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Zprávy z radnice !

Na 1. schůzi tohoto roku, která se
konala 12. 1., vzali radní na vědomí in-
formaci o statistických údajích z měři-
čů rychlosti na území města. V polovině
roku 2008 bylo v Přelouči nainstalováno
celkem 5 kusů těchto měřičů rychlosti.
Tři z nich získávají statistická data - a to

měřiče na silnici č. I/2 ve směru od Pra-
hy a od Pardubic a na silnici č. II/333
ve směru od Hradce Králové. Tyto měřiče
informují o množství vozidel v hodino-
vých časových úsecích, průměrnou rych-
lost všech vozidel a maximální rychlost
nejrychleji jedoucího vozidla. Nejrych-

leji jedoucí vozidlo bylo změřeno okolo
14.00 hod. s rychlostí 152 km/hod.!!! Ty-
to údaje poslouží městské policii, která
tak lépe vyhodnotí situaci a zaměří se na
nejproblémovější časové úseky.

Dalším rozsáhlým bodem jednání byl
návrh na připomínkování jízdních řádů
MHD, o kterém se více dozvíte uprostřed
tohoto vydání Roštu.

redakce

RADA MĚSTA PŘELOUČE

Protože je 1. polovina volebního období za námi, zeptali jsem
se zastupitelů jak to vidí oni. Všem jsme položili stejnou otázku:

S čím jste za první polovinu volebního období spokojeni
a co byste chtěli změnit?

Zde jsou jejich odpovědi:

Dr. Jaroslav Čapský - Nejvíce mne těší výstavba autobusového
nádraží místo zamýšlené výrobny betonových skruží v tomto
prostoru a v této souvislosti návrh na obnovu místní dopravy
nízkopodlažním autobusem. Nesmírně potěšilo splnění snu
občanům Lohenice vybudováním nové komunikace uvnitř
místní části. Radost je i z bezúplatného převodu majetku od
armády ČR, na který se čekalo více jak 5 let.
Zásadně bych chtěl změnit rozhodnutí ministra pana Bursí-
ka, kterým blokuje a oddaluje splavnění Labe. Neřeší se tak
nové přemostění Labe v Přelouči, Mělicích a komplikuje se eko-
logická obnova „Slavíkových ostrovů“.Změnit bych chtěl i situ-
aci kolem tzv. „Divišovy vily“ a umístit tam expozici městského
muzea. Zneklidňuje mne i oddalování „obchvatu“ města a vy-
nakládání finančních prostředků na vypracování tzv. „severní“
varianty. Za ztrátu považuji i odliv prodejny masa NOVÁK z na-
šeho města. Rád bych řešil otázku centrálního parkoviště pod
parkem a zvětšení u polikliniky.

Mgr. Vlastimil Rambousek - Nikdy situace nebyla lepší. Ne-
spokojen jsem s pomalou výstavbou „Na Obci“.

Mgr. Pavel Culek - Líbí se mi, že se řeší obchvat Přelouče. Ne-
líbí se mi, že nemáme nárok dodělat plavební kanál.

Jaromír Runkas - pro dlouhou nemoc nezodpovězeno

Martin Macháček - Jsem rád, že začala rekonstrukce dět-
ských hřiši a výstavba sportovní haly. Ohledně dalších změn
bych považoval výstavbu obchvatu a modernizaci záchranné
techniky města.

Jan Bezdíček - Líbí se mi výstavba sportovní haly a autobuso-
vého nádraží. Hledání optimální varianty obchvatu města. Ob-
nova zeleně. Aktivita redakce Roštu při organizování této anke-
ty. Snaha o zlepšení kulturních akcí. Nelíbí se mi opatření na
průběžné problémy, která ale neřeší jejich příčinu. (Jedinci

znečišiují záhon se zelení, tak se záhon zabetonuje. Jedinci
se dobře nestarají o své psy, tak se všem majitelům několi-
kanásobně zvýší poplatky ze psů. ...)

Ing. Milan Kožený - Myslím, že se nám podařilo nadvázat na
práci předchozího zastupitelstva a rozběhnout některé akce,
které se připravovaly. Jsem rád, že se podařilo zahájit výstavbu
víceúčelové sportovní haly a autobusového nádraží. Mě osob-
ně velice těší, že se také podařilo najít kompromisní řešení
vleklého sporu s investorem, který chtěl postavit za benzin-
kou supermarket. Je dobře, že se výstavba supermarketu ne-
začala. Už dnes je možné vidět v menších městech zavřené
supermarkety uprostřed vyasfaltované plochy. Tomu jsme se
v Přelouči vyhnuli. Doufám, že tohle naši voliči ocení. Co změ-
nit do budoucna? Především musíme hladce dofinancovat za-
hájené investiční akce a udržet vyrovnaný městský rozpočet
i v době recese. Obávám se, že tak, jak recese zasahuje náš
průmysl, se s určitým zpožděním promítne i do obecního roz-
počtu a budeme nuceni přehodnotit naše investiční priority. 

Ladislava Bukovská - Jako členka zastupitelstva děkuji všem,
kteří mně dali důvěru. Netušila jsem, jak je práce v zastupitel-
stvu náročná a zodpovědná. Doufám proto, že většina z Vás bu-
de s naším rozhodováním spokojena. Alespoň si to moc přeji.

Mgr. Věra Melicharová - Staví se sportovní hala. Sídliště roz-
kvétá, jen abychom si ho nerozšlapali a nestěžovali si pak „na-
hoře“, jak to tam vypadá. Severní obchvat je moje přání. Kudy
už vede trai, může vést mimo město i hlavní silnice. TŘÍDĚNÍ
ODPADU. Nehledat důvody, proč to nejde, ale to vůbec nezá-
leží jen na zastupitelích.

Irena Burešová - V první polovině volebního období považuji
za největší úspěch to, že jsme uspěli se dvěma žádostmi u ev-
ropských fondů, celkem obdržíme 58 mil. Kč na sportovní ha-
lu a autobusové nádraží. Změn je potřeba hodně, ale doká-
žeme jen to, na co budeme mít. Do konce volebního období
kromě dokončení dvou jmenovaných akcí zavedeme pravidel-
nou linku MHD, zásadním způsobem zrekonstruujeme cen-
trum města včetně přilehlých ulic i část sídliště v jižní části
města, zahájíme výstavbu nové budovy Městského úřadu. Pro
budoucí zastupitele připravíme kompletní podklady pro uplat-
nění žádosti z EU na rekonstrukci současných prostor úřadu,

Jak zastupitelé vidí situaci v polovině volebního období?



které budou zrekonstruovány na kulturní centrum města (mu-
zeum, výstavní a přednášková síň apod.).

Ladislav Mifek - Spokojen jsem s návrhem varianty obchvatu
města - severní trasa, se zřízením MHD s dojezdy do místních
částí a s výstavbou sportovní haly. Podporuji opravy komunika-
cí, především chodníků - ul. Račanská, okolí polikliniky (parko-
vání). Chtěl bych zlepšit podporu mimoškolní činností dětí a mlá-
deže - navýšením dotací a podporuji cyklostezku Přelouč - Lhota.

Mgr. Věra Jelínková - Myslím, že se nám podařilo spolu s lid-
mi ze stejné kandidátky udělat dost dobrých věcí, např. rozhý-
bat otázku dětských hřiši, podílet se na akcích pro děti i po-
třebné lidi (sběr ošacení) atd. V zastupitelstvu jsme schválili
pro spoluobčany určitě důležité věci jako městskou dopravu,
návrh severního obchvatu města a další. I v druhé polovině
volebního období budeme podporovat nebo iniciovat pro-
spěšné věci pro Přeloučáky.

Ing. Zdenka Kumstýřová - Podařilo se rozeběhnout několik vel-
kých a důležitých projektů, jako je nová sportovní hala a autobu-
sové nádraží, s podporou evropských fondů ve výši 39 mil. Kč
a 19 mil. Kč, dále připravit k spuštění MHD pro Přelouč a inte-
grované obce a další projekty. Poprvé je ve schváleném roz-
počtu částka ve výši 3 mil. Kč na rekonstrukci a výstavbu no-
vých dětských hřiši! (V předchozích letech to bylo 150 tis. Kč.)
Již na konci roku 2009 budou moci rodiče s malými dětmi vy-
užívat několik krásných dětských hřiši v našem městě i v in-
tegrovaných obcích. Nebude snadné vše dotáhnout do úspěš-
ného konce, ale věřím, že se to povede stejně jako mnoho
dalších potřebných věcí.

Ing. Ivan Moravec - Mám radost z toho, že se podařilo zahá-
jit výstavbu sportovní haly a autobusového nádraží, že se pro-

vádí obnova parků a regenerace panelového sídliště, že se zvý-
šila nabídka kulturních akcí, a také že jsou připravovány další
velké investiční akce, jako například výstavba nové radnice,
rekonstrukce Pernštýnského náměstí, rekonstrukce ulic Tůmy
Přeloučského, Hálkova a Arnoštova. Nejvíce mě mrzí, že se
nám nepodařilo realizovat výkup pozemků na cyklostezku do
Lhoty, a že jsme nedokázali pomoci hokejbalistům s výstav-
bou kabin.

Stanislav Ziegler - Za první polovinu volebního období se po-
vedla řada věcí, se kterými budou všichni občané spokojeni
jako např. regenerace panelového sídliště, která stále pokraču-
je, zamezení výstavby marketu u Benziny, opravy komunikací
nejen v centru města, ale i v obcích, autobusové nádraží a dal-
ší. Při stávající údržbě a to nejen objektů, je toto při stávajícím
napjatém rozpočtu města dobrý výsledek. Přesto jsou některé
věci, které trochu zůstávají a ztrpčují život našim občanům. Je
to například rekonstrukce ulice Tůmy Přeloučského, která je
v blízkosti středu města a je snad nejhorší v Přelouči.To říkám
nejen proto, že jsem zde před časem bydlel. Dále mě mrzí stav
muzejních sbírek, pro které by podle nejen mého názoru byla
vhodná Divišova vila, která však potřebuje také poměrně ná-
kladnou opravu. To, že se nezahájila stavba plavebního ka-
nálu je velká škoda a nechci zde rozvádět proč. Pro město by
výstavba znamenala velký přínos v podobě oddychové zóny
s koupalištěm a v budoucnosti nás všechny bude stát opož-
dění akce nemalé prostředky. Nakonec bych se ještě přimlou-
val za rozšíření parkoviště u polikliniky, kterou se i přes velkou
snahu nepovedlo dostat pod město, pro tak rozsáhlý region
je velmi nedostatečné.

Ing. Vlastimil Hývl - Pocit uspokojení se dosud nedostavil, a rád
bych změnil produktivitu práce zastupitelů. 

redakce
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Jak již někteří z vás při úhradě místního poplatku z komu-
nálního odpadu v pokladně městského úřadu zaregistrovali,
přistoupilo v letošním roce město k vydávání evidenčních nále-
pek k označování popelnic na směsný komunální odpad (ni-
koliv na bio odpad). Nálepky, jejichž vydávání odsouhlasila Ra-
da města Přelouče na své schůzi usnesením č. 48/37, budou
sloužit k evidenci a přehledu počtu svážených popelnic. Dal-
ším důvodem pro jejich vydávání a tím k označování nádob
je možné zneužívání nastaveného systému sběru komunální-
ho odpadu např. umísiování většího počtu nádob k nemovi-
tosti a zbavování se odpadu pocházejícího z podnikatelské čin-
nosti nebo vyvážení odpadu od nemovitosti, kde není trvale
hlášena žádná osoba, od nemovitosti, která není ani vedena
jako objekt k rekreaci, ale kterou majitel domu využívá např.
jako ubytovnu. Město Přelouč takto získá nejen přehled o poč-
tu svážených nádob, ale bude platit pouze za odpad pocháze-
jící od fyzických osob, které jsou poplatníky místního poplatku
za komunální odpad v souladu s obecně závaznou vyhláškou.
Tedy za odpad pocházející z domácností občanů, kteří mají v Pře-
louči trvalý pobyt nebo v Přelouči vlastní objekt sloužící k in-

dividuální rekreaci. Proto od července, kdy by měl být poplatek
z komunálního poplatku uhrazen a nálepkou by měly být ozna-
čeny již všechny popelnice řádných poplatníků, budou sváže-
ny pouze popelnice označené touto evidenční nálepkou. Ro-
dina s počtem do čtyř poplatníků bydlící v rodinném domě
obdrží jednu evidenční nálepku, dvě evidenční nálepky může
obdržet rodina s počtem pět a více poplatníků. 

Poplatníci, kteří hradí místní poplatek z komunálního
odpadu bezhotovostně na účet města, si tuto evidenční ná-
lepku na popelnici vyzvednou po jeho úhradě v pokladně
městského úřadu. Tímto je vyzýváme, aby tak učinili. Dě-
kujeme občanům za pochopení a spolupráci a doufáme, že
značení popelnic evidenčními nálepkami přispěje k tomu, že
se prostřednictvím systému nakládání s komunálním odpa-
dem zavedeného a hrazeného městem bude na skládku vozit
pouze směsný komunální odpad (tedy odpad z domácností po
vytřídění všech nebezpečných a využitelných složek) pocháze-
jící z domácností řádných poplatníků města Přelouče. 

Ing. Helena Klápová

Evidenční nálepky na popelnice



Infocentrum Přelouč je nově otevřeno
v hotelu Bujnoch. Jako jediné informační
centrum v České republice má otevřeno
24 hodin denně 7 dní v týdnu. Dotazy je
možné podávat e-mailem, telefonicky či
osobně přímo v prostorách recepce. Kro-
mě poskytování informací je zde možné

zakoupit vstupenky a upomínkové předměty. K dispozici je
zde internet i síi WiFi. Návštěvník si k prozkoumání informač-
ních materiálů může dopřát i občerstvení, neboi prostor recep-
ce slouží zároveň jako kavárna.

redakce

Oční oddělení Pardubické krajské nemocnice v příštím roce
oslaví mimořádné jubileum: 30 000 operací katarakty od zalo-
žení oddělení. Je to hodně nebo málo? V roce 2001 při příleži-
tosti 50 let od vzniku oddělení to bylo cca 20 000 operací. Za
necelých 10 let se tedy uskutečnilo téměř tolik operací, jako
za první čtyři desetiletí. Je to výsledkem celkového pokroku
v oční chirurgii, včasného zavádění moderní techniky a nových
chirurgických postupů, ale především kvalitního chirurgické-
ho týmu lékařů a sester. 

V současné době patří oční oddělení celkovým počtem ope-
račních výkonů mezi 10 předních pracoviši v České republice.
Skutečně výtečné výsledky dosahuje právě v oblasti chirurgie

šedého zákalu. Zde nabízí plný sorti-
ment výkonů. Pacient si může zvo-
lit standardní operaci katarakty bez
finanční zátěže. Zájemci o nadstan-
dardní služby si mohou vybrat v ši-
rokém sortimentu multifokálních ni-
troočních čoček, které po běžné ope-
raci katarakty odstraňují nošení brýlí.
Oddělení poskytuje i refrakční zdra-
votními pojišiovnami nehrazené vý-
kony prováděné při čiré čočce, tedy
bez přítomnosti šedého zákalu. Pří-
kladem je presbyopie - vetchozra-
kost, kdy pacient postupně přestává
vidět „doblízka“, nebo nepříjemné
stavy spojené s dalekozrakostí či
vysokou krátkozrakostí a astigmatis-
mem. Výsledky jsou pravidelně před-
nášeny na odborných tuzemských
a zahraničních kongresech. Zájem
o spolupráci proto projevily i zahra-
niční firmy - oddělení v současné
době spolupracuje při vývoji nových
typů umělých nitroočních čoček s fir-
mami z Izraele a Německa. Prová-
děné klinické zkoušky s novým ty-
pem multifokální čočky z Německa
jsou velmi slibné. Tato čočka pravdě-
podobně odstraní některé nepříjem-
né fenomény, kterými se vyznačují
dosud běžně používané multifokál-
ní čočky. 

