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Pøítí èíslo: Únorové èíslo Rotu vyjde v pátek 6. února 2009.
Uzávìrka pøítího èísla je 21. ledna 2009.

Kino Pøelouè uvádí èeský film

SNÌENKY A MACHØI PO 25 LETECH
Nedìle 25. ledna v 17 30 a ve 20 00 hodin.
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Mìstský úøad Pøelouè,
Masarykovo nám. 25, Pøelouè

Kadá 3. jízda zdarma!

Oznámení o vyhláení výbìrového øízení
Tajemník Mìstského úøadu Pøelouè vyhlauje
v souladu se zákonem è. 312/2002 o úøednících
územních samosprávných celkù výbìrové øízení

NOVÉ LEVNÉ

TAXI
Inzerce

na obsazení pracovního místa:

úøedník/ice - agenda dávek
- pøíspìvek na péèi

PØELOUÈ

pracovní pomìr na dobu urèitou - zástup za MD
- pravdìpodobný nástup bøezen 2009
název odboru: sociální odbor
platové zaøazení pøi nástupu platová tøída 9
(dle naøízení vlády 564/2006 Sb., o platových
pomìrech zamìstnancù ve veøejných slubách
a správì v platném znìní )
Lhùta pro podání pøihláky: do 20. 1. 2009
Blií informace naleznete na webových
stránkách mìsta www.mestoprelouc.cz

Petr KUBAÈÁK

TEL.: 606 570 868

l MASÁE l
REGENERACE
l RELAXACE l
SHIATSU

- ETRNÁ JAPONSKÁ TLAKOVÁ MASÁ
VÈETNÌ LÉÈEBNÝCH METOD
(MONÉ PROVEDENÍ I U VÁS DOMA)

MAKKO-HO

- DOPLÒKOVÉ CVIÈENÍ PRO PRUNOST
KLOUBÙ

Inzerce

MASÁE PRO TÌHOTNÉ
A ENY V ESTINEDÌLÍ
- ÚLEVA OD BOLESTI ZAD A NOHOU
- SPOLUPRÁCE S PORODNÍ ASISTENTKOU

PRACUJI S NÌMECKÝMI PROFESIONÁLNÍMI
OLEJI PRO SPORTOVCE SIXTUS,
100% ROSTLINNÝMI OLEJINOBILIS TILIA,
ALOE VERA FIRMY FOREVER
PORADENSTVÍ
- BEZPLATNÉ KONZULTACE PØED OETØENÍM
INFORMACE VE VEDNÍ DNY 10.00-19.00 hod.
MASÁ V SO NEBO V NE
PO PØEDCHOZÍ DOMLUVÌ.
TEL.: 720 196 923
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Mìstský úøad Pøelouè, Masarykovo nám. 25, Pøelouè
Oznámení o vyhláení výbìrového øízení
Tajemník Mìstského úøadu Pøelouè vyhlauje výbìrové øízení:

na obsazení pracovního místa:

SPRÁVCE SPORTOVNÍ HALY
pravdìpodobný nástup: 1. 6. 2009

platové zaøazení dle naø. vlády è. 564/2006 Sb.,
o platových pomìrech zamìstnancù ve veøejných slubách a správì:
platová tøída 8, vzdìlání støední s maturitou

Termín k podání pøihláky s ivotopisem a dalími doklady je do 31. 1. 2009.
Podrobné informace najdete na www.mestoprelouc.cz,
na úøední desce nebo na telefonu 466 094 105.

TAXI
PØELOUÈ
Inzerce
Tomá Pokorný

(
2 vozy
723 887 997
NONSTOP [

Přeloučský ROŠT
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Váení ètenáøi, dámy a pánové,
dovolte nám touto cestou na samém zaèátku nového roku popøát Vám vem
hodnì tìstí, zdraví a pohody a ké je rok 2009 pro vás vechny
rokem úspìnìjím, ne roky minulé.

místostarosta

UVÍTACÍ TABULE
Jistě jste si všimli, že nás při vjezdu do města vítají žluté tabule, na kterých je napsáno „Město Přelouč Vás vítá“. Jsou umís-
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starostka

těny na příjezdových komunikacích do města (viz obr.) směrem
od Pardubic, od Prahy, od Břehů a od Jankovic. Na tabulích je
znázorněn také znak města - Přeloučský rošt. Doufejme, že zobrazený znak návštěvníkům Přelouče alespoň trochu napoví při
dojezdu na kruhovou křižovatku.
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RADA MĚSTA PŘELOUČE
Rada města se sešla 24. 11. 2008.
Radní souhlasili s požadavkem ZUŠ Přelouč nakoupit z investičního fondu školy tympány. Původně vedení školy počítalo s nákupem tympánů až v roce 2009,
ale z důvodu účasti dechového orchestru
na mezinárodní soutěži v lednu 2009, bylo potřeba je koupit již nyní.
Radní svým usnesením rozhodli o tom,
že součástí dokončené stavby sportovní
haly budou navíc i parkovací plochy pro
vozidla uživatelů a návštěvníků budovy.
Proto je potřeba vypracovat realizační
projektovou dokumentaci a zajistit provedení prací. Dokumentace by měla být
vypracována do konce letošního roku,
problémy by však mohly nastat při realizaci, pokud chceme zajistit termín jejich dokončení zároveň se stavbou sportovní haly. Stavbu parkovacích ploch lze
pomyslně rozdělit do tří částí. První část
ve Foersterově ulici souběžně se stávající komunikací, druhá část se nachází
na severní straně haly a třetí část v místě parkoviště školy u ulice Za Fontánou.
S dislokací parkoviště v první části by
problém být neměl. Problém nastává až
ve druhé a třetí části. Ty se totiž nacházejí na pozemcích, které byly zhotoviteli stavby předány pro realizaci stavebních prací
na hale, a které má dle smlouvy opustit
nejpozději 15 dní po dokončení stavby.
Dále radní souhlasili s umístěním
umělé horolezecké stěny v areálu městské klubovny s tím, že Junák, středisko
Přelouč, zajistí ve vlastní režii potřebnou
dokumentaci a bezpečný provoz stěny.
Stěna je navržena jako ocelová konstrukce, na které budou upevněny desky
s lezeckými úchyty. Velikost stěny bude
cca 9 m výška a 3 m šířka. Tato stěna by
měla sloužit jako atraktivní netradiční forma pro výchovu dětí a mládeže.
Rada města schválila smlouvu o dílo
na vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na výstavbu nové budovy MěÚ Přelouč.
Radní rozhodli, že grafická úprava
uvítacích tabulí na příjezdech do města
bude zhotovena dle předloženého návrhu. Cedule bude deska o rozměrech
100x70 cm.
Dále vzali na vědomí oznámení Charity Přelouč o konání Tříkrálové sbírky ve
dnech 5. - 7. ledna 2009 ve městě Přelouč, 6. 1. ve Štěpánově a v Jankovicích
a 7. 1. v Klenovce.
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Rada schválila smlouvu o dílo na dopracování návrhu jízdních řádů a způsobu připomínkování jízdních řádů MHD
veřejností.
Poté se radní sešli 8. 12. 2008. Prvním
bodem byla další prezentace MHD v Přelouči. Předkladatel Ing. Pavel Matouš, prezentoval harmonogram dalších prací. Počítá se s tím, že vybudování a schválení
zastávek by mělo proběhnout od ledna
do května 2009, možnost připomínkování jízdního řádu občany města bude od
května do června 2009 a v červnu bychom již měli znát jízdní řád.
Ze svých zkušeností počítá Ing. Matouš s tím, že detaily se vyladí zhruba do
tří měsíců od začátku provozu MHD. Dále se zabýval také možností finančních
úspor, které by neomezily kvalitu dopravy. V tuto chvíli je dalším bodem dopracování návrhu přesného umístění a provedení zastávek, řešení „Radiobusu“ autobus na zavolání či SMS, případně
vynechání nebo přidání některých spojů apod.
Dalším bodem jednání bylo nakládání s odpady. Vzhledem k tomu, že množství plastů, jako tříděného odpadu ve městě vzrostlo za poslední rok cca o 50 %,
kapacita sběrných nádob při nynější frekvenci svozů nestačí. Nabízely se dvě varianty - bum zvýšit počet nádob na separovaný sběr nebo zesílit četnost svozů.
Více sběrných nádob by zabíralo další
místa. Jednoznačně lepší varianta je navýšit svoz. Odbor životního prostředí se
dohodl se svozovou společností, že zvýší četnost svozu tříděného odpadu.
Dále rada doporučila zastupitelům vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008
o místních poplatcích s účinností od 1. 1.
2009 (viz čl. o poplatcích).
Ve čtvrtek 18. 12. se konala ještě před
zastupitelstvem krátká mimořádná rada
města. Na této radě bylo např. zastupitelům doporučeno schválit pořízení „Změny č. 2 územního plánu města Přelouče“, vyhlásit záměr prodeje lesních pozemků specifikovaných ve znaleckém
posudku a schválit, že část lesního pozemku v k.ú. Mělice a část lesního pozemku v k.ú. Štěpánov nebudou předmětem prodeje.
Poslední rada v roce 2008 se sešla
22. 12. Radní stanovili výši příspěvku na

neinvestiční výdaje od obcí na jednoho žáka ve školním roce 2008/2009 na
6 590,- Kč.
Dále radní schválili Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města v roce 2009 spol. Bujnoch za zajištění služeb informačního centra města.
Rada města se zabývala také informací o okolnostech rozhodných pro podání žaloby na odstranění reklamovaných
vad - bytové domy Tůmy Přeloučského,
Riegrova. Dne 24. 4. 2008 byl generálnímu dodavateli stavby zaslán reklamační
dopis, kterým byla opakovaně dle smlouvy o dílo v záruční době uplatněna reklamace na zjištěné závady, a to praskliny
ve fasádní omítce objektu a praskliny zdiva po celé výšce objektu v blízkosti dilatační spáry mezi objekty čp. 1537 a 1538.
Městu byl 2. 6. 2008 doručen dopis ředitele výrobního oddělení zhotovitele, že
oprava prasklin ve fasádní omítce v blízkosti dilatační spáry bude provedena
a opravu vlasových trhlin nemohou prý
jako reklamaci uznat. Dosud však nebyla provedena žádná oprava. Vzhledem
k tomu, že byly závady uplatněny řádně
a včas v záruční době, bude třeba tyto
nároky vymáhat soudně.
Dále se radní zabývali stanovením postupu při budování tras pro budoucí využití v rámci metropolitní sítě MAN. Cílem je vybudování digitální datové sítě
umožňující přenos dat, digitalizovaného
zvuku, obrazu, apod. MAN Přelouč by
měla z hlediska města především poskytovat komunikační služby jako např.
vysokorychlostní přenos dat, vzájemné
propojení úřadů státní správy a samosprávy, propojení města s příspěvkovými
organizacemi, přístup občanů k vysokorychlostnímu internetu, a přístup k dalším službám (VoIP telefonie, regionální
TV vysílání...) Město bude investorem budovaných datových tras (uložení chrániček a propojovacích skříní). Budování
tras bude probíhat v rámci jiných investičních akcí města v daných lokalitách.
Oddělení informatiky zpracuje a bude udržovat orientační mapu zahrnující všechny objekty, které budou součástí MAN,
v aktuálním stavu.
V souvislosti s končící platností lesních hospodářských osnov k 31. 12.
2009 se konalo výběrové řízení na zpracovatele lesních hospodářských osnov
a lesnických map (pro území od Labe
na jih). Radní schválili smlouvu o dodání těchto map s Lesoprojektem Mladá
Boleslav s.r.o., který byl ve výběrovém řízení vybrán.

Přeloučský ROŠT
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ZASTUPITELSTVO
MĚSTA PŘELOUČE
Zastupitelstvo konané dne 18. 12. 2008 se zabývalo výstavbou fotovoltaické elektrárny v Klenovce. Osadní výbor v Klenovce na svém zasedání dne 12. 12. 2008 schválil změnu územního plánu za účelem výstavby této elektrárny s podmínkou,
že vlastní stavba bude umístěna minimálně 50 m od stávající
komunikace směrem na obec Veselí a její severní a západní
strana bude odstíněna živým plotem (od silnice a od obce).
Dále zastupitelé města schválili poslední VI. rozpočtové
opatření tohoto roku. Schválili také rozpočet města na rok
2009. Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový s tím, že je
nutné použít volné finanční prostředky z minulých let ve výši
cca 16,2 mil. Kč. Rizikem zůstává průběh financování 1. pololetí roku 2009. Do rozpočtu jsou zařazeny akce správy majetku
a investic v hodnotě cca 53 mil. Kč, přitom z výhledu je patrné,
že na tyto akce je ročně k dispozici jen cca 22 mil. Kč. Pokud
bychom neobdrželi vrácení části financí z dotace EU za výstavbu sportovní haly v 1. čtvrtletí 2009 může se stát, že bude nutné přistoupit k použití krátkodobého překlenovacího úvěru.
Zastupitelé schválili ceník inzerce kulturního zpravodaje Přelouč. Kulturní zpravodaj Přelouč dostanou všichni občané ve
městě a v okolních obcích zdarma do svých schránek. Jedná
se o 1 list A4 žluté barvy. Najdeme v něm společenské a kulturní akce, které pořádá Město Přelouč, příspěvkové organizace města, školy nebo neziskové organizace působící na území
města, a na druhé straně je umístěn program kina.
Dále zastupitelé schválili cenu výtisku Roštu a ceník inzerce Roštu. Cena 1 ks Přeloučského roštu je nově 10,-- Kč.
Ceník inzerce se navýšil o 50 %. Ceny inzerce od 1. 1. 2009:
Typ
A
B1
B2
B3
C1
C2
C3

1/1
1/2
1/4
1/2
1/3
2/9
1/9

Rozměr
170/240
170/118
85/118
85/240
170/77
108/77
57/77

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Cena
1800,-900,-450,-900,-450,-405,-210,--

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

!

Zastupitelé vydali obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008
o místním poplatku za provoz systému shromažmování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek „za odpad“ na rok 2009 bude opět ve výši
492,- Kč. Opětovně bylo také schváleno prodloužení lhůty pro
splnění ohlašovací i poplatkové povinnosti ze 3 na 6 měsíců.
Dále se zabývali návrhem na vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 o místních poplatcích.
Dalším bodem jednání byl prodej městských lesů. Zastupitelé vyhlásili záměr prodeje lesních pozemků specifikovaných
ve znaleckém posudku formou dražby za cenu minimálně dle
znaleckého posudku. Odhadní cena lesních pozemků je celkem cca 35,4 mil. Kč.

Jak zastupitelé vidí situaci
v polovině volebního období?
Protože je 1. polovina volebního období za námi, zeptali
jsem se zastupitelů jak to sami vidí. Všem jsme položili stejnou
otázku: S čím jste za první polovinu volebního období spokojeni a co by jste chtěli změnit?
Odpovědi si budete moci přečíst v příštím čísle Roštu, bohužel se nám je dosud nepodařilo získat od všech zastupitelů.
redakce

Vážení odběratelé,
v souladu s obecně závaznými předpisy (zák. č. 526/1990 Sb.
o cenách ve znění pozdějších předpisů) a na základě rozhodnutí statutárních orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, Pardubice byla schválen úprava ceny vodného a stočného od 1. 1. 2009 takto:
Vodné: cena za 1 m3 dodané vody činí 28,69 Kč
(26,32 Kč + 2,37 Kč DPH 9 %)
Stočné: cena za 1 m3 odvedené odpadní vody
činí 34,45 Kč
(31,61 Kč + 2,84 Kč DPH 9 %)
Vyúčtování vodného a stočného za období, v němž dojde
k úpravě cen, nebude-li proveden fyzický odečet stavu měřidla, bude provedeno poměrem, a to k počtu dnů za období před
a po úpravě cen. Od data změny budou použity nové ceny.

příplatek za barevnost + 150,-- Kč

A 1/1

B1 1/2

B3 1/2

C1 1/3

C2 2/9
B2 1/4
C3 1/9

1 / 2009
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Trh práce
na Přeloučsku
Na ÚP v Přelouči bylo k 30. 11. 2008 evidováno celkem
773 uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti
v měsíci listopadu tedy činila v této oblasti 5,36 %. K obcím
s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu
např. Holotín 25 %, Tetov 18,33 %, Vápno 17,54 %, Hlavečník
13,64 %, Pravy 13,51 %, Litošice 10,42 %, Turkovice 10,32 %,
Rohovládova Bělá 10 %. Dále uvádím další míru nezaměstnanosti: Chvaletice 5,04 %, Choltice 4,23 %, Břehy 6,25 %. V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 4,72 %. V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti 3,45 % s celkovým
počtem 3 506 evidovaných uchazečů. Pro srovnání regiony:
Pardubicko 3,80 %, Holicko 3,08 % a Přeloučsko 5,36 %.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 30. 11. 2008
celkem 2 211 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní
místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 1,6 uchazeče.
Na Přeloučsku bylo k 30. 11. 2008 hlášeno na ÚP celkem
187 volných pracovních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem 4,1 uchazeče.
Michaela Hývlová
vedoucí pobočky
Kontakt: DiP Přelouč - ÚP Pardubice, K. H. Máchy 908, Přelouč
Oddělení zprostředkování
- telefon: 466 958 827
Kontaktní místo státní sociální podpory - telefon: 466 953 516
Více informací naleznete na Portálu MPSV: http://portal.mpsv.cz
Pro občany: volná pracovní místa, životopisy, co dělat při ztrátě zaměstnání, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi,
sociální služby, elektronické formuláře, informace z ÚP, práce
pro cizince.

