou tvorbu, která sice pevně stojí na rockových základech, ale je protkána
mnoha prvky jiných stylů. Za sebou má skupina několik nahrávek velice slušně hodnocených kritikou, množství festů
a hraní s mnoha známými kapelami. Loni např. jeli jarní turné s Divokým Billem.
CD Raz dva obsahuje 15 songů a během května ho můžete získat na mailové adrese liguere@liguere.cz, nebo přímo na
několika místech v Přelouči. Např: Informační centrum - hotel
Bujnoch, Amipa knihy, Pohodička, Ponožky - punčocháče.
Liguére! chtějí touto cestou poděkovat sponzorům, zejména fa.Al - ART s.r.o. (Míra Chalupník), Montplast cz s.r.o. (Martin Sokyra) za podporu.
Vše ostatní o Liguére! najdete na webových stránkách
www.liguere.cz.

Inzerce

Římskokatolická
farnost Přelouč zve
Milí přeloučští,

Inzerce

srdečně Vás zvu na přeloučskou
Mariánskou pou~, která se koná
v neděli 5. července, na sv. Cyrila a Metoděje (patronů Evropy),
pod ambity na Svatém Poli (u hřbitovního kostela Navštívení Panny
Marie). První mše svatá bude sloužena od 8.00 hodin. Po mši svaté
Mariánskou poua obohatí koncertní vystoupení Kmochovy hudby
Kolín, pod novým názvem Harmonie, která přednese od 9.15 hodin duchovní, zejména barokní hudbu. Všechny poutníky srdečně zve
dirigent Petr Stříška. Po koncertu bude následovat hlavní poutní mše
svatá od 10.30 hodin, kde zazpívá
i chrámový sbor Ad libitum.
Na shledanou se těší
P. Lubomír Pilka,
duchovní správce farnosti Přelouč
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STARÁ DÁMA
Slaví 80. narozeniny. Duchem je stále mladá a plná života. Proč? Určitě je to
sportem, pohybem a mládím, které kolem sebe stále má. Kotouly, přemety, nářadí, míče basketbalové, volejbalové, florbalové, tanec… Zrovna letos vzpomněla
si asi na staré časy, i tance se jí zachtělo. Sokolský ples a taneční zábava. Už
tušíte, o kom je řeč…? Ano, tou starou
dámou je naše sokolovna.
Před 80 lety se o ní psalo v tisku: „Budova je řešena ve slohu moderním a dle
úsudků odborných znalců nejen architektonicky vkusně, ale i účelně. Cvičební
sál je 24 m dlouhý, 14 m široký a bude
v Přelouči na dlouhou řadu let jistě největším.“ Kdo by si tenkrát pomyslel, že
to bude na dlouhých 80 let. Není divu,
že ji dnes trápí různé neduhy, „v kostech jí praská“, zatéká do ní, původní
prostory už moc nevyhovují potřebám.
Však toho má dost za sebou.
1. června tohoto roku uplyne 80 let
od slavnostního otevření přeloučské sokolovny. Přenesme se na chvíli ve svých
myšlenkách do doby našich dědečků

a babiček. Jaké to tenkrát bylo? Z proslovu bratra Truhláře při kladení základního kamene v roce 1926 se dovídáme,
že to byla „doba neveselá, zachmuřená,
v níž se někdy zdá, jako bychom v rozvratu a úpadku mravních sil ztráceli vědomí jednoty národa…, v níž hrabivé sobectví a rvavá, bezcitná hamižnost ovládá
mysle a zatvrzuje srdce, kdy úporně stranická nevraživost otravuje veřejný i soukromý život, kdy v přívalu špíny a kalu
topí se srdce i ideály…“ Sokolovna se měla stát „světlým paprskem v té zešeřené
době, střediskem, v němž se spojí a podají si ruce všichni ti, kdož věří, že v jednotě, solidaritě a ve vzájemné pomoci je naše spása, že usilovnou prací a poctivými
životy se poměry změní k lepšímu“.
Začátkem června 1929 prožívala
Přelouč velký svátek. Slavnosti spojené
s otevřením nádherné bílé budovy, tehdy obklopené poli, dokazovaly, jak si občané váží záslužné činnosti své sokolské jednoty, která tu působila už 40 let.
Ve městě hrála dechová hudba, ulicemi
procházel slavnostní průvod sokolstva
v krojích, stovky cvičenců a cvičenek
všech věkových kategorií předvedly své
sestavy na cvičišti pod parkem, v sokolovně byla uspořádána slavnostní aka-

100 let přeloučského fotbalu
Žákovský turnaj
V rámci oslav 100 let fotbalu v Přelouči, se uskuteční v pořadí již 53. ročník celostátního žákovského turnaje v kopané s mezinárodní účastí.
Tento ročník se opětovně neobešel
bez problémů, především pokud jde o složení účastníků. V letošním roce nebude
obhajovat loňské prvenství celek FK Mla-
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dá Boleslav, kterému nebylo povoleno
předehrát zápas posledního kola žákovské ligy s celkem FK Jablonec, který bojuje o záchranu v této soutěži.
Z tradičních účastníků bude chybět
celek PK Piešaany, který ač byl přihlášen, z ekonomických důvodů se následně odhlásil.
Protože ještě stále dochází ke změnám ve složení účastníků, tak k dnešnímu