Respekt zahraničních kolegů je
pro kolektiv očního oddělení jistě vel-
mi motivující. Největší odměnou je
však uznání pacientů, kteří oceňují,
že je jim v Pardubické krajské ne-
mocnici poskytována špičková pé-
če - řada krásných pochvalných do-
pisů je toho dokladem.

doc. MUDr. Jan Novák, CSc.
primář očního oddělení
Pardubické 
krajské nemocnice, a. s.
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VÝROČÍ
OČNÍHO ODDĚLENÍ

INFOCENTRUM
PŘELOUČ

Inzerce



Národní přírodní památka Semínský
přesyp byla vyhlášena v roce 1980 na plo-
še 0,55 ha. NPP, nachází se přímo v zasta-
věné části obce Semín. Důvodem ochra-
ny je zbytek pískového přesypu uvnitř
obce. Přesyp byl postupně v minulosti
odtěžen, nezpevněný písek zůstává za-
tím vhodným biotopem kozince píseč-
ného (Astragalus arenarius).

Geomorfologicky jde o méně výrazný
akumulační tvar vátých písků, částečně
odtěžený, mladopleistocenního až ho-
locenního stáří. Průměrná velikost kře-
menných zrn je 0,5 mm. Půdní pokryv
neodtěžené části tvoří regozem arenic-
ká, odkrytou část zaujímá antrozem.

Na zbytku pískového přesypu roste
v ČR velmi vzácný kozinec písečný. Z re-
gionu východních Čech jsou známy ješ-
tě dvě lokality s tímto vzácným rostlin-
ným druhem.

Kozinec písečný

Ve společenstvu svazu Corynepho-
rion canescentis rostou na přesypu další
charakteristické pískomilné rostliny: rmen
ukrajinský (Anthemis ruthenica), chme-
lík písečný (Psyllium arenarium), palič-
kovec šedavý (Corynephorus canescens),
kolenec Morisonův (Spergula moriso-
nii) atd. Pozorováno zde bylo cca 60 dru-
hů motýlů, např. vřetenuška komonicová
(Zygaena viciae) a vřetenuška štírovní-
ková (Zygaena angelicae).

V NPP je nutno trvale udržovat volný
písek, který omezuje konkurenci ostat-
ních rostlin a podporuje přežití kozince pí-
sečného. Plán péče proto navrhuje umě-
lé zraňování půdního povrchu, likvidaci
konkurenčně schopnějších druhů rost-
lin a umělý výsev semen sebraných pří-
mo na lokalitě.

K sepsání tohoto příspěvku bylo po-
užito následujících publikací: FALTYSO-
VÁ H., BÁRTA F. a kol., 2002: Pardubicko.
In: MACKOVČIN P. a SEDLÁČEK M. (eds.):
Chráněná území ČR, svazek IV. Agentu-
ra ochrany přírody a krajiny ČR a Eko-
Centrum Brno

Mgr. Jiří Rejl

V zimním období na volných vodních
plochách se shromaž{ují zimující vodní
ptáci. V dobách velkých mrazů, kdy vod-
ní plochy (rybníky, slepá říční ramena,
písníky) zamrzají, se vodní ptáci stěhují
na nezamrzající vodní toky. Vhodným
vodním tokem, který nezamrzá i za těch
největších mrazů, je úsek Labe pod pře-
loučským jezem. V letošní zimě lidé na
procházkách kolem Labe v této části
mohli na vodní hladině pozorovat kro-

mě běžných ptačích druhů i druhy vzác-
né. Nejhojnějším druhem byla samozřej-
mě kachna divoká (Anas platyrhynchos)
neboli březňačka, dalším hojným dru-
hem byla lyska černá (Fulica atra) ná-
padná se svým bílým ozobím. Mezi lidmi
je považována za kachnu, přitom tento
pták je velmi blízkým příbuzným ele-
gantního jeřába popelavého (Grus grus).
V počtu několika desítek kusů bylo mož-
né pozorovat mezi rybáři ne příliš oblíbe-

ného kormorána velkého (Phalacrocorax
carbo). Do dálky bíle svítily elegantní la-
butě velké (Cygnus olor). S nimi byly ta-
ké hnědě zbarvená mlá{ata vylíhnutá
v roce 2008. Krásná podívaná byla na
hoholy severní (Bucephala clangula) s je-
jich zelenými hlavami a bílými skvrnami
na lících. Tento pták u nás vzácně hníz-
dí v dutinách stromů. My ho může pozo-
rovat především v zimě a v době jarního
a podzimního tahu. Kachna s hnědou
hlavou, úzkým na špičce zahnutým zo-
bákem a bílým křídlem byl morčák velký
(Mergus merganser), na těchto vodách
vzácný host ze severu. Ojediněle byla vi-

dět volavka popelavá (Ardea
cinerea) a polák chocholačka
(Aythya fuligula).

Labe pod přeloučským je-
zem s počtem a druhovým slo-
žením vodních ptáků je mož-
né vedle Labe v Pardubicích,
soutoku Labe a Orlice v Hrad-
ci Králové a Tiché Orlici v Choc-
ni, zařadit mezi nejvýznamněj-
ší zimoviště vodních ptáků na
území východních Čech.

Mgr. Jiří Rejl
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Milí čtenáři,
v minulém čísle Roštu jste se mohli dočíst, že došlo ke změ-

ně obecně závazné vyhlášky města na úseku místního poplat-
ků ze psů. V souvislosti s tím i městská policie začala pravi-
delně kontrolovat majitele psů. Některým z vás se mohlo stát,
že jste byli zkontrolováni strážníky i vícekrát. Snažili jsme se
upozornit majitele psů na některé nové povinnosti, které mají
od začátku tohoto roku. Nejde jen o změnu
poplatků, ale zejména o to, že každý psí mi-
láček musí být označen evidenční známkou
s číslem, vydanou městem. Kdo tuto povinnost
opomene, může za to být pokutován. Proto
jsme se snažili vám, majitelům psů, tyto infor-
mace předat i osobně.

Samozřejmě jsme v rámci této činnosti ta-
ké dohlíželi, aby páníčci po svých čtyřnohých
mazlíčcích uklízeli exkrementy (což stále není
pro všechny samozřejmostí) a měli je řádně
přivázané na vodítku.

Všem majitelům psů rozhodně doporu-
čuji přečíst si novou Obecně závaznou vy-
hlášku města číslo 3/2008 o místních po-
platcích, neboc „neznalost zákona neomlouvá“.

A nyní už něco málo z našich zásahů...

Strkanice v baru...
Přijali jsme tel. oznámení od dozorčího Policie ČR Pardu-

bice se žádostí o pomoc při rvačce v nonstopu Montána. Při
přijezdu MP na místo již přijela i hlídka policie, situace byla
zklidněna. Incident se obešel bez vážnějších zranění.

Znovu alkohol za volantem...
V 00.25 hod. bylo hlídkou MP spatřeno osobní motorové

vozidlo, jak jede od obce Břehy a zabočuje na silnici směrem
na obec Lohenice. Při tomto manévru vjelo uvedené vozidlo
do protisměru a následně se vrátilo zpět na pravou část vozov-
ky a značnou rychlostí pokračovalo směrem k obci Lohenice.

Z tohoto důvodu se hlídka MP Přelouč rozhodla vozidlo
zastavit a provést kontrolu řidiče. Vozidlo bylo pronásledováno
až do obce Mělice, kde se hlídce podařilo vozidlo zastavit. Ná-

sledně byl řidič vyzván k prokázání totožnosti, na což sdělil,
že žádné doklady nemá. Protože byl z řidiče cítit alkohol, byl
hlídkou vyzván k provedení dechové zkoušky, s kterou sou-
hlasil. Dechová zkouška potvrdila přítomnost alkoholu v de-
chu řidiče ve výši 0,94 promile. 

... a další pranice...
Na kamerovém systému byla spatřena

rvačka před restaurací U Kynterů. Hlídka by-
la vyslána na místo a celou situaci uklidnila
a vyřešila domluvou.

Jen několik minut nato nám byla na-
hlášena další rvačka na sídlišti.Ve spoluprá-
ci s policií ČR byl obnoven veřejný pořádek
a ani zde nedošlo k vážnějšímu zranění ne-
bo škodě na majetku.

Se zbraní pro výhru?
Z baru v ul. Hradecká nám obsluha na-

hlásila, že k nim přišel muž vietnamské ná-
rodnosti, který zde vyhrožoval obsluze a hostům zbraní. Hlíd-
ka zjistila, že muž si přišel vyzvednout výhru, kterou zde před
několika dny vyhrál na automatech, a když mu tuto obsluha
nechtěla vydat, tak jí začal vyhrožovat a za opaskem měl
zbraň. Poté vyhrožoval i jednomu z hostů, který se obsluhy
zastal, a pak odešel. Byla provedena kontrola barů, zda ne-
bude muž někde nalezen. Bohužel se muže nepodařilo na-
jít. Věc byla předána PČR.

Bugte opatrnější
Při kontrole sídliště si hlídka všimla, že v jednom z vozidel

někdo zapomněl navigační zařízení. Majitele se nakonec po-
dařilo zjistit přes MP Chrudim a byl upozorněn hlídkou, aby si
nav. zařízení uklidil na bezpečnější místo.

Není rozhodně vhodné nechávat podobná zařízení nebo
cenné věci (které se mohou nenechavcům hodit) přes noc
v autech. Pak se majitelé aut diví, že jim někdo rozbil okna
a tyto věci odcizil.

Opilci do jesliček nepatří...
Při vánočním zpívání u Záložny se opilý muž rozhodl se

zde bavit po svém - řval, lehal si na zem a rušil produkci. Ve
spolupráci s PČR byl tento „proslulý muž“ nejprve vyzván, aby
přestal narušovat veřejný pořádek. Toto nechtěl učinit, a tak
byly použity hmaty a chvaty a pán opouštěl místo v poutech.

Nakonec připomínám kontakty na nás
Telefonní čísla:
tísňová linka 156,
tel.: 466 959 660
fax.: 466 094 104
mobilní tel.: 736 641 952 
e-mail: mp@mestoprelouc.cz

Bc. Martin Karabec
velitel MP Přelouč

2 / 2009 7

Aktuální informace !

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

M STSKÁ
POLICIE

Ì

P
ØELOUÈ



8 Přeloučský ROŠT

! Přeloučské školství 

Brazílie - Amazonka v rytmu samby
Již podruhé jsme s agenturou MEDIAPRO

z Náchoda navštívili jiný kontinent. Představila
nám výukový program, který připravil tým odbor-
níků v Brazílii.

Že je Amazonie největší, jsme všichni již vě-
děli, přesto nás zaskočila velikost a pestrost ce-
lé oblasti pokryté tropickým deštným pralesem.
Jedinečný ekosystém pralesa hýří barvami rost-
lin a živočichů: viktorie královská (unese 5-leté
dítě), tukan obrovský, lenochod tříprstý (2 met-
ry za minutu - ten opravdu nespěchá), původní
obyvatelé využívají 2 000 druhů rostlin jako zdroj
potravy a léčiv.

Další mohutná řeka Paraná nabízí nejvod-
natější vodopády světa Iguazů, ty jsou pod ochra-
nou UNESCA.

I civilizace východního pobřeží má řadu za-
jímavostí. Písečné pláže lákají k odpočinku, ale
i k adrenalinovým sportům na moři nebo píseč-
ných dunách. Temperamentní tanečnice samby
při karnevalu v Rio de Janeiru, na které dohlíží
socha Ježíše Krista Vykupitele na hoře Cukrová
homole. Brazílie je bohatou kulturní zemí. Nás
nadchl afro-brazilský bojový tanec capoeira, kte-
rý kdysi vytvořili černí otroci, moderní hlavní
město Brasilia, telefonní a odpadkové koše ve
tvaru zvířat.

Těšíme se na setkání příští rok v Indii.
Mgr. M. Nápravníková a žáci 8. B

„My jezdíme na šplh rádi, 
máme tam své kamarády“

S tímto bojovým pokřikem se naše výprava
letos opět zúčastnila již 9. ročníku Vánoční sou-
těže ve šplhu pořádanou ZŠ Řečany nad Labem.

Ve velké konkurenci škol Smetanova Pře-
louč, Řečany nad Labem, Chvaletice, Břehy, Hla-
večník a Týnec nad Labem jsme již po čtvrté v řa-
dě dosáhli na trofej nejcennější. Pohár a celkové
vítězství v soutěži jsme získali díky těmto výko-
nům: 1. tř. Norek Matěj   3. místo

Pavlíková Magdalena 2. místo 
2. tř. Šolta Jakub   3. místo

Máčiková Lenka  3. místo 
4. tř. Marek Filip   1. místo

Bureš Jan   3. místo
Součková Rebeca  1. místo

5. tř. Školník Jan   1. místo
Jan Školník svým časem 3,74 s získal titul

„Nejrychlejší šplhač soutěže“.
Všem zúčastněným blahopřejeme.

Mgr. V. Káňová

Exkurze do MŠ
V rámci pracovního vyučování a volby povo-

lání jsme navštívili MŠ Za Fontánou.
Paní učitelka Dvořáková nám nejprve vysvět-

lila, jaký mají děti režim dne a vůbec celý chod
školky a ukázala nám vybavení budovy. Pak
jsme si konečně mohly hrát s dětmi. Stavěly
jsme lego, hrály si se zvířátky, prostě jako ve
školce. Vůbec se nám nechtělo domů.

A. Zdeňková, B. Nováková z 9. B

Kloužeme se, bruslíme
„Mráz nic neumí, jenom zebe a pálí,“ čtou

dnes děti ve slabikáři. Jenže on jim připravil mi-
lé překvapení a udělal velkou radost.

Mrazivé počasí po vánočních prázdninách
umožnilo zrealizovat to, o čem jsme dlouhé roky

snili, školní kluziště. Nevelké, ale krásné vznik-
lo během tří dnů na školním dvoře. Dopoledne
v hodinách tělesné výchovy, odpoledne v rámci
školní družiny ho zaplnili malí hokejisté a kra-
sobruslařky. 

Pod vedením učitelů a vychovatelek usku-
tečnili někteří své první pokusy na bruslích a da-
řilo se jim výborně.

Společné přání všech znělo: „Ai nám led vy-
drží co nejdéle.“

PaedDr. M. Souček

Předvánoční koncert
Pěvecko-instrumentální soubor ZŠ Přelouč

Masarykovo náměstí 45 vystoupil 16. 12. 2008
a 19. 12. 2008 s více než 20 vánočními písně-
mi na předvánočním koncertě pro děti MŠ Kla-
denská a Za Fontánou. Vystoupení se konalo
v hudebně školy.

Žáci souboru hráli na flétny, klavír, housle,
triangl a rolničky.

Děti mateřských škol se zapojily do progra-
mu zpěvem vánočních písní, přednesem bás-
niček a krátkými vánočními scénkami. Za svou
snahu byly odměněny cukrovinkami a výrobky
z keramické dílny zdejší školy.