NOVÉ MOŽNOSTI VLAKOVÉHO SPOJENÍ
Z PŘELOUČE
Se změnou jízdního řádů došlo v Přelouči ke změnám. Domnívám se že většina z nich povede ke zlepšení nabídky pro
cestující, a proto jsem se o změnách jízdního řádu rozhodl
napsat do Roštu.

Polohy vlaků
Změna, která se dotkne všech cestujících, je menší změna pravidelných taktových poloh vlaků v Přelouči.
Rychlíky do Pardubic budou v Přelouči zastavovat každou
hodinu v cca 51. minutu. Osobní vlaky potom vždy v pátou
minutu.
Do Prahy pojedou rychlíky z Přelouče v šestou minutu
a osobní vlaky pojedou v 52. minutu.
Pokud si člověk zapamatuje tyto časy, zná značnou část
jízdního řádu pro Přelouč.

Pozdě večer z Prahy
Výrazně se zlepší pozdně večerní spojení z Prahy do Přelouče.
Do 14. prosince odjížděl poslední vlak z Prahy hlavního
nádraží ve 20:38 a do Přelouče přijel ve 21:48. Nově pojedou

Z Přelouče do ciziny přímými nočními vlaky
V Přelouči začnou pravidelně stavět první dva mezinárodní vlaky. Půjde o noční vlaky z Prahy, které zastaví v Přelouči
ve 22:51 a ve 23:51. První z nich poveze přímé vozy do Bratislavy a Budapešti a Vídně. Druhý z nich ve vybrané dny pojede přes Poprad do Košic.

Z Přelouče na víkend do Tater
Nabízí se tak třeba možnost vydat se na pohodový víkendový výlet do Tater. V pátek ve 23:51 vyjedete z Přelouče, na
lůžku nebo lehátku ve vlaku usnete a v sobotu 6:35 ráno přijedete do Štrby. V 6:50 vám jede přípoj po slavné ozubnicové
železnici na Štrbské pleso, kde budete v 7:06. Můžete se rovnou ubytovat a vydat na túru do hor.
V neděli se můžete vydat třeba na druhou celodenní túru nebo si jinak užít druhý den v Tatrách a ve 20:11 se po
stejné trase dopravit ze Štrbského plesa zpátky. V Přelouči
budete ve 4:43, doma se převléknete a můžete jít třeba do
práce.
Takováto zpáteční cesta v lehátkovém voze vyjde jednotlivce, který nemá žádný průkaz na slevu, na 1440 Kč. Dvě
osoby vyjde při využitím dalších skupinových slev vyjde stejná cesta pohodlným lehátkovým vlakem na 2640 Kč. Pokud
máte zákaznickou kartu může být cesta ještě levnější.

Nová MHD Přelouč pro spojení k vlakům
V současnosti se v Přelouči připravuje zavedení městské
dopravy, která by měla sloužit také jako rychlé spojení k vlakům a od nich.
rychlíky z Prahy vždy ve 40. minutu a poslední vlaky zastavující v Přelouči pojedou z Prahy ještě 21:40 a ve 22:40. Poslední vlak tak nabídne zajímavou možnost rychlého návratu z koncertů, divadel nebo jiných akcí v Praze.

6

Městská doprava by měla být zajištěna ekologickým malokapacitní autobusem a měla by spojovat z různé části Přelouče s nádražím a průmyslovou zónou. Provoz MHD by měl
být zahájen v průběhu roku 2009.

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

!

ZMĚNY V OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠKÁCH
Městský úřad v Přelouči by touto cestou chtěl upozornit
všechny fyzické a právnické osoby na některé povinnosti vyplývající z novelizovaných vyhlášek města, a to zejména na
úseku placení místního poplatku ze psů. Zastupitelstvo na
svém zasedání dne 18. 12. 2008 schválilo mimo jiné novou
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o místních poplatcích,
která nabývá účinnosti dne 1. 1. 2009 a od tohoto data jsou
všichni poplatníci povinni se jí řídit.
Především je třeba upozornit spoluobčany, že se od 1. 1.
2009 podstatně zvyšují zejména s ohledem na narůstající počet psů a zároveň nákladů s úklidem psích exkrementů a úhrad
za odvoz do útulku a karanténu nalezených psů, k nimž se
jejich majitelé nehlásí, sazby místního poplatku ze psů. Stále
platí, že poplatek se platí ze psa staršího 3 měsíců, není-li držitel psa podle čl. 7 obecně závazné vyhlášky osvobozen.

na stejné, a to značně nízké úrovni, a to i proti srovnatelně
velkým obcím v České republice. Je věcí chovatele, aby řádně
zvážil, zda bude chovat psy a v jakém počtu, do jaké míry větší počet psů v domácnosti jednoho chovatele zvyšuje zátěž pro
jeho okolí v sousedství a v tomto ohledu může být výše poplatku do určité míry regulačním prvkem.

Sazba u držitele psa, který je poživatelem důchodu, činí 120,- Kč za prvního psa a za každého dalšího psa je
roční poplatek 300,- Kč. Dále jsou ceny upraveny u právnických a fyzických osob. Poplatek se řídí trvalým pobytem nebo sídlem poplatníka. Ceny jsou schváleny takto:

Tato obecně závazná vyhláška zároveň ruší vybírání místních poplatků ze vstupného.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku „za odpad“
č. 2/2008 přinesla stejně jako v loňském roce prodloužení lhůty pro splnění ohlašovací a poplatkové povinnosti pro přistěhované poplatníky ze 3 měsíců na 6 měsíců a dále rozšířila
důvody pro osvobození, kdy nově se osvobozují od placení poplatků děti do jednoho roku věku. Formuláře pro plnění ohlašovací povinnosti o vzniku, změně nebo zániku poplatkové povinnosti - tzv. Přihláška k registraci, Odhláška z registru, Změny
registrace+ vznik a zánik nároku na osvobození jsou k dispozici na právním oddělení městského úřadu nebo ke stažení na
výše uvedených webových stránkách města.

Za prvního psa u poplatníka s trvalým pobytem:
v RD v obvodu města zaplatí
360,- Kč
v bytových domech a ostatních nemovitostech
zaplatí
1 200,- Kč
ve všech nemovitostech v místních částech
města zaplatí
120,- Kč
Za druhého a každého dalšího psa:
v RD v obvodu města zaplatí
540,- Kč
v bytových domech a ostatních nemovitostech
zaplatí
1 500,- Kč
ve všech nemovitostech v místních částech
města zaplatí
360,- Kč

Tato obecně závazná vyhláška též nově zavádí povinnost
držitele psa označit psa evidenční známkou, která mu byla nebo eventuelně bude vydána při přihlášení psa ( resp. při plnění ohlašovací povinnosti). Finanční odbor jakožto organizační
útvar úřadu pověřený správou poplatku ze psů vypracoval detailnější formulář pro splnění ohlašovací povinnosti. Formulář je k dispozici na pokladně úřadu nebo ke stažení na internetových stránkách města www.mestoprelouc.cz.

S přáním všeho nejlepšího v novém roce 2009
Městský úřad Přelouč
odbor finanční a oddělení právní

K razantnímu zvýšení sazeb,
a to zejména u držitelů psů, kteří
bydlí v Přelouči v rodinném domku
přistoupilo město zejména z regulačních důvodů, nehledě na to, že
sazby byly od roku 2004 setrvale

Inzerce

1 / 2009
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Přírodní lokality

!

Kategorie zvláště chráněných území
na Přeloučsku
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny určuje následující kategorie zvláště chráněných území (ZCHÚ):
národní park (NP), chráněná krajinná
oblast (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památka (NPP),
přírodní rezervace (PR), přírodní památka (PP).
NP jsou rozsáhlá území, jedinečná
v národním či mezinárodním měřítku,
jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam.
Na území Přeloučska žádný NP neleží.
Nejbližší a pro nás nejznámější je Krkonošský národní park vyhlášený již
v roce 1963.
CHKO jsou rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních
a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení.

Také v případě CHKO se žádné nenachází na Přeloučsku. Téměř na hranice
Přeloučska zasahuje severní část CHKO
Železné hory.
NPR je menší území mimořádných
přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou
vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku.
Ani v případě NPR žádná není na území Přeloučska. Nejbližší NPR je především mezi ornitology známá NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka.
NPP je přírodní útvar menší rozlohy,
zejména geologický či geomorfologický
útvar, naleziště nerostů nebo vzácných
a ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým
významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk. Na
Přeloučsku se nachází NPP Semínský
přesyp, kde důvodem ochrany je výskyt
rostlinného druhu, velmi vzácného na
písky vázaného kozince písečného (Astragalus arenarius).

PR je menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. Na Přeloučsku
jsou následující PR: PR Duny u Sváravy,
PR Choltická obora, PR Na hradech.
PP je přírodní útvar menší rozlohy,
zejména geologický či geomorfologický
útvar, naleziště vzácných nerostů nebo
ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou
činností člověk. Na Přeloučsku se nachází PP Labské rameno Votoka, PP Meandry Struhy, PP Mělické babiště, PP Skalka u Sovolusk.
Před návštěvou některého ze ZCHÚ
je vhodné se seznámit s ochrannými podmínkami jednotlivých území, které nám
určují, jakým způsobem se máme v daném území chovat.
V dalších číslech Přeloučského Roštu se budeme postupně seznamovat s jednotlivými ZCHÚ Přeloučska.
Mgr. Jiří Rejl

Evropsky významná lokalita Choltická obora
Evropsky významná lokalita Choltická obora (EVL - kód lokality CZ0533302)
byla vyhlášena nařízením vlády číslo
132/2005 Sb. Lokalita se nachází na katastrálních územích obcí Choltice a Chrt-

níky a má rozlohu 69,6 ha. Předmětem
ochrany této EVL jsou živočišné druhy:
brouk páchník hnědý (Osmoderma eremita) a žába kuňka ohnivá (Bombina
bombina).

Litorální pásmo Chrtnického rybníka
- místo výskytu kuňky ohnivé
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Ve starých dubech
se vyvíjejí larvy
páchníka hnědého

Obora volně navazuje na zámecký
park jižně od obce Choltice a asi 5 km
SSZ od Heřmanova Městce. Lesní porost
je tvořen společenstvy dubohabřin, které
na vlhčích místech nabývají charakteru
tvrdého luhu s výraznějším jarním aspektem. Část porostů v blízkosti zámku má parkový charakter, kde vynikají zejména mohutné věkovité exempláře dubu letního, místy také buku
lesního a jasanu ztepilého. Součástí
obory jsou tři rybníky. V Chrtnickém
rybníku s mělkým litorálním pásmem
zarostlým rákosem a orobincem žije
kuňka ohnivá.
Pro kuňku je důležité zachování
litorálního pásma rybníka a pouze extenzivní chov ryb. Potenciálně může
být ohrožena nevhodným rybničním
a mysliveckým hospodařením (intenzivní chov kachen, pozdní napouštění, použití chemických přípravků) a nešetrným odbahněním rybníka.

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace
Hlavní obecnou zásadou ochrany
páchníka je ponechání starých dutých
stromů v oborách, alejích a parcích.
V místech, kde by případný pád starých
stromů ohrozil majetek nebo zdraví obyvatel, je žádoucí provádět šetrné úpravy
(odborné ořezání větví, snížení těžiště
kmene). Nepřípustné je vybírání trouchu,
vypalování a chemická konzervace dutin. Pouhá ochrana starých stromů však

nestačí. Staleté duby je třeba co nejdříve uvolnit od okolního náletu či výsadeb, aby se mohly dobře vyvíjet. Porosty
je nutné vrátit do původní podoby řídkého, dostatečně prosvětleného parku,
protože páchníci preferují osvětlené dutiny. Zároveň je nutné na lokalitu urychleně dosadit mladší stromy, do kterých
se brouci budou moci v budoucnu přesunout.

Hon na kontejnery...
Možná jste v průběhu listopadu a prosince někteří viděli pobíhající úřednici vyzbrojenou fotoaparátem a deskami nakukovat do kontejnerů na tříděný odpad
a pořizovat jejich fotografie. Tato možná
trochu bláznivá činnost měla za úkol monitorovat průběh zaplňování či nezaplňování kontejnerů, ukázněnost či neukázněnost občanů, pořádek či nepořádek na
stanovištích, činnost či nečinnost svozové společnosti a technických služeb.
Těžko říct, kdo z toho vyšel nejlépe. Celkem vzato, nic moc. I když vlastně, jak
kde. Ax tak či tak výsledkem tohoto monitorování je zjištění, že na nepořádku,
který se kolem kontejnerů nachází, mají
zásluhu všichni výše jmenovaní. Co se
týká svozové společnosti a technických
služeb, byly na základě zjištění konkrétně specifikovány jejich povinnosti. Dále
bylo radou města odsouhlaseno zvýše-

ní četnosti svozu tříděného odpadu, aby
nedocházelo k přeplňování kontejnerů.

!

K sepsání tohoto příspěvku bylo využito publikace Pardubický kraj Natura
2000, která byla vydána v roce 2006 a na
jejím vydání se podílel Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - oddělení ochrany
přírody, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Společnost přátel Železných
hor.
Mgr. Jiří Rejl

Ostatní je na občanovi, když už nemluvíme o tom, že je přímo jeho povinností
řídit se obecně závaznou vyhláškou o nakládání s komunálním odpadem, záleží
na něm, jak a kde odpad odloží. Město
mu dává dostatek možností, od svozu
popelnic na odpad směsný a bioodpad,
přes kontejnery na tříděný odpad a odvoz
větví až po sběrný dvůr a místo zpětného odběru použitého elektrozařízení.
A pokud si občan není jistý, zda ten
a ten odpad patří tam a tam, může zavolat na odbor životního prostředí na číslo
466 768 521, kde mu jistě poradí. Proto
apelujeme touto cestou hlavně na občany. Dávejte odpad tam, kam patří! Nebudete si muset stěžovat na to, že tam
a tam je zase nepořádek!
No, ale když celou monitorovací akci shrnu, myslím si, že hon na kontejnery stál za to, nebox můj úlovek je opravdu
fantastický! Posumte sami. Nebo že by
snad někdo v mojí trofeji poznal trofej
svoji?!
Ing. Helena Klápová

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘELOUČSKO
(Rošt č. 11)

V Přeloučském roštu č. 11/2008 v Komunitním plánování
sociálních služeb přeloučsko byly na straně 11 uvedeny chybné informace u Centra pro zdravotně postižené Pardubického
kraje v řádku ZA KOLIK. Touto cestou bychom se chtěli omluvit Centru pro zdravotně postižené a všem klientům, kteří jejich služeb využívají. Zde jsou úplné informace týkající se tohoto centra:
KDO:

CO:
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Centrum pro zdravotně postižené
Pardubického kraje
Nábřeží Závodu Míru 1961, 530 02 Pardubice
tel. fax: 466 335 630
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
Poradenství
Osobní asistence

Internetová kavárna
Výtvarný kroužek
KOMU:

zdravotně postiženým občanům, jejich rodinám
a příbuzným

KDE:

detašované pracoviště Nábřeží Závodu Míru 1961,
Pardubice
osobní asistence dle potřeby klienta

KDY:

PO-PÁ 8.00 - 16.00 hod.