demie a sjezd rodáků a přátel s bohatým kulturním programem zakončeným
veselicí. Další týden se konala Benátská
noc a Dětský den.
Přeloučský pamětník pan Fr. Hollmann vzpomínal, jak staveniště sokolovny bylo pro něho a tehdejší kluky hotovým „eldorádem“ pro jejich dobrodružství.
Rozsáhlá stavba trvala necelé tři roky, finančně ji podpořila nejen školní rada,
okresní politické správa, Občanská záložna, Okresní záložna hospodářská, ale
i samotní občané Přelouče, hlavně všichni členové Sokola, kteří měli navíc i povinnost pracovní. Již tenkrát se projevoval
největší elán a disciplína u těch starších
brigádníků. Součástí výstavby sokolovny
bylo i dokončení letního cvičiště a sportoviště před sokolovnou, které bylo vybaveno běžeckou dráhou, doskočištěm
pro skok daleký i vysoký, hrazdovou konstrukcí, překážkovou dráhou a lavičkami.
V pozdějších letech došlo k některým větším stavebním úpravám, např. v letech
1968 - 1970 byla přistavěna východní
přísálí, byt sokolníka a další skladové prostory. Původní záměr projektanta A. Mahna byl však realizován teprve po 70 letech, v roce 1998, kdy se dostavilo jeviště
a další prostory na jižní straně.
Na závěr by se hodilo nějaké přání
k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, sílu
do dalších let. Kéž by si někdo řekl, že
si to naše stará dáma zaslouží, aby se
o ni někdo k stáru postaral.
Škoda, že se dnes už nemůžeme spolehnout na přání, které bylo vysloveno
tenkrát v červnu 1929 tehdejší i budoucí generaci: …aby Tělocvičná jednota
Sokol Přelouč zachovávala v každé době pevnou sokolskou víru a nesla svůj
červenobílý prapor s heslem staré slovanské vzájemnosti: „Všichni za jednoho, jeden za všechny!“
Za výbor TJ
J. Lelková

(tzn. 29. května) vypadá seznam účastníků následovně: Baník Most, Dynamo
Č. Budějovice, Sparta Praha, Slavia Vejprnice, Baník Ostrava, FC Hlučín, FK Frýdek-Místek, Sparta Brno, SK Motorlet, Zenit
Čáslav, Slovan H. Brod, FK Česká Třebová,
Lokomotiva Košice, BŠK Bardejov, Junošport Stará Lubovňa a domácí FK Přelouč.
Zápasy začínají ve čtvrtek 18. června
2009 od 07.45 hodin a vyvrcholí v neděli tj. 21. června 2009 finálovým utkáním
se začátkem v 15.00 hodin.
Slavností zahájení celého turnaje bude čtvrtek v 19.30 hodin na náměstí TGM.
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Organizátoři si dovolují pozvat na
tento nejstarší mládežnický fotbalový turnaj v ČR všechny příznivce mládežnického fotbalu nejen z Přelouče, ale i blízkého okolí.

