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RADA:
Rada města Přelouče se sešla mimořádně ve čtvrtek 1. 3.

2007 od 15:00 v sále Občanské záložny těsně před zasedá-
ním zastupitelstva. Rada vzala na vědomí zápis ze schůze
komise pro rozvoj města. Bodem programu zde byla 1. pod-
etapa regenerace panelového sídliště. Komise projednala pro-
jekt Regenerace panelového sídliště a v rámci 1. podetapy
doporučila realizovat rozšíření parkovacích ploch včetně te-
rénních úprav a provést rekonstrukci nejvíce poškozených
chodníků.

ZASTUPITELSTVO:
Od 15:30 téhož dne bylo svoláno zastupitelstvo. Zastu-

pitelé jmenovali předsedy a členy osadních výborů Loheni-
ce: p. MUDr. Jiří Prokopec, Roman Salfický, Miroslav Doležal,
Vladimír Kmoníček, Libor Cápay, Rostislav Koubek a Petr Hon-
zů, Klenovka: p. ing. Libor Skala, Michal Vachek, Věra Doleč-
ková, Oldřich Úlehla, Stanislav Ziegler, Marcela Šífová a Zde-
něk Jech a Mělice: p. Jaroslav Kopecký, Lubomír Vojtíšek, Jitka
Šedivá, ing. Milan Kožený a Jaroslav Šrámek. Zazněla zde ta-
ké informativní zpráva o průběhu přípravy čerpání finančních
prostředků z fondů Evropské unie v programovacím období
2007-2013. Předpokládané vyhlášení prvních výzev je září 2007.
V tuto chvíli se tedy nedá jednoznačně určit, jaké projekty bu-
de možno z fondů EU financovat. 

RADA:
9. schůze Rady města Přelouče se uskutečnila v pondělí

19. 3. 2007. Radní vzali na vědomí katastrofální stav místních
komunikací v městské části Lohenice. Komunikace stáčející
se směrem na západ a dělící obec zhruba na polovinu je tvo-
řena převážně navátým pískem, četnými výmoly a kalužemi.
Když je komunikace suchá lze tudy osobním automobilem
projet jen s velkou opatrností a když je mokrá vozidla se zde
boří a pěšky je schůdná jen v holínkách. Další místní komu-
nikace, která vede směrem ke kravínu byla provizorně zpevně-
na ZD Živanice, ale tato silnice se na několika místech propa-
dá - což je výsledkem neprofesionálního budování kanalizace.

Dále radní vzali na vědomí informace velitele MP pana Ve-
selého o navýšení finančních prostředků, o které by se zvýšil
rozpočet MP navýšením početního stavu strážníků o 3.

Poté byl vzat na vědomí návrh na zpracování studie obchva-
tu silnice I/2 v Přelouči se záměrem zjistit, zda by bylo možné
vést obchvat jinou trasou než jižní. Tato studie by měla vyře-
šit, zda je vůbec severní varianta stavebně proveditelná včet-
ně dopadů na životní prostředí a porovnání s jižní variantou
i co se týče ekonomické náročnosti.

Rada souhlasila s nákupem dlouhodobého hmotného ma-
jetku pro potřeby Technických služeb města Přelouče. Tento
nový malotonážní užitkový nákladní automobil s třístranným
sklápěčem velice chyběl ve vozovém parku TS.
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" 7. 3. 2007 zasedala na MěÚ Bezpečnostní rada města. Bez-
pečnostní tajemník města pan O. Sibera informoval o čin-
nosti oddělení obrany a ochrany MěÚ a úkolech, které se
budou v tomto roce plnit na úseku krizového řízení. Zá-
stupci dalších složek ( Policie ČR, HZS PK, SDH, Technické
služby ) podali zprávu o připravenosti na řešení mimořád-
ných událostí. Bezpečnostní rada uložila starostce prověřit
materiální připravenost povodňové komise Přelouč a vyti-
povaných obcí správního obvodu.

" 13. 3. 2007 svolala starostka pracovní jednání, kterého se
zúčastnil p. místostarosta, vedoucí odboru stavebního, ma-
jetkového, pracovník oddělení komunikací MěÚ a zástupce
VaK Pardubice p. Koucourek. Cílem schůzky bylo stanovit
časový harmonogram a související organizační zajištění in-
vestičních prací, souvisejících s dokončením rekonstrukce
centra města (tj. ulice 28. října, Pernštýnské a Václavské
náměstí). V rámci této akce bude provedeno:
1. rekonstrukce ulice 28. října
2. výstavba kanalizace (rekonstrukce původní kamenné ka-

nalizace v ulici Arnoštova a její vyústění přes celé Pern-
štýnské náměstí před budovu Černého koně)

3. likvidace původních podzemních nádrží (u bývalé čerpa-
cí stanice na Perštýnském náměstí)

4. jednání se soukromým vlastníkem pozemku na Perštýn-

ském náměstí o úpravě či přemístění stánků do jiné lo-
kality

5. Závěrečné povrchové práce - úpravy náměstí, komunika-
cí, chodníků.

6. Jednání s přepravcem Connex o přemístění autobusových
stání z Perštýnského náměstí po dobu výstavby kanali-
zace.

Nyní podrobně k 1. etapě:
V době od 2. 4. 2007 do 15. 6. 2007 budou prováděny sta-
vební práce na komunikacích v ulicích Hradecká a 28. říj-
na v Přelouči. Z tohoto důvodu dojde k úplné uzavírce ko-
munikací v úseku od křižovatky ulice Hradecké a 28. října
(rozhraní domů čp. 278 a 36) ve směru od náměstí po

Stalo se

Rada a zastupitelstvo města Přelouče



cukrárnu čp. 156 v Hradecké ulici ( v časovém rozmezí
od 4. 5. 2007 do 15. 6. 2007). Ulice 28. října bude uzavře-
na od křižovatky ul. Hradecké po rozhraní domů čp. 1525
a čp. 146, včetně části ulice Tůmy Přeloučského od ul.
28. října po rozhraní domů čp. 251 a čp. 1530 (ulice 28. říj-
na bude uzavřena v časovém rozmezí od 2. 4. 2007 do
4. 5. 2007). Při provádění stavebních prací dojde dle mož-
nosti k zohlednění zásobování obchodů a provozoven.