ZA KOLIK: poradenství, internetová kavárna a výtvarný
kroužek ZDARMA
osobní asistence a půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek dle platného ceníku
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MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Máme tu nový rok 2009, který pro městské a obecní policie přináší řadu změn z hlediska jejích zákonných pravomocí.
Rád bych vám, čtenářům Roštu, některé změny přiblížil.
Co nás tedy od 1. 1. 2009 čeká nového?

Významná změna nastala v měření rychlosti radarem
Zde nám zákonodárci stanovili, že tuto činnost budeme
vykonávat na místech určených policií a začátek i konec
těchto úseků bude označen přenosnou dopravní značkou
s vyobrazením kamery snímající rychlost a nápisem „MĚŘENÍ RYCHLOSTI“ a „KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI“. „Piráti silnic“ budou tedy přesně informováni, kde se provádí měření
rychlosti.

Další změnou jsou nové nároky na strážníky:
- nově se může stát strážníkem občan, který dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou
- vyhláškou jsou stanovena zdravotní omezení, která vymezují zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání strážníka
- zákon nyní vymezuje, za jakých okolností ztrácí strážník spolehlivost, a vyhláškou stanovuje odborné předpoklady pro
zaměstnání strážníka (zejména pak rozsah výcviku čekatele
a strážníka)

8. kamerový bod najdete pod parkem u vjezdu na rugbyové hřiště.
Tato kamera monitoruje celé okolí sportoviště a samozřejmě také nově osázený městský park.

Jsme oprávněni vyžadovat poskytnutí údajů z informačních systémů policie, obecních úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností. Zde se jedná např. o informace o hledaných a pohřešovaných osobách, o totožnosti provozovatele
nebo řidiče, který spáchal přestupek na území obce a další
informace v rámci obce.

Zákon nám nově upřesňuje používání pout jako donucovacího prostředku:
- při omezení osobní svobody osoby podle § 76 odst. 2 trestního řádu (přistižené při trestném činu nebo bezprostředně
poté)
- při předvedení osoby, která klade odpor nebo fyzicky napadá
jinou osobu nebo strážníka, ohrožuje vlastní život, poškozuje cizí majetek nebo se pokusí o útěk při zákroku strážníka
- nově lze tuto osobu připoutat ke vhodnému předmětu

9. kamerový bod můžete vidět v podloubí na Masarykově náměstí.

Tolik k několika změnám v legislativě.

Další důležitou informací je jistě dokončení další etapy
rozšíření kamerového systému ve městě...
Dne 12. 12. 2008 byly dokončeny práce kolem kamerového
systému města. Do tohoto systému přibyly další 3 body, jak
již jistě víte z minulých čísel Roštu.
Přesto mi dovolte alespoň krátce připomenout, kde se další kamery nacházejí a kam „vidí“.
V pořadí 7. kamerový bod se nachází na křižovatce ulic
Pražská a Havlíčkova.
Tato kamera samozřejmě vidí mimo jiné na jedno z rizikových míst - diskotéku Maddox a její okolí, z důvodu kontroly
veřejného pořádku v těchto místech.
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Pevně věřím, že nové kamerové body budou přínosem, stejně jako dosavadní kamery, zejména v oblasti prevence kriminality ve městě.
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Aktuální informace
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Chtěl bych na tomto místě požádat
zejména rodiče, kteří vyzvedávají své děti ze škol a školek, aby se nebáli nás
kdykoliv informovat na níže uvedených
tel. číslech o případných podezřeních.

Opilý řidič...

Také mi dovolte na tomto místě poděkovat zástupcům firmy Konektel, kteří pracovali na zprovoznění nových kamer, za jejich
odvedenou práci.

Ve velmi brzkých ranních hodinách
bylo hlídkou MP spatřeno osobní motorové vozidlo, jak vyjíždí od čerpací
stanice a zatáčí směrem do centra města. Při tomto manévru vjelo uvedené
vozidlo do protisměru a i nadále kličkovalo.
Z tohoto důvodu hlídka vozidlo zastavila a provedla kontrolu řidiče. Protože řidič neměl žádné doklady totožnosti
a byl z něho cítit alkohol, byla hlídkou
provedena dechová kontrola. Ta ukázala na přítomnost alkoholu v dechu ve
výši 1,93 promile.
Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která celou věc převzala.

MÌSTSKÁ
POLICIE

Nyní již několik zajímavých
událostí uplynulého období

ØE

P

Pachatel se vrací na místo činu...

Přijali jsme oznámení z prodejny drogerie,
že zde měli cikánku, která ukradla šampon
a utekla. Hlídka na místě zjistila, že to nebylo
poprvé, nebox osoba stejného popisu zde již údajně kradla.
Tentokrát byly v obchodě dvě a k jejich popisu nám prodavačka sdělila, že byly obě tlusté, jedna měla tygrovanou sukni a velké kruhové náušnice asi stříbrné.
Obsluhující byla poučena, aby při další návštěvě těchto žen
neprodleně zatelefonovala na MP.

Nepříjemná setkání se sexuálním podtextem...
Na služebnu se dostavila slečna společně se svým otcem
a oznámila, že byla před několika dny u svého domu napadena neznámým mužem, který jí zatlačil do kouta, kde jí jednou
rukou držel a druhou rukou onanoval.
Dle popisu se mělo jednat o muže ve věku do 30 let, který
měl s sebou dva psy, kteří pobíhali kolem navolno.
Další incident se sexuálním podtextem se odehrál několik dní poté v parku za základní školou na Masarykově náměstí.
Zde se jednalo o muže, který se v parku před nezletilými
dívkami obnažil a sexuálně se ukájel. Byl však vyrušen občanem, kterému byl tento muž podezřelý již na náměstí. Bohužel obnažující se muž utekl.
Svědci, kteří tohoto muže viděli, ho popsali takto: vlasy
kratší, hnědé až rezaté, vyšší postavy, štíhlý s pupínky v obličeji, mírně zarostlý vousy.
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Z agresora pacient...
Přijali jsme tel. oznámení z lékařské ordinace, že tam mají muže, který se chová agresivně.
Hlídka na místě zjistila, že muž má epileptický záchvat a již byla na místě Záchranná
služba. Muž byl převezen do nemocnice Pce.

Opilý řidič II...
Při objížmce městem v dopoledních hodinách si hlídka MP všimla os. automobilu, který jeho řidič vedl poněkud neohrabaně. Hlídka
na tuto skutečnost upozornila dozorčího, který pomocí kamerového systému tento automobil monitoroval. Řidič zastavil na
parkovišti, kde stál téměř hodinu a půl a popíjel jakousi čirou tekutinu z okolkované lahve.
Po uplynulé době se automobil rozjel z parkoviště. Hlídka
MP automobil zastavila a vyzvala řidiče k dechové zkoušce na
přítomnost alkoholu v dechu. To řidič odmítl a na místo byla
přivolána hlídka policie ČR. Řidiči bylo zakázáno pokračovat
v jízdě, ale protože řidič této výzvy neuposlechl, zasedl za volant a rozjel se, byl hlídkou PČR převezen do protialkoholní
záchytné stanice v Pardubicích.

LOUÈ

Na zloděje dávejte pozor po celý rok...
V uplynulém období (cca 1 měsíc) jsme byli přivoláni k celkem 28 drobným krádežím v obchodech! Jak jsem již zmiňoval v minulém vydání Roštu, četnost této trestné činnosti se
v tomto období zvyšuje, proto vás znovu nabádám k pozornosti k vašim osobním věcem, i když je již po Vánocích.
Ještě připomínám naše telefonní čísla: tísňová linka 156,
tel.: 466 959 660, fax: 466 094 104, mobilní telefon:
736 641 952, e-mail: mp@mestoprelouc.cz.
Bc. Martin Karabec
velitel MP Přelouč
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SOUTĚŽ BALKON ROKU 2008
Soutěž o nejkrásnější květinový balkon roku 2008 již proběhla, ale Vy zatím znáte jen jména vítězů. Pokochejte se nyní,
v mrazivém zimním počasí, pohledem na rozkvetlé balkony
soutěžících.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4

Naděžda Entová
Miloš Panchártek
Miluše Vavřinová
Luděk Novák
Jiří Barták
Dorota Pardusová
Eva Horáková
Bečičkovi
Dagmar Kaltounová

1

5

2

6

3

7
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„ČERNÝ KŮŇ“
Požádala jsem pana Čermáka, majitele budovy čp. 169
„Černého koně“, o krátké interview.
Pan Čermák mi bez jakýchkoli okolků vyhověl a odpověděl na všechny dotazy:
1. Jak Vás napadlo, že koupíte právě budovu „Černého
koně“?
Řekl bych, že to byla souhra náhod.
2. Jaký záměr s „Černým koněm“ máte?
V 1. podlaží budovy je prostor pro tři obchody, kde každý
z nich bude mít přímý vstup z ulice a svoji výlohu. Součástí
každého obchodu je sociální zařízení a sklad. Ve 2. podlaží
bude jeden byt 2+1 se vstupem na balkon otočený směrem
do polabin. Dále zde budou tři kancelářské prostory (celkem
5 kancelářských místností) spolu se sociálními zařízeními a kuchyňkami. Ve 3. podlaží budou čtyři byty 1+1 a 2+1. Ve 4. podlaží budou tři podkrovní byty s okny vikýřového typu. Celkem zde
tedy bude 8 bytů, z nichž každý bude mít svoji skladovací místnost v přístavbě. Středem budovy povede výtah.

Jsou dochované fotografie, na kterých je tato budova pouze přízemní, pak už přišly nástavby, které měly tvář své doby.
Kromě zbytku lemování vstupních dveří zde nezůstalo již nic
původního. Tento portál okolo dveří zřejmě zachováme. Existuje návrh fasády přibližně z roku 1992 od pana architekta
Drymla. Dáme tento návrh stavařům a uvidíme, zda by se to
dalo realizovat nebo upravit.
7. Od začátku byla myšlenka s budoucí podobou „Černého koně“ stejná?
Od začátku jsem věděl, že v 1. patře nezachováme původní restauraci, která tam byla již za Rakouska Uherska. Domnívám se, že podobných zařízení je v Přelouči dostatek. Od
začátku jsem chtěl aby zde byly prostory pro obchody, kanceláře a bydlení.
8. Byly v minulosti prováděny velké stavební zásahy do
budovy?
Je vidět, že naši předchůdci cca před 20, 50 lety prováděli
zásahy ve velké míře a většinou neprofesionálně.
9. Plánujete ještě nějaké další investiční akce v Přelouči?
Myslím, že to už přenechám mladším generacím.

3. Kdy jste začal s rekonstrukcí?
Pozvolna se začínalo na podzim 2007, přes zimu byla pauza. Rychlejší tempo rekonstrukce nabrala v říjnu 2008, kdy
stavbu převzala firma p. Jarolíma.
4. V jaké fázi je rekonstrukce nyní (jaké stavební práce jsou
již provedeny)?
V tuto chvíli jsou ve 2. podlaží hotové omítky, ve 3. patře se
na omítkách pracuje, buduje se šachta pro výtah a jsou vyměněna všechna okna směrem do polabin.
5. Kdy plánujete, že by měla rekonstrukce být dokončená?
Dle našich odhadů by měla rekonstrukce být hotová již
před Vánocemi 2009.
6. Zachováte původní historický styl omítky? (např. podle
nějakých dobových fotografií).
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Na dotazy odpovídal pan Čermák - majitel Černého koně
a pan Jarolím - stavbyvedoucí.
Případní zájemci o tyto prostory se mohou dozvědět více
informací na tel.: 602 351 353.
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Základní škola
Smetanova ul.

Vánoční akademie
se letos jako již tradičně konala v prostorách
Občanské záložny ve středu 10. prosince. O celou akci byl opět obrovský zájem nejen z řad
rodičů a prarodičů našich žáků, ale i mezi širší veřejností, a tak se sál při odpoledním i večerním představení zcela zaplnil.
A bylo se na co dívat. Diváci mohli vidět
více než dvouhodinové představení plné pěveckých, tanečních i divadelních vystoupení.
Zaujalo také cviční basketbalistů v doprovodu roztleskávaček a obdiv vzbudily i ladné pohyby pružných gymnastek. Atmosféru v sále rozproudily country tance, svižný pochod
mažoretek nebo hudba skupiny BLINDS.TYM.
Poetickou náladu naopak navodily filmové
a muzikálové písně v podání našich talentovaných zpěváků a zpěvaček nebo baletní vystoupení.
Maminky a babičky si jistě rády zavzpomínaly při módní přehlídce, kterou pro ně připravily žákyně 9. tříd. Modelky předvedly šaty
z let šedesátých až osmdesátých. Překvapením večera pak byla přehlídka svatebních šatů ze salónu paní Hrubešové.
Na přípravě celé akce se pracovalo již od
října a účinkovali zde žáci všech ročníků.
I prvňáčci se odvážně předvedli před zvědavým publikem.
Diváci obdivovali i překrásné a nápadité
kostýmy, které ještě více umocnily slavnostní
vánoční atmosféru. Jistě nezapomenutelné
v tomto ohledu bylo zpívání bělostných „andílků“ ze 4.A hned v úvodu představení, tanec křehkých „sněhových vloček“ ze 3.A nebo
barevný rej „klaunů“ z 2.B.
Kdo si našel čas v předvánočním shonu
a přišel se podívat, určitě nelitoval. Publikum
odcházelo příjemně a svátečně naladěno do
posledního předvánočního týdne.
Závěrem zaslouží poděkování nejen všichni účinkující, moderátoři a učitelé, kteří vystoupení s dětmi připravovali, ale i ti, které

na pódiu vidět nebylo, ale bez jejichž práce by
se akademie nemohla uskutečnit. Dík patří
všem pomocníkům a pracovníkům vytvářejícím technické zázemí a v neposlední řadě
i rodičům, kteří pomáhali s přípravami kostýmů.
Mgr. Zdeňka Hostašová

Vánoční zdobení perníčků
Poslední školní pondělí roku 2008 patřilo ve 2.B zdobení perníčků. Rodiče perníčky
upekli, děti bílkovou polevou dotvořily a pak
je pověsily na svůj vánoční stromeček. Děkujeme šikovným maminkám a paní učitelce za čas, který této akci věnovaly.

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
Florbal
Ve středu 17. 12. se 11 chlapců z 8. a 9. tříd
zúčastnilo okresního kola turnaje ve florbalu, kam se naše družstvo probojovalo po vítězství v okrskovém kole, které proběhlo v listopadu v Chvaleticích.
I tentokrát si náš tým, vedený Martinem
Šetinou, vedl výborně. V první části naši florbalisté vyhráli skupinu a celkově pak skončili na 4. místě.
Mgr. Jitka Lelková

Šplh

rodiče žáků 2.B

Omluva
V prosincovém čísle Roštu bohužel došlo
k tiskové chybě a nebyla otištěna část textu
z článku, který pro Rošt připravila paní učitelka Blanka Kratochvílová a její žačky. Redakce Roštu se touto cestou za vzniklou
chybu omlouvá. Článeček otiskujeme znovu, tentokrát už celý:

Pasování na čtenáře
2.A
Výjimečný a slavnostní den prožili žáci
2. A v úterý 21. října. Čekalo je zajímavé dopoledne, které si pro ně připravily pracovnice z městské knihovny. Společně si povídali
o knížkách, poslechli si pohádku. Na oplátku děti zarecitovaly básničku a také…
(a zde už dáme slovo našim malým čtenářům):
… museli jsme předvést své čtenářské
znalosti. Trochu jsme měli trému, ale všichni jsme tuto zkoušku zvládli na výbornou.
Odpoledne jsme se zúčastnili slavnostního pasování na čtenáře, které se konalo v Obřadní síni města Přelouč. Na tuto slavnost se
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přišli podívat rodiče i prarodiče. Paní Kniha
a Rytíř všech písmenek pasovali „kluky“ na
rytíře a nás „holky“ na rytířky. Všem se to moc
líbilo. Dostali jsme čtenářskou listinu s pečetí Hajaji, skřítka všech pohádek na dobrou
noc, pexeso města Přelouče a od rodičů knížku Hajajových pohádek.
Byl to velmi hezký den. MOC VŠEM DĚKUJEME.
Mgr. Blanka Kratochvílová
Andrea L., Eliška, Jana, Natálie, Nikola

26. 11. se 25 žáků z 1. stupně zúčastnilo soutěže ve šplhu v Řečanech nad Labem.
Účastnilo se celkem sedm škol a naši žáci
vybojovali krásné 2. místo.
Na stupních vítězů stanuly tyto děti:
1. roč.:
1. Jakub Lane
2. roč.:
2. Natálie Novotná
3. roč.:
1. Matyáš Fialka
4. roč.:
3. Renáta Kalinová
2. Matěj Vašíček
5. roč.:
3. Andrea Kohoutová
3. Tomáš Rozkošný
Mgr. Dušan Nový
Všem sportovcům gratulujeme
k dosaženým úspěchům a děkujeme
za příkladnou reprezentaci školy.