100 let
přeloučského fotbalu
Vážení čtenáři,
v tomto červnovém čísle mně dovolte
vzpomenout na dobu, která předcházela
vzniku dnes tolik populárního a fotbalovými odborníky uznávaného turnaje starších žáků , který se v našem městě koná
nepřetržitě již 53 let.
Vracíme se ve vzpomínkách do poloviny padesátých let minulého století, kdy
byl opět po určité pauze ustaven oddíl žáků. Psal se rok 1955 a z uličních jedenáctek byl učiněn výběr talentů. Zprvu byl
oddíl tvořen 18 chlapci, ale zakrátko jejich počet stoupl na úctyhodných třiatřicet, a tak vznikla hned dvě žákovská
mužstva. První zápas byl sehrán 28. 8.
1955 se žáky Sokola Lázně Bohdaneč
a Přeloučští zvítězili 2:1.
Do konce roku bylo sehráno celkem
9 vítězných zápasů s poměrem branek
81:2. Velkou zásluhu na obnovení mládežnických mužstev měl bývalý hráč AFK
p. Josef Fialka.
Již v následujícím roce se podařilo žákům získat prvenství v krajské soutěži
a jako reprezentant pardubického okresu vyhráli nad jedenáctkou kraje Karlovy Vary 2:1. Další cenné vítězství si žáci
odnesli z utkání s výběrem pardubického kraje, který rozdrtili 6:0. Naskytla se
šance reprezentovat proti výběru Prahy.
To už byl pro fotbalové hodnostáře z Pardubic silný tabák, aby kraj reprezentoval
přeloučský celek. Proto byli nominováni
do výběru kraje pouze tito borci: Černý,
Chaloupský, Vašíček, Bednář a Fialka. Za
odměnu byl žákům vyjednán přátelský
zápas v Praze na Letné se žáky Spartaku
Praha Sokolovo, dnešní Sparta. Utkání se
hrálo 17. října 1956 jako předzápas utkání Sparty s First Wiena. Před 20 000 diváky hlasatel přivítal DA Motor Přelouč,
přeborníka pardubického kraje a dosud
neporažené mužstvo, proti přeborníku
kraje Praha - žákům Spartaku Praha Sokolovo. V krásném zápase před vyprodaným hledištěm, ve kterém nechyběl tehdejší prezident Antonín Zápotocký, sice
odešli naši žáci poražení 1:2, ale získali
za předvedený výkon přízeň všech přítomných.
Především v první půli byli lepším
mužstvem a po zásluze vedli brankou
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Jendy Fialky, domácí vyrovnali z desítky
vymyšlené rozhodčím Vágnerem, který
byl za svůj výkon vypískán, a až v samotném závěru strhli vítězství na svou stranu domácí.
Ještě k sestavě:
V brance Jan Czerlinski a v poli bojovali Nedělka, Šetina, Ševčík, Zd. Chaloupský, Pěcha, Fialka, Víšek, Vašíček, Bednář
a Černý. Odveta se konala příští rok v Přelouči a zde už byli lepší Pražané, kteří
vyhráli 5:2.
To seuž ale připravoval další významný duel, kterým byl zápas se Slovanem
Bratislava na Tehelnom poli. V předzápase Středoevropského poháru Slovan Bratislava - Vojvodina Novi Sad se 30. června
utkali žáci pod novým názvem TJ Slovan
Přelouč se žáky Slovanu Bratislava. Před
45 000 diváky za úmorného vedra byli
naši žáci sice poraženi 4:0, přesto i zde
zanechali velice dobrý dojem, což náležitě ocenil slovenský tisk. Omluvou poměrně vysoké porážky může být i rozdílné
vybavení, domácí hráli již v keckách se
špunty, kdežto naši kluci měli kecky
s hladkou podrážkou a na krátce sestřiženém trávníku jezdili jako na ledě. To
už byl ale jenom krok k 1. ročníku žákovského turnaje v Přelouči. Před zahájením jarní části sezóny přišel p. Josef
Fialka do výboru oddílu s návrhem, zda
by nebylo možné uspořádat v letních měsících turnaj žáků o putovní pohár klubu
za účasti mužstev z celého kraje, případně i dalších krajů republiky. Hned příští
schůzi vzal tento návrh za své organizační pracovník oddílu pan František Křivka,
aby projednal návrh v radě Městského
národního výboru. Netrvalo dlouho a byl
ustaven výbor turnaje složený převážně
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z dobrovolníků, byly vypracovány propozice a ty rozeslány do tří krajů republiky. Hned prvního ročníku se zúčastnilo
19 mužstev.
Finále si zahráli domácí TJ Slovan
Přelouč proti Spartaku Mladá Boleslav.
Branka přeloučského útočníka Jiřího
Heraina rozhodla o tom, že vítězem prvního ročníku se stal poprvé a dosud naposledy pořádající oddíl. V mužstvu vítězů tentokrát hráli: Czerlinski, Nedělka,
Borženský, Ševčík, Černý, Jareš, Fialka,
Pěcha, Vašíček, Bednář a Herain, vedoucím mužstva pan Josef Fialka. Uběhlo neuvěřitelných 53 let, na hřišti se vystřídalo
tisíce fotbalistů a průběh turnaje zajišaovalo bezpočet obětavých funkcionářů
a dobrovolných pracovníků. Málokterý
reprezentant neokusil přeloučskou škváru a později překrásný trávník. Všichni ve
svých rozhovorech vzpomínají na přeloučský turnaj jako na malé mistrovství
světa. Z těch současných reprezentantů
se turnaje zúčastnil např. brankář Petr
Čech, Milan Baroš, Marek Jankulovski,
David Jarolím, Tomáš Rosický, Libor Sionko, Václav Svěrkoš, Jaroslav Plašil, Tomáš
Ujfaluši, ale i Pavel Nedvěd a Patrik Berger. Ti všichni a mnoho dalších zanechalo na přeloučském stadionu svoji pomyslnou stopu. Co však nikdo nevymaže
z historie, je fakt, že prvním vítězem tohoto slavného turnaje se stali žáci TJ Slovan
Přelouč, a tak jako třeba Edmund Hillary, který vylezl jako první na Mount Everest nebo Jurij Gagarin, který jako první
kosmonaut obletěl zeměkouli, i oni jsou
zapsáni nesmazatelným písmem ve stoleté historii přeloučského fotbalu a více
než padesátileté historii celostátního žákovského turnaje.
Josef Vančura
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Soutěž v požárním útoku
o putovní pohár ředitele TEPOSTOPU, spol. s.r.o.
(o pohár starší žáci a o putovní pohár mladší žáci)

Soutěž v netradičním požárním útoku
o putovní pohár starostky města Přelouče
(o pohár muži a o putovní pohár ženy)
# název a sídlo pořadatele: HS ČHJ Přelouč, Zborovská 54,
535 01 Přelouč, www.chj-prelouc.webnode.cz/
# místo a datum konání soutěže: Přelouč, sportovní areál
(RUGBY hřiště), 20. 6. 2009
# prezentace soutěžících: 20. 6. 2009, od 11.00 hodin do
11.30 hodin
# velitel soutěže: Macháček Martin
# hlavní rozhodčí: Boura Jan
# pojištění: zajištěno
# přihlášky:
Zasílejte do 5. 6. 2009 na emailovou adresu: hasiciprelouc@centrum.cz nebo potvr~te telefonicky 736 507 484.
# losování: startovní pořadí dle prezentace družstev
# startovné: u dětské kategorie 100,- Kč za družstvo u kategorie muži a ženy 200,- Kč za družstvo (platba u prezentace)
# stravné: možno k zakoupení
Propozice pro kategorii žáci
Věková kategorie: žáci od 6 do 12 let věku a od 12 do
16 let věku
Prokázání věkové hranice při kontrole člena družstva
kartičkou zdravotní pojiš~ovny!!
Doplnění družstva z jiného je možné, ale maximálně dvěma
členy. Na poradě před soutěží může dojít k dohodě, že dva
kolektivy mohou mít jeden stroj i jednoho strojníka.
S jedním družstvem uvést dva vedoucí.
Netradiční provedení požárního útoku je překvapením pořadatele!