Mgr. E. Rejfová

Přehazovaná ve Chvaleticích
Naše škola se zúčastnila tradičního turnaje

v přehazované žáků I. stupně. Turnaj se hrál ve
sportovní hale ve Chvaleticích a zúčastnilo se
ho 9 smíšených družstev. Přihlášené školy mohly
postavit více družstev. My jsme této možnosti
využili a postavili jsme 2 družstva. Za naši ško-
lu soutěžilo 7 chlapců a 7 děvčat z páté třídy
v družstvu A a v družstvu B. Družstvo A se pro-
bojovalo do skupiny o 4. - 6 .místo a tuto sku-
pinu vyhrálo. Družstvo B hrálo ve skupině o 7.
- 9. místo a zde se umístilo na 8. místě. Obě
družstva byla oceněna upomínkovými předměty.
Páteční dopoledne jsme prožili sportovně a zá-
roveň jsme si poměřili síly s ostatními školami.

Mgr. V. Ostatek

Tonda Obal na cestách
Ve dnech 12. 1. 2009 /1. st./ a 13. 1. 2009

/2. st./ proběhly na naší základní škole besedy
v rámci projektu ekologických přednášek o třídě-
ní a recyklaci odpadů „Tonda Obal na cestách“.
V průběhu pondělního a úterního dopoledne se
postupně vystřídaly třídy 1. stupně a 2. stupně.
Besedy trvaly jednu vyučovací hodinu a lektoři

měli s sebou výstavu k danému tématu. V těch-
to besedách se žáci dozvěděli o zásadách třídě-
ní odpadu a možnostech jeho opakovaného vy-
užití, což je velkým příspěvkem k ochraně život-
ního prostředí a přírody.

Žáci projevovali poměrně dobré vědomosti
o této problematice. Tato akce rozhodně přispě-
la ke zkvalitňování ekologické výchovy na škole
a větší informovanosti žáků o tomto velmi aktu-
álním celospolečenském problému.

Mgr. V. Ostatek

Tříkrálová sbírka
Žáci ZŠ se účastnili od úterý 6. 1. do pátku

9. 1. 2009 „Tříkrálové sbírky“ spolu s Charitou
města Přelouče.

Utvořili 15 tříčlenných skupinek. V Jakub
klubu došlo vždy k nutné proměně - oblečení,
slova známé písničky, kasička na krk, trochu čer-
né barvy, doprovod a může se vyrazit.

Jak se mám vlastně chovat, jak přesvědčit
ostatní, že mají přispět na dobrou věc - to byly
myšlenky těch, kteří chodili po městě. Vše do-

padlo dobře. Zima nevadila, protože do kasičky
lidé přispívali rádi. Konečný účet tomu odpoví-
dá. Děkujeme.                      Žáci 8. a 9. tř.

Zápis
Během druhého lednového pátku proběhl

na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Tomu před-
cházelo i několik návštěv předškoláků u nás.
Prohlédli si interiér budovy, vyzkoušeli si práci
v keramické dílně a zúčastnili se krátkého hu-
debního a pěveckého vystoupení stávajících čle-
nů školního pěveckého kroužku.

Vlastní zápis probíhal v prostorách součas-
ných 1. tříd. Čekání na „popovídání si“ s paní
učitelkou si děti krátily činností u interaktivní
tabule, kreslením, hrou u počítače či s legem.

Po absolvování patřičných náležitostí u zá-
pisu mohli rodiče s dětmi nahlédnout do jed-
notlivých tříd a učeben I.stupně.

K zápisu se dostavilo 46 dětí, pro některé
z nich budou jejich rodiče žádat odklad školní
docházky.

Předpokládáme, že v září nastoupí 42 prv-
ňáčků, kteří se rozdělí do dvou tříd.

Řádný termín pro zápis však ještě nevypršel,
podle zákona trvá od 15. ledna do 15. února.

Informace týkající se zápisu získáte v kan-
celáři školy, příp. na tel. číslech - 466 958 826,
466 953 156.                                      -ve-

Aktuality ze ZŠ Přelouč, Masarykovo náměstí 45
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Den otevřených dveří
jsme na I. stupni uspořádali krátce po

vánočních prázdninách, v pátek 9. ledna.
Rodiče i další zájemci mohli být po celé
dopoledne přítomni při výuce podle běž-
ného rozvrhu, mohli sledovat zajímavou
výuku anglického jazyka nebo se sezná-

mit s prací s interaktivní tabulí (eventu-
elně si to sami zkusit). V tomto způsobu
otevírání se veřejnosti chceme v příš-
tím období pokračovat častěji.

Mgr. František Jelínek
ředitel školy

Tříkrálová sbírka
Početné zastoupení v řadách desítek

koledníků z řad žáků vyšších ročníků mě-
la tradičně i naše škola. V týdnu od 5. do
10. ledna odvedli naši žáci při této vý-
znamné charitativní akci obrovský kus
práce v nelehkých klimatických podmín-
kách a jejich podíl na mimořádně úspěš-
ném výsledku letošní sbírky v Přelouči
a okolních obcích je nezanedbatelný.
Všem našim dobrovolníkům děkuji.

Mgr. František Jelínek
ředitel školy

Zápis do prvních tříd
(a co mu předcházelo)
V úterý 13. ledna navštívili žáci pá-

tých tříd obě přeloučské mateřské škol-
ky. Prostřednictvím malé ukázky toho, co

už se za pět let naučili, písničkami, bás-
ničkami a hádankami, pozvali všechny
předškoláky k zápisu do první třídy. Svým
budoucím spolužákům předali drobné
dárky a dopis ředitele školy pro rodiče. 

O dva dny později, ve čtvrtek 15. led-
na, děti z mateřských školek návštěvu
oplatily. Se svými učitelkami si prošly
celou budovu a podívaly se do tříd, kte-
ré budou pro příštích pět let jejich „škol-
ním“ domovem. Přijela dokonce malá
výprava z mateřské školky ve Veselí. Dě-
kujeme!

V pátek 16. ledna, patřila budova
I. stupně jen a jen budoucím prvňáč-
kům, jejich rodičům či dalším příbuz-
ným. Nadešel první den jejich vážného
seznámení se školou. Na chodbě si ještě
jen tak pohráli na pěti zastávkách - há-
zeli míčky na „pajduláka“, navlékali ko-
rálky, chytali rybičky…. 

Pak už se ale před nimi otevřely dve-
ře a před paní učitelkou už museli před-

vést, co opravdu dovedou. Když odchá-
zeli ze třídy, byli už školáky.

Příští školní rok bude navštěvovat dvě
první třídy 40 žáků. Děkujeme všem ro-
dičům, kteří nám dali důvěru. Na jejich
děti se moc těšíme.

Mgr. František Jelínek
ředitel školy

Základní škola
Smetanova ul.
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Druhý týden v lednu vyrážejí naši
sedmáci pravidelně do Jizerských hor,
do Janova nad Nisou. Jejich domovem se
na několik dní stane pension Pod Vle-
kem, kde výborně vaří a panuje tu ro-
dinná atmosféra. Místo matematiky, fy-
ziky a jiných předmětů se učí jednomu
- lyžování. Někomu to jde snadno a chtěl
by jezdit rychle jako zkušený závodník,
někomu trvá dva dny, než si troufne vy-
jet na vleku a sjet poprvé větší kopec. 

Nakonec se všichni bez rozdílu zú-
častnili závodů a zasloužili si podle umís-
tění sladkou odměnu a diplom. Podle
očekávání zvítězili Alice Salfická a Ro-
man Voleský. 

Další sladkosti se rozdávaly za úspěch
v soutěži „Maminka tu není, musím uklí-
zet sám“, v turnaji piškvorek nebo ve sklá-
dání básně s určenými slovy.

Většina dětí se po týdnu sice těšila do-
mů, ale hned v pondělí bylo často slyšet
větu „Pojedeme znovu?!“

Mgr. Jitka Lelková

Lyžařský výcvik 7. ročníků



V lednu přišel na besedu do naší tří-
dy pan strážmistr Leoš Slavík. Dětem opět
připomenul základní pravidla bezpečnos-
ti. Žáci společně hledali priority práce
městské policie. Důležité údaje psali na
tabuli.

Pan strážmistr Slavík představil dětem
výbornou didaktickou pomůcku. Měl při-
pravené postavy dvou strážců zákona -
- jednak strážníka městské policie, jed-

nak policisty. Žáci se rozdělili do dvou
skupin. Každá skupina měla za úkol
obléci figuríny. Nesměli zapomenout ani
na žádné detaily uniforem (např. odznáč-
ky). Vše bylo řešeno na suché zipy. Tak
děti všechny jednotlivé části lehce při-
pínaly. Žáci pracovali s chutí a v závěru
kladli zajímavé dotazy.

Eva Urbanová
třídní učitelka I. třídy

Dechový orchestr ZUŠ Přelouč opět uspěl
Dechový orchestr ZUŠ Přelouč pod vedením pana kapel-

níka Michala Chmelaře obsadil v mezinárodní soutěži de-
chových hudeb v Praze dne 4. ledna v nejvyšší kategorii pře-
krásné 2. místo. 

Je to další ze skvělých výkonů našich muzikantů. My by-
chom jim chtěli především poděkovat za tuto reprezentaci a po-
přát hodně štěstí a elánu do další práce. Věříme, že jejich nad-
šení, dobrá souhra a kamarádsky tvůrčí prostředí přiláká nové
příznivce této hudby a posílí tak krásnou ryze českou tradici
naší školy i města Přelouče. 

Jana Bednářová

Soutěž ZUŠ ČR
Povánoční nálada by v nás jistě ráda zůstala dál, ale jako

každým rokem nám leden více než rozjímání nad krásným ča-
sem vánoc přináší soutěžní klání hned v několika oborech. Pro
letošní rok vyhlásilo MŠMT soutěže v oborech dechových a bi-
cích nástrojů, pěveckého oboru a tanečního oboru. 

Prvním krokem jsou školní kola, kde se naši žáci zatím
umístili takto:

Obor Datum Počet 1. místo s postupem
účastníků

do okresního kola

bicí 6. 1. 2 2
flétna zobcová 19. 1. 6 6
a příčná
klarinet 19. 1. 6 4
zpěv 15. 1., 22. 1. 13 10

Všem blahopřejeme a držíme palce do okresních klání, kte-
rá vypuknou už na začátku měsíce února.

Jana Bednářová

Barokní dílna
Dne 25. 11. jsme měli možnost dozvědět se něco nového

o baroku. Pan prof. pardubické konzervatoře Josef Picek nám
působivě povyprávěl o tomto období - zajímavosti o barokní
hudbě a skladatelích. Poslechli jsme si několik krátkých sklad-
biček v podání žáků naší školy od každého ze zmiňovaných

skladatelů. Na závěr nás čekalo překvapení v podobě křtu no-
vé klavírní stoličky „beethovenky“. Pojmenovali jsme ji Ludvíček.
Každý dostal skleničku šampaňského (samozřejmě dětského!)
Děkujeme za příjemně i poučně strávené odpoledne a těšíme
se na další dílnu o klasicismu, která se bude konat na jaře.

Eva Jiráková a Tereza Luňáková

Výlet do Prahy
Jako každý rok se konal předvánoční výlet klavírních od-

dělení do Prahy. Tentokrát termín vyšel na první adventní ne-
děli. Výlet jsme zahájili procházkou po vánočně vyzdobeném
hlavním městě. Měli jsme rozchod na Staroměstském náměs-
tí plném stánků s dobrotami a dárečky. V poledne jsme se pře-
sunuli do Rudolfina, kde nás čekal koncert s názvem Hudeb-
ní ZOO aneb Nebojme se hada nic. Nebyl to jen tak ledajaký
koncert! Všechny skladby byly zaměřené na zvířata. Poslechli
jsme si třeba Medvěda, kvintet nám zazpíval Na okně sedě-
la kočka a dokonce jsme zhlédli i hudební divadélko. Předsta-
vení se nám moc líbilo, určitě se nenudily ani malé děti, kte-
rých letos jelo opravdu hodně. 

Výlet se opět moc vydařil, nasáli jsme vánoční atmosféru
a těšíme se na příští rok. Děkujeme paním učitelkám J. Křenko-
vé, H. Sukové, M. Váňové a E. Zubarové za organizaci a dozor. 

Tereza Luňáková, Eva Jiráková
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! Přeloučské školství 

Návštěva strážmistra Městské policie Přelouč v ZŠ praktické

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 
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Přeloučské školství !

Mateřská škola Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2009-2010

od 23. února do 27. února
Náš cíl: děláme vše pro to, aby naše děti byly v duševní a tělesné pohodě,  

domů odcházely spokojené, plné nových zážitků a poznatků

Zveme rodiče a děti na prohlídku mateřské školy v době zápisu,
podrobné informace podáme denně od 7.00 do 16.00 hod. v ma-
teřské škole nebo na tel. 466 672 019.
- rodiče obdrží přihlášku, kterou vrátí vyplněnou do mateřské ško-

ly nejpozději do 27. února
- na nevrácené přihlášky nebude brán zřetel
- ředitelka mateřské školy vydá rozhodnutí do 30 dnů od zaháje-

ní řízení 

- pokud přesáhne množství vrácených přihlášek počet míst v MŠ
rozhodne o zařazení dítěte do mateřské školy ředitelka školy 

- v případě, že přijaté dítě v termínu uvedeném na přihlášce z ja-
kéhokoliv důvodu do mateřské školy nenastoupí, rodiče to ne-
prodleně nahlásí ředitelce mateřské školy

- k zápisu se dostaví i rodiče, kteří chtějí své děti přihlásit do MŠ
v průběhu školního roku

Ladislava Bukovská, ředitelka MŠ

Mateøská �kola Kladenská Pøelouè vyhla�uje od 2. 2. do 13. 2. 2009

do mateøské �koly na �kolní rok 2009/2010
�kolní vzdìlávací program M�

doplòují tyto aktivity �koly:

V�echny akce probíhají v dobì pobytu dìtí v M� pod vedením uèitelek. V pracovních dnech jsou pøihlá�ky k vyzvednutí
v øeditelnì M� nebo na 1. pavilonì dole od 9.00 do 15.00 hodin. Pìtileté dìti mají ze zákona pøednost pøijetí do M�.

Dodr�ujte proto termín zápisu. 
Dne 3. 2. v dobì 8.30-10.00 hod. a 14.15-15.15 hod. bude �Den otevøených dveøí� - na v�ech tøídách mateøské �koly.