INFORMAČNÍ DEN pro rodiče
se uskuteční na 1. i 2. stupni
v úterý 7. 1. 2009
od 14 do 17 hodin.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
se uskuteční ve všech třídách 1. stupně
v pátek 9. 1. 2009
po dobu 1. - 4. vyučovací hodiny.
Zveme všechny rodiče našich dětí,
rodiče budoucích prvňáčků
i ostatní zájemce.
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Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
Umíme se chovat?
I v letošním školním roce pokračuje
úspěšná spolupráce naší školy s Městskou knihovnou Přelouč.
Na pátek 17. října připravila paní Hývlová pro 9. ročníky lekci na téma společenského chování.
Žáci si nejprve v anketě ujasňovali
svoje názory na danou problematiku, potom formou besedy svoje názory vysvětlili
a v druhé části lekce vyhledávali v publikacích nejdůležitější zásady společenského chování pro jednotlivé oblasti.
Jako již tradičně paní Hývlová dané téma zpracovala zajímavě a úměrně věku
žáků. Pro budoucí středoškoláky není na
škodu uvědomit si zásady, které jim rodiče vštěpovali od mala, a také si ujasnit, jak
se správně chovat při vstupu do života
dospělých.
S oběma třídami se lekce zúčastnili
i studenti VŠ, praktikující na naší škole,
pro které byla tato dvouhodinovka ukázkou nové formy výuky - spojené literární,
občanské a rodinné výchovy.
Městské knihovně patří dík za přípravu podobných akcí a paní Hývlové zvlášx
za vynikající práci s mladými lidmi.
PhDr. M. Marková

Pěvecká soutěž
Perníkový slavík
Základní škola Masarykovo náměstí
45 v Přelouči se zúčastnila pěvecké soutěže Perníkový slavík.
Soutěž se konala 5. listopadu v Pardubicích v Domě hudby. Zpívali chlapci
a pěvecké dvojice od 1. do 9. třídy v 5 kategoriích. Soutěžící museli zazpívat dvě lidové písně s nástrojovým doprovodem.
Za naši ZŠ se zúčastnili soutěže Tomáš
Černý a Michal Havlíček z 5. třídy. Michal
Havlíček získal 3. místo ve 2. kategorii.
Soutěž byla velmi dobře organizována
a porota i žáci vytvořili pěknou soutěžní
atmosféru.
Těšíme se na další ročník.
Mgr. E. Rejfová

Co se skrývá v písničce
V pátek 14. 11. 2008 se sešli žáci 1. st.
ZŠ Masarykovo náměstí v Záložně na koncertě hudební skupiny MARBO s názvem
„Co se skrývá v písničce“. A jak název
napovídá, v tomto hudebním pořadu dva
členové skupiny společně s dětmi v hledišti objevovali to, co v sobě písničky skrývají a z čeho se skládají.
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Hudebníci zajímavou a zábavnou formou dětem vysvětlili řadu hudebních pojmů, jako např. noty, rytmus, tempo, pomlka a zároveň toto vše předvedli přímo
na písničkách, které dětem zahráli a děti si je se skupinou společně zazpívaly.
Skupina zahrála dětem známé písničky, např. Severní vítr, Saxana, Čmelák, Já
jsem muzikant. Na závěr se rozloučili s moderně upravenou písní Polámal se mraveneček od skupiny Maxim Turbulenc. Všem
dětem a dospělým se koncert líbil.
Mgr. D. Cyroňová

II. ročník Drakiády
V pátek 17. října se konal již druhý
ročník Drakiády ŠD. Odpoledne ve dvě hodiny na školním hřišti se začali slétat draci různých tvarů, barev a velikostí. Mnoho
draků vylétlo k oblakům a dívali se nás
pěkně zvysoka. Počasí nám přálo a pěkně foukal vítr. Nejlépe létající drak:
1. místo - J. Šváb
2. místo - D. Hála
3. místo - D. Škarda
Ceny a diplomy byly rozdány, sladkosti pro všechny účastníky také. Děkujeme
za pomoc mamince Hálové při pouštění
draků a fotografování celé akce.
Víte, jaký je dračí pozdrav? Vzhůru do
oblak!
Zároveň se v průběhu října uskutečnil
LEHKOATLETICKÝ TROJBOJ ŠD, kterého se
zúčastnilo 54 dětí ze školní družiny.
A výsledky?
1. A - 1. místo M. Procházka
1. B - 1. místo J. Boudyš
1. místo - dívky: K. Černíková

Celkové pořadí trojboje:
2. A - 1. místo D. Sukdolák
2. B - 1. místo O. Vavřina
3. B - 1. místo J. Farkaš
Vítězům blahopřejeme!
Tímto plníme akce připravované celoročním plánem ŠD.
K. Nečasová
J. Prokopcová Kasalová
vych. ŠD

Zkuste to také
Žáci 4. a 5. třídy využili nabídky paní
Gabesamové z „Rukodělné dílny“ a pozvali ji do vyučování. Práce se šablonami a textilními barvami tzv. stencil velmi
zaujala čtvrxáky. Bílá trika se brzy přeměnila v krásné originály. Páxáci mají zase
pro zimní čas vyrobeny batikované šátky
na krk a vánoční dárek pro maminky - batikované prostírání.
Před zahájením práce je paní Gabesamová seznámila s historií barvení a předvedla jim různé druhy batiky. Navíc si žáci
odnesli nejen vlastnoručně vyrobené věci,
ale i vkusná přáníčka s vlastním obrázkem
zhotoveným batikou nebo pomocí šablon.
A zde je ohlas jednoho z žáků.
„Jmenuji se Jakub Kobera. Všem, co to
dnes čtou, chci doporučit práci se šablonami. Přinesli jsme si tričko a ostatní jsme
dostali. Líbilo se mi to. Jestli nevěříte, tak
to zkuste.“

Děti dětem
Skvělé výkony bruslařů, nádherné kostýmy, skvělé efekty a to vše podbarvené
známými melodiemi z filmových pohádek
- byla ohromná podívaná pro všechny dětské diváky v ČEZ aréně v Pardubicích dne
24. 11.
A proč děti dětem? Jednalo se skutečně o dětskou revue pořádanou „Krasobruslařským klubem Pardubice“. Atmosféra byla opravdu příjemná - všichni byli strženi
pohádkovými melodiemi ke zpěvu a k ocenění výkonů svých vrstevníků velkým potleskem. O krásně prožitém dopoledni svědčí i plně obsazená ČEZ aréna.
Mgr. V. Šorfová

Vše nejlepší do nového roku,
hodně zdraví, spokojenosti,
vzájemné tolerance
a pochopení
přeje

vedení školy
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do 1. tøídy Základní školy v Pøelouèi,
Masarykovo námìstí
na školní rok 2009/2010
se koná

V PÁTEK 16. LEDNA 2009
OD 14 HODIN DO 18 HODIN

Mimo uvedený termín lze dìti zapsat
od 15. ledna 2009 v kanceláøi školy.
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Co nového v ZŠ praktické
Drogy, šikana
Dne 28. listopadu 2008 se uskutečnila na ZŠ praktické v Přelouči v rámci
prevence sociálně patologických jevů
přednáška JUDr. Velety na téma „Drogy
a šikana“. Této přednášky se zúčastnili
žáci 1. i 2. stupně.
Pan doktor žákům popsal nebezpečné účinky návykových látek a zároveň
možný postih při jejich užívání a distribuci.
Dalším tématem byla šikana. Přednášející velmi zajímavě žákům vysvětlil,
jak rozpoznat šikanu, jak se zachovat,
jak se bránit a na koho se obrátit v pří-

padě, že je žák šikanován nebo je-li šikanován někdo známý.
V závěru přednášky pan Veleta velmi ochotně odpovídal na dotazy našich
žáků. Tímto panu Veletovi velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Bc. Martina Mrkvičková
učitelka ZŠ praktická

Volba povolání
na ZŠp Přelouč
O vánočních prázdninách nebudu jen
odpočívat, ale čeká mne i závažný úkol.

Budu se rozhodovat o své budoucnosti,
budu volit mezi učilišti.
Se školou jsme viděli některé výrobní provozy, a to ve firmách Stavební podnik Přelouč, KOVOMONT, KIEKERT. Byli
jsme pozváni do SOU technického v Přelouči, dovezli nás na dny otevřených dveří na prohlídku OU Chroustovice.
Pomoci v našem rozhodování měla
i návštěva IPS Úřadu práce v Pardubicích. Mně osobně poradí určitě i rodiče.
Já sama už určitou představu mám. Líbila by se mi práce v zahradnictví. Snad
se mé přání splní.
žákyně 9. ročníku
ZŠp Přelouč

k a dìtí Sluníèko
Klub mamine
„Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem.“
(anglické přísloví)

KONALO SE:
V prosinci se mimo pravidelný program konalo v Klubu
maminek DĚTSKÉ DOPOLEDNE S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU. Na tuto akci jsme měli k dispozici hudební sál ZUŠ, takže atmosféra tohoto dopoledne byla opravdu sváteční. Pro děti bylo připraveno tvoření a soutěže s Mikulášskou a zimní
tématikou. Poté následovala hraná pohádka O dvou sněhulácích a narození Ježíška, provázená Kašpárkovým povídáním
a doplňovaná koledami a písničkami o Vánocích. Pohádku
nám zahrály vedoucí RC Kulihrášek Pardubice a vedoucí našeho KM Sluníčko. Po pohádce následovala všemi dětmi netrpělivě očekávaná Mikulášská nadílka. Přišel Mikuláš, anděl,
čert i několik malých čertíků ☺. Všechny děti byly obdarovány Mikulášskými balíčky a některé se s Mikulášskou družinou odvážily i vyfotit. Fotky z této i z ostatních akcí najdete
na www.klubslunicko.wz.cz.
Další sváteční akcí bylo VÁNOČNÍ DOPOLEDNE. Konalo
se opět v krásně vyzdobeném hudebním sále a děti tak měly
dostatek prostoru pro své hry i pro připravenou tvořivou činnost. Vyráběli jsme papírový betlémek, papírové vánoční dekorace, korále z těstovin pro babičky a tetičky ☺, voňavé pytlíčky
s kořením a vlastnoručně ozdobený balicí papír. Přitom jsme
ochutnávali donesené cukroví a poslouchali koledy. Na závěr
jsme si promítli několik pohádek.

USKUTEČNÍ SE:
V nejbližších týdnech chystáme PŘEDNÁŠKU PhDr. Kateřiny Soudné na téma POHÁDKY - jejich význam a působení
na děti, dále PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVU aj. Termíny se dozvíte z našich internetových stránek, z letáků ve městě i z městského rozhlasu. Závěrem chceme moc poděkovat sponzorům
uskutečněných akcí: Hračky Alfa, cukrárna Duo, Lahůdky U Nováků, zelenina A. Dokonalová, zelenina I. Hajnová, Unikom a.s.
- prodejna Čas, S. Cestová - Litošice.
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HERNA
PONDĚLÍ 9.00 - 10.00 hod. Hrátky s miminky
(pro děti, které ještě nechodí), herna pro miminka
10.00 - 11.30 hod. Tvořivá činnost,
herna (pro děti od 1,5 roku)
ČTVRTEK 9.00 - 10.00 hod. Hrátky s dětmi
(pro děti, které již chodí, do 1,5 roku), herna pro děti
10.00 - 11.30 hod. Herna (pro děti od 1,5 roku)

BALETNÍ SÁL
PONDĚLÍ 9.30 - 10.00 hod. Volná zábava (dětská hudba,
balóny, tunel…, pro děti od 1,5 roku),
poté přesun do herny
ČTVRTEK 9.30 - 10.00 hod. Cvičení, zpívání a hra na Orfovy nástroje (pro děti od 1,5 roku),
poté přesun do herny
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas sídlo: Masarykovo

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

Co se dělo v Jakub klubu v prosinci
Prosinec v Jakub klubu probíhal ve znamení Vánoc. Toto
téma se prolínalo do všech činností i akcí Jakub klubu. Dne
4. 12. 2008 se v tělocvičně Orlovny konala „Maškarní mikulášská zábava“, jejíž součástí byla i tombola s mnoha věcnými odměnami. Této zábavy se zúčastnilo celkem 95 dětí, které
soutěžily v družstvech o drobné odměny.
Poté přišla na řadu akce konaná dne 9. 12. 2008 - „Vypuštění balónků s přáním Ježíškovi“ a 18. 12. 2008 proběhla „Vánoční besídka“, ze které si děti odnesly drobné vánoční dárky. Ježíšek nezapomněl ani na Jakub klub, do kterého
přinesl dětem společenské hry a sportovní náčiní.
kolektiv Jakub klubu

Rodinné centrum Kubíček
- program leden 2009
V lednu pouze každý čtvrtek - 9.00 - 11.30 (k dispozici počítače a internet, hudební nástroje, cvičební pomůcky, odrážedla,
výtvarné potřeby...).
Začínáme 15. 1. 2009 povídáním o Vánocích prožitých
s našimi drobečky a společným hraním.
Středa 14. 1.
17.00 - 19.00 hod.
Výtvarné tvoření s Jitkou Myšičkovou - malování na textil.
Přineste si trička, ubrusy, polštářky bílé nebo světlé barvy.
Malovat budeme barvami, křídami, fixy. Tyto techniky jsou
vhodné i pro děti každého věku. Na závěr se domluvíme na
příště, kdy plánujeme malování na sklo a můžeme udělat
společnou objednávku materiálu. Kurzovné je 50 Kč.
Čtvrtek 22. 1.
9.00 - 11.30 hod.
Den otevřených dveří - rádi přivítáme nové návštěvníky!
Čtvrtek 29. 1.
9.00 - 11.30 hod.
Dětský maškarní bál - soutěže o drobné ceny, dětské písničky a tanečky, občerstvení
Další informace u Jitky Salfické na tel. 731 598 913.

Aktivity pro seniory
Z důvodu konání Tříkrálové sbírky všechny aktivity začínají až v týdnu od 12. ledna 2009. Zveme i další zájemce o počítače do našeho PC senior klubu, kde se scházíme v prostorách Jakub klubu každou středu od 9. do 11. hodiny.
Dále na relaxační cvičení seniorek s Irenou Staňkovou
každý pátek od 15.15 - 16.15 hod. a kde si taky hodně povídáme o zdravém životním stylu. Taky v Jakub klubu.
Pokud umíte ještě trochu německy a chtěli byste si s námi
potrénovat svoji paměx, přijmte na naši hodinu německé konverzace každý čtvrtek od 14.00 do 15.00 hod. na faru do kanceláře charity. Nemusíte mít obavy, vždy je legrace.

Pozvání na Benefiční tříkrálový koncert
žáků ZUŠ Přelouč

Děti pomáhají dětem - Papežské misijní dílo dětí
V rámci aktivity malování vánočních pohledů se nám sešlo 130 pohledů a při příležitosti rozsvícení vánočního stromku na Masarykově náměstí jsme jich „prodali“ téměř 100. Za
ně jsme obdrželi 665 Kč, které jsme odeslali na konto Papežského misijního díla dětí. Děkujeme všem, kteří jste tím pomohli chudým dětem v zahraničí.
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Slavnostním zakončením Tříkrálové sbírky na Přeloučsku
bude Tříkrálovský benefiční koncert žáků ZUŠ Přelouč
v kostele sv. Jakuba v neděli 11. ledna 2009 od 15.00 hod.
pod záštitou pana vicehejtmana Romana Línka. Na závěr
koncertu připravujeme tombolu pro koledníky, kde je první cenou dar firmy T-Mobile - mobilní telefon. Další dárky nám věnoval Pardubický kraj, Město Přelouč a místní dárci. Děkujeme
všem za odměny pro koledníky, kteří nám pomáhali zajistit průběh celé sbírky.
Návštěvníci koncertu budou moci opět i letos tipovat výsledek sbírky a výherce obdrží krásnou knížku.
Srdečně zveme.
Zdenka Kumstýřová

Přeloučský ROŠT

Společenská kronika

!