Gymnastika
I letos se gymnastky TJ Sokola Přelouč zúčastnily župních
závodů v Pardubicích, které se konaly dne 25. 4. 2009. Soutěžilo se ve 4 disciplínách: sportovní gymnastika, lehká atletika,

24

plavání, šplh. My byly zastoupeny ve všech kategoriích. Mladší žákyně I - Andrea Lhotová, Adéla Mrkvičková, Natálie Novotná, mladší žákyně II - Kateřina Elipsová. Starší žákyně III - Kristýna Hubáčková, starší žákyně IV- Hana Chalupová, v ženách
nás zastupovala Ilona Entová. Na závodech jsme vybojovaly
celkem 17 medailí.
Andrea Lhotová - 3. místo ve šplhu, Natálie Novotná - 2. místo ve šplhu, 3. místo v plavání, atletice, celkové všestrannosti,
KristýnaHubáčková - 1. místo v gymnastice, atletice, plavání,
šplhu a celkové všestrannosti, Hana Chalupová - 2. místo v atletice, plavání, celkové všestrannosti, Ilona Entová - 1. místo
v gymnastice, atletice, plavání, celkové všestrannosti.
Tři naše závodnice vybojovaly postup na celostátní závody,
které se konají 12. - 14. června 2009 v Plzni. Jsou to: K. Hubáčková, H. Chalupová, I. Entová. Oddíl gymnastek nyní trénuje pod
vedením Ilony Entové, Zdeňka Vamberského, Petry Šimkové
a Martiny Mrkvičkové. Našim gymnastkám přejeme mnoho
úspěchů a hodně štěstí na dalších závodech.
Ilona Entová

Rybářské závody
- byly a budou
Koncem dubna pořádá místní rybářská organizace tradičně
několik rybářských závodů. V letošním roce to bylo konkrétně
25. dubna v Heřmanově Městci na rybníku Herout a v Bohdanči na Malé Černé, kde závodili dospělí rybáři. Následující
den se konaly dětské rybářské závody na Komoře.
Hezké počasí přispělo k celkové pohodě jak závodníků, tak
jejich doprovodu.
Závodů na Komoře se zúčastnilo téměř
80 dětí, které v průběhu čtyř hodin nachytaly více než 1 000 ks
ryb z toho pak 28 kusů kapra.
Nejvíce se dařilo
Pavlovi Šurkalovi ze
Živanic, který obsadil
1. místo ziskem 1050
bodů. Na druhém místě se umístil Jakub Procházka z Opočinku (1015 bodů) a třetí byl Pavel Lehkoživ z Přelouče (996 bodů).
Celá výsledková listina je k dispozici na webových stránkách organizace.
Pro ty, kteří tyto závody nestihli, je zde ještě možnost zúčastnit se nebo se alespoň podívat na dětské závody, které 6. června
pořádá místní skupina v Bohdanči na rybníku Bašta. Vlastní
závody začínají v 7 hodin. Od 6 probíhá losování míst. Ukončení závodů v 11.45, vyhlášení výsledků ve 12.15. Podrobnosti
najdete na webu.
A pro ty, kteří se chtějí podívat, jak chytají skuteční mistři,
je tu pozvánka na Mistrovství České republiky juniorů v přívlači, které se uskuteční na Labi ve dnech 19. - 20. června. Propozice, seznam oficiálních hostů i místa, kde se jednotlivé disciplíny
závodu uskuteční, jsou opět k dispozici na webových stránkách.
Za výbor MO ČRS J. Posledník
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STARŠÍ DOROST NHbL VÝCHOD/STŘED
sobota 18. 4.
SK KOMETA POLIČKA - HC JESTŘÁBI 2 : 0 (0:0, 1:0, 1:0)
Sestava: M. Veselý - J. Kalousek, J. Dušek, P. Maschke, J. Růžička - O. Holub, F. Nový, T. Richtár, J. Pecka, T. Kryštof, T. Jirsa
sobota 18. 4.
SK KOMETA POLIČKA - HC JESTŘÁBI 7 : 3 (2:0, 2:1, 3:2)
Sestava: M. Veselý - J. Růžička. J. Dušek, J. Kalousek, J. Pecka - F. Nový, T. Richtár, P. Maschke, T. Jirsa, T. Kryštof, O. Holub
Góly:
Jirsa 2x

neděle 3. 5.
TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ - HC JESTŘÁBI 3 : 2 po s.n.
(1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)
Sestava: M. Veselý - M. Dekereš, P. Kratochvíl, J. Kmoníček,
J. Boor, V. Navrátil - L. Moravec, D. Vališ, J. Vamberský - P. Plavec, J. Novotný, O. Miláček - M. Sekyrka
Góly:
Sekyrka, Moravec
neděle 10. 5.
HC JESTŘÁBI - HBC DDM ALFA PARDUBICE 0 : 4 (0:2, 0:1, 0:1)
Sestava: M. Veselý - M. Dekereš, F. Balada, J. Kmoníček,
P. Kratochvíl, J. Boor - L. Moravec, D. Vališ, J. Vamberský - M. Sekyrka, J. Novotný, M. Havlíček - P. Plavec, T. Malina, O. Miláček
neděle 10. 5.
HC JESTŘÁBI - HBC DDM ALFA PARDUBICE 1 : 5 (0:3, 0:1, 1:1)
Sestava: M. Veselý - M. Dekereš, F. Balada, J. Kmoníček, P. Kratochvíl, J. Boor, V. Navrátil - L. Moravec, D. Vališ, J. Vamberský - M. Sekyrka, J. Novotný, M. Havlíček - P. Plavec, T. Malina, O. Miláček
Gól:
Vališ

KONEČNÁ TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI

KONEČNÁ TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI

HC JESTŘÁBI
A-tým i B-tým ukončily svoji letošní poua shodně ve čtvrtfinálových duelech, takže ve druhé polovině dubna a počátkem
května se hokejbalová sezóna týkala jen jestřábovského mládí.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TJ Lokomotiva Česká Třebová
HBC Autosklo H.A.K. H. Králové
TJ Kovo Praha
SK Kometa Polička
HC Jestřábi Přelouč
TJ HSK Sokol Náchod