����������

CO NABÍZÍME:
1. Klidné rodinné prostředí
2. Vzdělávání dětí podle Rámcového programu se zamě-

řením na tradice a čtyři roční období „Hrajeme si celý
rok“

3. Individuální přístup ke každému dítěti
4. Půldenní vycházky do přírody s bacůžky
5. Úzkou spolupráci se Základní školou a Základní umělec-

kou školou
6. 1 krát ročně celodenní výlet
7. Preventivní zubní prohlídky
8. V rámci vzdělávání návštěvu hvězdárny v Hradci Králové

9. Hru na zobcovou flétnu
10. Výtvarný kroužek
11. Hudebně pohybovou výchovu
12. Seznamování se základy anglického jazyka
13. Návštěva planetária v Hradci Králové
14. Masopustní karneval
15. Předplavecký výcvik v bazénu v Chrudimi
16. Vítání jara
17. Den dětí 
18. Návštěvy divadelních a filmových představení
19. Besídky pro rodiče a veřejnost
20. Výprava za lesním skřítkem

Úèast 
na akcích mìsta: " Dabing

" Vánoèní zpívání
Dal�í akce: " Rozlouèení s pøed�koláky

" Besídky v Domovì dùchodcù
" Výstavy a soutì�e
" Úèast na Holické Mateøince
" �kola v pøírodì
" Plavecký výcvik

Výlety: " �kolní, do pøírody
" Tematické exkurse - hasièi, 

pekárna, dopr. høi�tì

Spolupráce: " Se Základními �kolami ve mìstì,
se ZU�

Tradice: " Èertí rojení
" Vánoèní besídky a koledování
" Masopust
" Vítání jara

Dále nabízíme: " Pìvecko-taneèní krou�ek
" Základy práce s keramickou hlínou

- vlastníme keramickou pec
" Maòáskové divadlo
" Základy hry na flétnu
" Logopedickou prevenci



NZDM JAKUB KLUB
Co se dělo v Jakub klubu v lednu
Měsíc leden probíhal v Jakub klubu ve znamení „Doby

kamenné“. S dětmi jsme se věnovali činnostem týkajícím se
tohoto období. Povídali jsme si na toto téma, kreslili obrázky,
vyráběli nástroje a postavy. Ukázku naší společné práce mů-
žete zhlédnout za okny Jakub klubu. 

Co plánujeme na únor
V měsíci únoru bychom chtěli dětem rozšířit znalosti o našem

městě formou povídání, prohlídky města a výtvarných činností.

RODINNÉ CENTRUM KUBÍČEK
PROGRAM NA ÚNOR 2009

V únoru se budeme scházet každý čtvrtek
- 9.00 - 11.30 - Tato setkání budou vždy obsahovat cvičení pro
děti za pomoci maminek a jednoduchou výtvarnou činnost.

Ve čtvrtek 19. 2.
Společně zahrajeme dětem LOUTKOVÉ DIVADLO.

Středa 25. 2. 17.00 - 19.00
Výtvarné tvoření s Jitkou Myšičkovou - MALOVÁNÍ NA

SKLO.
Buedeme předem nakupovat skleněné ptáčky, svícínky …,

pokud neseženete, budou k dispozici. Kurzovné 50 Kč. 

RC Kubíček je stále kontaktním místem pro RODINNÉ PASY,
podáváme informace a pomůžeme i s registrací.

V úterý 3. března oslavíme 1. výročí vzniku RC Kubíček.
Více se dozvíte z letáků ve městě.

NA VŠECHNY AKCE SRDEČNĚ ZVEME MAMINKY, TATÍNKY,
BABIČKY!

Další informace u Jitky Salfické na tel. 731 598 913.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 
„Jedna hodina týdně pro druhé“

V našem Dobrovolnickém centru je v dneš-
ní době zaregistrovano 16 dobrovolníků, z toho
12 pravidelně působí v Jakub klubu při činnos-
tech s dětmi a 3 docházejí k seniorům do Domo-
va u Fontány. Jedná se o ochotné lidi ve věku
od 18 do 65 let.

Pokud máte týdně hodinu času pro druhé, můžete nás kon-
taktovat. Stále potřebujeme další dobrovolníky, především pro
obyvatele domova důchodců, kde je nápní činnosti dobrovol-
níka povídání, pokud si troufnete i zpívání, četba a zas povídá-
ní. Podle osobnosti dobrovolníka se zvolí jeho působení bu{
ve skupině seniorů nebo pro jednotlivce.

V únoru nabízíme pro nové zájemce Kurz komunikačních
dovedností, který je pro přípravu dobrovolníka hodně důleži-
tý a povede jej již tradičně psycholožka Mgr. Eva Bicanová.
Kurz nabízíme i pro veřejnost za příspěvek 100 Kč, zájemci o do-
brovolnickou činnost jej mají zdarma. Kurz proběhne v sobo-
tu 21. 2. 2009 v klubovně Jakub klubu v době od 8 do 16 ho-
din s přestávkou na oběd. Maximální počet účastníků je 10,
pokud máte zájem, nahlaste se, prosím, co nejdřív. Více infor-
mací na tel. 731 402 371, nebo na naši mailové adrese.

NAŠE STATISTKA ZA ROK 2008
- SLUŽBY SENIORŮM

Za rok 2008 jsme poskytli sociálně aktivizační služby 72 se-
niorům a celkem to bylo 2 223 služeb, odlehčovacích služeb
(pomoc pečujícím rodinám) 11 uživatelům a 3 004 služeb a pe-
čovatelských služeb 4 830 pro 35 seniorů. Více o všech našich
službách na www.charitaprelouc.cz.

Zdenka Kumstýřová
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! Napsali nám 

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
sídlo: Masarykovo nám. 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107, www.charitaprelouc.cz�������

Fotografie k článku na str. 13
„Rekordní Tříkrálová sbírka na Přeloučsku“

Koledníci

Výherkyně knížky
pí Ajka Bečičková



Tříkrálová sbírka, kterou každý rok pořádájí Charity v celé
ČR, probíhala letos na Přeloučsku od 4. do 11. ledna. V Přelou-
či a okolí koledovali žáci obou přeloučských základních škol
i gymnázia, v některých obcích, jako například v Cholticích, Zde-
chovicích, Řečanech, Semíně a ve Břehách, koledovali žáci míst-
ních základních škol, jejichž ředitelé vyšli nám organizátorům
sbírky ochotně vstříc. Přidali se i přeloučští skauti. Kromě Pře-
louče sbírka probíhala i ve 20 dalších obcích Přeloučska. 

I přes značné mrazy sbírka proběhla podle plánu. Pomáha-
lo při ní kromě více než 130 koledníků ještě 35 dospělých do-
brovolníků, kteří koledníky doprovázeli a podíleli se na orgazi-
naci celé akce. Sbírka vynesla celkem rekordních 94 140 Kč!

Celá částka se dle pravidel veřejné sbírky posílá na jeden
účet, kam přicházejí taky peníze ze složenek a připojí se i vý-
těžek z DMS. Z našeho výtěžku se nám vrací 65%, které pou-
žijeme při své činnosti. 

Dle záměru použití výtěžku, který jsme nahlásili ještě v říj-
nu, použijeme 50% na aktivity a služby pro seniory a zdravotně
postižené, 20% na nákup kompenzačních pomůcek pro senio-
ry a pečující rodiny, 10% pro Rodinné centrum Kubíček příspě-
vek na lektory, 10% pro Dobrovolnické centrum na školení zá-
jemců o dobrovolnickou činnost a 10% věnujeme Papežskému
misijnímu dílu dětí na podporu projektů v Ugandě. 

Děkujeme všem, kdo se na Tříkrálové sbírce podíleli,
i starostům obcí a ředitelům škol za vstřícnost, skautům
i rodičům všech koledníků, kteří dali svůj souhlas s ko-
ledováním dětí.

Pokud vás zajímá, jak dopadla sbírka v jiných regionech,
klikněte na www.trikralovasbirka.cz.

2. BENEFIČNÍ TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ PŘELOUČ
Slavnostním zakončením sbírky byl v neděli 11. ledna tra-

diční Benefiční koncert žáků ZUŠ Přelouč v kostele sv. Jakuba,
který se konal pod záštitou pana vicehejtmana Romana Línka.
Koncert měl krásnou atmosféru, kterou umocnily zvláště zá-
věrečné spirituály v podání Rošiáků a jejich slavnostní tečka
v podobě nesčetněkrát zpívané koledy během uplynulého týd-
ne - My tři králové jdeme k vám…. 

Koncert byl velice příjemným zakončením nejen celé akce
a koledování ale i vánoční doby. Děkujeme žákům, učitelům
i vedení Základní umělecké školy za krásný zážitek.

KDO UHODL VÝTĚŽEK SBÍRKY?
Na koncertu byla připravena soutěž pro návštěvníky. Měli

možnost tipovat výsledek celé sbírky. Nápovědou byla skuteč-
nost, že během čtvrtka jsme museli v České spořitelně spočí-
tat obsah 37 pokladniček, které koledníci do té doby použily,
protože nám pokladničky docházely. Bylo v nich 46 999,50 Kč.
Do konce sbírky jsme pak použili dalších 25 pokladniček. Svůj
tip na lístečku odevzdalo 17 návštěvníků benefičního koncer-
tu. Po sečtení obsahu zbylých pokladniček jsme došli k číslu
47 140,50 Kč a celkový výtěžek byl tak rekordních 94 140 Kč.

Nejblíže byla svým tipem paní Ajka Bečičková, která tipo-
vala 93 333 Kč. Obdržela velkou knížku s věnováním vicehejt-
mana Romana Línka. 

Pro koledníky byla připravena tombola s dárky od Pardu-
bického kraje, Města Přelouč a místních dárců Hračkářství Al-
fa a prodejna Krtek. První cenu mobil od firmy T-Mobile vyhrá-
la Daniela ze ZŠ Břehy. Gratulujeme a děkujeme všem.

Zdenka Kumstýřová

VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY JE 94 140 Kč z toho:
Přelouč 31 781,50 Kč # Břehy 2 976 Kč # Hlavečník 3 024 Kč
# Choltice 4 605 Kč # Jankovice, Kozašice 3114 Kč # Klenov-
ka 386 Kč # Lipoltice 2 612 Kč # Litošice 2 442 Kč # Malé
Výkleky 1 987 Kč # Mělice 1 600 Kč # Rohovládová Bělá 3 974 Kč
# Řečany n/L. 6 022 Kč # Semín 3 045 Kč # Strašov 8 615 Kč
# Štěpánov 781,50 Kč # Turkovice, Bumbálka 3 521 Kč # Va-
ly 2 604 Kč # Voleč 5 386 Kč # Zdechovice 5 664 Kč #

Velký dík patří všem koledníkům, dobrovolníkům i Vám,
kdo jste přispěli !!!

Vážení spoluobčané, 
leden se pro Klub Sluníčko nesl v pokračující pohodové

atmosféře Vánoc. Povídali jsme si o tom, co přinesl Ježíšek, i co
asi „přinese“ nový rok za změny. To vše při pravidelném ponděl-
ním a čtvrtečním programu, složeném z her, tvoření i cvičení. 

22. ledna se uskutečnila PŘEDNÁŠKA PhDr. Kateřiny Soud-
né z PdF Univerzity HK na téma POHÁDKY - jejich význam
a vliv na děti. Současně v herně probíhal program pro děti
besedujících maminek. Mimo kreslení a veselé hry se konalo
i PROMÍTÁNÍ POHÁDEK, které bude od nynějška patřit ke
každé přednášce! Můžete tedy chodit na přednášky i se svý-
mi dětmi. V případě, že budou chtít po nějaké době za Vámi,
je jim to samozřejmě umožněno ☺, neboi přednáška probíhá
ve vedlejší místnosti. Téma a termín další přednášky se dozví-
te z našich webových stránek, z hlášení městského rozhlasu
i z letáků ve městě. 

Dále Vás srdečně zveme na

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ BÁL

PRO NEJMENŠÍ ROBÁTKA ☺
!! Dospělý doprovod v maskách je také moc vítán !! ☺
Tanec, hry, soutěže, odměny, dětská tombola, hrací koutek
(hračky, skluzavka, nafukovací hrádek, koutek pro mimi..),

občerstvení pro děti..
23. února 2009 % od 9.30 do 11.30 h.
Budova ZUŠ Přelouč % Rodinné vstupné 40 Kč

Sponzoři akce: Hračky Alfa, Přelouč; Cestovní agentura HOLLI-
DAY TIP, Přelouč; Lahůdky U Nováků, Přelouč; Dobré víno
Cestrovi, Litošice; Lesy ČR, s.p., Hradec Králové 

Těhotným maminkám nabízíme KURZ PŘÍPRAVY NA TĚHO-
TENSTVÍ A POROD. Kurz se uskuteční v březnu formou tří
setkání a povede jej již potřetí lektorka a zkušená dula Na-
{a Baliharová. Podrobné informace najdete na našich www
stránkách a na letácích ve městě. 
Závěrem chceme velmi poděkovat našim přeloučským přispě-
vatelům: SVOS, spol. s r.o., EPOS KREDIT, s.r.o. a cestovní agen-
tura HOLLIDAY TIP. Moc děkujeme! 
PRAVIDELNÝ PROGRAM KLUBU: po. a čt. od 9 do 11.30 h.
Podrobné informace viz www.klubslunicko.wz.cz.

Přijgte se k nám podívat, těšíme se na Vás i na Vaše děti ☺.
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Rekordní Tříkrálová sbírka na Přeloučsku

Klub maminek a dìtí Sluníèko



Zavedení městské dopravy v Přelouči schválilo zastupitel-
stvo města. Systém pro město připravila odborná společnost
OREDO s.r.o. z Hradce Králové v úzké spolupráci se samo-
správou města.

Městská doprava v Přelouči byla navržena pro cestování
po městě i mimo něj. Jejím cílem je především zajistit pohodl-
né, finančně dostupné, ekologické a přiměřeně rychlé spojení
pro občany města Přelouče a místních částí.

Předpokládá se, že provoz městské dopravy bude zahá-
jen již 1. září letošního roku. Spoje budou zajištěny moder-
ním, nízkopodlažním minibusem na ekologický pohon.

Při navrhování MHD byl kladen důraz především na tři
přepravní potřeby: na zlepšení dopravy do místních částí, na
dopravu pro seniory a na spojení města s vlakem a přilehlou
průmyslovou zónou.

Přestože za OREDO připravoval projekt také dopravní tech-
nolog pocházející z Přelouče Ing. Pavel Matouš a OREDO úz-
ce spolupracovalo se samosprávou města, žádný projekt ne-
může postihnout úplně všechno. 

Proto je další fází přípravy systému městské dopravy, při-
pomínkování navrženého jízdního řádu vámi - občany města
Přelouče. 

Nyní Vám město Přelouč v mimořádné příloze Roštu před-
stavuje to hlavní z vypracovaného návrhu a žádá vás o zaslá-
ní případných připomínek k jízdním řádům.

Se všemi připomínkami se město bude zabývat, i když ně-
které zásadní věci již není možné změnit.

Trasa linky již byla dohodnuta a pracuje se na projektová-
ní a budování nových zastávek, které musí oproti existujícím
zastávkám splňovat poměrně přísné požadavky. Je však mož-
né ovlivnit vedení spojů po nich, zajíždění do místních částí,
časové polohy spojů a další věci.

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY
Místní části:

Pro místní části města Přelouče spoje městské dopravy do-
plňují meziměstské autobusové a železniční spoje. Spoje do
místních částí jsou vedeny jako prodloužení spojů jedoucích
po městě a cestující se tak snadno dostane z místní části blíz-
ko ke svému cíli v Přelouči.

Autobus MHD zajistí v současnosti například často chybě-
jící dopolední spojení, odpolední spoje, dopravu ze směn a dal-
ší přepravní potřeby.
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V PŘELOUČI BUDE ZAVEDENA
PRAVIDELNÁ MĚSTSKÁ DOPRAVA

PŘIPOMÍNKOVÝ FORMULÁŘ K JÍZDNÍM ŘÁDŮM MHD PŘELOUČ
Vyberte podtržením popř. doplňte čitelným písmem:

1) Místní část, které se připomínka týká: Přelouč        Klenovka        Lhota pod Přeloučí        Lohenice     

Mělice          Škudly           Štěpánov                     Tupesy

2) Výběr typu připomínky: časový posun prodloužení spoje 

zajištění spojení ostatní

3) Číslo spoje (pokud se jedná o konkrétní spoj) ………………………………………

4) Stručný popis připomínky: …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5) Zdůvodnění připomínky: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kontakt: 

jméno: …………………………………………………………… telefon: ……………………………………   e-mail: ……………………………………………

Vyplněný formulář odešlete do 15. března 2009 na adresu:  Městský úřad Přelouč, Odbor stavební, vodoprávní a dopravy,
Masarykovo nám. 25, 535 33 Přelouč nebo odevzdejte osobně na stejné adrese. 