Navazující uzavírky komunikací:
I. etapa - 2. 4. - 4. 5. 2007 - objízdná trasa: Masarykovo ná-

městí - Československé armády - výjezd na silnici I/2 Par-
dubická

II. etapa - 4. 5. - 15. 6. 2007 - objízdná trasa: Hradecká - 28. říj-
na - výjezd na silnici I/2 Pardubická

Žádáme zejména řidiče vozidel, aby při průjezdu centrem měs-
ta věnovali změně dopravního značení zvýšenou pozornost.
O časovém harmonogramu dalších stavebních prací vás bu-
deme včas informovat.

Děkuji za pochopení. Burešová Irena

" 16. 3. 2007 starostka zastupovala město na jednání před-
stavenstva a.s. Přístav Pardubice

" 21. 3. 2007 jednala starostka a vedoucí odboru SMI p. Myš-
ka se soukromým investorem, který má zájem o výstavbu
bytových domů v Přelouči, město jedná i o možnosti vý-
stavby parkovacího domu

" 28. 3. 2007 svolala starostka jednání Rady svazku Obcí Pře-
loučska, na programu bylo využití nově budovaného sepa-
račního dvora a příprava valné hromady SOP

" 29. 3. 2007 jednala starostka, místostarosta a vedoucí
stavebního odboru o studii zástavby rodinnými domky
v lokalitě „Na Obci“ - kde se s největší pravděpodob-
ností již v tomto roce začne se stavebními pracemi

" 29. 3. 2007 se na pozvání starostka zúčastnila výročního
setkání v Pardubicích, pořádaného Regionální rozvojovou
agenturou PK při příležitosti jejího výročí založení
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Poplatky za svoz komunálního odpadu a za psa zůstávají i v le-
tošním roce stejné.
To znamená, že poplatek za svoz komunálního odpadu činí
492 Kč/osoba. Od poplatku jsou osvobozeny děti, které se na-
rodily v tomto kalendářním roce.
Roční poplatek za psa činí:
1. za prvního psa
v rodinném domku v obvodu města 120,- Kč
v ostatních domech v obvodu města 1 000,- Kč
v místních částech města 60,- Kč
2. za druhého a každého dalšího psa
v rodinném domku v obvodu města 180,- Kč
v ostatních domech v obvodu města 1 500,- Kč
v místních částech města 90,- Kč
Pokud výše uvedená částka (stanovena vyhláškou) nebude uhra-
zena do konce června 2007, bude poplatek o 50 % vyšší.
Platit můžete v hotovosti na pokladně MěÚ v přízemí dveře
č. 3, převodem na účet 190001425561/0100 nebo poštovní
poukázkou. Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka.
Pokladní hodiny:

Po, St 8.00 - 12.00  13.00 - 16.30 hod.
Út, Čt 9.00 - 11.00  12.00 - 13.30 hod.
Pá   9.00 - 11.00  12.00 - 13.00 hod.

Dne 23. 4. 2007 proběhl již tradiční „Rybářský ples“ v sále
obce Brloh.

Tento ples pořádá kulturní komise MO ČRS Přelouč a za
jejich práci a perfektní zajištění průběhu plesu jim patří dík.
Zvláště vystoupení taneční skupiny z Lipoltic patřilo ke „zlatému
hřebu“ večera a mnozí si odnesli nezapomenutelný zážitek. 

Co však by bylo potřeba pro příště zajistit,je větší kapacita
zařízení, pro realizaci tohoto plesu. Vzhledem k vyhlášenosti
této rybářské akce nelze uspokojit všechny zájemce, a to je
myslím škoda. Proto vyzývám Ty, kteří mají nějaký nápad, jak
toto řešit, aby se obrátili na místní organizaci, třeba i prostřed-
nictvím nové adresy stránek: http://mocrs.vprelouci.cz/

Petrův zdar V.N.

POPLATKY „Rybářský ples“Blesková
zpráva:



V minulém čísle jsme vám slíbili přinést přehled druhů
a množství vámi sebraných využitelných složek komunálního
odpadu ar již formou sběrných nádob, prostřednictvím sběrných
surovin nebo formou sběru žáků v základních školách. Pro
lepší představu uvádíme tento přehled v porovnání s celko-
vým množstvím vyprodukovaného komunálního odpadu a to
v období od roku 2003: 

Pro názornost uvádíme grafické znázornění:

Další přehled se týká jednotlivých druhů sebraných využi-
telných složek komunálního odpadu:

Pro názornost uvádíme opět grafické znázornění:

A v přepočtu na 1 občana:

Graficky znázorněno:

Další tabulka představuje výši finanční odměny od spo-
lečnosti EKO-KOM, a.s.:

O tuto odměnu se každoročně snižují skutečné náklady spo-
jené s provozem systému nakládání s komunálním odpadem.
Pokles výše finanční odměny v roce 2006 oproti roku 2005 je
způsoben poklesem množství sebraných kovů a přehodnoce-
ním výpočtu odměny za tuto komoditu ze strany společnosti
EKO-KOM, a.s. Přesto tato finanční odměna a finanční prostřed-
ky vybrané formou místního poplatku za komunální odpad ne-
pokryjí veškeré náklady spojené s tímto provozem a město tak
na provoz systému nakládání s komunálním odpadem každo-
ročně přispívá.