30
30
30
30
30
30

25
18
16
15
6
1

2
1
1
0
0
1

2
2
3
4
1
1

1
9
10
11
23
27

129:34 81
96:70 58
112:57 53
90:79 49
60:132 19
19:134 6

tým TJ HSK Sokol Náchod dne 6. 3. 2009 odstoupil ze soutěže
STARŠÍ ŽÁCI MČR VÝCHOD
neděle 19. 4.
TJ PARAMO SVÍTKOV STARS - HC JESTŘÁBI 0 : 4 (0:1, 0:1, 0:2)
Sestava: M. Veselý - V. Navrátil, J. Kmoníček, P. Kratochvíl,
F. Balada, J. Boor, M. Dekereš - L. Moravec, D. Vališ,
P. Plavec - J. Vamberský, J. Novotný, O. Miláček - M. Havlíček, T. Malina
Góly:
Vališ 2x, Moravec 2x
neděle 19. 4.
TJ PARAMO SVÍTKOV STARS - HC JESTŘÁBI 1 : 6 (0:1, 0:1, 1:4)
Sestava: M. Veselý - V. Navrátil, J. Kmoníček, P. Kratochvíl,
F. Balada, J. Boor, M. Dekereš - L. Moravec, D. Vališ,
P. Plavec - J. Vamberský, J. Novotný, O. Miláček - M. Havlíček, T. Malina
Góly:
Moravec 4x, Navrátil, Novotný
neděle 26. 4.
HC JESTŘÁBI - SK OEZ TESTA LETOHRAD 0 : 6 (0:2, 0:3, 0:1)
Sestava: M. Veselý - J. Kmoníček, A. Bednář, P. Kratochvíl,
J. Boor - L. Moravec, D. Vališ, P. Plavec - J. Vamberský, J. Novotný, M. Dekereš - M. Sekyrka, T. Malina
neděle 26. 4.
HC JESTŘÁBI - SK OEZ TESTA LETOHRAD 3 : 10 (0:3, 1:3, 2:4)
Sestava: M. Veselý - J. Kmoníček, A. Bednář, P. Kratochvíl,
J. Boor, M. Dekereš - L. Moravec, D. Vališ, P. Plavec - O. Miláček, J. Novotný, V. Navrátil - J. Vamberský,
M. Sekyrka, T. Malina
Góly:
Navrátil 2x, Moravec
neděle 3. 5.
TJ LOKOMOTIVA Č. TŘEBOVÁ - HC JESTŘÁBI 1 : 0 (0:0, 1:0, 0:0)
Sestava: M. Veselý - M. Dekereš, P. Kratochvíl, J. Kmoníček,
J. Boor, V. Navrátil - L. Moravec, D. Vališ, J. Vamberský - P. Plavec, J. Novotný, O. Miláček - M. Sekyrka
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SK OEZ Testa Letohrad
28
HBC DDM Alfa Pardubice
28
HBC Autosklo H.A.K. H. Králové 28
1. HBC Svitavy
28
HC Jestřábi Přelouč
28
TJ Lokomotiva Česká Třebová
28
SK Holcim Prachovice
28
TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice 28

24
23
17
17
9
8
3
2

0
1
2
0
0
2
0
0

2
2
2
3
3
1
0
0

2
2
7
8
16
17
25
26

210:51
178:31
119:53
209:42
65:109
67:94
42:240
33:303

74
73
57
54
30
29
9
6

- fáda -

OLD BOYS CUP 09
Podvanácté si dali v sobotu dostaveníčko na hokejbalovém
stadionu „Pod parkem“ v Přelouči staří páni nad 35 let na turnaji Old boys cup 09.
Účastnilo se pět týmů, a turnaj měl docela vyrovnaný a zajímavý průběh.
TPS AMIPA - ALKEHOL STÁRS
7:0
3:0
G: Růžek, Pe. Svoboda, Záruba, Bukač, Piskač, Malý, Hrubeš
ČUŇÁCI - CHLUPATEJ BOBR
G: Chyba - Haas, R. Hloušek

1 : 2 s.n.

0:0

HT CEPY - TPS AMIPA
G: Bukač, Malý

0:2

0:1

ALKEHOL STÁRS - ČUŇÁCI
5:4
2:3
G: Fedák 3x, Petřík, Šefčík - Dašek, Minář, Nedělka, Myška
CHLUPATEJ BOBR - HT CEPY
3:3
2:2
G: Zatloukal, Haas, Fofoňka - Cuhorka, Raška, Moravec
TPS AMIPA - ČUŇÁCI
G: Bukač - Dostál, Laurin

1:2

0:1

HT CEPY - ALKEHOL STÁRS
G: Zouhar - Fedák 2x, Šíf, Petřík, Hanuš

1:5

1:2

TPS AMIPA - CHLUPATEJ BOBR
G: Kopecký - Zatloukal, Fofoňka

1 : 2 s.n.

0:1

HT CEPY - ČUŇÁCI
3:2
G: Komůrka, Moravec, Raška - Laurin, Myška

2:0

CHLUPATEJ BOBR - ALKEHOL STÁRS
G: Lukniš, Mifek

0:2

0:2
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1.
2.
3.
4.
5.

ALKEHOL STÁRS
TPS AMIPA
CHLUPATEJ BOBR
HT CEPY
ČUŇÁCI

Milan Mifek
Michal Fedák

4
4
4
4
4

3
2
0
1
1

0
0
2
0
0

0
1
1
1
1

1 12:12 9
1 11:4 7
1 7:7 5
2 7:12 4
1 9:11 4

Jiří Bouška

NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČ
Alkehol stárs
1 gól + 7 as. = 8 bodů
NEJLEPŠÍ STŘELEC
Alkehol stárs

5 gólů

NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ
Chlupatej Bobr

SOUPISKA VÍTĚZNÉHO TÝMU ALKEHOL STÁRS
Radek Hanuš, Jaromír Ulrich, Milan Wiesner, Pavel Kopáč,
Ladislav Kopáč, Martin Rob, Pavel Janák,
Marek Šefčík, Michal Fedák, Jiří Šíf, Martin Sláma, Petr Jílek,
Tomáš Petřík, Milan Mifek,
Robert Lukniš, Petr Závorka, Pavel Picko, Václav Vitoch,
Radek Valenta, Rostislav Huňáček