Formulář je možné vyplnit také na webových stránkách města www.mestoprelouc.cz.

&



Doprava pro seniory:
Pro dopravu do polikliniky a pro seniory schopné chůze

je navržena například zastávka v Račanské ulici, která leží
nedaleko od domova seniorů a domů s pečovatelskou služ-
bou a odkud bude každou hodinu možné cestovat po městě
do obou směrů.

Doprava po městě, na nádraží a do průmyslové zóny:
Po městě je doprava navržena po celý den v hodinovém

taktu, který navazuje na meziměstskou vlakovou dopravu i na
začátky a konce hlavních směn v nejdůležitějších podnicích
(KIEKERT, SVOS, TEPOSTOP, EXCALIBUR a další).

Návrh MHD Přelouč nabízí spojení po městě i do místních
částí od rána do večera po sedm dní v týdnu. V úsecích, kde
je předpokládáno malé využití je doprava zavedena formou
autobusu na SMS radiobusu.

TAKT A NÁVAZNOST NA VLAK
Systém městské dopravy byl navržen podle zkušeností z ji-

ných měst tak, aby byl co nejednodušší. 
Trasa po městě byla navržena z Lipin Pražskou ulicí kolem

centra města na sídliště 17. listopadu, odkud bude spoj po-
kračovat kolem Polikliniky na nádraží a na zastávku Jaselská
ke společnosti KIEKERT.

Po městě je linka vedena v hodinovém intervalu - taktu
tak, aby cestujícím stačilo pamatovat si, ve kterou minutu od-
jíždí autobus z dané zastávky a tím znát pro danou zastávku
celý jízdní řád. Tato jednoduchá skutečnost podle zkušeností
vede k výrazně většímu využívání, než jakou by měl dopravní
systém se stejným množstvím spojů vedených nepravidelně
v různých časech a trasách.

Jednoduchost má svou nevýhodu v tom, že má-li být tra-
sa spoje přiměřeně dlouhá, není jednoduše možné obsloužit
všechny. Je tedy nutné navrhnout základní trasu spoje co nej-
lépe a pouze v omezeném množství případů zajíždět další
spoji jinam.

RADIOBUS
Některé spoje jsou v jízdním řádu navrženy jako radiobu-

sy. Radiobus (neboli autobus na zavolání či SMS) je nabídka
spojení, která přepraví na požadavek jednoho nebo více cestu-
jících. Není-li takový požadavek, autobus nejede.

Cílem radiobusu je přepravit nepravidelné skupiny cestu-
jících nebo i jednotlivce. O požadavku na přepravu je potřeba
s předstihem (minimálně 1 hodina) informovat zavoláním ne-
bo SMS a autobus pro cestující nebo i jednotlivého cestujícího
přijede s tím, že cestující za radiobus zaplatí menší příplatek
(např. 5 Kč). Pokud takový požadavek není, radiobus nejede.

Tento způsob přepravy je výhodný pro řadu druhů dopravy.
Příkladem může být letní doprava na Mělice k písníkům. Je mož-
né, že za hezkého letního dne pojede minibusem třeba dvacet
cestujících a za chladného deštivého dne nepojede vůbec nikdo.

Radiobus je navržen především pro spoje do místních čás-
tí, u nichž je předpoklad, že by občas nemusely být vůbec vy-
užity a nemusí tedy po každé jet.

JÍZDNÉ - od 5 Kč pro dospělé
Městská doprava je službou města občanům. Jejím cílem

je být konkurenceschopnou alternativou vůči autům a soci-

álně dostupnou službou pro občany a návštěvník města. Cí-
lem MHD není vydělávat.

Jízdné městské dopravy proto bylo navrženo tak, aby bylo
snadno dostupné všem cestujícím. Základní jízdné po městě
je navrženo na 5 Kč. Jízdné do místních částí na 10 Kč. Pro
pravidelné cestující a rodiny jsou navrženy různé slevy.

Také se uvažuje o možnosti integrace do integrovaných do-
pravních systémů VYDIS a IDS PK, což by bylo výhodné pro pře-
stupující nebo pravidelné uživatele, kteří by například do míst-
ních částí mohli výhodně využívat městskou i linkovou dopravu.

MOŽNOSTI PŘIPOMÍNKOVÁNÍ
Všichni občané města mají do 15. března 2009 možnost

připomínkovat navržený a zde uvedený jízdní řád. Doporuču-
jeme připomínkování přes internetové stránky města Přelou-
če, kde je formulář uveden (www.mestoprelouc.cz). Uvítáme
především připomínky k časovým polohám spojů, k zajíždění
na autobusové nádraží a ke KIEKERTU a k tomu, zda má spoj
být veden jako radiobus nebo zda předpokládáte, že o něj bu-
de pravidelný zájem.

Občané, kteří nemají přístup na Internet, mohou k připo-
mínkování využít také formulář uvedený na těchto stránkách
a zaslat jej do 15. března 2009 na MěÚ Přelouč, Masary-
kovo náměstí 25.

Ing. Pavel Matouš
spoluautor projektu MHD
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Inzerce
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KLUB RADOST
- SVĚTLO PRO DĚTI

INFORMUJE:
Klub Radost je určen pro
děti ve věku 6 - 18 let

a veškeré služby jsou poskytovány ZDARMA. Klub najde-
te v budově Sokolovny Přelouč.

OTEVÍRACÍ DOBA:

Po 14:30-17:30 (PC, internet, gymnastika+sportovní vyžití 
v tělocvičně)

Út 14:30-17:30 (PC, internet, doučování, Ma, Aj, Čj, divadlo)
St 14:30-17:30 (PC, internet, tanec, video klub)
Čt 14:30-17:30 (PC, internet, Výuka Aj, soutěže, hry)

Doučování se uskutečňuje dle potřeby kdykoli.
Podle nálady si můžete zvolit činnost dle aktuální nabídky,

nebo si vybrat jinou činnost, kterou ti velice rádi zajistíme. Mů-
žeš se na nás obrátit i s problémy, které tě tíží. Pomůžeme ti
s jejich vyřešením.

Co se u nás událo:

Co připravujeme:
Turnaj v kuželkách
Besedu s městskou policií na téma „Vandalismus, ubližová-

ní, ponižování, poškozování a jak se proti tomu bránit“
Nové výtvarné techniky

Děkujeme všem dobrovolným pracovníkům, kteří ze svého
volného času nám jakýmkoli způsobem pomáhají a obohacu-
jí naši činnost pro klienty.

Kolektiv klubu Radost.
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Údolí Ticha - Toulovcovy Ma�tale
v termínu od 28. 6. do 11. 7. 2009.

Tábor je určen pro holky a kluky od 1 třídy.
Děti spí ve stanech po dvou, používají suché WC,

jedí z ešusu a celý den jsou v přírodě mimo civilizaci.
Téma letošního tábora bude ZEMĚ NEZEMĚ.

Hlavní vedoucí tábora je Jana Homolová. 

Cena tábora je 3 100,- Kč. Závazné přihlášky spolu
s důležitými Informacemi si můžete vyzvednout
od 2. 2. 2009 každý den od 8.00 do 17.00 hod.

v budově DDM Přelouč.

Sportem
ku zdraví

Koleda                 Soutěž s létajícím kobercem

Výuka AJ formou hry                Společenské hry

Vystoupení

Oslava 
nového 
Roku

Inzerce
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Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752, tel. 466 672 003
pořádá letní tábor

KRKONOŠE - ROKYTNICE NAD JIZEROU
Termín: 7. 7. - 16. 7. 2009

Místo konání: Penzion Akuma, rekreační zařízení se nachází v západních Krkonoších v obci Rokytnice nad Jizerou. 
Tábor je určen pro děti ve věku 7-15 let.

Penzion nabízí dvou až čtyřlůžkové pokoje, sprchové kouty a WC na každém pokoji, prostornou jídelnu, společen-
skou místnost, stolní tenis, TV … Strava je zajištěna 5x denně včetně pitného režimu. Snídaně jsou podávány for-
mou švédského stolu.

Náplní programu tábora bude poznávání Krkonoš, hry, soutěže, sportovní vyžití a to vše ve volné přírodě. Proto vyba-
vení na tábor tomu musí odpovídat. Žádné nové a drahé věci. Všichni účastníci tábora jsou pojištěni. Za bezpečnost
dětí zodpovídají čtyři zkušení pedagogové. Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností.

Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč od února 2009.

Vyplněnou přihlášku vracte a finanční úhradu provegte do konce dubna 2009.

Způsob úhrady jednorázově v DDM nebo formou záloha - doplatek, převodem na účet číslo 1502709-524/0600
GE Money Bank Přelouč.

Cena letního tábora je 3 300,- Kč - v ceně je zahrnuta doprava, strava, ubytování, pojištění, vstupy, pedagogický dozor.

Rádi zodpovíme všechny dotazy osobně nebo na výše uvedeném telefonním čísle.
Pozor! Kapacita tábora je omezena, proto neodkládejte přihlášení svého dítěte.

Hlavní vedoucí tábora: Ing. Pavel Hrdý

Dům dětí a mládeže Přelouč, Veverkova 752, tel. 466 672 003

letní tábor

STONETOWN - WESTERNOVÉ MĚSTEČKO
Termín: II. běh: 19. 7. - 1. 8. 2009

Hlavní vedoucí: Blanka Leksová
Tábor je určen pro děti ve věku 7 - 15 let v počtu 60 účastníků. V celotáborové hře se každý den někam vypravíme
po železnici, kterou jsme v loňském roce společně postavili, večer se z nás zase stanou hrdinové Divokého západu.
Stonetown je westernové městečko, které se nachází nedaleko vesničky Kamenice poblíž města Humpolec v kraji
Vysočina. Tábor je stanový, rozkládá se na 1,5 ha louky, která je obklopena lesy. Kolem stanového tábora stojí pevné

budovy ve stylu westernového městečka, kde se nachází kuchyň, jídelna, klubovna, sociální zařízení, marodka.
Do budov je přivedena elektřina a voda z obecního vodovodu. Nedaleko tábora je přírodní koupaliště.

Vyplněnou závaznou přihlášku odevzdejte v DDM nejpozději do 31. 5. 2009. 
Do tohoto termínu je potřeba i zaplatit. 

Platbu můžete provést osobně v DDM nebo bankovním převodem. (č.ú. na přihlášce)
Na začátku června obdržíte podrobný seznam věcí a organizační pokyny.

cena tábora:  3 000,- Kč
Přihlášky obdržíte od 2. února v DDM Přelouč každý den od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme poštou. 

Dům dětí a mládeže Přelouč zve všechny holky a kluky na Pohádkové jarní prázdniny v DDM.
Program na jednotlivé dny a přihlášku si můžete vyzvednout v DDM Přelouč, Veverkova 752 od 2. 2. 2009.

Pracovníci DDM Přelouč.
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NARODILI SE:
Anežka Mihovičová
ul. Obránců míru 1309

David Zetek
nám. 17. listopadu 1239

JUBILANTI:
Miroslav Burket 75 let
ul. K. Čapka 1938

Vlasta Kalhousová 75 let
ul. Foersterova 850

Alena Štroufová 75 let
ul. Smetanova 1002

Zdeňka Zindulková 75 let
ul. Žižkova 962

Zdeněk Hons 80 let
ul. Arnoštova 314

Marie Procházková 80 let
ul. Palackého 950

Božena Baštová 85 let
ul. Sportovní 755

Blažena Marková 85 let
ul. Hlávkova 619

Božena Nejedlá 87 let
ul. K. Čapka 1063

Marie Kozáčková 88 let
ul. Smetanova 1035

Věra Svobodová 88 let
ul. Obránců míru 1308

Ladislav Paulus 90 let
ul. Střelova 322

Vlasta Nováková 95 let
ul. Račanská 229

PŘELOUČÁCI
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Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666
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7. února TOM A JERRY KOLEKCE 2
Sobota USA - Kolekce pokračuje klasickými groteskami Švihák, Tělesný
16.00 hod. strážce, V psí boudě, Potíže s myší, Myš přijde na večeři, Myš při-

jde na Manhattanu, Na golfu, Zamilovaný pták, Klid, prosím, To-
movo jarní toužení, Malý nenasyta a Jak chytit myš.

84 min. 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

7. února AUSTRÁLIE
Sobota USA - Anglická aristokratka žije svůj život v prostředí povrchní
18.00 hod. 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...

165 min. 50 Kč mládeži přístupný

8. února MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:
Neděle ROČNÍK MATURITNÍ
17.30 hod. USA - ukazuje studentské „mazáky“ Troye a Gabriellu v okamži-

ku, kdy se vyrovnávají s faktem, že se jejich cesty rozejdou, pro-
tože každý z nich směřuje na jinou univerzitu. S ostatními spo-
lužáky se rozhodnou, že nastudují muzikál se skvělou muzikou
a úžasnými tanečními čísly.

112 min. 70 Kč mládeži přístupný

13. února LOVECKÁ SEZÓNA 2
Pátek USA - užvaněný a potrhlý jelen Elliot a zdomácnělý medvěd griz-
16.30 hod. zly Boog tvořili tu správnou dvojku, která v prvním díle Lovecké

sezóny uhájila les a jeho obyvatele před krvelačnými lovci. A pro-
tože se jim v konkurenci dařilo nad očekávání dobře, vykoledo-
vali si pokračování.

76 min. 30 Kč mluveno česky mládeži přístupný

14. února HLÍDAČ č. 47
Sobota ČR - Josef Douša je železniční hlídač, který jednoho dne zachrání
20.00 hod. 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.

108 min. 70 Kč mluveno česky mládeži do 15let nepřístupný

15. února POTKAN 007
Neděle Norsko - co můžete dělat, když celý svět nenávidí potkany a váš
17.30 hod. 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.

72 min. 50 Kč mládeži přístupný

20. února VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL č. 1
Pátek Francie - biografický/thriller. Národ ho uctíval, ženy ho zbožňovaly
17.30 hod. a pro stát byl nepřítelem číslo jedna. Jeho odvážné skutky, ne-

sčetné útěky z vězení, milostné románky, jeho bájná dobrodruž-
ství, obrovský cynismus a výsměch policii, z toho všeho vznikl
pro Francouze skutečný národní epos. 

130 min. 50 Kč mládeži do 12let nevhodný

21. února TOM A JERRY KOLEKCE 3
Sobota USA - Kočičí koncert, Kočičí serenáda, Kocouří rybaření, Časný
16.30 hod. přítel, Doktor Jekyll a pan Myš, Číča na pláži, Myš v domě, Ne-

viditelná myš, Zmařené plány, Mírová smlouva, Starý dobrý Tom,,
Profesor Tom a Úklidový den.