Doufáme, že jsme výše uvedenými informacemi vzbudi-
li zájem i u občanů, kteří dosud hledí na třídění odpadů za
účelem jeho dalšího využití s nedůvěrou a že i za jejich při-
spění dojde k dalšímu zvyšování množství sebraného využi-
telného odpadu a tím i ke snižování množství odpadu ukláda-
ného na skládku bez dalšího využití. Děkujeme všem obča-
nům, kterým není lhostejné nakládání s komunálním odpadem
a kteří tak svým chováním přispívají ke zlepšení životního
prostředí.
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Kolik vyprodukujeme
komunálního odpadu? 

Svoz větví město Přelouč
Oznamujeme občanům města Přelouče, že Technické

služby města Přelouče provedou svoz větví ořezaných ze
stromů a keřů. Svoz se uskuteční

v úterý 10. dubna 2007
Větve je nutné na tento termín připravit před dům!

Svoz bioodpadu pomocí plastových nádob:
po zimní přestávce poprvé 

v 15. týdnu 2007
Upozorňujeme občany, kteří jsou zapojeni do systému

svozu bioodpadu pomocí plastových nádob, že tento svoz
bude po zimní přestávce opět pokračovat a to od 15. týd-
ne 2007 (v týdnu po Velikonocích) ve stejných svozových
dnech jako v loňském roce.



Jak jsem v minulém příspěvku na
základě četných dotazů slíbil přiblížím
podmínky přepravy dětí v autosedač-
kách a možnosti poutání dětí v různých
situacích. Dětské autosedačky jsou
od 1. 7. 2006 povinné na všech ty-
pech komunikací.

Nejprve vysvětlení kategorií vozidel:
Kategorie M 
- motorová vozidla, která mají nejméně

čtyři kola a používají se pro dopravu
osob

Kategorie vozidel M se člení na:
a) M1 - vozidla, která mají nejvýše osm

míst k přepravě osob, kromě místa
řidiče, nebo víceúčelová vozidla,

b) M2 - vozidla, která mají více než osm
míst k přepravě osob, kromě místa
řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná
hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg.

c) M3 - vozidla, která mají více než osm
míst k přepravě osob, kromě místa
řidiče, a jejichž největší přípustná
hmotnost převyšuje 5 000 kg.

Kategorie N 
- motorová vozidla, která mají nejméně

čtyři kola a používají se pro dopravu
nákladů

Kategorie vozidel N se člení na:
a) N1 - vozidlo, jehož největší přípustná

hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg,

b) N2 - vozidlo, jehož největší přípustná
hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak
nepřevyšuje 12 000 kg,

c) N3 - vozidlo, jehož největší přípustná
hmotnost převyšuje 12 000 kg.

# Ve vozidle kategorie M1, nebo ve vo-
zidle kategorií N1, N2, N3, které nejsou
vybaveny zádržným bezpečnostním
systémem, (tzn. bezpečnostní pásy), se
nesmí přepravovat dítě mladší 3 let.
Dítě menší než 150 cm se nesmí pře-
pravovat na sedadle vedle řidiče. To
znamená, že ve vozidle které není vy-
baveno bezpečnostními pásy, se smí
přepravovat pouze dítě starší 3 let
a pokud je menší než 150 cm, pak
smí být přepravováno pouze na zad-
ním sedadle. Dítě do tří let se ve vo-
zidle bez bezpečnostních pásů nesmí
přepravovat vůbec. (Dítě menší než
150 cm při nárazu buI podklouzne
pod pásy, nebo může být uškrceno.
Větším dětem do 150 cm výšky jsou
určeny tzv. podsedáky, popř. speciál-
ní zvýšená sedadla. Dítě zde může se-
dět v takové výši, aby mu bezpečnos-
tí pás přecházel přes trup těla a ra-
meno a ne přes krk.)

# Dítě, jehož tělesná hmotnost nepře-
vyšuje 36 kg a tělesná výšky nepřevy-
šuje 150 cm, se smí přepravovat pou-

ze v dětské autosedačce, která od-
povídá jeho hmotnosti a tělesným roz-
měrům. Sedačka a dítě v ní musí být
umístěno a upevněno podle podmí-
nek uvedených výrobcem v návodu
k použití.

# Na sedadle vybaveném airbagem, kte-
rý nebyl uveden mimo činnost nebo
byl uveden mimo činnost automatic-
ky, se nesmí přepravovat dítě v auto-
sedačce čelem proti směru jízdy. (Jde
o sedadlo vedle řidiče, před nímž je
čelní airbag. Hrozí, že při nárazu vo-
zidla airbag přitiskne sedačku i s dí-
tětem k opěradlu a dítě udusí.)

# Dítě, jehož tělesná hmotnost převyšu-
je 36 kg nebo tělesná hmotnost pře-
vyšuje 150 cm, se smí přepravovat,
pouze je-li za jízdy připoutáno bez-
pečnostním pásem.