OREL PŘELOUČ - ODDÍL FLORBALU
Fanouškům florbalu, kterých je jistě mezi čtenáři přeloučského Roštu hodně, přinášíme v červnovém čísle přehled umístění jednotlivých družstev našeho oddílu. U mladších žáků se
celková tabulka z rozhodnutí České florbalové unie nesestavuje, a tak uvádíme ostatní jednotlivé turnaje s určením konečného pořadí.
OREL PŘELOUČ A - MUŽI:
Po loňském sestupu do 3. ligy - divize IV (tehdy ještě tým
hrál pod názvem Maddox Přelouč) jsme nedokázali výsledkově navázat na výkony v předchozích letech, a tak po sérii
nevydařených zápasů z počátku sezóny došlo k postupnému
rozkladu výkonnosti a soudržnosti družstva. Výsledkem je sestup až do Pardubické ligy:
1.FBC Innebandytos Hradec Králové
2. FbK Orlicko-Třebovsko
3. TJ Sokol Jaroměř
4. Sokol Pardubice C
5. FbK Sršni Hořice
6. FBC Peaksport Litomyšl
7. TJ Sokol Nová Paka - FALCONS
8. FTS Florbal Náchod B
9. FbK Kostelec n/O
10. F.B.C. Nové Město n/M
11. FBC TJ Draci Lanškroun
12. FBK Spartak Slatiňany
13. Orel Přelouč A

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

19
18
14
14
12
12
11
10
9
8
8
5
3

1
3
2
2
3
3
1
3
1
1
1
2
3

4
3
8
8
9
9
12
11
14
15
15
17
18

58
57
44
44
39
39
34
33
28
25
25
17
12

181:99
136:66
133:101
118:105
129:122
129:119
134:138
117:117
108:113
109:150
108:147
104:175
82:136

OREL PŘELOUČ B - MUŽI:
B-družstvo mužů naopak překvapilo nejen sebe, ale hlavně
soupeře a navázalo na úspěšnou jarní část loňské sezóny,
kdy se naše mládí sehrálo se zakládajícími mazáky v jeden
fungující team. Výsledkem byla nekompromisní cesta za přímým postupem z prvního místa. Výsledek je o to cennější, že
do nové sportovní haly v Přelouči tak nebude florbal vstupovat „pouze“ s Pardubickou ligou, ale přinese kvalitní zápasy
se soupeři z 3. ligy z celého Pardubického a Královéhradeckého kraje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

26

Orel Přelouč B
ŽSK Třemošnice
Sokol Pardubice D
FBC Respect Heřmanův Městec
ASPV Holice
FBC Piráti Sokol Chrudim
Sokol Fajtrs Pardubice E

24
26
24
24
24
24
24

15
13
12
10
10
9
7

4
3
2
2
1
2
2

5
10
10
12
13
13
15

49
42
38
32
31
29
23

111:74
137:126
105:96
104:118
117:118
92:114
95:124

OREL PŘELOUČ - DOROST:
Tým dorostenců nově utvořený z našich florbalových nadějí měl letos vskutku napilno. Půl týmu vypomáhalo v áčku
i béčku, půl týmu ještě mohlo hrát, a také vypomáhalo družstvu
starších žáků. Kluci hráli velmi dobře, ale až tolik se v 2. lize
dorostenců nedařilo. Hlavní důvody byly dva - špatný přístup
2 původních brankářů, kteří na florbal v průběhu sezóny rezignovali, a dále úzký kádr:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

F.B.C. Nové Město n/M
FTS Florbal Náchod
TJ Sokol Dobruška
FBC Peaksport Litomyšl
Orel Přelouč
FbK Kostelec n/O
CSP Hradec Králové

24
24
24
24
24
24
24

20
17
14
11
9
3
2

1
2
5
2
3
1
2

3
5
5
11
12
20
20

61 137:86
53 158:75
47 105:66
35 97:100
30 84:102
10 52:111
8 69:162

OREL PŘELOUČ - STAŠÍ ŽÁCI:
Starší žáci měli letos nevděčnou roli - po loňské záchraně v posledním kole 1. ligy starších žáků se pokusit o nemožné - zachránit se mezi elitními týmy z florbalově rozvinutých
měst s vlastními halami a nepoměrně lepšími tréninkovými možnosti. Kluci dělali, co mohli a v jarní polovině už sehráli mnoho
zcela vyrovnaných soubojů, přesto nás pád do krajského přeboru neminul. O to větší však bude motivace v nové sezóně,
ale hlavně v nové hale - ve skutečně domácím prostředí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FbK Hořice
FTS Florbal Náchod
FBK Jičín
FbK Svitavy
Eldorado - DTJ Trutnov
TJ Sokol Bodlinka Dobruška
F.B.C. Nové Město n/M
Orel Přelouč
TJ Sokol Jaroměř