PŘELOUČÁCI
NARODILI SE:

Hana Těšínská
ul. Mánesova 1042

80 let

Jaroslava Vontorčíková
ul. Smetanova 982

80 let

Božena Danielová
ul. B. Němcové 697

85 let

Štěpánka Hrůšová
nám. 17. listopadu 1240

85 let

Jan Křivčík
ul. Kosmonautů 1279

Marta Miřácká
ul. Obránců míru 1308

85 let

Jan Kuchyňka
nám. 17. listopadu 1230

Vlasta Tylerová
Klenovka 18

85 let

Kateřina Mazačová
ul. Obránců míru 1305

Anna Netušilová
Škudly 16

86 let

Emma Papoušková, nám. 17. listopadu 1235

Marie Kohoutková
ul. Pražská 95

87 let

Růžena Kuchařová
ul. Jižní 1370

87 let

Filip Valenta, ul. Husova 725

Františka Nohejlová
ul. Libušina 1060

87 let

JUBILANTI:

Marie Žemličková
ul. Tůmy Přeloučského 135

89 let

Štěpán Balý
ul. Žižkova 977
Filip Hataš
ul. Obránců Míru 1305
Samuel Král
ul. Riegrova 417

Valentýna Piklová, ul. Veverkova 1027
Valerie Šimonová, ul. Střelova 438

Danuše Jičínská
ul. Jihlavská 1131

75 let

Božena Muchová
Lhota 40

93 let

Dagmar Kutílková
Štěpánov 22

75 let

Ludmila Ledvinová
ul. Libušina 1060

94 let

Jaroslav Malimánek
ul. Příčná 1408

75 let

Anna Hrubešová
ul. Hradecká 29

97 let

Ladislav Pavelka
Václavské nám. 861

75 let

Jan Srba
ul. Trutnovská 1072

75 let

Marie Marková
Klenovka 49

80 let

Anna Pechmanová
ul. Foersterova 918

80 let

Věra Šorfová
Lhota 60

80 let

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bych chtěla poděkovat paní doktorce Zdeňce Kracíkové za její lékařskou péči, profesionální a především lidský
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STŘÍBRNÉ SVATBY:
Hana a Josef Havrdovi

ul. Gagarinova 1336

Dana a Zdeněk Rácovi

ul. Štítného 105

Jana a František Walterovi

ul. Pardubická 1334

ZLATÁ SVATBA:
Marie a Josef Dostálkovi

Klenovka 50

přístup k malým pacientům i jejich rodičům. V dnešním zdravotnictví se s tak vstřícným jednáním bohužel příliš často nesetkáváme. Děkuji Vám paní doktorko jménem svým i jménem ostatních rodičů. Do dalších let přeji mnoho štěstí, zdraví
a osobních úspěchů!
Petra Zikánová
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Kultura

!

Kulturní služby města Přelouče
www.kinoprelouc.org

LEDEN 2009

www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666
9. ledna
pátek
20.00 hod.

118 minut
10. ledna
sobota
16.30 hod.

90 minut
11. ledna
neděle
17.30 hod.

107 minut
16. ledna
pátek
17.30 hod.

113 minut
17. ledna
sobota
20.00 hod.

85 minut
18. ledna
neděle
17.30 hod.

93 minut
23. ledna
pátek
20.00 hod.

105 minut
24. ledna
sobota
17.30 hod.

97 minut
25. ledna
neděle
17.30 hod.
20.00 hod.

104 minut
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OKO DRAVCE
USA - Představte si, že vám zazvoní telefon, vy ho zvednete
a zbytek života se vám promění v nekonečnou noční můru. Šílené, že? Právě takový moment se stal výchozím bodem thrilleru, pod kterým je coby výkonný producent podepsaný hollywoodský mogul Steven Spielberg.
50 Kč
mládeži do 15let nepřístupný

MADAGASKAR 2
USA - hýčkané hvězdy newyorské zoo tragicky ztroskotané
na ostrově u afrických břehů měly takový osud, jaký jim žádný divák určitě nepřál. Jenže pokračování jim připravilo taková dobrodružství, že ve srovnání s nimi by byl doživotní pobyt na Madagaskaru tou příjemnější variantou.
30 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

QUANTUM OF SOLACE
Anglie/USA - Agent 007 zrazen, ženou, kterou miloval, bojuje
s nutkáním, aby ze své poslední mise učinil osobní misi. Je odhodlán odhalit pravdu, spolu s M vyslýchají pana Whitea, od
kterého se dozví, že organizace, která vydírala Vesper, je mnohem spletitější a nebezpečnější než kdokoli tušil.
70 Kč
mládeži do 12let nevhodný

ZAKÁZANÉ KRÁLOVSTVÍ
USA - Nebezpečná cesta. Neznámá země. Neuvěřitelné dobrodružství. Sedmnáctiletý fanoušek kung fu, který často sní o příhodách Opičího krále a nakupuje levná DVD s kung fu filmy
u tajemného slepého starce. Prastará hůl, kterou získá v jeho
obchodě, ho za dramatických okolností přemístí do staré Číny
65 Kč
mládeži přístupný

ONI
USA - z čeho máte doopravdy strach? Film isnpirovaný skutečnou
událostí. O tom, co se 11. února 2005 událo v chatě rodiny Hoytových, stále nemáme tak docela jasno. Poté, co se do chaty vrátí z oslavy kamarádovy svatby, už šaastnému páru nic nevychází.
65 Kč
mládeži do 15let nepřístupný

KDOPAK BY SE VLKA BÁL
ČR - Konečně film o lásce, který můžete vidět s dětmi. „Kdopak
by se vlka bál“ je příběh pro celou rodinu, kombinující v poetické rovině prvky strašidelné pohádky, dětské komedie a dospělého psychologického dramatu.
50 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

RALLYE SMRTI
USA - internetové stránky „Rallye smrti“ patří mezi ty nejnavštěvovanější. Běží na nich online přenos nejbrutálnějších automobilových závodů. Jejich aktéry jsou „obyvatelé“ jedné z nejtěžších amerických věznic. Pravidla jsou jednoduchá - rychle, zběsile
a co nejbezohledněji dojet do cíle jako první.
50 Kč
mládeži do 15let nepřístupný

NOCI V RODANTHE
USA - Romantický film Noci v Rodanthe, který vychází z bestselleru Nicholase Sparkse, vypráví příběh Adrienne Willis - ženy, jejíž život ovládl chaos. Adrienne si jednoho dne vyjede do
přístavního městečka Outer Banks v Severní Karolíně za svou
kamarádkou, která vlastní malý hotel s restaurací…
50 Kč
mládeži do 12let nevhodný

SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
ČR - Sněženky a machři jdou ve stopách životů hlavních hrdinů
v době, která všechno změnila. Jak prošli jejími nástrahami
a jaké šrámy to na nich zanechalo? Kam chtěli jít, kam došli
a kam ještě dojdou? Jsme opět na horské chatě, kde se všichni
po letech scházejí a opět zažijí mnoho nezapomenutelných chvil.
70 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

30. ledna
pátek
17.30 hod.

114 minut
31. ledna
sobota
17.30 hod.

102 minut
1. února
neděle
17.30 hod.

93 minut
6. února
pátek
20.00 hod.

115 minut
7. února
sobota
17.30 hod.

165 minut
8. února
neděle
17.30 hod.

112 minut
13. února
pátek
16.30 hod.

76 minut
14. února
sobota
20.00 hod.

108 minut
15. února
neděle
17.30 hod.

72 minut

ANGLICKÉ JAHODY
ČR - v horkém létě se mladý muž Tomáš Sinek chystá odjet na
„sběr jahod“ do Anglie. Zdá se, že rodina - otec, maminka a babička nemá jiné starosti, než vypravit potomka na cestu, i když
- jak to vypadá, ne všichni s jeho rozhodnutím souhlasí. Situace
však zase tak jednoduchá není.
70 Kč
mluveno česky
mládeži do 12let nevhodný

DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
USA - původní verze filmu z roku 1951 je považována za stěžejní
sci-fi dílo zabývající se touto tématikou. Film ovlivnil mnoho
nadšenců, spisovatelů i filmových tvůrců zaměřených na science
fiction. Byl revoluční nejen zpodobněním mimozemšaanů,...
50 Kč
mládeži do 12let nevhodný

96 HODIN
Francie - Bývalý špión Bryan (Liam Neeson) svolí s cestou své
sedmnáctileté dcery Kim do Paříže pouze pod podmínkou, že
se mu bude pravidelně hlásit. Při jednom takovém telefonátu
se ale stává svědkem jejího únosu. Nečeká na nic a vezme spravedlnost do svých rukou...
50 Kč
mládeži do 12let nevhodný

KRÁLOVA PŘÍZEŇ
USA - Historický výpravný velkofilm Králova přízeň se odehrává
na dvoře Jindřicha VIII. Zrada i milostné vztahy se odvíjejí na
pozadí událostí, které odstartovaly anglickou reformaci. Strhující
příběh plný lásky, touhy a intrik vypráví o vztahu dvou sester…
65 Kč
mládeži do 15let nepřístupný

AUSTRÁLIE
USA - Anglická aristokratka žije svůj život v prostředí povrchní
dokonalosti. Manželství bez lásky a dětí ji připravilo o víru ve
vše, co kdy mělo smysl. Z Londýna odjíždí do zastrčeného Darwinu uprostřed Austrálie. Tady chce konečně usvědčit svého
muže, o kterém je přesvědčena, že ji podvádí.
50 Kč
mládeži přístupný

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:
MATURITNÍ ROČNÍK
USA - ukazuje studentské „mazáky“ Troye a Gabriellu v okamžiku, kdy se vyrovnávají s faktem, že se jejich cesty rozejdou, protože každý z nich směřuje na jinou univerzitu. S ostatními spolužáky se rozhodnou, že nastudují muzikál se skvělou muzikou
a úžasnými tanečními čísly.
70 Kč
mládeži přístupný

LOVECKÁ SEZÓNA 2
USA - užvaněný a potrhlý jelen Elliot a zdomácnělý medvěd
grizzly Boog tvořili tu správnou dvojku, která v prvním díle
Lovecké sezóny uhájila les a jeho obyvatele před krvelačnými
lovci. A protože se jim v konkurenci dařilo nad očekávání dobře, vykoledovali si pokračování.
30 Kč
mluveno česky
mládeži přístupný

HLÍDAČ č. 47
ČR - Josef Douša je železniční hlídač, který jednoho dne
zachrání mladého muže před skokem pod vlak. Zachráněný
muž se ovšem po incidentu zamiluje do Doušovy manželky.
Velký lidský příběh oslovil i zkušeného a talentovaného režiséra Filipa Renče, který se rozhodl film Hlídač.č.47 natočit.
70 Kč
mluveno česky
mládeži do 15let nepřístupný

POTKAN 007
Norsko - co můžete dělat, když celý svět nenávidí potkany a váš
největší kamarád je potkaní mazlíček?Svein zjistí, že svět nemá
k potkanům vůbec žádnou úctu, a tak se rozhodne, že přesvědčí lidi, že potkani jsou roztomilí a bezvadní kamarádi.
50 Kč
mládeži přístupný
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Tradiční adventní vystoupení
Smíšeného pěveckého sboru J. B. Foerster v Praze
Na předvánočním setkání pražského Klubu rodáků a přátel
města Přelouče vystoupil v pátek dne 12. prosince v Národním domě na pražských Vinohradech opětně Smíšený pěvecký
sbor J. B. Foerster za řízení posluchače pardubické konzervatoře pana Petra Vacka.
Předsedkyně pražského klubu paní Stanka Klapková-Rutová informovala, po uvítání přeloučských hostů v čele s místostarostou města Ing. Ivanem Moravcem, o některých organizačních záležitostech klubu. Např. byla vzpomenuta významná
životní výročí několika členů, a to 90 let v případě paní E. Kalhousové a pana Fr. Čermáka, dále 85 let paní D. Hrubešové,
které byla zaslána písemná zdravice.
Přítomným byl rovněž představen nový předseda partnerského Klubu rodáků a přátel města Pardubic pan Pavel Kraus,
který nabídl všem přítomným členům vzájemnou návštěvu schůzí obou klubů, což bylo akceptováno. Činnost pardubického
klubu byla obnovena po 15 leté odmlce.

Vystoupení Smíšeného pěveckého sboru J. B. Foerster bylo
přítomnými přijato s nadšením, výkonnostní zlepšení sboru bylo patrné. V prvé části svého vystoupení překvapil premiérou
dvou částí Lukášovy Missa Brevis Gloria a Sanctus, dále skladbou bývalého sbormistra Stanislava Polanského „V Polabině“
aj. Ve druhé části byly na programu tradiční koledy. Nechyběly ukázky ze známé mše Jakuba Jana Ryby, nemohla chybět ani světově známá vánoční píseň
„Tichá noc“ od rakouského skladatele a varhaníka France Grubera. Na závěr si pak všichni společně zazpívali vánoční koledu „Narodil se Kristus
Pán“, čímž završili radostnou atmosféru adventního období.
Předsedkyně pražského klubu paní St. Klapková poděkovala všem účinkujícím a popřála všem
přítomným hezké prožití vánočních svátků a dobré
zdraví po celý příští rok.
František Hollmann

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
psychologie
CAMPBELL, Don
Mozartův efekt: nalezněte sílu hudby,
která uzdravuje tělo, posiluje mysl a rozvíjí tvořivého ducha.
Praha: Eminent, 2008.

ných domech a rekreačních objektech.
Brno: Era, 2008.

politika
JAKOVLEV, Aleksandr Nikolajevič
Rusko plné křížů: od vpádu do pádu bolševismu.
Brno: Doplněk, 2008.

regionální literatura
KOHOUTEK, Josef
100 let organizovaného včelařství na Přeloučsku.
[S.l.], 2007.

vojenství, druhá světová válka
WILLIAMSON, Gordon
Německé ponorky vs eskortní torpédoborce: bitva o Atlantik.
Praha: Grada, 2008.

KRÁSNÁ LITERATURA
ADAMS, Douglas
Losos pochyb.
Praha: Argo, 2008.

CROOK, M. (David Moore)
Pilot Spitfiru: osobní výpověm o Bitvě o Británii.
Praha: Mladá fronta, 2008.
zoologie
ELPHICK, Jonathan
Cesty stěhovavých ptáků.
Praha: Slovart, 2008.
technika
ŠÁLEK, Jan
Přírodní čištění a využívání vody v rodin-
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cestopisy
FENBY, Jonathan (ed.)
Sedmdesát divů Číny.
Praha: Slovart, 2008.

BŘEZINOVÁ, Anna
Královská láska: historický román z doby Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny.
Brno: Moba, 2008.
SVĚRÁK, Zdeněk
Povídky.
Praha: Fragment, 2008.
VARGAS LLOSA, Mario
Zlobivá holka.
Praha: Garamond, 2007.

WALTARI, Mika
Zázračný Josef, neboli, Život je dobrodružství. Praha: Knižní klub, 2008.
životopisy, vzpomínky
ELBL, Pavel Benedikt
Maršál Lannes: francouzský Achilles.
Třebíč: Akcent, 2008.
MLYNÁŘ, Vladimír
Kosta: rozhovor přes dvě generace.
Praha: Respekt Publishing, 2008.
ČERMÁKOVÁ, Dana
Popelka Libuše Šafránková: hvězda našich srdcí.
Imagination of People, 2008.

PRO MLÁDEŽ
KROLUPPEROVÁ, Daniela
Sedmilhář Jozífek.
Praha: Albatros, 2008.
FESL, Anemone
Poprask v laboratoři: chemická detektivka pro 2. st. ZŽ i pro nižší ročníky víceletých gymnázií.
Praha: Albatros, 2008.
BRAUNOVÁ, Petra
Terezománie.
Praha: Albatros, 2008.