# Jsou-li na zadním sedadle o.a. kate-
gorie M1 nebo n.a. kategorie N1 již
umístěny dvě dětské autosedačky a ne-
dostatek prostoru neumožňuje umístit
třetí dětskou autosedačku, smí se tře-
tí dítě starší 3 let a menší než 150 cm
na zadním sedadle přepravovat pou-
ze tehdy, je-li toto dítě za jízdy připou-
táno bezpečnostním pásem.

Zákon také pamatuje na výjimky:
# Pro početnější rodiny - v případě, že

počet přepravovaných dětí starších tří
let přesahuje počet sedadel vybave-
ných bezpečnostními pásy nebo dět-
skými autosedačkami, lze přechodně,
nejdéle do 1. 5. 2008, ve vozidlech ka-
tegorie M1 a N1 na pozemních komu-
nikacích s výjimkou dálnic a rychlost-
ních silnic přepravovat na zadním
sedadle větší počet dětí než je počet
sedadel vybavených bezpečnostními
pásy nebo dětskými autosedačkami
bez použití zádržného bezpečnostní-
ho systému.

# Přeprava dětí do škol - do 1. 5. 2008
lze přepravovat děti bez použití zá-
držných bezpečnostních systémů ve
vozidlech zabezpečujících svoz a roz-
voz dětí do mateřských a základních
škol nebo přepravu dětí na sportov-
ní, kulturní nebo společenské akce.
Podmínkou je omezení rychlosti jíz-
dy daného vozidla na max. 70 km/h.

# Přeprava dětí v obci ve vozidle „TA-
XI“ - dítě do hmotnosti 36 kg a 150 cm
výšky může být přepravováno i bez
použití dětské autosedačky, nesmí
však být přepravováno na sedadle
vedle řidiče a musí být připoutáno
bezpečnostním pásem.

6 Přeloučský ROŠT

! Aktuální informace 

Na ÚP v Přelouči bylo k 28. 2. 2007 evidováno celkem 980 uchazečů o zaměstná-
ní. Celková míra nezaměstnanosti v měsíci únoru tedy činila v této oblasti 6,73 %.
K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např. Holo-
tín (50 %), Tetov (23,33 %), Vápno (19,3 %), Zdechovice (14,75 %), Morašice (13,73 %),
Sovolusky (13,43 %), Litošice (12,5 %), Turkovice 11,9 %), Hlavečník (11,82 %), Jedou-
sov (11,54 %), Pravy (10,81 %), Strašov (10 %). V Přelouči dosahovala míra nezaměst-
nanosti 5,79 %.

V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti 5,03 % s celkovým poč-
tem 4642 evidovaných uchazečů. Pro srovnání regiony: Pardubicko 4,82 %, Holicko
5,12 % a Přeloučsko 6,76 %.

Úřad práce Pardubice evidoval v okrese k 28. 2. 2007 celkem 3113 volných pracov-
ních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 1,5 ucha-
zečů. Na Přeloučsku bylo k 28. 2. 2007 hlášeno na ÚP celkem 160 volných pracov-
ních míst. Na 1 volné pracovní místo připadlo celkem 6,1 uchazečů.

Michaela Hývlová
vedoucí pobočky

Trh práce
na Přeloučsku

Městská policie informuje



Další výjimky se týkají přepravy dětí, je-
jichž zdravotní stav neumožňuje použít
autosedačku nebo bezpečnostní pás,
dále přepravy dětí ve vozidlech bezp.
sborů, obecní policie, hasičů, záchran-
né služby.

Důvody pro používání autosedaček
# při prudkém brzdění či nárazu je kaž-

dá osoba ve vozidle vržena obrov-
skou silou vpřed

# například u desetikilového dítěte při
nárazu v rychlosti 50 km/h je tato sí-
la velká, jakoby dítě vážilo 300 kg!
(vždy 30 krát více)

# náraz při rychlosti 50 km/h bez dět-
ské sedačky odpovídá pádu z výšky
10 m (3. poschodí budovy)? je to stej-
ný hazard, jako ho nechat na para-
petu otevřeného okna ve třetím patře

# nutno poutat dítě i při jízdě v obci
(cesta do školy, na nákup, do kina, …)

# náraz v rychlosti 15 km/h bez dětské
sedačky může být pro dítě již smr-
telný

# nejvíce dětí při nehodách umírá v au-
tě (nikoliv jako chodci či cyklisté)

# v roce 2004 - 15 mrtvých dětí v autě,
9 chodců, 0 cyklistů

# nezajištěné děti v autě umírají při ne-
hodě 7x častěji než děti zabezpeče-
né v autosedačce

Omyly...
# připoutáte malé dítě (menší 150 cm)

standardním bezpečnostním pásem
- pás jde přes krk - dítě se při nára-
zu uškrtí!

# držíte dítě v náruči v autě - při nára-
zu ho nikdy neudržíte (i při nízké
rychlosti 50 km/h a při váze dítěte
10 kg by maminka musela být schop-
na udržet 300 kg), naopak ho rozmač-
káte tíhou svého těla

# pokud připoutáte sebe a dítě jedním
bezpečnostním pásem - při nárazu dí-
tě rozdrtíte svoji tíhou!!!!

PAMATUJTE, že havárii často zabránit
nemůžete, smrti Vašeho dítěte však
ANO!!!