94 min. 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

22. února STMÍVÁNÍ
Neděle USA - „Ve třech bodech jsem si byla naprosto jistá. Zaprvé, Ed-
17.30 hod. ward je upír. Zadruhé, část jeho osobnosti - a já nevěděla, jak sil-

ná je to část - žízní po mé krvi. A zatřetí, jsem do něho bezvýhrad-
ně a neodvolatelně zamilovaná.“

120 min. 65 Kč mládeži do 12let nevhodný

27. února MAMMA MIA!
Pátek Velká Británie - veselý romantický film o nevěstě, její matce a třech
17.30 hod. možných otcích, natočený podle úspěšného muzikálu. Hudební

komedie s písněmi legendární švédské popové skupiny ABBA na-
bízí veselou, až ztřeštěnou podívanou. Snímek s Meryl Streepo-
vou a Piercem Brosnanem v hlavních rolích.

108 min. 30 Kč mládeži přístupný

28. února SOBÍK NIKO
Sobota Finsko/Dánsko/Německo/Irsko - animovaný, dobrodružný, ro-
16.30 hod dinný. Dobrodružná pohádka o malém sobíkovi Nikovi, jenž

věří, že jeho otec patří do světoznámé sobí letky Santy Clause.
Chtěl by se naučit létat stejně skvěle jako tatínek, kterého nikdy
neviděl.

75 min. 30 Kč mluveno česky mládeži přístupný

1. března VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL č. 1 - EPILOG
Neděle Francie - jeho avantýry byly neskutečně lehkomyslné, neuvěřitelně
17.30 hod. drzé a jeho úmysly absolutně nepředvídatelné. Na každou novou

„fušku“ se pomocí plastických operací a nejrůznějších masek mě-
nil k nepoznání, národ ho uctíval, ženy ho zbožňovaly.

130 min. 50 Kč mládeži přístupný

6. března ZRÁDCE
Pátek USA - pravda je komplikovaná. Jednou přeběhneš a není cesty
20.00 hod. zpět. Když jedno z vyšetřování zavede přímočarého agenta FBI

Roye Claytona na stopu nebezpečného mezinárodního spiknutí,
zdá se, že všechny stopy vedou k bývalému veliteli amerických
speciálních operací, důstojníkovi Samiru Hornovi.

114 min. 70 Kč mládeži do 15let nepřístupný

7. března TOM A JERRY KOLEKCE 4
Sobota USA - Kolekci uzavírají klasické grotesky Tenisový šampionát,
16.30 hod. Puntíkatá kočka, Malý sirotek, Vylíhnuté potíže, Kocour v nebi,

Kočka a mořská myš, Milované štěně, Jerryho deník, Kachňátko,
Večírek, Texas Tom, Jerry a lev a V poslední vteřině.

90 min. 6 Kč mluveno česky mládeži přístupný

8. března LÍBÁŠ JAKO BŮH
Neděle ČR - Helena Altmanová je sympatická profesorka francouzštiny
17.30 hod. a literatury na gymnáziu. Patří k oblíbeným pedagogům, díky zdra-

vému nadhledu si rozumí se studenty i kolegy ve sborovně. Dale-
ko nepředvídatelnější okamžiky ji však čekají v osobním životě.

115 min. 70 Kč mluveno česky mládeži přístupný

13. března LOVECKÁ SEZÓNA 2
Pátek USA - Užvaněný a potrhlý jelen Elliot a zdomácnělý medvěd griz-
16.30 hod. zly Boog tvořili tu správnou dvojku, která v prvním díle uhájila les

a jeho obyvatele před krvelačnými lovci. A protože se jim v konku-
renci animované záplavy roku 2006 dařilo nad očekávání dobře,
vykoledovali si pokračování.

76 min. 30 Kč mluveno česky mládeži přístupný

14. března CESTA NA MĚSÍC 3D
Sobota Belgie/USA - Kouzelný animovaný příběh tří malých much, které
16.30 hod. se stanou součástí prvního přistání na Měsíci. Napínavé, komedi-

ální i dojemné vesmírné dobrodružství pro všechny generace na-
bízí díky 3D technologii jedinečný trojrozměrný zážitek.

86 min. 70 Kč mluveno česky mládeži přístupný

15. března OCAS JEŠTĚRKY
Neděle ČR - narození Josefa Bárty provází věštba - zemře ve věku 29 let.
17.30 hod. A je mu právě tolik, když ho opustí žena i se synem, a jeho svět

se hroutí. Podivné přátelství s nespoutaným Gabrielem vnáší do
Josefova bytí nový impuls, zároveň ho však přivádí do stále vět-
ších problémů… 

90 min. 70 Kč mluveno česky mládeži přístupný



NAUČNÁ LITERATURA
psychologie, etika
RICARD, Matthieu
Kniha o štěstí. 
Praha: Rybka, 2008.

NOVÁK, Tomáš
Vztah otce a syna.
Praha: Grada, 2008.

náboženství
HALÍK, Tomáš
Dotkni se ran: spiritualita nelhostejnosti.
Praha: Lidové noviny, 2008.

vojenství
GAZDÍK, Stanislav
15 let v legii. 
Aš: Warrior, 2008.

druhá světová válka, politika
PRINGLE, Heather
Velký plán: Himmlerovi vědci a holocaust.
Praha: BB/art, 2008.

HEITLINGER, Alena
Ve stínu holocaustu: čeští a slovenští ži-
dé po roce 1945.
Praha: G plus G, 2007.

jazykověda, literatura
CIBULKA, Aleš
O češtině 1., 2. díl. 
Praha: Česká televize, 2007-8.

LAGARDE, André
Francouzská literatura 19. století. 
Praha: Garamond, 2008.

geografie, cestopisy
KOMÁREK, Stanislav
Zápisky z Orientu. 
Praha: Dokořán, 2008.

ŠMÍD, Jan
Obrázky z Provence podruhé: nové pří-
běhy z kraje levandule.
Praha: Gutenberg, 2008.

KRÁSNÁ LITERATURA
FORMÁNEK, Josef
Mluviti pravdu: román o lásce k životu.
Praha: Smart Press, 2008.

PROCHÁZKOVÁ, Iva
Otcové a bastardi. 
Praha: Paseka, 2007.

ZMEŠKAL, Tomáš
Milostný dopis klínovým písmem. 
Praha: Torst, 2008.

LUSTIG, Arnošt
O ženách. 
Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 2008.

životopisy
GILDER, Joshua
Nebeská intrika: Johannes Kepler, Tycho

Brahe a tragický příběh v pozadí jednoho
z nejvýznamnějších vědeckých objevů. 
Voznice: Praha, 2008.

PYTLÍK, Radko
F. M. Dostojevskij: život a dílo. 
Praha: Emporius, 2008.

NĚMCOVÁ, Božena
Korespondence IV., 1859-1862. 
Praha: Lidové noviny, 2007.

LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
MACHÁČEK, Lubomír
Jak voní v Pardubicích perník: Marcipán-
kova dobrodružství ve vzduchu, na sou-
ši a na vodě. 
Pardubice: Krajská knihovna, 2007.

PECHÁČKOVÁ, Ivana
Legenda o svatém Václavovi. 
Praha: Meander, 2008.

DĚDKOVÁ, Jarmila
Růže pro čokoládovou holku. 
Líbeznice: Víkend, 2008.

FLEMING, Ian
James Bond 007: Casino Royale. 
Praha: BB/art, 2008.

NEJKRÁSNĚJŠÍ filmové písničky. 
Praha: Albatros, 2008.

J.K.

2 / 2009 23

Kultura !

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly

Tradiční novoroční koncert tohoto populárního místního de-
chového orchestru, který se uskutečnil ve středu dne 7. led-
na, byl velmi dobře připraven a vyvrátil veškeré pochybnosti
o tom, že si orchestr ztrátou svého uměleckého vedoucího ne-
udrží svoji výkonnostní úroveň. 

Souboru se podařilo získat velmi dobrou náhradu v osobě
pana Pavla Kmoníčka z Rohovládovy Bělé.

Hudební program vystoupení byl podřízen očekávané účas-
ti starší generace, která plně zaplnila záloženskou dvoranu.
Mezi návštěvníky nechyběli ani sympatizanti „Kosinovy“ de-
chovky z blízkého okolí. Ti všichni pak měli možnost vyslech-
nout si populární skladby jihočeské Veselky autorů Ladislava
Kubeše otce i syna, Karla Vacka, Josefa Poncara, Jaroslava Vej-
vody aj. Na pamětníky bylo pamatováno i skladbou býv. harmo-
nikáře Franty Poupěte. 

Pochvala za odvedený výkon patří nejen hudebníkům, ale
též kmenovým zpěvákům dechového orchestru, tj. p. Josefu Vrbic-
kému, dále paní Radce Duškové a p. Radkovi Vrbickému ml. 

Moderování večera se úspěšně zhostil pan Josef Vrbický st.
Návštěvníci koncertu vyjádřili svoji spokojenost při závěrečném
přídavku povstáním a spontánním potleskem.

František Hollmann

„Kosinovci“ mile překvapili…

Inzerce



Chtěl bych poděkovat pí Jindřišce Škardové, bytem 17. lis-
topadu 1256, Přelouč za poctivé vrácení ztracené peněženky. 

Děkuji. p. Kárník

Pan MUDr. Michal, MUDr. Temžský, MUDr. Novotný jsou
kolektivem lékařů přeloučské polikliniky, kterým touto cestou
děkuji za nejen profesionální, ale i vstřícný zájem a lidský pří-
stup. Citlivě a s pochopením provázeli více jak rok mého otce,
než se v nedožitých 88 letech rozloučil se životem. Oceňuji
i péči paní Krakovské a starostlivost Odboru sociálního na měst-
ském úřadu. Přeji i ostatním občanům a rodinám v Přelouči,
aby se i oni s takovými lékaři setkali a díky nim se usnadnily
poslední dny života vašich blízkých.

Dr. Jaroslav Čapský
Lohenice

Vážení,
dovoluji si reagovat na článek z Roštu č. 1: Nové možnosti

vlakového spojení z Přelouče, odstavec Pozdě večer z Prahy. 
Naše rodina ráda navštěvuje pražská divadla, a to v sobo-

tu, abychom v neděli mohli dospat pozdní návrat z metropo-
le a ještě si v klidu prožívat sobotní divadelní zážitek. Doprava
vlakem z noční Prahy do Přelouče není jednoduchá. 

Pozor! Rychlík, o kterém se v článku hovoří (22:40), 
v sobotu nejede. Když nechceme riskovat přeplněné silnice
a problém parkování v Praze, jedeme autem do Kolína a dá-
le vlakem. V noci totiž z Prahy jede osobní vlak (22:15, 23:15),
ale končí v Kolíně. Takže se alespoň na kousek přiblížíme k do-
movu a zbytek musíme absolvovat autem. Je to pomalé a tro-
chu krkolomné, ale jiná možnost není, leda přespat v Praze.

Mgr. Dana Dostálová

kde: v Městské knihovně
kdy: 27. 2. 2009, 6. 3. 2009, 13. 3. 2009
v kolik hodin: v 17.15 hod.
doba trvání: 3 hodiny 
cena: za každý kurz 200 Kč
počet účastníků omezen, přihlášení v Městské knihovně, pří-
padně na telefonu 466 959 715 
Nic nepotřebujete, jen dobrou náladu a chui tvořit.
Těšíme se na setkání.                                             J.K.
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! Historie 

SEMÍN

Semínský zámeček, později pivovar čp. 1
20. září 1562 byl císař Maxmilián II. (1527-1576) korunován na Českého krále. Vlády se v Čechách ujal po smrti

svého otce roku 1564. Jak již bylo zapsáno v předešlém článku, Maxmilián II. v roce 1563 položil základy známému
chovu ušlechtilého starokladrubského koně, a tak vedle Semína vznikl císařský hřebčín. Z dřevorubecké vsi se pojed-
nou stalo sídlo císařských úředníků a výletní místo samotného císaře. 

Historie obou vsí Semína a Kladrub je po celá staletí natolik propojena, že je nezbytné se zmínit o obou. Hřebčín
vedle Semínského zámečku existoval již za Pernštejnů ve čtyřicátých letech 16. století, ale teprve roku 1579 vznikl ja-
ko instituce, která získala vlastní správní autonomii, do jisté míry nezávislou na pardubickém úřednictvu. Na přelomu
70. a 80. let 16. století v Kladrubech probíhala rozsáhlá stavební činnost, řízená dvorním stavitelem Oldřichem Aostalli
de Sala. Jednalo se o poměrně velkorysou akci, na kterou plynuly rozsáhlé finanční prostředky z pokladny pardubické-
ho panství. Právě kladrubský hřebčín byl místem kam „přitékaly“ peníze. Významná část výtěžku pardubického panství, ai
se jednalo o rentu vybranou od poddaných či zisk režijních podniků jako byly dvory či pivovary nebo chov ryb, plynu-
la na provoz kladrubského hřebčína a zůstávala tak v našem regionu. Ostatní finanční hotovost, odvedená z Pardubic
do centrální pokladny, se obvykle rozplynula v nekonečných výdajích na války s Turky v Uhrách či na provoz panovnic-
kého dvora.

Spolu se stavitelem Oldřichem Aostalli de Sala
přišla do našeho kraje početná skupina stavebníků
z Itálie, Vlachů, jak se jim tehdy říkalo. Účast Oldřicha
Aostalliho na stavbě hřebčína dokládá korespondence
pardubického hejtmana z roku 1581, v níž si stěžuje
na zbytečné výdaje pro stavbu v Kladrubech. Tehdejší
pardubický hejtman Jiří Adlspach z Damsendorfu si
stěžoval, že práce, kterou měli dělat Vlaši, konkrétně
se jednalo o karbování vápna, dělají domácí dělníci,
a tak byla práce placena dvakrát, protože Vlaši byli
placeni paušální částkou za všechny práce. 

Pokračování v příštím čísle Roštu.
Volně zpracováno dle literatury:
„Dějiny města Přelouče“ díl I. a II. - Petr Vorel
„…až teplejc bude…“ - Miroslav Smolík Marcela Danihelková
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Ti v současné době procházejí generační výměnou. „Od
začátku sezony nás pronásledují zranění a přerušení kariéry,
chybí nám sedm hráčů, kteří v minulém ročníku nastupovali
pravidelně. Rozhodli jsme se proto kádr omladit a snažíme se
zabudovat nové hráče. To se nám zatím celkem daří,“ popsal
situaci kouč Jestřábů Roman Štefanský.

K úplné spokojenosti mu ale přece jen něco chybí. „Počítal
jsem se třiadvaceti body. Určitě jsme měli vyhrát v Jindřicho-
vě Hradci a doma s Kovem Praha. Vzhledem k losu, kdy jsme
v závěru hráli hodně venku, je ta osmá příčka odpovídající,
i když právě ke zmíněným ztrátám to mohlo být i lepší,“ po-
kračoval trenér semifinalisty minulé sezony.

Cíle pro jaro jsou pro něj jasně dané. „Skoro povinností je pro
nás postup do play off. Sice máme pět bodů náskok, ve tříbo-
dovém systému to však nic neznamená. Věřím, že se přes zimu
dobře připravíme a ještě ukážeme svoji sílu,“ dodal Štefanský.