Jitka Křídlová
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Vinotéka
U Kotýnkù
Pøelouè
11.2.2009 od 19:00

hudební poøad

Jiøí Èerný:
Petr Novák
Vstupné: 130 Kè

JAK JSEM SE OCITLA
V POHÁDCE…
Do Flóry jsem šla jednoho prosincového odpoledne s lehkou nejistotou, jak tahle společenská akce dopadne. Banket.
Slavnostně prostřeno pro patnáct osob. Ubrousky, sklenky na
přípitek, talíře, příbory, květiny, příjemný pan vrchní… Domluvili jsme se předem, že pokud bude mít čas, mezi obsluhováním hostů nám řekne něco o stolování. Trému jsme měli asi
všichni, i deváxáci, kteří se pomalu trousili…
Když byla všechna místa obsazena, „bublinky“ k přípitku
nality, povstali jsme a jedovatě modrým nápojem připili na
zdraví a popřáli si dobrou chux.
Konverzace se vedla v lehkém tónu, společnost málem jak
vystřižená ze Špačkovy Etikety. Proč jsem se cítila jak v pohádce? Oni tam se mnou seděli mladí lidé, kteří se bavili a smáli
se, a zcela jistě to nebylo jen tím, že jsem jim slíbila, že si je
oznámkuju.
Kdybych věděla, kde visí ta kouzelná neviditelná záclona, kudy musejí projít, aby se
takhle změnili proti mým zkušenostem ze školy, rozvěsila bych ji do cesty… ale nejen jim…
A tak díky krásnému prostředí, milé a vstřícné obsluze a bezva deváxákům jsme zažili pohodové odpolední vyučování.
V. Melicharová
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Jiří Černý „U Kotýnků“
Hudební kritik a publicista Jiří Černý 4. 12. 2008 se svým
pořadem „Karel Kryl bez legend a mýtů“ přispěl svým kultivovaným projevem k večerům, na které se nezapomíná, a tak za
něj děkujeme Karlu Černému i vinotéce a galerii U Kotýnků.

Oznámení
Dovolujeme si oznámit, že díky úsilí Města Přelouče
se podařilo opravit topení v kině a nyní jsou opět vytápěny všechny prostory budovy kina. Těšíme se na vaši
případnou návštěvu a přejeme v novém roce nejen příjemné kulturní zážitky, ale zejména osobní pohodu a klidné
prožití nastávajícího období.
Dále bychom vás chtěli upozornit, že Město Přelouč
počínaje lednem 2009 vydává každý měsíc Kulturní zpravodaj s programem kina a všemi kulturními akcemi na
území města Přelouče. Tento měsíčník naleznete ve svých
poštovních schránkách vždy v posledním týdnu předcházejícího měsíce.
Kulturní služby města Přelouče
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SEMÍN
Semínský zámeček, později pivovar čp. 1
Severozápadně od Přelouče v obci Semín zatím ve stavu zpustlém stojí pozoruhodný dům, dnes známý jako
pivovar. Stavba se nachází v těsné blízkosti Národní přírodní památky zvané Semínský přesyp, který představuje
zbytek písečného přesypu uvnitř obce Semín.
Chráněné území je tvořeno dvěma částmi - otevřenou písčinou návsi obce a prostorem za bývalým pivovarem. Jeho celková rozloha je asi 0,55 ha.
Národní přírodní památkou byla vyhlášena v roce 1980 díky výskytu bohaté populace kriticky ohroženého druhu kozince písečného (Astragalus
arenarius). Lokalita byla objevena v roce 1980 botanikem Milanem Markem z Pardubic.
Na Semínském přesypu je chráněna nejen tato vzácná rostlinka, ale i zámeček - pivovar, který se od roku 2003 stal další kulturní stavební památkou po zvonici v Semíně. Jak k tomu došlo a proč tato špatně udržovaná
omšelá stavba získala takové ocenění, prozradím později. Zámeček byl postaven pravděpodobně záhy po roce 1491, tehdy se velký územní komplex
zasahující z Polabí do Orlických hor stal majetkem Viléma z Pernštejna
(1438-1521), s nímž je výstavba tohoto zámečku spojena. Pravděpodobně
získal renesanční vzhled. Vzniká otázka k jakému účelu sloužil? Mohl být
využíván jako ubytování a kanceláře pro úředníky, kteří spravovali západní
části rozlehlého panství, nebo zde mohla být zřízena jedna ze stanic pro panské hony, a tím byl zámeček provozován jako lovecký?
Společenské postavení Viléma z Pernštějna se po roce 1491 změnilo. Přestal být závislým na silném panovníkovi Matyáši Korvínovi a naopak jeho nový král Vladislav Jagellonský mu byl zavázán. Zastával jeden z nejvlivnějších
zemských úřadů a stal se největším pozemkovým magnátem v zemi, jejíž královský dvůr přestal fakticky existovat,
vlastně se přesunul do dalekého Budína. Tomuto postavení muselo odpovídat i Pernštejnovo sídlo v Čechách. Příslušník šlechtického rodu, jenž ve svém štítu nosil zubří hlavy, představoval na přelomu 15. a 16. století nejbohatší
rod v Čechách. Na jeho slávu upomínají četné hrady, zámečky, kostely, historická jádra měst i zámeček v Semíně.
Vilémovi synové Jan a Vratislav zdědili po smrti svého otce rozsáhlý majetek, i když dobře rozuměli správě
svých statků a rozhodovali ve všech podstatných otázkách, nebyli schopni ovládat tak rozsáhlá území. Po smrti
Jana z Pernštejna (1548) se situace změnila. Majetek zdědili
tři jeho synové ve věku 16 až
20 let, kteří stáli teprve na počátku svého předpokládaného
vzestupu.
Ani jeden z mladých Pernštejnů neměl s řízením správy zděděných dominií žádné zkušenosti a neměli jinou možnost než
spoléhat na schopnosti svých
úředníků, a tak se padesátá léta
16. století stala obdobím nejhlubšího propadu. Komplikovanou majetkovou situaci dočasně řešilo uvalení nucené správy
věřitelů na panství Pardubice roku 1558. Jaroslavovy (nejstarší
vnuk Viléma z Pernštejna - zakladatele) dluhy rostly takovým
tempem, že výnos z pardubického panství, jednoho z největších v Čechách vůbec, nestačil pokrýt ani splátky úroků. Před dluhy Jaroslav prchl do Itálie a jeho majetek zabrali věřitelé. A zatímco za svého života proslul Jaroslav
z Pernštějna jako mimořádně vzdělaný aristokrat, štědrý mecenáš a podporovatel renesančního umění a literatury,
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po jeho smrti koncem července 1560 zbyly již jen dluhy a pověst hýřila a marnotratníka. Vzniklou choulostivou
a pro prestiž Pernštejnů nikterak příznivou situaci nakonec po přímluvě Vratislava z Pernštejna (bratr Jaroslava,
nejvyšší kancléř království Českého) vyřešil panovník, který rozhodl o koupi Pardubic pro následníka trůnu arciknížete Maxmiliána. Panovnická komora převzala panství v účetní hodnotě 400 000 kop grošů míšeňských a zavázala se uhradit Jaroslavovy dluhy.
Převod majetku se týkal i Semínského dvora-zámečku, který v té době již sloužil pro zásobování hřebčína v Kladrubech. Již v roce 1552 byli v tomto hřebčíně chováni starošpanělští koně, původem z Andalusie, předchůdci koně
starokladrubského.
V letech 1584-1585 vykoupila správa velkostatku od poddaných Dobrovského a Kupky dva dvory v Semíně a sloučila je v jeden vrchnostenský poplužní dvůr, ten potom přičlenila ke kladrubskému hřebčínu.
V urbáři Pardubického panství z roku 1588 se již uvádí Semínský dvůr jako součást koňské obory Kladrubské.
Roku 1563 položil císař Maxmilián II. v kladrubském hřebčinci základy dodnes známému a uznávanému chovu
ušlechtilého starokladrubského koně. Císař si nechal postavit v Kladrubech zámek, o němž je první zmínka v urbáři z roku 1588. Jednalo se o jednopatrový renesanční zámek, který sloužil především k ubytování hostů. Zámek
byl v průběhu času několikrát přestavován a zůstal až do konce habsburské monarchie v majetku císařské rodiny, a tak Kladruby ve své důležitosti zastínily zámeček v Semíně, ten se stal sídlem správce statku zásobujícího
kladrubský hřebčín.
Pokračování v příštím čísle Roštu.
Volně zpracováno dle literatury:
„Páni z Pernštejna“ - Petr Vorel
„…až teplejc bude…“ - Miroslav Smolík
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Pardubice.

Podblanické jabloně
Byly vyšlechtěny v osadě Vlastišov na
Podblanicku Petrem Kumštou z Votic.
Udržovací šlechtění a výrobu roubového materiálu zajišxuje Výzkumný
a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy v Podkrkonoší pod vedením ing. Jana
Blažka, CSc.
Blaník - odrůda jabloně vznikla křížením Floriny a Šampionu, registrována
byla v roce 2003. Plody jsou nadprůměrné velikosti, kuželovitého tvaru s malými
žebry. Slupka je suchá, ojíněná, středně
tlustá, základní barvu překrývá červené

rozmyté líčko téměř na celém povrchu
plodu. Dužnina je světle krémové barvy,
pevná, rozplývavá, středně šxavnatá. Chux
je navinule sladká, aromatická, velmi
dobrá. Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září,
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konzumně dozrává v listopadu, dá se
skladovat do února až března. Odolnost
proti strupovitosti je rezistentní, proti napadení padlím jabloňovým je střední až
vyšší a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poruchám dužniny. Odrůdu lze
vysazovat ve všech polohách vhodných
pro jabloně.
Fany - odrůda vznikla křížením Šampionu a Jonathanu, byla registrována
v roce 2004. Plod je velký, pravidelně kulovitý. Slupka je lesklá, hladká, tenká, základní barvu má zelenožlutou, překrytou
červeným líčkem ve formě žíhání. Dužnina je nažloutlá, středně tuhá, středně
šxavnatá. Chux je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká,
vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí
v polovině září, konzumně dozrává počátkem listopadu, dá se skladovat do ledna. Odolnost proti napadení strupovitostí
je střední, proti napadení padlím jabloňovým je vyšší. Kvalitní a vzhledná odrůda pro přímý konzum, středně náročná
na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou.
Petra - odrůda vznikla křížením Jolany a Šampionu, je povolena k množení
od ledna 2008 v kategorii CAC. Plody jsou

Marcela Danihelková

střední velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně vyrovnaného tvaru. Slupka
je lesklá, hladká, slabě mastná, středně
tlustá, základní barvu má zeleno žlutou
překrytou červeným žíháním přecházející v rozmyté líčko v rozsahu asi 3/4 po-

vrchu plodu. Dužnina je bílé barvy, do
které prostupuje růžové žíhání, středně
tuhá až měkčí, středně šxavnatá. Chux je
navinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, dosti vysoká
a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem
srpna až v polovině září, konzumně dozrává v září, dá se skladovat do listopadu.
Odolnost proti strupovitosti je rezistentní,
a proti padlím jabloňovým je vyšší. Nenáročná odrůda, můžeme ji pěstovat ve
všech polohách vhodných pro jabloně.
Více informací o těchto odrůdách jabloní můžete získat ve večerních hodinách
na kontaktech - telefon: 317 814 354,
mobil: 728 044 917 a dotazy můžete posílat na e-mail: kumstapetr@seznam.cz.
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Podzimní část kuželkářských soutěží je minulostí
Jak napovídá titulek, východočeské
kuželkářské soutěže mají za sebou první
polovinu. A jak se v tomto období vedlo
přeloučským celkům?
Áčko vloni díky špatnému závěru
soutěže přišlo o postup do divize, a tak
letos hraje opět VČ přebor skupinu B.
Vstup do sezóny nebyl pro náš celek jednoduchý. Los přisoudil našim hráčům
v prvním kole celek KK Vysoké Mýto, který měl navíc výhodu domácího prostředí
a na první tři kola byl posílen hráči z vyšší soutěže. Naše družstvo podalo v tomto utkání výborný výkon (jak se nakonec
ukázalo byl to nejlepší podzimní výkon
hostujícího celku ve Vysokém Mýtě). Tento výkon ale proti posílenému soupeři
stačil pouze na prohru v poměru 12:4.
V následujícím utkání si na domácí půdě naši hráči spravili chux a v novém
rekordu kuželny, který má nyní hodnotu 2697 kuželek, deklasovali Dobrušku
A poměrem 16:0. Tento zápas odstartoval sérii výher našeho celku. Nejprve se
podařilo přivézt body z Rychnova nad
Kněžnou ze souboje s domácím céčkem
(12:4), následovala domácí výhra 16:0
proti Solnici B, poté vítězství 10:6 ve Svitavách proti domácímu áčku a následně
opět domácí výhra 16:0 proti celku Týniště nad Orlicí A. V sedmém kole znovu
okusil náš celek hořkost porážky, když
v Českém Meziříčí nestačil o pouhých
18 kuželek na domácí áčko a prohrál
poměrem 12:4. Poté ovšem následovala další série výher - doma proti Dobrušce B (14:2), následně se podařilo přivézt
body z Třebechovic pod Orebem za výhru 12:4 proti domácímu áčku a také ze
Smiřic za vítězství 14:2 proti tamnímu
béčku. První polovinu sezóny završila
domácí výhra 12:4 proti České Třebové C. Dobrá hra našeho celku v podzimní části soutěže znamená první místo
v tabulce a dobrou výchozí pozici pro
boj o postup do vyšší soutěže. Naši hráči také výrazně promlouvají do tabulky
jednotlivců - Mirek Skala soutěž vede,
Petr Miláček drží druhou příčku a Karel
Lang je šestý.
Béčko, které hraje VČ soutěž skupinu B, zahájilo sezónu výborně. Hned
v úvodním utkání dokázalo vybojovat
oba body na kuželně v Českém Meziříčí v souboji s domácím béčkem (10:6)
a o týden později poráží na domácí půdě stejným poměrem favorita celé sou-
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těže Náchod D. Třetí kolo znamenalo
první porážku. Naši hráči odjeli na kuželnu do Josefova, kde ve vyrovnaném
utkání nakonec podlehli 10:6 domácímu áčku. Čtvrté kolo zahájilo sérii výher našeho celku. Nejprve pohodlná domácí výhra 14:2 proti Pardubicím C, pak
„body z venku“ z derby s přeloučským
céčkem (16:0), následně jasná domácí
výhra 14:2 proti Smiřicím C, vydřené vítězství 10:6 v Červeném Kostelci proti
domácímu déčku, kde náš celek v polovině utkání prohrával 6:0, ale podařil
se mu skvělý obrat. Série byla završena
také vydřenou výhrou 12:4 na domácí
půdě proti celku Vysoké Mýto C. V tuto
dobu bylo naše družstvo na čele soutěže. Jenomže hned v dalším kole uhrálo
na domácí půdě pouze plichtu 8:8 s celkem Jiskra Hylváty B a o týden později
ztratilo doma oba body, když darovalo
družstvu KK Josefov B výhru v poměru
12:4. V předposledním kole se náš celek představil v Pardubicích a ze souboje s vloni sestoupivším domácí béčkem
dokázal uhrát remízu 8:8 a přivézt domů alespoň bod. V posledním kole se na
domácí půdě čekal tuhý boj proti celku
Sokol Rybník B. Naši hráči ale v tomto
utkání předvedli vynikající výkon (nejlepší podzimní) a po zásluze získali oba
body za výhru v poměru 14:2 rozdílem
132 kuželek. Tyto výsledky znamenají pro
náš celek přezimování na třetím místě
v tabulce soutěže, pouhé dva body za
vedoucím Náchodem D, což vzhledem
k tomu, že do vyšší soutěže budou postupovat jistě dva celky dává našemu
družstvu naději. Mezi jednotlivci je na
tom dobře 5. Tomáš Jarolím a také 7. Pavel Klička. Do první dvacítky se ještě vtěsnal 19. Petr Zeman.
Céčko, které startuje ve stejné soutěži jako béčko, je složeno ze začínajících hráčů, kteří jsou doplněni staršími
zkušenými hráči. Složení družstva také
odpovídají výsledky. Ani jedno utkání
v podzimní části soutěže nedokázal náš
celek vyhrát a patří mu tak beznadějně
poslední místo v tabulce soutěže. Důležité ovšem je, že začínající hráči mohou po boku těch zkušenějších, kteří se
kuželkami především baví, nasbírat cenné zkušenosti a ty pak doufejme zúročí
v dalších ročnících.
Mládež startuje v soutěži nazvané
Východočeský pohár mládeže. Tato sou-