A nyní již k událostem od 17. 2. do
24. 3. 2007

$ 17. 2. ve 22.20 hodin hlídka řeší vy-
hrocené rodinné spory, kde hlavní ro-
li sehrál opět alkohol. Po zklidnění
aktérů a ošetření, se věc bude řešit
jako návrhový přestupek.

$ 19. 2. jako v několika předcházejících
dnech řeší pořádek na komunikacích

města (znečištěné vozovky). Zde upo-
zorňujeme všechny dopravce, že v pří-
padě opakování znečištění vozovky
hradí vysoké blokové pokuty!

$ 20. 2. v 22.00 je kamerou spatřena
parta mladíků u prodejny PLUS - ná-
kupní košíky, která zde tropí výtržnos-
ti. Hlídkou byli zkontrolováni včas, ne-
stihli způsobit žádnou škodu.

$ 21. 2. v 23.40 hlídka odchytává dvo-
jici psů, která hlídá objekt stavebnin.
Psi ale prostor opustili a svoji „hlídko-
vou“ činnost prováděli ve firmě Kiekert. 

$ 23. 2. v 12.40 je na tísňovou linku
oznámeno, že nám „dobře známý“

muž ohrožuje malé děti vidlemi, ho-
ní je a vyhrožuje jim propíchnutím.
Hlídka muže na místě zklidnila, vidle
mu odebrala. Naštěstí se nikomu nic
nestalo a věc je i nadále v šetření.

$ 24. 2. v 23.02 je kamerovým systém
spatřena parta hrající fotbal starým
videem. Kromě vykázání z místa si po
sobě vše museli řádně uklidit a čeká
je předvolání k dořešení přestupku.

$ 26. 2. v 18.25 a v průběhu měsíce té-
měř 10 podobných událostí - zjištěno
otevřené vozidlo na parkovišti, nebo
otevřené garáže s nezajištěnými vo-
zidly. Buwte na svůj majetek opatr-
nější!!!

$ 27. 2 a 28. 2. se to zloději v marke-
tech jen hemžilo. Po zajištění a ná-
sledné „lustraci“ jsou pachatelé buw
řešeni blokovou pokutou nebo pře-
dáni přestupkové komisi.

$ 1. 3. v 10.50 jsme pozornými občany
upozorněni na pohyb dvou podezře-
lých osob u jedné z restaurací. Hlídka
na místě zajistila dva muže, oba s bo-
hatou kriminální minulostí. Z místa
byli vykázáni a informace byly jako
poznatek předány kriminální policii.

$ 1. 3. v 18.15 vyjíždí hlídka ke kurióz-
ní krádeži. V jedné z organizací došlo
k vykradení společné ledničky. Pa-
chatel byl podle popisu přibližně za
deset minut zadržen. Protože se jed-
nalo o osobu „čerstvě“ propuštěnou
z výkonu trestu, prověřovalo se, zda
nebyly odcizeny ještě další věci. Pří-
pad převzala policie státní.

$ 4. 3. v 03.50 je na tísňovou linku při-
jato oznámení od muže, který zahlédl
z okna, jak mu nějaká osoba poni-
čila auto a poté utekla. Po příjezdu na
místo bylo zjištěno poškození osob-
ního vozidla renault. Mělo zničenou
přední kapotu a rozbité přední sklo.
Oznamovatel uvedl, že viděl z okna
svého přízemního bytu osobu, která
stojí na přední kapotě jeho osobní-
ho automobilu a tuto ničí. Poté utekla
brankou podél jeho bytu.. Dále udal
hlídce popis uvedené osoby. Přibližně
100 m od místa byl spatřen mladík
uvedeného popisu. Podezřelý se ne-
zmohl téměř na žádný odpor, hlíd-
kou byl zadržen a ihned u něho byla
provedena bezpečnostní prohlídka,
při které byl nalezen tzv. BOXER, prý
na obranu... V jeho dalším jednání mu
bylo zabráněno a z důvodu podna-
pilosti byl eskortován na protialkoho-
lickou záchytnou stanici. Z důvodu
výše škody a podezření ze spáchání
trestného činu byla na místo přivolá-
na policie státní. Protože se ten ve-
čer stal ještě jeden podobný případ,
bude mít mladík po vystřízlivění urči-
tě co vysvětlovat.

$ 8. 3. v 17.15 - odchyt toulavého psa.
Jen pro vaši představu, od začátku ro-
ku evidujeme téměř 40 takovýchto
událostí. Za umístění jednoho psa do
útulku platíme 1750,- Kč! Zvažte tedy
i vy, zda si psího miláčka pořídit, aby
za dva měsíce nebyl přivázán k do-
pravní značce...

$ 9. 3. v 17.36 hlídka vykazuje z ho-
kejbalového hřiště partičku mladíků,
která místo po hřišti běhala po stří-
dačkách.

$ 12.3. v 01.30 je kamerou spatřena sil-
ně podnapilá osoba, která zkrášluje
naše podloubí. Hlídka po příjezdu na
místě nalézá muže, který si zde již stihl
„ustlat“, byl probuzen a poslán domů.

$ 16. 3. v 04.25 je hlídkou spatřeno po-
dezřelé osobní vozidlo, které projíždí
jižní město. Řidič byl po krátkém pro-
následování zastaven. Dalším šetře-
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ním se neprokázalo, že by se v okolí
dopustil trestné činnosti. Ukázalo se
ale, že nevlastní řidičský průkaz, čímž
skutkovou podstatu trestného činu
naplnil. 