Z hlediska loňské sezóny můžeme hodnotit první půlku
soutěže jako dobrou. Každý z vás, především pak noví hráči,
se zlepšovali od léta až do současnosti, někdo rychleji někdo
pomaleji, ale pokrok udělali všichni. Některé věci ale musíme
stále zlepšovat, při utkáních se vyskytují chyby, které bychom
již pomalu dělat neměli, nebo je alespoň měli minimalizovat.
Jsou pasáže utkání, které prostě musíme zvládat lépe. Poziti-
vum je, že na zápasy jsme byli, snad s výjimkou Náchoda v poč-
tu, ve kterém se dá hrát fyzicky náročnější hokejbal, což je mým
přáním. Berte na vědomí, že od jara se zapojí další lidé, což je
z hlediska konkurence a následné kvality mužstva jen dobře.
Hovořil jsem o tom, že se může stávat pravidlem, že se někdo
nevejde do sestavy, byl bych rád, kdyby každý pochopil, že je
stále součástí mužstva a to, že právě nehraje není žádná je-
ho degradace či potupa. Pro mě není lehké nechat někoho
sedět, vím, že to všichni hrajeme pro zábavu, ale na druhou
stranu na určité úrovni, kde chceme dosáhnout nějakého vý-

sledku. Pokud by to někdo pochopit nechtěl, bude to čistě je-
ho problém, ale pevně věřím, že jsme si za ten půlrok vytvo-
řili nějakou partu a budeme dál držet jeden při druhém. Z věcí,
které mi vadily chci připomenout jen větší koncentraci v prů-
běhu utkání, je zbytečně se rozptylovat věcmi, které nemají se
zápasem nic společného. Zápas trvá necelé dvě hodiny a do-
spělý člověk by se na něj měl být schopen koncentrovat. Dále
pak věci kolem fungování před a po zápase... příprava a úklid
hřiště. Byl bych rád, kdybyste byli samostatnější a já nemusel
jmenovitě každému říkat, co má udělat, kam a s čím má jít, kam
dát dresy a pod... jsou to automatické věci, které se léta nemě-
ní, tak si na to zvykejte. Na hodnocení sezóny je brzo, chtěl
bych, abychom se z jara pokusili postoupit v tabulce výše a dát
si za cíl např. páté místo, ke kterému není daleko a vzhledem
k dobrému rozlosování zápasů není nereálné.

Za podzim díky. Ai se daří. Libor Libuna Komůrka.
- Fáda -
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ležící z leva: Kraus Jaroslav, Brykner 
první řada od spodu z leva: Marvan, Kopecký, Svoboda, Bílý,

Slanina 
druhá řada od spodu z leva: Tesák, Adámek, Klička, Štefanský,

Raška, Čapek, Mátl, trenér Roman
Štefanský 

horní řada z leva: Šmíd, Příhoda, Stoklasa

HODNOCENÍ A-TÝMU HC JESTŘÁBI

HODNOCENÍ B-TÝMU HC JESTŘÁBI

V sobotu 10.1.2009 uspořádal FK Přelouč ve Chvaleticích
III. ročník halového turnaje v kopané SUMO cup, kterého se
zúčastnilo osm mužstev převážně z blízkého okolí. Ve skupi-
ně A na sebe narazila mužstva Přelouče, Živanic B, Chvaletic
a Čáslavi B, ve skupině B hrály Přelovice, Staré Hradiště, Chol-
tice a Řečany. Turnaj začínal zápasy ve skupinách. Ze skupi-
ny A postoupilo bez ztráty bodu z prvního místa mužstvo Čá-
slavi a z druhého místa tým Přelouče zásluhou lepšího skóre
než Živanice. Ze skupiny B šly dále z prvního místa Řečany
a Staré Hradiště, které v dokázalo v poslední minutě poslední-
ho zápasu ve skupině proti Řečanům vstřelit dva góly a otočit
tak vývoj zápasu. Do bojů o 5. až 8. místo spadly celky ze tře-
tích a čtvrtých míst ve skupinách, tedy Živanice, Chvaletice,
Choltice a Přelovice. V souboji těchto týmů nakonec nejlépe

uspěly Chvaletice, za nimi se umístily Živanice B, Choltice a na
posledním místě skončily Přelovice.

V prvním semifinále na sebe narazily Přelouč a Řečany a Pře-
louč po vyrovnaném zápase vyhrála 2 : 1. V druhém semifiná-
le si v nejhezčím utkání dne po tuhém boji poradila Čáslav
s celkem Starého Hradiště a zvítězila 1 : 0. Ve finále i v zápase
o třetí místo si tak týmy zopakovaly zápasy ze skupin. V zápase
o třetí místo Řečany ani napodruhé proti Starému Hradišti ne-
uspěly a prohrály tentokrát 1 : 2. Ve finále se Přelouč brzy ujala
vedení brankou Janeckého. Čáslav poté získala převahu, ale v zá-
věru z brejku pojistil vedení Přelouče Volejník a pořádající muž-
stvo se tak stalo poprvé celkovým vítězem SUMO cupu. Nejlep-
ším střelcem turnaje se stal s čtyřmi brankami Vladislav Novotný
z Řečan n. L. a nejlepším brankářem Jaroslav Trubač z Živanic.

SUMO cup vyhrála pořádající Přelouč



Výsledky

Skupina A
Přelouč - Živanice 0 : 0 Chvaletice - Čáslav 0 : 3
Přelouč - Chvaletice 4 : 0 Živanice - Čáslav 1 : 2
Přelouč - Čáslav 0 : 1 Živanice - Chvaletice 3 : 1

Pořadí skupiny A
1. Čáslav 9 b. 3. Živanice        4 : 3 4 b.
2. Přelouč 4 : 1 4 b. 4. Chvaletice 0 b.

Skupina B
Řečany - Choltice 3 : 1 Přelovice - St.Hradiště 0 : 0
Řečany - Přelovice 3 : 1 Choltice - St.Hradiště 0 : 0
St.Hradiště - Řečany 3 : 2 Choltice - Přelovice 3 : 1

Pořadí skupiny B
1. Řečany 6 b. 3. Choltice 4 b.
2. St.Hradiště 5 b. 4. Přelovice 1 b. 

Čtvrtý A Třetí BChvaletice - Choltice 2 : 1
Čtvrtý B Třetí APřelovice - Živanice 0 : 2
Druhý A První BPřelouč - Řečany 2 : 1
Druhý B První ASt.Hradiště - Čáslav 0 : 1
O 7. místo Choltice - Přelovice 4 : 1
O 5. místo Chvaletice - Živanice 2 : 1
O 3. místo Řečany - St. Hradiště 1 : 2
Finále Přelouč - Čáslav 2 : 0

Konečné pořadí
1. FK Přelouč 5. Baník Chvaletice
2. Zenit Čáslav B 6. Sokol Živanice B
3. Sokol Staré Hradiště 7. Slavoj Choltice
4. SK Řečany n. L. 8. Přelovice

Nejlepší střelec: Vladislav Novotný (SK Řečany n. L.) 
4 branky

Nejlepší brankář: Jaroslav Trubač (Sokol Živanice B)
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! Sport 

Vítězné mužstvo
Vzadu zleva: Václav Slavík - trenér, Martin Štainer, Richard

Novotný, Josef Janecký, Radim Cichra
Vpředu zleva: Petr Volejník, Aleš Ulrych, Martin Vohralík,

Jiří Váša, před nimi Štěpán Poříz

Po roční pauze si přeloučské ženy vedou více než dobře,
pod vedením trenéra Vlasty Rambouska předvádějí pohledný
basketbal s dobrou obranou, nápaditými akcemi především
pod soupeřovým košem i úspěšnou střelbou, a tak jim právem
patří 1. místo v tabulce!

Sokol Přelouč- SK Týniště n. Orlicí 71 : 52 (36 : 24)
Nováková 15, Rambousková D. 11, Nevolová 11, Hlavatá 9,
Richterová 9, Žáková 8, Němečková 8
Sokol Přelouč - Jiskra Ústí n. Orlicí 84 : 48 (45 : 30)
Rambousková D. 20, Nevolová 15, Nováková 13, Roubová 12,
Richterová 9, Rambousková L. 8, Fílová 4, Jánská 1
Sokol Přelouč - Jiskra Hořice 82 : 57 (45 : 16)
Hlavatá 23, Nevolová 15, Roubová 14, Rambousková D. 14,
Nováková 8, Rambousková L. 4, Richterová 4
Sokol Přelouč - SŠB Pardubice 99 : 48 (56 : 25)
Rambousková 29, Nováková 22, Roubová 20, Hlavatá 9, Ne-
volová 4, Němečková 4, Žáková 3, Richterová 3, Rambousko-
vá L. 3, Fílová 2
Jeka Pardubičky - Sokol Přelouč 38 : 93 (21 : 49)
Nováková 30, Rambousková D. 16, Hlavatá 16, Richterová 11,
Nevolová 10, Rambousková L. 6, Němečková 2, Žáková 2
SŠB Pardubice - Sokol Přelouč 34 : 83 (17 : 49)
Hlavatá 21, Nováková 16, Rambousková D. 12, Nevolová 12,
Richterová 7, Žáková 6, Fílová 5, Rambousková L. 4
Sokol Přelouč - Bižuterie Jablonec n. Nisou 79 : 73 (46 : 35)

Hlavatá 22, Nováková 20, Richterová 11, Rambousková D. 10,
Roubová 10, Nevolová 6
Sokol Přelouč - BSK TJ Jičín 93 : 50 (48 : 30)
Richterová 20, Roubová 17, Nováková 14, Nevolová 14, Ram-
bousková 12, Žáková 7, Hlavatá 5, Rambousková L. 2, Fílová 2
Jiskra Litomyšl - Sokol Přelouč 35 : 94 (15 : 50)
Nováková 22, Rambousková D. 14, Roubová 14, Hlavatá 14,
Nevolová 13, Žáková 7, Němečková 4, Richterová 4, Fílová 2
Jiskra Havlíčkův Brod - Sokol Přelouč 62 : 91 (42 : 41)
Nováková 20, Nevolová 17, Hlavatá 17, Roubová 16, Rambous-
ková D. 12, Richterová 7, Rambousková L. 2

Další výsledky jednotlivých družstev (od 15. 11. do 15. 1. 09)

Mladší minižačky:
Sokol Přelouč - SŠB Pardubice 70 : 59 (37 : 26)
Žáčková 17, Fričová 13, Pacáková 12, Holubová 6, Roubová 4,
Danielová 4, Dejdarová 3, Valchová 2, Nimsová 2, Kohoutová 2,
Novotná 2
Sokol Přelouč - SŠB Pardubice 70 : 67 (46 : 30)
Žáčková 21, Danielová 12, Valchová 8, Holubová 6, Kohouto-
vá 6, Roubová 6, Fričová 3, Dlasková 2, Novotná 2, Pacáková 2,
Dejdarová 2
Sokol Přelouč - Sokol Hradec Králové 33 : 99 (15 : 53)
Pacáková 8, Žáčková 8, Novotná 4, Holubová 4, Fričová 3, Rou-
bová 2, Danielová 2, Lhotová 2

Basketbal - ženy vstoupily do nového roku
vítěznými zápasy a jsou ve východočeské lize nejlepší!



Sokol Přelouč - Sokol Hradec Králové 30 : 81 (12 : 40)
Žáčková 9, Pacáková 5, Fričová 4, Roubová 4, Novotná 3, Val-
chová 2
BK Studánka - Sokol Přelouč 68 : 43 (34 : 18)
Roubová 8, Žáčková 8, Danielová 7, Lhotová 4, Fričová 4, Pacá-
ková 4, Novotná 4, Valchová 2
BK Studánka Pardubice - Sokol Přelouč 68 : 43 (34 : 18)
Fričová 12, Novotná 10, Roubová 6, Žáčková 5, Pacáková 4, Da-
nielová 4, Dejdarová 3, Novotná 2, Dlasková 2

Muži A:
TJ Tesla Pardubice - Sokol Přelouč 83 : 60 (40 : 37)
Miřejovský 13, Priessnitz 10, Přemyslovský 10, Zikmunda 8,
Ždánský 7, Roub 6, Půlpán 4, Pacák L. 2
BVV Holice - Sokol Přelouč 50 : 54 (19 : 27)
Sojka 13, Roub 11, Ždánský 6, Priessnitz 6, Přemyslovský 4,
Zikmunda 4, Válek 3, Hrůša 3
Sokol Přelouč - TJ Sokol BC DARREN Chrudim 66 : 94
(22 : 54)
Konvalina 22, Sojka 19, Přemyslovský 11, Priessnitz 6, Půlpán 2,
Ždánský 2, Hrůša 2, Válek 2
Sokol Přelouč - SKB Česká Třebová 78 : 74 (47 : 36)
Přemyslovský 15, Konvalina 12, Miřejovský 11, Ždánský 8, Kmo-
šek 7, Priessnitz 6, Válek 6, Kautský 4, Hrůša 3, Král 3
Sokol Přelouč - Basketbal Svitavy 75 : 88 (39 : 46)
Konvalina 21, Miřejovský 16, Přemyslovský 13, Ždánský 10,
Král 8, Kmošek 4, Kautský 3

Muži B:
Sokol Přelouč - Botas Skuteč 67 : 59 (38 : 28)
Kmošek 17, Kubát 12, Král 11, Tužil V. 11, Bulušek 6, Kaut-
ský 6, Horák 2, Dašek 2
Sokol Přelouč - TJ Svitavy 69 : 82 (33 : 46)
Kmošek 18, Kubát 17, Tužil V. 11, Tužil P. 9, Kautský 7, Dvo-
řák 4, Bulušek 2
Jiskra Ústí n. Orlicí - Sokol Přelouč 116 : 63 (57 : 25)
Tužil V. 25, Tužil P. 13, Dašek 10, Válek 9, Horák 6
BK Gymnázium Žamberk - Sokol Přelouč 96 : 71 (49 : 31)
Kubát 28, Horák 17, Tužil V. 14, Dašek 10, Priessnitz V. 2
Sokol Přelouč - TJ Jiskra Heřmanův Městec 75 : 61 (32 : 29)
Kmošek 20, Bulušek 13, Král 11 (další body neuvedeny)

Liga U 18:
Sokol Hradec Králové PP - Sokol Přelouč 52 : 75 (26 : 27)
Pacák V. 18, Bulušek 17, Kmošek 16, Dušek 12, Šmejdíř 4, Da-
šek 3, Welsch 2, Dvořák 1
Sokol Pražský - Sokol Přelouč 71 : 52 (38 : 27)
Kmošek 10, Pacák V. 8, Tužil 8, Dašek 7, Dušek 7, Bulušek 6,
Heřman 2, Dvořák 1
SBK Valašské Meziříčí - Sokol Přelouč 59 : 69 (29 : 35)
Bulušek 27, Tužil 11, Šmejdíř 10, Dušek 8, Kmošek 8, Welsch 3,
Kubec 2
Sokol Karviná - Sokol Přelouč 67 : 60 (33 : 27)
Kmošek 24, Dušek 15, Tužil 10, Šmejdíř 6 Welsch 4, Šindelář 1
Sokol Přelouč - Slovan Jindřichův Hradec 32 : 68 (15 : 33)
Bulušek 14, Dašek 7, Kmošek 4, Šindelář 2, Dvořák 2, Tužil 2,
Welsch 1
Sokol Přelouč - BC Vysočina 59 : 112 (32 : 57)
Kmošek 14, Dašek 11, Bulušek 9, Dvořák 8, Dušek 6, Tužil 5,
Šmejdíř 4, Welsch 2

TJ Slavia Kroměříž - Sokol Přelouč 83 : 59 (42 : 28)
Kmošek 14, Bulušek 10, Welsch 8, Dašek 8, Dušek 6, Večeřa 5,
Dvořák 4, Šindelář 2, Heřman 2