24
24
24
24
24
24
24
24
24

22
17
17
14
13
8
8
1
1

2
2
0
2
2
3
0
2
1

0
5
7
8
9
13
16
21
22

68
53
51
44
41
27
24
5
4

153:31
106:52
116:62
116:80
94:55
73:64
73:120
45:146
38:204

Jak už přeloučská sportovní veřejnost ví, budeme od začátku nové sezóny v září hrát a trénovat v nové domácí hale
v Přelouči. Srdečně proto zveme zájemce o florbal nejen do
hlediště, ale též do družstev všech věkových kategorií, neboa
se výrazně rozšiřují tréninkové možnosti. Pro bližší informace
volejte sekretáře oddílu M. Kumstýře - 732 610 593. Více se
dozvíte v příštím čísle Roštu před prázdninami.
Na závěr poděkování našim sponzorům: skupina ČEZ a.s. - generální sponzor žáků, Stavební podnik Přelouč s.r.o., K2 invest. Též děkujeme Městu Přelouč za podporu.
Mirek Kumstýř
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Přeloučští kuželkáři postupují!
Kuželkářský soutěžní ročník 2008/2009 je již minulostí.
A jak se v něm vedlo přeloučským družstvům?
Áčko mělo pro tuto sezónu
jednoznačný cíl - vybojovat postup do VČ divize, o který náš
celek v loňském ročníku přišel
v posledních třech kolech. Po
podzimní části soutěže figurovalo sice naše družstvo na prvním místě tabulky, ale se shodným počtem bodů jako druhé
Vysoké Mýto. A hned v prvním
jarním kole byl k vidění duel
těchto celků, ze kterého jsme vyšli jednoznačně lépe a připsali si důležité dva body. Tento zápas odstartoval sérii výher.
Postupně to „odnesla“ družstva Rychnova nad Kněžnou, Solnice, Svitav a Dobrušky. V tuto chvíli se zdálo, že vítězství v soutěži již našim hráčům nemůže uniknout. Jenomže sérii výher
vystřídala série proher a rázem jsme se ocitli až na třetí příčce. V posledních třech kolech ovšem jsme se ziskem 34 bodů stali vítězem soutěže a zároveň také celkem postupujícím do VČ divize. Dlužno dodat, že naši hráči se neztratili
ani v hodnocení jednotlivců. Mirek Skala zvítězil a Petr Miláček obsadil druhou příčku. Do první dvacítky se ještě vtěsnal
Karel Lang. No, uvidíme, jak se bude našim hráčům dařit ve
vyšší soutěži. Cíl je jednoznačný - nesestoupit!
Béčko, které hrálo VČ soutěž sk. B, figurovalo po podzimní části na třetí příčce a mělo tudíž také postupové ambice.
Jarní část soutěže se ovšem našim hráčům vůbec nevydařila.
Družstvo získalo z dvanácti jarních utkání pouze 10 bodů a nakonec se umístilo v klidném středu tabulky - na 6. příčce. Mezi
jednotlivci si vedl nejlépe Tomáš Jarolím, který skončil na 4. místě a zdatně mu sekundoval Pavel Klička, který skončil desátý.
Céčko se představilo ve stejné soutěži jako béčko a po podzimu bylo beznadějně poslední, když nedokázalo získat ani jeden bod. Ani v jarní části se našim hráčům nedařilo lépe, ale
nakonec se jim přece jen ve 23. kole podařilo vybojovat čestný
úspěch v podobě dvou bodů z utkání s pardubickým céčkem.
Mezi jednotlivci na tom byl nejlépe Pepa Samek na 44. místě.
Na fotografii základní sestava áčka: zleva stojící P. Miláček,
P. Skala, M. Skala a v podřepu K. Lang, D. Kasa a J. Ryšavý.
Májový turnaj krajských žákovských výběrů
V sobotu 16. a v neděli 17. května 2009 hostila přeloučská
kuželna účastníky 4. ročníku „Májového turnaje žactva“. Každý
kraj mohl do tohoto turnaje nominovat jedno čtyřčlenné družstvo složené z hráčů žákovské věkové kategorie. Jediným krajem, který se tohoto ročníku nezúčastnil, byla Praha. Do soutěže se zapojilo celkem 52 hráčů a hráček z 13 krajů. Přičteme-li
doprovod, je jasné, že kuželna „praskala ve švech“.
V sobotu byla na pořadu soutěž družstev na 4 x 60hs. V té
se nejlepším výkonem (981 poražených kuželek) prezentovala
sestava Karlovarského kraje. V součtu o 31 kuželek méně porazil Zlínský kraj a připsal si druhou příčku. Na třetím místě
se výkonem 939 poražených kuželek umístil kraj Liberecký.
Ihned po skončení sobotních klání proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků spojené s předáním cen.
V neděli se představilo nejlepších 8 žáků a 8 žákyň v disciplíně sprint. V této poměrně „mladé“ disciplíně se z děvčat
vedlo nejlépe Elišce Kubáčkové, která reprezentovala Zlínský
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kraj. Mezi chlapci si vítězství připsal úřadující Mistr ČR Marek
Frydrych, který hájil barvy Moravskoslezského kraje. Všichni
účastníci nedělního sprintu obdrželi upomínkové předměty, které věnovalo Město Přelouč. Hráči na předních pozicích samozřejmě obdrželi dle pořadí příslušné plakety a také trička s kuželkářským motivem.
Přestože náš oddíl neměl zkušenosti s pořádáním akcí takovéhoto rozsahu, zhostil se svého úkolu na výbornou, o čemž
svědčí pozitivní reakce všech účastníků turnaje. Nejtěžším úkolem bylo zajistit noclehy pro 70 osob. V souvislosti s tím bych
rád poděkoval provozovatelům ubytovacích zařízení, kteří byli ochotni poskytnout účastníkům turnaje nocleh. Jsou jimi: Autokemp Buňkov s.r.o., Václav Vančura - Hotel V+M a paní Gabriela Růžičková - obchodní manažer hotelu Bohemia Chrudim.
Kompletní výsledky včetně fotografií z průběhu turnaje
naleznete na webových stránkách našeho oddílu na adrese
http://www.kuzelkyprelouc.wz.cz/ nebo na webu Pardubického krajského kuželkářského svazu na adrese http://kuzelky-pk.czechian.net/.
Plné hlediště při nedělních kláních.
(- pm -)