$ 18. -23.3. byly z prostoru parkovišr vy-
kázány party slovenských Rómů, kteří
zde doslova otravují občany nabíze-
ním pochybného zboží. Po příslušných
kontrolách jsou vždy z místa vyká-
záni. Není tajemstvím, že část party
zboží nabízí a další se své „práci“ vě-
nuje uvnitř obchodů. Pro jistotu nás
proto vždy kontaktujte. Po zjištění to-
tožnosti vždy místo okamžitě opustí.
Předchází se tím možným krádežím.

$ 20. 3. v 12.30 hlídka vyjíždí ke rvačce
v jednom z barů. Aktéři jsou zklidně-
ni a vykázáni. 

$ 21. 3. v 16.40 hlídka společně s rych-
lou záchrannou službou pomáhá těž-
ce zraněné paní, která se pádem ude-
řila hlavou o umyvadlo. Byla jí po-
skytnuta první pomoc a po naložení
byla převezena do nemocnice.

$ 23. 3. v nočních hodinách hlídka asis-
tuje a řídí provoz u dvou dopravních

nehod. U té první silně opilý řidič po-
razil semafor na světelné křižovatce
a vyřadil ji tak na 14 dní z provozu.
Nehoda se obešla bez zranění tře-
tích (nezúčastněných) osob.

$ 24.3. 23.30 na linku 156 přijato ozná-
mení, že v jedné z ulic poblíž Masa-
rykova náměstím si parta mladíků
zkracuje cestu místo po chodníku přes
střechy zaparkovaných vozidel. Hlíd-
ka partu šesti osob dostihla přibližně
500 metrů od místa spáchání a celou
skupinu zadržuje. Po krátké chvíli se
také jeden z podezřelých k celému
jednání plně doznává. 

$ 25. 3. v 00.45 hlídka vyjíždí do ulice
Obránců míru, kde je svědky zajiš-
těn jeden z pachatelů, který ukopá-
val zrcátka zaparkovaných vozidel.
Po krátkém šetření hlídka zjišruje
i druhého pachatele a vyzvedává si
ho v místě jeho bydliště, kam stačil
utéct a dokonce se převléct do pyža-
ma. U pachatele zadrženého na mís-
tě je provedena orientační dechová
zkouška, která prokázala 2,2 promi-
le alkoholu v krvi ! Ten putuje na zá-
chytnou stanici, druhý z pachatelů je

předveden na služebnu MP. Dalším
překvapením pro hlídku je věk jed-
noho pachatele - 16 let. U něho hla-
dina alkoholu v krvi prokázala „jen“
1,33 promile! Nejen z důvodu výše
škody, ale především proto, že se v po-
slední době staly obdobné případy,
do šetření se zapojuje rovněž policie
státní. Je provedena důkladná pro-
hlídka všech zaparkovaných vozidel
v okolí, při které je zjištěno téměř 10
poškozených automobilů. Nyní se bu-
de prověřovat, zda se zajištění pacha-
telé nedopouštěli podobných „excesů“
i v minulosti. 

Touto cestou také děkujeme pozorným
občanům, kteří nejsou ke svému oko-
lí lhostejní a přispěli k zadržení hned
osmi podezřelých osob.

Toto je přehled zajímavějších událostí
z naší práce za uvedené období.

Ještě připomínám naše telefonní čís-
la: tísňová linka 156, tel.: 466 959 660,
fax: 466 094 104, mobil: 736 641 952,
e-mail: mp@mestoprelouc.cz

Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč

8 Přeloučský ROŠT

! Napsali nám 

Pojekte s námi na výlet !
Srdečně zveme všechny seniory na

první jarní výlet v pátek 20. 4. 2007. 

Program výletu:
% odjezd v 10 hodin z parkoviště od ho-

telu Sport
% exkurze v závodě na výrobu automo-

bilů TPCA Kolín, 10.45 - 12.15 hodin
% návštěva města Kolín, individuální pro-

hlídka, 12.30 -14.20 hodin
% hromadná prohlídka chrámu sv. Bar-

toloměje s výkladem 14.30 - 15.00 hodin

Pojedeme malým autobusem, který
nám laskavě zapůjčí Autoškola Peml
Přelouč.

Příspěvek na jednoho účastníka bu-
de 100,- Kč, splatný hotově v den výletu.
Neváhejte s přihlášením, kapacita auto-
busu je 19 cestujících. 

Veškeré informace a přihlášky smě-
řujete na tel. č. 731 402 374. 

Těšíme se na Vás !

Hledáme lidi dobré vůle
Opět hledáme všechny lidi dobré vů-

le, kteří jsou ochotni věnovat část svého
volného času na pomoc druhým. Nalé-
havě hledáme další dobrovolníky k ná-
vštěvám seniorů v Domově u fontány
v Přelouči (Domov důchodců). Dobrovol-
níci si zde s klienty povídají, zpívají... Mů-
žete uplatnit svoje výtvarné dovednosti,
čtenářské znalosti apod. Těm kteří ra-
ději pracují s dětmi, nabízíme uplatnění
v nízkoprahovém centru Jakub klub. Na-
bídněte dětem smysluplné aktivity pro
využití volného času.

Časové možnosti pro dobrovolnickou
práci si určíte sami, všechny informace
Vám rádi a ochotně sdělíme na tel. čís-
lo 731 402 374, Rita Hudcová.

Srdečně zveme zájemce o dobrovol-
nickou práci na nezávazné informační
setkání dne 11. 4. 2007 v čase od 15 do
17 hod., do sídla charity, na faru za kos-
telem sv. Jakuba.