Dorost U 18:
Sokol Přelouč - SK Botas Skuteč 54 : 89 (28 : 37)
Bulušek 15, Dašek 11, Hývl 8, Pospíšil 7, Absolón 4, Maček 3,
Blažek 2, Suchánek 2, Šindelář 2
Sokol Přelouč - SK Botas Skuteč 32 : 108 (14 : 48)
Suchánek 13, Hývl 6, Pospíšil 6, Šindelář 5, Maček 2
BK Sokol Vysoké Mýto - Sokol Přelouč 110 : 53 (52 : 27)
Suchánek 17, Dvořák 12, Blažek 9, Pospíšil 9, Maček 4, Bělka 2
BK Sokol Vysoké Mýto - Sokol Přelouč 137 : 53 (73 : 25)
Dvořák 25, Suchánek 17, Blažek 6, Maček 4, Bělka 2
BK Pardubice - Sokol Přelouč 78 : 40 (47 : 22)
Dašek 13, Bulušek 11, Kmošek 11, Hývl 3, Blažek 1, Pospíšil 1
BK Pardubice - Sokol Přelouč 78 : 65 (44 : 31)
Kmošek 22, Bulušek 19, Blažek 17, Šindelář 5, Suchánek 2

Starší minižáci:
Sokol Přelouč - Basketbal Svitavy 44 : 45 po prodloužení
(14 : 20, 40 : 40)
Tomášek 15, Roub 13, Dašek 8, Válek 2, Klih 2, Vokál 2, Jirka 2
Sokol Přelouč - Basketbal Svitavy 57 : 50 (30 : 24)
Dašek 20, Tomášek 11, Roub 9, Pitřík 7, Hledík 5, Vosáhlo 3,
Válek 2
Sokol Přelouč - Jiskra Havlíčkův Brod 62 : 54 (34 : 22)
Roub 19, Dašek 13, Tomášek 12, Pitřík 6, Minář 5, Hledík 4,
Vokál 2, Jirák 1
Sokol Přelouč - Jiskra Havlíčkův Brod 44 : 43 (18 : 23)
Dašek 13, Roub 10, Tomášek 10, Hledík 4, Pitřík 3, Jirák 2,
Minář 2

A jedna zpráva na závěr: Ve dnech 28. - 29. prosince se
naši junioři do 18 let zúčastnili mezinárodního vánočního
turnaje O pohár města Kroměříže, jehož „ozdobou“ byl
extraligový tým BC Prostějov! Po dvou nedělních výhrách
se soupeři z Vídně a Brna-Šlapanic nestačili na domácí
tým a podlehli i hráčům z Prostějova. Celkově pak naši
chlapci obsadili 3. místo!
A tak se malá Přelouč dostává v pořadí před Brno a Vídeň!

D. Rambousková
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Inzerce



V dnešní zprávě z činnosti našeho florbalového oddílu se
budeme zabývat dosavadními výsledky A-družstva mužů. Náš
elitní mančaft se po sestupu z 2. celostátní ligy na podzim v 3. li-
ze zatím hledal, jak je patrné z vánoční tabulky:
1. FBC Peaksport Litomyšl 10 7 1 2 22 65 : 42
2. FbK Orlicko-Třebovsko 8 7 0 1 21 56 : 26
3. FBC Innebandytos Hradec Král. 8 7 0 1 21 54 : 29
4. TJ Sokol Jaroměř 10 6 1 3 19 54 : 40
5. FbK Kostelec n/O 8 5 0 3 15 38 : 28
6. FTS Florbal Náchod B 10 4 2 4 14 39 : 39
7. FbK Sršni Hořice 8 4 1 3 13 40 : 39
8. TJ Sokol Nová Paka - FALCONS 10 3 1 6 10 48 : 61
9. FBC TJ Draci Lanškroun 8 3 0 5 9 32 : 45

10. FBK Spartak Slatiňany 10 2 2 6 8 45 : 62
11. Sokol Pardubice C 8 2 1 5 7 27 : 39
12. Orel Přelouč A 10 2 1 7 7 36:54
13. F.B.C. Nové Město n/M 10 2 0 8 6 35 : 65

I když hra byla často vyrovnaná, výsledky se ne a ne dosta-
vit. Právě z důvodu větší rozehranosti před začátkem jarní čás-
ti se tým přihlásil na Vánoční turnaj do Kutné Hory, který pak
na konci uplynulého roku s přehledem vyhrál. S o to větším oče-
káváním jsme jeli v neděli 4. ledna na dvojzápas s oběma líd-
ry soutěže do Chlumce nad Cidlinou:

Orel Přelouč A - FBC Peaksport Litomyšl 4 : 3
(1 : 1, 1 : 2, 2 : 0)

Sestava:
Jarolím (23 zásahů/3 góly/88% úspěšnost) - Sedláček (0 střel
na bránu/2 mimo bránu/statistika plus-minus: +1), Ledecký
(2/4/+1), Pokorný (4/2/0), Pleskot (1/0/0) - Novák (2/2/-1), Kur-
ka (0/0/0), Bulíček (2/2/-1) - Blažej (0/0/0), Bína (1/2/0), Van-
čura (1/0/0) - Halík (1/0/+2), Pozler (0/1/+1), Janata (5/0/+2).
Branky: 1. Ledecký (Bulíček) - 1 : 0, 20. Janata (Pozler) - 2 : 1,
31. Janata - 3 : 3, 33. Pokorný - 4 : 3 
Vyloučení: 5 : 2 Využití: 0 : 1

Na poslední chvíli poslepovaná sestava vyrazila do boje
s Pokorným na beku, Novákem na křídle Kurkova útoku a ja-
ko dobrý tah se ukázalo zařazení od začátku třetí formace, kde
především Janata podal heroický výkon. 

Záhy jsme se ujali vedení po jednoduše sehrané „stan-
dartce“, Bulíček nabíjel a Ledecký svižnou střelou pověsil mí-
ček do brány. Poté jsme ovšem museli čelit velkému náporu
hráčů Peaksportu, Jarolím se vyznamenával a i obrana praco-
vala spolehlivě, přečkali jsme bez úhony i přísné Sedláčkovo
vyloučení. Litomyšl přece jen do konce třetiny vyrovnala, ale
tempo z její strany pomalu opadávalo. 

Do vedení nás poslal ve druhé třetině Janata po pěkné spo-
lupráci s Pozlerem. Jenže poté začali korunovat svůj špatný
výkon oba hlavní rozhodčí, nad jejichž některými verdikty zů-
stával rozum stát, čímž zápas sklouzl do velice nervózní rovi-
ny. Jedním výsledkem bylo Vančurovo vyloučení za komentáře
a srovnání stavu v následné přesilovce. Za Jarolímova záda pro-
padla ještě jedna „šušňa“ a před posledním dějstvím nás čeka-
lo otáčení skóre. 

K tomu zavelel po 24 sekundách třetí třetiny opět Janata,
když napadal důsledně rozehrávku až ustřelil obránci míček
přímo do brány-vyrovnáno! Naše nadšení dokonal za dvě mi-
nuty Pokorný, oběhl beky i brankáře a do prázdné brány za-

řídil vítězný gól. Hráči Litomyšle nedokázali překousnout stav
na tabuli a začali se uchylovat k zákeřným zákrokům, což bo-
hužel odnesl Halík, který byl na půlce sevřen do brutálních
kleští a byl do konce zápasu vyřazen ze hry. Zápas jsme kva-
litní defenzivou a kontrolou míčku urvali na svou stranu i přes
několik ošemetných situací před naší bránou při soupeřově
power-play. 

Orel Přelouč A - FbK Orlicko-Třebovsko 3 : 3
(2 : 0, 0 : 3, 1 : 0)

Sestava:
Jarolím(25 zásahů/3 góly/88% úspěšnost) - Sedláček (2 střely na
bránu/0 mimo bránu/statistika plus-minus: -1), Ledecký (1/1/-1),
Pokorný (0/0/+1), Pleskot (2/0/+1) - Novák (2/1/0), Kurka (3/1/0),
Bulíček (4/0/+1) - Blažej (2/0/0), Bína (0/0/0), Vančura (2/0/-1)
- Pozler (1/0/0), Janata (3/0/0). 
Branky: 10. Blažej (Janata) - 1 : 0, 11. Pozler (Novák) - 2 : 0,
37. Novák (Sedláček) - 3 : 3
Vyloučení: 1 : 0 Využití: 0 : 0

Po hodinové přestávce nás hned čekalo další těžké utká-
ní. Sílu Orlicko-Třebovska jsme poznali na posledním ligovém
turnaji, kdy nás vypráskali 9 : 4, jenže v neděli jsme byli úpl-
ně jiný Orel. 

V první třetině jsme hru plně ovládali a zaskočený tým OT
se nestačil divit, co to s nimi provádíme. Odzadu velice roz-
vážnou a chytrou rozehrávkou jsme soupeře dobře uspávali
a pak zasahovali smrtícími žihadly. To v krátkém rozmezí pro-
měnili oba naši velice šikovní mla{áci po podobných akcích.
Nejdříve Janata přihrává zpoza brány a Blažej z první střílí, po-
té totéž Novák s Pozlerem.

Průběh druhé třetiny se dal očekávat, hráči OT zařadili vyš-
ší rychlostní stupeň, vysunuli presink a byli jsme to my, kdo se
otáčel za průvanem. Po dvou chybách v obraně nemohl Jaro-
lím nic, než jen vytřepat míček ze síiky a za 10 sekund po dru-
hém gólu se pěkně trefil hráč OT do šibenice potřetí.

Naše hlavy se do poslední třetiny ovšem nesklopily, ba na-
opak jsme se herně opět zvedali a vyrovnání zařídil Novák svou
typickou zarputilostí po Sedláčkově důrazu na tápajícího beka.
Až do konce se hra přelévala a přečkali jsme zuby nehty Po-
korného zbytečné vyloučení půl minuty před koncem zápasu.
Bod proti Orlicku-Třebovsku je velmi cenný a bude se počítat.

Petr Sedláček + Mirek Kumstýř
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OREL PŘELOUČ - ODDÍL FLORBALU

Florbalisté Orla Přelouč vyhráli vánoční turnaj v Kutné Hoře



V prosincovém čísle Roštu jsme si při-
pomenuli skutečnost, že v průběhu roku
2009 oslaví přeloučský fotbal významné
výročí 100 let od svého založení. Zprávy
o prvních krocích nově vznikajícího spor-
tovního klubu se nám dochovaly ve vzpo-
mínkách průkopníků fotbalu v jubilej-
ním almanachu k 50. výročí AFK Přelouč.
Mnozí z nás si jistě vzpomenou na 75. vý-
ročí oddílu, kterého se také zúčastnil v té
době poslední ze zakládajících členů
AFK Přelouč tehdy již 88 letý Alfréd Ně-
mec. Stojí za to si připomenout z jeho
vyprávění dobu takříkajíc malin nezra-
lých. „Já sám jsem začínal se svými sou-
putníky kopanou na ulici k nemalým ná-
mitkám svých rodičů, že přijdu domů se
zlomenou nohou nebo rukou. Jiní zlo-
myslní jazykové později hlásali, že bych
mohl prosazováním tohoto sportu získá-
vat klientelu svému otci-lékaři. Moji lásku
a obdiv ke kulatému míči založila přede-
vším moje starostlivá matka sama, když
mě coby 12 letému klukovi přivezla z Pra-
hy kopací balón s nápisem DEMOTIC. Tím-
to pro mně neujasněným názvem jsem
pojmenoval můj Bukovský soubor. 

Z městských ulic jsme se po pose-
čení luk přestěhovali za Emlerův pivo-
var nebo pod park, zde bylo naše úto-
čiště, kde jsme na lavičkách vytyčovali
své plány a stavěli základy sportovní čin-
nosti v této sestavě: Toník Decker, Sváia
Liška, Áda Švorc, Jeník Vávra a já, zvaný

Fréda. Psal se rok 1909 a dlouho spolu
soupeřily jenom Přelouč a Kladruby. By-
li jsme taková malá fotbalová rodinka,
kdy ještě nebylo kolikrát plné obsazení
hráčů a kdy se hrálo jen v nejbližším oko-
lí města, kam se mohlo jen pěšky, na ko-
le nebo koňmi taženým hasičským vo-
zem. Hřiště bez vymezení hrací plochy
a bez branek, které pak zastupovalo co
bylo po ruce než došlo na tyčky a tyče,
někdy spojené nahoře tkalounem, na kte-
rý vybrala moje matka nějakou korunu
příležitostně od společnosti v Besedě.
Naše výstroj byla zpočátku civilní-tre-
nýrky, světlá košile (někdy proužkovaná)
a civilní boty. Až později jsme si pomoh-
li k dresům a kopačkám, pokud ovšem
na ně měl hráč prostředky. Byli jsme ne-
otřesitelní v porážkách a slavní při vítěz-
stvích, dobytých doma i v cizině, jakou
pro nás byla okolní místa-Bohdaneč, Čás-
lav, Kutná Hora, Heřmanův Městec, Chlu-
mec, Svítkov nebo Pardubice. Zpočátku
jsme byli deklasováni, avšak se zápaso-
vými zkušenostmi a fyzickým zráním se
zlepšovaly i výsledky. Za mého působe-
ní na obchodní akademii jsem zajišioval
2 až 3 posily zkušených fotbalistů z Chru-
dimi a Toník Decker obdobně z Kolína,
kam dojížděl do obchodní školy. Život
v AFK byl pro mne po každé stránce vý-
znamným a vytvářel můj poměr k lidem
i k věcem. Byl dobrou průpravou sportov-
ní i tvrdou školou života v prostředí, kde

se uplatňoval a prosadil každý, kdo k to-
mu měl předpoklady, kde vládl kamarád-
ský duch bez věkových a společenských
rozdílů a předsudků. Zde jsem nabyl zá-
klad, který mě později legitimoval k za-
řazení a uplatnění v užhorodském UTK,
v Táboře či žižkovské Viktorii. Nezapo-
menutelné pro mně je krátké působení
ve Slavii Praha v době studijní dovolené
na konci světové války v roce 1918. Zde
jsem hrál v záloze s kanonýrem Koškem
a dalšími slávisty a hlavně jsem poznal
taktiku skotského trenéra Johna Madde-
na. S kopanou jsem skončil v roce 1938
ve firemní jedenáctce Melantrichu. Kdy-
by to bylo lidsky možné, neváhal bych tu-
to cestu v plné šíři zopakovat. Byla plna
námahy, která člověku dává fyzicky růst
a sílit, plna zážitků, jež formují charakter,
podmiňují radostné žití a vzpomínky.“

Co si z těchto slov může odnést sou-
časná generace, především lásku ke spor-
tu, skromnost, sebeobětování, zdravou
ctižádost a především kamarádství, kte-
ré tehdy existovalo bez ohledu na spole-
čenské postavení. Ano byli to opravdoví
fotbaloví mušketýři, kteří si zaslouží i po
tolika letech naši úctu a poděkování.

V příštím čísle Vás podrobněji sezná-
míme s místy, kde se v Přelouči fotbal
hrával a jaké měl klub potíže s výstav-
bou vlastního fotbalového hřiště.

Josef Vančura
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Sto let přeloučského fotbalu - začátky

Střední odborné učiliště technické v Přelouči 
pořádá 

MATURITNÍ PLES
TŘÍD V OBORU

„Reprodukčních grafik 
pro média“,

„Tiskař na polygrafických
strojích“ a „Mechanik

elektrotechnik“,

který se koná 

dne 27. února 2009 
v Občanské záložně v Přelouči 

od 20.00 hod.

Všichni jste srdečně zváni!
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