Sokol Přelouč - stolní tenis
Výsledky a umístění v regionálních soutěžích oddílů mužů
stolního tenisu v soutěžní sezóně 2008/09.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Soutěž RS
Mužstvo
Utkání V
Holice C
26
26
USK Pce A
26
19
Slovan Pce A
26
18
Slovan Pce B
26
17
So. Přelouč A
26
17
Tesla Pce E
26
11
Loko Pce D
26
11
Loko Pce C
26
10
Starý Mateřov A 26
10
So. Rosice A
26
10
So. Přelouč B
26
9
Tesla Pce D
26
4
So. Ředice B
26
4
Sp. Sezemice A 26
2

I
R
0
2
2
2
0
3
3
4
2
1
1
4
2
2

P
0
5
6
7
9
12
12
12
14
15
16
18
20
22

Zápasy
415:53
296:172
280:188
278:190
265:203
224:244
228:240
230:238
206:262
203:265
201:267
170:298
151:317
129:339

Body
78
66
64
62
60
51
51
50
48
47
45
38
36
32

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Soutěž RS
Mužstvo
Utkání V
Holice D
22
22
H. Jelení A
22
17
So. Přelouč C
22
15
Loko Pce E
22
13
Tesla Pce F
22
12
So. Rosice B
22
11
Tesla Pce G
22
11
Slovan Pce C
22
7
USK Pce B
22
6
Sp. Dašice A
22
5
So. Ředice C
22
3
Holice E
22
1

II
R
0
1
1
2
3
3
2
1
2
2
1
0

P
0
4
6
7
7
8
9
14
14
15
18
21

Zápasy
309:87
267:129
222:174
234:162
222:174
215:181
201:195
174:222
166:230
156:240
119:277
91:305

Body
66
57
53
50
49
47
46
37
36
34
29
24

27

Sport

!

VÝSLEDKY POSLEDNÍCH KOL:
Přelouč A - Tesla Pardubice D 13 : 5
Body: Kepl 4,5, Floner 3,5, Petřík 3,5, Pačovský 1,5
Loko Pardubice C - Přelouč A 10:8
Body: Kepl 4,5, Brunclík 1,5, Floner 1, Petřík 1
Tesla E - Přelouč B 11 : 7
Body: Kasal Ondřej 2, Bezdíček 3, Bukovský 1, Haas 1
Přelouč B - Tesla D 11 : 7
Body: Kasal O. 3,5, Bukovský 3,5, Bezdíček 2,5, Zummer 1,5

Přelouč C - Loko Pardubice E 12 : 6
Body: Vilím 4,5, Kasal B. 3, Zummer 2,5, Dlask 2
Přelouč C - Ředice C 15 : 3
Body: Kasal B. 4,5, Zummer 3,5, Vilím 3, Hons 2,5, Melichar 1,5
Na začátku příštího školního roku bude probíhat nábor dětí od 10 let do oddílu mládeže stolního tenisu. Zájemci se budou moci od září hlásit každé pondělí mezi 18. až 19. hodinou
u trenéra mládeže nebo předsedy oddílu ST. Uvítáme pomoc
rodičů při tréninku.
ZM

Basketbal - závěrečné tabulky

Pro basketbalový tým „Tučňáci“ Sokol Přelouč to byla první sezóna.
V Oblastním přeboru minižákyň se umístily na 4. místě
zleva vzadu: Radim Konvalina (trenér), Tereza Novotná, Karolína Železná, Tereza Válková,
Tereza Roubová, Tereza Žáčková, Dita Dlasková
zleva vpředu: Adéla Lhotová, Andrea Kohoutová, Aneta Pacáková, Kristýna Kaňuková,
Lenka Fričová, Adéla Holubová, Lucie Lebdušková

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

VÝCHODOČESKÁ LIGA MUŽŮ
Tesla Pardubice B
TJ Sokol Chlumec n. Cidlinou
TJ Sokol BC DARREN Chrudim
Basketbal Svitavy B
TJ Turnov
Sokol PP Hradec Králové B
TJ Jiskra Hořice
BK Sokol Vysoké Mýto
SKB Česká Třebová A
Sokol Přelouč A
TJ Dvůr Králové n. Labem
BVK Holice
SK Týniště n. Orlicí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ
PARDUBICKÉHO KRAJE
Tesla Pardubice C
Spartak Choceň
Jiskra Havlíčkův Brod
Jiskra Ústí n. Orlicí
TJ Nové Město na Moravě
Botas Skuteč
TJ Jiskra Heřmanův Měsrec
BK Gymnázium Žamberk
Sokol Přelouč B
Basketbal Svitavy C
SKB Česká Třebová B
Sokol Pardubice

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KRAJSKÝ PŘEBOR JUNIORŮ
PARDUBICKÉHO KRAJE
BK Pardubice B
Botas Skuteč
BK Sokol Vysoké Mýto
Tesla Pardubice
Sokol Přelouč B
BK Gymnázium Žamberk

1.
2.
3.
4.
5.
6.

KRAJSKÝ PŘEBOR
STARŠÍCH MINIŽÁKŮ
PARDUBICKÉHO KRAJE
BK Pardubice
Spartak Choceň
Basketbal Svitavy
Jiskra Havlíčkův Brod
Sokol Přelouč
BVK Holice

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OBLASTNÍ PŘEBOR
MLADŠÍCH MINIŽÁKYŇ
Sokol PP Hradec Králové
BK Studánka Pardubice
Sokol Nová Paka
Sokol Přelouč
BK KARA Trutnov
SŠB Pardubice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

LIGA - JUNIOŘI U 18
BC Vysočina
TJ Sokol Pražský B
BK Den Braven Krnov
TJ Slavia Kroměříž
Sokol Karviná
Sokol Přelouč
TJ Slovan Jindřichův Hradec
BK NH Ostrava
Sokol Hradec Králové 2
SBK Valašské Meziříčí

O vítězství žen ve VČL bylo napsáno
v min. čísle.
D. Rambousková
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