těž je určena pro začínající hráče a hráčky ve věku 10-18 let, hraje se turnajovým způsobem a startuje v ní 7 družstev.
V podzimní části byl sehrán turnaj v České Třebové, kde se náš celek, ve složení
Tomáš Malina, Filip Valášek a Petra Vytlačilová, umístil na 6. příčce. Druhý a zatím
poslední turnaj se hrál na těžké čtyřdráhové kuželně v Jičíně a tam naše družstvo, které tentokráte startovalo v sestavě
Petr Strouhal, Tomáš Malina a Jaroslav
Tomášek, skončilo sedmé. Nezbývá než
doufat, že v jarní části soutěže to bude
o chlup lepší a že naši hráči dokáží lépe
prodat to co přes přestávku natrénují.
Ti nejmladší startují ještě v Poháru
mladých nadějí, což je celorepubliková
soutěž jednotlivců určená pro hráče
a hráčky ve věku 10-14 let. Pořadatelem
jednoho z turnajů této soutěže byl také
náš oddíl. V této soutěži naše barvy hájí
Petr Strouhal v kategorii mladších žáků
a Tomáš Malina společně s Jaroslavem
Tomáškem v kategorii starších žáků. Všichni tři se kuželkám věnují zatím krátkou
dobu a tak ve svých kategoriích okupují spíše spodní příčky. Vyjímkou byl pouze start Jardy Tomáška v Rychnově nad
Kněžnou, kde se po pěkném výkonu vtěsnal do první desítky a připsal si tak první 3 body do celkového hodnocení soutěže. Uvidíme, zda se jemu nebo někomu
jinému podaří v jarních bojích na tento
úspěch navázat.
A CO JEŠTĚ PŘINESL
KUŽELKÁŘSKÝ PODZIM V PŘELOUČI?
Sezónu odstartoval již tradiční turnaj
neregistrovaných, kterého se zúčastnilo
celkem 93 dvojic a k vidění bylo mnoho
kvalitních výkonů, za které by se nemuseli stydět ani registrovaní hráči. Jak jsem
zmínil výše, v říjnu pořádal náš oddíl také jeden z turnajů Poháru mladých nadějí za účasti sedmapadesáti hráčů a hráček. Z větších akcí bych ještě zmínil další
ročník turnaje „O pohár generálního ředitele Veolia Transport“ a tradiční turnaj
elektrárny Chvaletice. Krom toho byla kuželna neustále k dispozici pro soukromé
koulení jednotlivců i skupin a je třeba
říct, že zájem byl obrovský a najít vhodný
termín byl mnohdy problém.
CO NÁS ČEKÁ
V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2009 ?
# 9. 1. 2009 - startuje VČ soutěž sk. B
(naše B a C družstvo)

25

Sport

!

# 10. 1., 31. 1. a 28. 2. 2009 - turnaje
PMN v České Třebové, Kutné Hoře
a Vrchlabí
# 16. 1. 2009 - startuje VČ přebor sk. B
(naše A družstvo)
# 14. 2., 7. 3. a 4. 4. 2009 - turnaje
VČPM v Trutnově, Přelouči a Rychnově nad Kněžnou
# 14. a 15. 3. 2009 - krajská mistrovství

jednotlivců (v Přelouči senioři, žáci
a dorost)
Samozřejmě bude kuželna také opět
k dispozici pro širokou veřejnost. Takže máte-li zájem vyzkoušet kuželkářský sport, pak si připravte sálovou sportovní obuv a domluvte si u nás vhodný
termín. Kontakty a další potřebné in-

formace naleznete na našich amatérských webových stránkách na adrese
http://www.kuzelkyprelouc.wz.cz/. Pokud
si chcete raději termín domluvit osobně,
pak tak můžete učinit na kuželně v Nerudově ulici každé pondělí mezi 16.30
a 19.30 hod. Již nyní se těšíme na Vaši
návštěvu.
(-pm-)

KONEČNÉ TABULKY HC JESTŘÁBI PO PODZIMNÍ SEZÓNĚ
A - TÝM
1. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA
1. TJ Kovo Praha
13 10 1 1
2. HBC Nové Strašecí
13 8 2 2
3. SK Ďáblové Praha
14 7 1 3
4. TJ Tatran Třemošná
14 7 1 1
5. HBC Pento Most B
14 7 0 2
6. Ježci Heřmanův Městec
13 7 1 0
7. TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec 14 6 1 1
8. HC Jestřábi Přelouč
14 5 0 2
9. Jungle Fever Kladno
13 3 1 1
10. SHC Killers Litoměřice
14 2 0 0
11. TJ Paramo Svítkov Stars Pce
14 1 0 3

1
1
3
5
5
5
6
7
8
12
10

54:28
44:26
53:33
47:44
51:38
38:37
48:41
43:52
26:41
37:69
23:55

33
30
26
24
23
23
21
17
12
6
6

B - TÝM
2. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD
1. HBC DDM Alfa Pardubice
12 12 0 0 0 83:18
2. SK Kometa Polička
12 10 0 0 2 77:20
3. TJ Lokomotiva Česká Třebová 12 9 1 0 2 68:21
4. 1.HBC Svitavy
12 6 1 1 4 28:41
5. TJ HSK Sokol Náchod
12 4 1 0 7 52:48
6. HBC Autosklo H.A.K. Hradec Kr. B 12 4 0 1 7 29:52
7. HC Jestřábi Přelouč B
12 3 2 0 7 29:54
8. HbC Chlumec nad Cidlinou
12 3 0 2 7 36:58
9. SK OEZ Testa Letohrad B
12 2 0 1 9 31:64
10. SK Holcim Prachovice
12 2 0 0 10 27:84

36
30
29
21
14
13
13
11
7
6

STARŠÍ DOROST NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD/ZÁPAD
1. TJ Lokomotiva Česká Třebová 18 15 1 1 1 78:19
2. HBC Autosklo H.A.K. Hradec Kr. 18 11 1 2 4 65:40
3. TJ Kovo Praha
18 9 0 2 7 65:35
4. SK Kometa Polička
16 7 0 2 7 34:45
5. TJ HSK Sokol Náchod
14 1 1 1 11 19:54
6. HC Jestřábi Přelouč
16 1 0 1 14 23:91

48
37
29
23
6
4

STRŠÍ ŽÁCI
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - VÝCHOD
1. HBC DDM Alfa Pardubice
14 13 0 1 0 91:10 40
2. SK OEZ Testa Letohrad
14 10 0 2 2 102:31 32
3. 1. HBC Svitavy
14 10 0 1 3 104:20 31
4. HBC Autosklo H.A.K. Hradec Kr. 14 8 0 1 5 46:34 25
5. HC Jestřábi Přelouč
14 5 0 2 7 36:38 17
6. TJ Lokomotiva Česká Třebová 14 3 1 0 10 22:53 11
7. TJ Paramo Svítkov Stars Pce
14 2 0 0 12 27:117 6
8. SK Holcim Prachovice
14 1 0 0 13 11:136 3

Michal Jeřáb, Michal Drenko, Jiří Švihlík, David Fedák, Ondřej
Weber, Rudolf Raška, Petr Brykner
Vedoucí týmu: Libor Komůrka
BC JAMAICA
Petr Sedmák, Lukáš Hutla, Radek Šolta, Petr Svoboda, Ondřej
Kouba, Martin Kryštof, Filip Mucha, David Kazimír, Radim Adámek, Petr Šanda, Jan Stýblo, Josef Holeček, Aleš Mít, Jakub
Nebřenský, Roman Waldhans, Martin Stýblo, Tomáš Jindra,
Petr Musil, Jaromír Kraus ml.
Vedoucí týmu: Petr Svoboda
BC RIO
Jakub Stráník, Richard Novotný, Michal Židlický, Jakub Horák,
Roman Sobotka, David Pilný, Leoš Tamchyna, Jan Starý, Jiří
Jezdinský, Igor Ročín, Jakub Mucha, Ladislav Ledecký, Petr Mašek, David Kubát, Jan Kraus, Antonín Rejduga, Oldřich Šmatera, Jan Pilný, Petr Novák, David Holeček, Jaromír Kraus st.
Vedoucí týmu: Jaromír Kraus st.
BC MOTOR STARS JIH
Jan Cidlinský, Luděk Tesák, Aleš Ulrych, Marek Jurkas, Martin
Šmíd, Jiří Kadera, David Štefanský, Petr Češka, Jiří Kubeš, Štěpán Hrnčíř, Luboš Musil, Jiří Hubáček, Michal Plháček, Martin
Sláma, Aleš Mátl, Pavel Kubeš, Roman Stoklasa, Tomáš Hájek,
Roman Štefanský, Rostislav Sukup, Jiří Sobl
Vedoucí týmu: Bronislav Stuchlík
ROCKETS
Jan Michálek, Jan Dušek, Michal Kobera, Tomáš Rosenberger,
Martin Kohout, Marcel Slanina, Daniel Balihar, Petr Smekal,
Aleš Záruba, Michal Štajner, Martin Růžek, Zdeněk Hodr, Jan
Bílý, Michal Kačírek, Ondřej Matoušek, Zdeněk Hanuš, Václav
Sůra, Radovan Ježek, Pavel Pluhar, Tomáš Frencl, Jakub Merta,
Přemysl Škarda, Jan Přibyl
Vedoucí týmu: Monika Kohoutová

SOUPISKY 1. PŘELOUČSKÉ HOKEJBALOVÉ LIGY 2008-09

ČUNÍCI
David Krejčík, Jan Příhoda, Radim Kubát, Radek Dostál, Jiří Marvan, Marek Novotný, Dan Reichman, Milan Kašík, Jan Hausel,
Miloš Vojtíšek, Petr Kozlík, Daniel Čapek, Zbyněk Čapek, Petr
Nedělka, Jiří Myška, Luboš Fialka, Lukáš Dvořák, Petr Moravec,
Miloš Kamaryt, Daniel Nutil, Aleš Bečka, Jaroslav Tesař, Petr Vaněk, Petr Beneš
Vedoucí týmu: Zbyněk Čapek

HT CEPY
Libor Komůrka, Radek Balán, Martin Beránek, Milan Beránek,
Štěpán Poříz, Marek Smolík, Miroslav Stránský, Radovan Pišta,

CHLUPATEJ BOBR
Jan Zatloukal, Tomáš Grande, Radek Grande, Václav Říha, Roman Krupička, Zdeněk Hrbek, Martin Hloušek, Aleš Jarolím, Mar-
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tin Blažek, Jaroslav Wohlhofner, Radek Hloušek, Kamil Kautský,
Pavel Stohr, Pavel Beňadík, Ladislav Chára, Jiří Kuře, Zdeněk
Stránský, Michal Kaňuka, Václav Volný, Martin Kolařík, Josef
Rambousek, Jan Petruželka
Vedoucí týmu: Jan Zatloukal
SOUPISKY 2. PŘELOUČSKÉ HOKEJBALOVÉ LIGY 2008-09
T-STRING
Jiří Krupka, Zdeněk Řehák, Jan Dyntar, Michal Pirkl, Tomáš Král,
Tomáš Matrka, Michal Tomášek, Marek Procházka, Tomáš Vlasák, Tomáš Vondráček, Michal Sisr, David Večerník, Milan Honzák, Petr Beran, Martin Starý, Aleš Kožený, Martin Golombiovski,
Michal Rudzinskyj, Michal Jirousek
Vedoucí týmu: Michal Rudzinskyj
A.S.P. PARDUBIČKY
Filip Záleský, Zdeněk Ryvola, Jaroslav Nečas, Ondřej Nečas,
Petr Kabeláč, Jaroslav Štěpánek, Zdeněk Ziegler, Jakub Klema,
Jaroslav Brotánek, Michal Veselík, Petr Vodvářka, David Horák,
Jan Kmoníček, Pavel Brabec, Josef Němec, Tomáš Kučera, Pavel
Horký, Ondřej Michek, Daniel Michek, Martin Picko
Vedoucí týmu: Daniel Michek, Zdeněk Ryvola
MATADORS
Pavel Ullrich, Petr Smekal, Tomáš Minařík, Petr Krejčí, David
Kantor, Libor Schiller, Michal Bašus, Marcel Filip, Martin Čížek,
Michal Riedel, Jiří Hanuš, Jaroslav Matyk, Roman Bukač, Jakub
Novák, Roman Jošt, Dušan Kačmarik, Jaroslav Spáčil
Vedoucí týmu: David Kantor
BEER STARS BŘEHY
Tomáš Vlk, Lukáš Vlk, Vratislav Klička, Michal Drápalík, Martin Drápalík, Jiří Kopecký, Petr Ziegler, Robin Vaněk, Petr Jirák,
Tomáš Přívozník, David Mlateček, Dominik Mlateček, David
Krčmář, Jan Čížek, Ondřej Veselí, Viktor Kratochvíl, Jakub Novák, Tomáš Papoušek, Lukáš Pleskot, Lukáš Drbohlav, Dagmar
Pospíšilová, Barbora Malá, Kateřina Zárubová, Kristýna Kořínková, Miloš Panchártek
Vedoucí týmu: Michal Drápalík, Tomáš Vlk
TPS AMIPA
Daniel Starý, Lukáš Fíla, Jan Fíla, Lukáš Diviš, Petr Křivka, Vladimír Novotný, Vladimír Loužil, Petr Svoboda, František Zerzán,
Milan Fíla, Radim Hrubeš, Pavel Svoboda, Aleš Plháček, Miloš
Moravec, Miloš Voleský, Michal Vorlíček, Břetislav Malý, Tomáš
Novotný, Jaroslav Kopecký, Ondřej Vala, Pavel Veselý, Milan
Piskač, Petr Beneš, Tomáš Homola, Radovan Ježek
Vedoucí týmu: Lubomír Poledne
FAN CLUB PARDUBICE
Martin Kazimír, Tomáš Hladík, Stanislav Kazimír, Petr Horák,
Jiří Kalousek, Pavel Břečka, Luboš Kasal, Zdeněk Stehno, Lukáš Oczadlý, Jiří Čapek, Filip Oliva, Milan Lohniský, Pavel Plaček, Lukáš Jirsa, Tomáš Jirsa, Václav Krupička, Petr Dašek, Tomáš Kubíček, Miroslav Janeček, Ján Petruška, Michael Pančíř,
Petr Sedmák
Vedoucí týmu: Martin Kazimír
RUDÁ KŘÍDLA LOHENICE
Radek Hutla, Ladislav Jezdinský, Ondřej Kačer, Pavel Musil,
David Čada, Pavel Malý, Petr Poživil, Bohumil Lapka, Pavel
Riezner, Vladimír Novotný, Luboš Bednář, Jaroslav Novotný,

1 / 2009

!