Udělejte něco pro svoje zdraví
Seniorům a zdravotně postiženým

nabízíme odvoz do Koré solné jeskyně
v Lázních Bohdanči.

Jedná se o originální, účinnou a čis-
tě přírodní metodu zvanou haloterapie,
která má svůj původ ve starém Řecku.
Halos znamená v řečtině sůl a metodu
inhalace soli rozptýlené ve vzduchu vy-
užívali úspěšně již starořečtí lékaři. V Ko-
ré solné jeskyni panuje unikátní a nena-
podobitelné klima vytvořené působením
velkého množství soli, z kterého je jes-
kyně postavena. Vzduch je nasycen slou-
čeninami jódu, vápníku, hořčíku, sodí-
ku, brómu, selenu a dalšími stopovými
prvky, které tvoří důležitou složku pro
správnou činnost lidského organizmu.
Jedna procedura v Koré solné jeskyni,
trvající 45 minut, se vyrovná 2 až 3
dnům u moře. Během procedury odpočí-
váte v pohodlném lehátku a oddáváte
se působení „mořského klimatu“ a svě-

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
sídlo: Masarykovo náměstí 48, Přelouč, tel. + záznamník 466 958 107�������



telné terapie. Za zvuku příjemné hudby
u Vás dojde k úplnému uvolnění těla
a báječně si odpočinete.

Jednotlivé procedury si domluvíte in-
dividuálně dle vašich možností. Za od-
voz tam i zpět, včetně čekací doby pe-
čovatelky zaplatíte 55,- Kč.

V rámci poskytování sociálně aktivi-
začních služeb Vám dále nabízíme pra-
videlný odvoz na individuální plavání
do lázeňského bazénu s frekvencí ná-
vštěv jednou týdně v úterý, odjezd vždy
v 17 hodin, nebo jednou za 14 dnů ve
čtvrtek, odjezd též v 17 hodin. Za dopra-

vu tam i zpět, včetně čekací doby pečo-
vatelky zaplatíte 95,- Kč. 

Veškeré informace Vám rádi poskyt-
neme na tel. č. 731 402 374. Těšíme se
na nové klienty a společně strávené pří-
jemné chvíle.               

Rita Hudcová
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JAKUB KLUB POŘÁDÁ
VELIKONOČNÍ VÝSTAVU - V době

od 2. 4. do 5. 4. v časech 9:00 - 11:00
a 14:00 - 17:00, proběhne v přeloučské
Orlovně výstava velikonočních výrobků
a dekorací.

Dne 12. DUBNA od 16:00 proběhne
v pořadí již čtvrtá oslava Mezinárodní-
ho dne Romů, při které se seznámíte
s romskou kulturou, písněmi a tancem.
Vystoupí hudební a taneční skupiny
z Pardubic. Je připraven bohatý program
a proto neváhejte a navštivte nás.

13. DUBNA od 15:30 oslavíme velko-
lepou diskotékou v Orlovně již 5. výro-
čí založení JAKUB KLUBU.

5. Historický tábor - v době od
1. července do 14. července 2007
jsme připravili pro děti ve věku 6 - 15 let
letní historický tábor. Nyní budeme pro-
zkoumávat rodiště K. H. Borovského a bi-
tevní pole, kde padl Jan Žižka a to v ma-
lebném prostředí nedaleko rybníka Velké
Dářko. Ubytování ve zděném objektu
v Havlíčkově Borové. Cena tábora 1800 Kč.
Přihlášky a podrobnější informace jsou
pro vás připraveny v Jakub klubu. 

Těšíme se na nové přátele a kama-
rády.             Pracovníci Jakub klubu

JAKUB KLUB SLAVÍ
SVÉ PÁTÉ VÝROČÍ

Přijkte 13. 4. od 15:30 do Orlovny
v Přelouči, kde proběhne naše oslava.

Dne 13. 4. oslavujeme krásné pětile-
té výročí nízkoprahového charitního cen-
tra pro děti Jakub klubu. Tento klub již
od svého založení 8. 4. 2002 přináší ra-
dost všem dětem z Přelouče a blízkého
okolí. Obětavý tým pracovníků klubu vždy
svědomitě a s nadšením připravoval a při-
pravuje akce pro přeloučskou mládež, kte-
ré rozvíjejí schopnosti a dovednosti dětí
z klubu. Pojwme si nyní v krátkosti připo-
menout nejvýznamnější události, které
jsme během pěti let dokázali zrealizovat.

V roce 2002 se město Přelouč sezná-
milo s masopustním průvodem v podání
Jakub klubu, kde nechyběl kočár s ne-

věstami, principál, šašek, laufři a nej-
různější masopustní masky, které měly
připravené básničky na rozveselení ko-
lemjdoucích. Pamětníci si jistě rádi vzpo-
menou i na první letní kočovný tábor,
se kterým se putovalo po okolí přeloučska
a hrálo se divadelní představení o Šípko-
vé Růžence. Tímto rokem jsme se začali
účastnit Vánoční akademie, kde jsme se
poprvé představili s hudebním vystoupe-
ním „Sestra v akci“. V přeloučském koste-
le se hrálo divadelní představení Miriam. 

Rok 2003 odstartoval tříkrálovou
sbírkou za pomoci dětí z klubu, která
se opakuje každým rokem a zopakova-
li jsme masopustní rej masek. Tento rok
se nám podařilo uspořádat dva letní tá-
bory. První u Vysokého Mýta a druhý,
historický tábor v Potštejně. Na vánoč-
ní akademii jsme si tentokrát připravili
muzikál Kleopatra.