František Neyman, David Příhoda, Michal Zima, Marek Šetina,
Tomáš Blažej, Jan Pozler, Milan Koubek, Pavel Ročín, Ondřej
Svatoň, Michal Pleskot, Libor Pulpán
Vedoucí týmu: Ladislav Jezdinský
HC DEVILS
Filip Kaván, Michal Špaček, Luboš Pazdera, David Synek, Ladislav Homola, Michal Synek, Radek Kopecký, Jan Malý, Jan
Vejdělek, Radek Vokál, Petr Marcel, Aleš Danihelka, Slavomír
Zdeněk, Jiří Seidl, David Zich, Robert Koch, Martin Nekola, Michal Štěpánek, Pavel Ždímal, Martin Oberreiter, Tomáš Novák,
Aleš Kouba, Petr Vokál, Dušan Matuška, Tadeáš Zelinka
Vedoucí týmu: Radek Kopecký
ALKEHOL STÁRS
Petr Jílek, Marek Hanuš, Radek Hanuš, Marek Šefčík, Pavel
Kopáč, Martin Sláma, Vlastimil Brabec, Václav Šolta, Jaroslav
Fábera, Přemysl Němec, Vojtěch Němec, Jan Fofoňka, Miroslav
Spáčil, Karel Mojdl, Stanislav Korel, Petr Šatara, Adam Vašina,
Petr Sobotka, Ondřej Hošek, Stanislav Kovalczyk, Roman Havránek, Michal Šatara, Jaromír Ulrich, Petr Brykner
Vedoucí týmu: Radek Hanuš, Jaromír Ulrich
DESPERADOS
Patrik Holeček, Martin Holeček, Lukáš Slabý, Pavel Máša, Ondra
Studený, Jiří Rozkošný, Jan Hanuš, Ondra Škuta, Petr Šrek, Luboš
Rozsypal, Zdeněk Duda, Roman Škuta, Radek Kočí, Tomáš Hruša, Michal Miřejovský, Štěpán Svoboda, Karel Kotera, Lukáš Závodník, Martn Bálek, Karol Kania, Jaromír Kraus, Jan Kraus
Vedoucí týmu: Jakub Slabý
ČMELÁCI
Jiří Malinský, Daniel Jarolím, Pavel Bureš, Roman Pulkrábek,
Zbyněk Kouba, Jíří Lauryn, Josef Slavík, Josef Pozdník, Břetislav
Žána, Tomáš Ježek, Petr Synek, Štěpán Horák, Petr Staněk, Aleš
Pokorný
Vedoucí týmu: Jiří Malinský
BUDVAR SEMÍN
Aleš Šejna, Aleš Zitta, Petr Kmoníček, David Štainer, David Václavek, Michal Panchártek, Michal Kohout, Radek Kosina, Radek
Gabriel, Tomáš Kryštof, Tomáš Suchánek, Roman Chyba, René
Živný, Rostislav Huňáček, Pavel Janák, Zdeněk Smolík, Jiří Sobl,
Ondřej Vokál, Antonín Rejduga, Tomáš Richtár, Lukáš Nekola,
Tomáš Smolík, Josef Janecký, Jaromír Jágr
Vedoucí týmu: Petr Kmoníček
FIRE HORSES
Petr Špaček, Petr Loprais, Jiří Vlasák, Zbyněk Hejhal, Ladislav
Solnický, Ondřej Špulák, Michal Pidanič, Tomáš Jenčovský, Pavel Grmela, Lucie Plháková, Vlastimil Pařízek, Ondřej Vacek,
Jaroslav Matějovský, Tomáš Hackenberg, Jan Týr, Michal Kopic,
Petr Netušil, Jan Švarc, Tomáš Vorba, Tomáš Baracz, Vít Vlachý,
Jakub Šafář, Jindřich Vlasák, Marcel Janovský
Vedoucí týmu: Jaroslav Matějovský
VENTURA PARDUBICE
Jan Bonaventura, Petr Bílek, Tomáš Schejbal, Petr Novotný I.,
Petr Novotný II., Martin Macháček, Zdeněk Louda, Jiří Hykyš,
Jan Metelka, Marek Kopecký, Rostislav Král, Petr Teplý, Jiří Tichý, Jan Petruželka, Patrik Jirout, Jakub Trestr, Karel Brychta,
Marek Kosina, Luděk Firich, Petr Macháček, Milan Pokorný
Vedoucí týmu: Jakub Trestr
- fáda -
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Halové turnaje v kopané
FK Přelouč uspořádal v listopadu ve
sportovní hale ve Chvaleticích turnaje
starších a mladších přípravek. Obou těchto turnajů se zúčastnilo po osmi mužstvech. V turnaji starších přípravek na
sebe ve skupině A narazila mužstva
Přelouče, Chvaletic, FK Pardubice 1899
a Velkého Oseka, ve skupině B Tesly Pardubice, Jestřabí Lhoty, Kutné Hory a Holic. Turnaj začínal zápasy ve skupinách.
Mužstva z prvních dvou příček z obou
skupin postoupila do bojů o 1.-4. místo,
mužstva z třetího a čtvrtého místa hrála o 5.-8. místo. Ze skupiny A postoupilo
z prvního místa mužstvo Velkého Oseku
a z druhého místa FK Pardubice 1899.
Skupinu B vyhrála Tesla Pardubice a druhé skončily Holice. O 5.-8. místo tedy hrály celky Kutné Hory, Přelouče, Jestřabí
Lhoty a Chvaletic.
V semifinálových zápasech byly
úspěšnější týmy ze skupiny B, když Holice porazily Velký Osek těsně 1:0 a Tesla zvítězila nad FK Pardubice 1899 2:0.
Ve finále si tedy týmy zopakovaly zápas
ze základní skupiny a tentokrát byla lepší Tesla, která vyhrála 1:0 a stala se tak
vítězem celého turnaje. V zápase o třetí místo porazil Velký Osek i podruhé
FK 1899 1:0 a získal třetí místo. V zápasech o 5.-8. místo byly překvapivě úspěšnější celky, které v základních skupinách
skončily na posledních místech, takže
nakonec pátá skončila Kutná Hora, šesté Chvaletice, sedmá Přelouč a poslední
Jestřabí Lhota. Nejlepším střelcem turnaje se stal s pěti brankami Dan Machatý z Tesly Pardubice a brankářem Aleš
Kubík z Velkého Oseku.
Příprava turnaje mladších přípravek
se krátce před turnajem zkomplikovala,
nebox se tři dny před turnajem odhlásila mužstva Havlíčkova Brodu a Chlumce nad Cidlinou. Místo nich se na poslední chvíli podařilo získat druhý celek
z FK Kolín. Ve skupině A hrála mužstva
Přelouče, Kolína B, Kutné Hory a Tesly
Pardubice, ve skupině B Živanic, FK Kolín A, SK Chrudim a Slatiňany. Tento turnaj se hrál stejným systémem jako turnaj
starších přípravek. Ze skupiny A postoupilo z prvního místa překvapivě mužstvo
Kolína B a z druhého místa tým Přelouče. Ze skupiny B postoupily celky Slatiňan
a SK Chrudim. Zápasy o 5. až 8. místo
zbyly na celky Kutné Hory, Tesly Pardubice, Živanic a Kolína A.
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V prvním semifinále porazila Přelouč
celek Slatiňan 1:0 a v druhém semifinále po dramatické průběhu zvítězil Kolín B
nad Chrudimí také 1:0. Ve finále i v zápase o třetí místo si tak týmy zopakovaly zápasy ze skupiny. Slatiňany i podruhé dokázaly porazit Chrudim, stejně
jako v základní skupině 1:0 a Kolín B
i napodruhé zdolal Přelouč, tentokrát
1:0, čímž se stal vítězem turnaje, ačkoliv
přijel s chlapci o rok mladšími než hráči
ostatních mužstev.
Závěrem chceme vyslovit uznání
všem mužstvům za vzorné vystupování, dále patří dík MÚ Přelouč, který se
spolu s ČEZ a.s., Pekařstvím Kaska, Knihkupectvím Amipa, JP Sport a obchodem
s ovocem a zeleninou Ilony Hajnové, kteří se podíleli na sponzorování turnaje.
Turnaj starších přípravek
Skupina A
Přelouč - Chvaletice
1:0
FK 1899 - Velký Osek
0:1
Přelouč - FK 1899
1:2
Velký Osek - Chvaletice
1:0
Přelouč - Velký Osek
0:3
Chvaletice - FK 1899
0:1
1.
2.
3.
4.

Velký Osek
FK 1899
Přelouč
Chvaletice

9
6
3
0

b.
b.
b.
b.

Skupina B
Tesla - Kutná Hora
Jestř. Lhota - Holice
Tesla - Jestř. Lhota
Kutná Hora - Holice
Holice - Tesla
Kutná Hora - Jestř. Lhota

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

1.
2.
3.
4.

7
5
4
0

Tesla
Holice
Jestř. Lhota
Rybitví

Halový turnaj mladších přípravek
Skupina A
Přelouč - Kolín B
0:3
Kutná Hora - Tesla
1:0
Přelouč - Kutná Hora
2:1
Kolín B - Tesla
1:0
Přelouč - Tesla
1:0
Kolín B - Kutná Hora
4:1
1.
2.
3.
4.

Kolín B
Přelouč
Kutná Hora
Tesla

9
6
3
0

b.
b.
b.
b.

Skupina B
Živanice - Kolín A
Chrudim - Slatiňany
Kolín A - Chrudim
Živanice - Slatiňany
Slatiňany - Kolín A
Živanice - Chrudim

1:1
0:1
0:1
0:1
0:0
0:0

1.
2.
3.
4.

7
4
2
2

Slatiňany
Chrudim
Živanice
Kolín A

b.
b.
b.
b.

Čtvrtý A - Třetí B
Tesla - Živanice 0 : 1
Čtvrtý B - Třetí A
Kolín A - Kutná Hora 4 : 1
Druhý A - První B
Přelouč - Slatiňany 1 : 0
Druhý B - První A
Chrudim - Kolín B 0 : 1

b.
b.
b.
b.

Čtvrtý A - Třetí B
Chvaletice - stř. Lhota 0 : 0 2 : 1 na penalty
Čtvrtý B - Třetí A
Kutná Hora - Přelouč 4 : 0
Druhý A - První B
FK 1899 - Tesla 0 : 2
Druhý B - První A
Holice - Velký Osek 1 : 0
O 7. místo Jestř. Lhota - Přelouč
O 5. místo Chvaletice - Kutná Hora
O 3. místo FK 1899 - Velký Osek
Finále Holice - Tesla

Konečné pořadí
1. Tesla Pardubice
2. SK Holice
3. FŠ Velký Osek
4. FK Pardubice 1899
5. Sparta Kutná Hora
6. Baník Chvaletice
7. FK Přelouč
8. Jestřabí Lhota

0:3
0:1
0:1
0:1

O 7. místo Tesla - Kutná Hora
0 : 0 3 : 2 na penalty
O 5. místo Živanice - Kolín A
0:1
O 3. místo Chrudim - Slatiňany 0 : 1
Finále Přelouč - Kolín B
0:1
Konečné pořadí
1. FK Kolín B
2. FK Přelouč
3. Spartak Slatiňany
4. SK Chrudim
5. FK Kolín A
6. Sokol Živanice
7. Tesla Pardubice
8. Sparta Kutná Hora
Jiří Rokyta
FK Přelouč
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Rybáři v roce 2008
Konec starého a začátek nového roku je obdobím, kdy většina z nás nějakým způsobem bilancuje, co v právě skončeném
roce udělala dobře, co se povedlo a naopak. Nejinak je tomu
i v naší organizaci, i když to hlavní bilancování a „skládání účtů“
nás teprve čeká na výročních členských schůzích, které se stejně jako každoročně uskuteční v průběhu měsíce února a března a jejichž hlavním úkolem je stanovení úkolů na běžný rok.
Ještě předtím bych v krátkosti informoval nejenom členskou základnu, ale i ostatní občany města a okolí o výsledcích
naší práce, protože jsem přesvědčen, že činnost rybářské organizace se netýká pouze jejích členů, ale má vliv i na celkový
život ve městě. Mezi takovéto akce patří například každoročně pořádané taneční zábavy, ta, určená především pro „přeloučské“, se konala někdy v březnu již tradičně v restauraci v Brlohu a stejně tak tradičně byla již dlouho dopředu beznadějně
vyprodána. Podobnou tradici má i podzimní taneční zábava pořádaná místní skupinou v Heřmanově Městci.
Více než lokální dosah měla naopak akce pořádaná především místní skupinou Lázně Bohdaneč s účinnou pomocí
členů našeho sportovního oddílu, a to rybářské závody handicapovaných spoluobčanů, které se konaly pod záštitou hejtmana kraje na našem rybníku Bašta v Bohdanči. Jednalo se o pro
nás zcela novou formu rybářských závodů a je třeba všem, kteří se na přípravě a vlastním průběhu podíleli ještě jednou poděkovat stejně jako to bezprostředně po závodech udělali oficiální
zástupci krajské samosprávy a především její nadšení účastníci.
Sportovní činnosti a zejména pak výchově mladých rybářů
se organizace snaží věnovat maximální péči. Závody jak pro
dospělé tak pro mládež, které pořádáme především v jarních
měsících, se již druhým rokem doplňují o volné chytání dětí,
které následuje po oficiální části závodů.
V každém případě je nutno v této souvislosti ocenit obětavou práci celé řady našich členů brigádami počínaje, bez
které si nelze naši činnost představit.
Určitou specifikou naší organizace je i její hospodářská činnost, jejíž výsledky do značné míry ovlivňují možnosti ve výše
uvedených sportovních a společenských aktivitách. Základním
předpokladem úspěchu v této práci je produkce tržní ryby na
rybníku Buňkov. Letošní rok byl poznamenán horšími klimatickými předpoklady a v jejich důsledku i poněkud horší výslednou produkcí. Přes tuto skutečnost se podařilo zajistit zarybnění našich vod dle plánu schváleného konferencí i vytvoření
potřebných předpokladů pro nasazení v nastávajícím roce.
V hospodářském útvaru došlo i k plánované změně na funkci hospodáře, kde dlouholetého hospodáře a aktivního člena
výboru pana Pavla Hedvábného, nahradil konkurzem vybraný
ing.Karel Němec. Vzhledem k jeho ukončenému odbornému
vysokoškolskému vzdělání je zde předpoklad, že bude nejen
pokračovat v dosavadní úspěšné činnosti, ale že ji podle možností dále zlepší v návaznosti na rostoucí požadavky tržního
prostředí. Organizace se mu v tomto směru bude i nadále snažit pomoci tím, že pokračuje v aktivní investiční politice. I letos
stejně jako v loňském roce se nám podařilo získat některé
pozemky,které zabezpečují naše možnosti do budoucna.
Pokusíme se získat podporu z evropských fondů. V prvním
kole jsme nebyli úspěšní, ale žádost podáme v dalších kolech,
protože program bude realizován až do roku 2013.

1 / 2009

!

Pro informaci rybářské veřejnosti je třeba se ještě zmínit
o územní konferenci východočeské krajské organizace a celorepublikovém sněmu, který se uskutečnil podle plánu po dvou
letech. Podrobně budu o jeho závěrech informovat rybářskou
veřejnost na výročních členských schůzích. Tem tu méně příjemnou, ale bohužel nutnou skutečnost, se kterou se všichni
setkáte při placení příspěvků na letošní rok, a to je jejich zvýšení pro dospělé o 100,- Kč.
V závěru této krátké rekapitulace loňského roku bych chtěl
aktivním členům naší organizace poděkovat za odvedenou práci a všem pak popřát hodně zdraví a na bohaté úlovky úspěšný nový rok.
Petrův zdar.
Jaroslav Zikl
předseda MO ČRS

Inzerce
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Mikulášská besídka
v sokolovně

T. J. SOKOL, Přelouč
Oddíl GYMNASTIKY
přijme malé cvičence,

Ani letos nezapomněl Mikuláš přijít do sokolovny na dětskou besídku. A litujte, kdo jste ho neslyšeli a nezažili. Všechny děti slíbily, že budou celý rok hodné, když viděly, že i čerti
ho museli poslechnout na slovo. Však jich tu vystupovalo dost
a dost, od těch nejmenších sluníček, co cvičily s nafukovacími kruhy, přes malé čertíky a Mikulášky, kteří zaplnili jako
vždy celou cvičební plochu, až po nejstarší gymnastky. Mezi
vystupujícími nechyběly žákyně jako „berušky“ nebo na stepových můstcích, nejmladší nadějné basketbalistky a členové
aikida.
Diváci se nenudili, nebox jednotlivá vystoupení vtipně uváděla Bára s Honzou.
J. Lelková

kteří by se rádi naučili novým věcem.
Podmínkou je chu. se něco nového naučit.
Rádi zde nové zájemce uvítáme.
Přednost budou mít děti,
které již umí alespoň trochu základy cvičení.
Počet nových dětí je omezený.
Zájemci a. se dostaví dne 12. 1. 2009 v 17.45 hod.
před sokolovnu.

cvičitelka sestra Ilona Entová

VÝZVA ŽÁKŮM 9.B S ROKEM UKONČENÍ 1968
Za účelem setkání sháním kontakty na spolužáky, se kterými jsme ukončili
docházku do ZŠ Masarykovo náměstí v roce 1968.
kontakty: svaton.jar@seznam.cz
mobil: 602 417 526
Na setkání se těší Jaroslav Svatoň
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