Od roku 2004 jsme začali slavit i me-
zinárodní den Romů. S pardubickým klu-
bem Hurá kamarád proběhlo několik
sportovních utkání ve florbale a fotbale,
které naše děti s přehledem vyhrály. Zú-
častnili jsme se natáčení televize Nova
„Natoč to, staň se hvězdou“, kde jsme
s muzikálovým vystoupením Kleopatra
obsadili krásné druhé místo ze 3000 pří-
spěvků. Druhý historický tábor byl tento-
krát v malebném prostředí Českého ráje
v rekreačním středisku Nebákov. Spo-
lečně s Mikulášskou nadílkou proběhlo
i divadelní představení Mikuláš a na Vá-
noce divadelní představení Emauzy.

V roce 2005 jsme poprvé uspořáda-
li zimní akci Apalucha, při které jsme si
užili zimních radovánek. Podařilo se nám

připravit velkolepý Romský den, jehož
návštěvnost předčila naše očekávání. Při-
pravili jsme dětský den plný soutěží za-
vršený opékáním buřtů na Orelské za-
hradě. V pořadí již třetí historický tábor
jsme na přání dětí zopakovali v Pot-
štejně, kde proběhl westernový den rá-
dia OK a na hradě Potštejn celodenní
historické divadelní představení plné sou-
těží pro děti.

Rok 2006 začal každoroční tříkrálo-
vou sbírkou, po které následovala zim-
ní akce Apalucha ve Vápenném Podo-
le a ve Chvaleticích. Zúčastnili jsme se
Masopustu ve Volči, kde nás jistě nešlo
přehlédnout, a proto jsme ho zopakova-
li i na faře v Přelouči. Stejně, jako v mi-
nulém roce jsme slavili úspěch Romským
dnem a připravili pro děti čtvrtý histo-
rický tábor v Běstvině, na úpatí Želez-
ných hor. Tentokrát jsme poprvé vzali
s sebou i kola, což se ukázalo, jako veli-
ce dobrý nápad. Při Mikulášské besídce
bylo opět předvedeno divadelní předsta-
vení a to Andělíček Stříbrovlásek, které
bylo opět odměněno velkým potleskem. 

Letošní rok 2007 začal tříkrálovou
sbírkou a masopustem ve Volči, kde jsme
ztvárnili celého Mrazíka. 

Toto je jen malý výčet našich úspě-
chů a činností, proto vás všechny chce-
me srdečně pozvat 13. 4. od 15:30 do
Jakub klubu v Orlovně, kde společně
s námi budete moci oslavit naše páté vý-
ročí. Seznámíme vás s naší činností, bu-
dete si moci prohlédnout fotografie a po-
bavit se na velkolepé diskotéce s malým
občerstvením, proto neváhejte a přijwte. 

Radoslav Housa



Hodina se skauty
„Zelení mužíčci, co běhají po lese?“ „Ti, co zapalují ohýnky!“

„Ti s těma šátkama!“ „Greenpeace?“ Kdo jsou skauti? Jsou ty-
to úvahy mylné, nebo ne? Skauti by řekli „samozřejmě ano“,
veřejnost nikoliv.

Já jako člověk, který je v této organizaci deset let, můžu
říct, že jsem už běhal po lese, zapaloval oheň, měl na sobě
šátek a dokonce jsem i čistil přírodu od odpadků. Nicméně
musím uznat, že za těch deset let jsem dělal i jiné věci. Hrál

velké množství sportovních, intelektuálních, sociálních, kre-
ativních her. Zúčastnil se mnoha výletů, vandrů a několika
expedic do vzdálených zemí. Mám obrovské množství kama-
rádů a ideální možnost seberealizace. Jednoduše řečeno, mám
velice aktivní a bohatý život. Nechodím do organizace plné
podivných stvoření, ale do organizace plné normálních aktiv-
ních lidí.

Přiblížit naši činnost dětem ze školních družin, pobavit je
a zpestřit jim hodinu sportovních činností bylo naším primár-
ním cílem.

20. února tohoto roku naběhla skupina dětí z družin ze „sta-
ré školy“ do místní tělocvičny, kde na ně už netrpělivě čekali
zástupci skautských vedoucích. Všichni byli na místě, show
mohla začít. Na děti čekal po dobu 60 minut nabitý program.
Aktivita střídala aktivitu a děti mohly (alespoň částečně) na-
hlédnout do tajů skautské činnosti. Během dané hodiny si
zahrály sportovní, kreativní, bojové a pozorovací hry. Zhlédly
dataprojekci z naší činnosti, společně jsme se vyfotili, dostaly
sladké odměny a na závěr jsme je pozvali na náš letní tábor,
který je letos nově otevřen i pro nováčky, kteří k nám chodí
minimálně dva měsíce.

Podle reakcí dětí a paní družinářky se akce vyvedla a všich-
ni se těší na další spolupráci.

Reakce nově příchozích:
Martin, Lukáš a Radim: 
- Do skautu přišli, protože se jim líbily hry ve škole. 
- Na skautu se jim líbí, a to kvůli hrám a novým kamarádům.

Chtěli by jet na tábor.

Termíny schůzek
Světlušky a skautky holky 7-13 let úterý 16:00-18:00
Vlčata kluci 6-10 let čtvrtek 16:00-18:00
Skauti kluci 11-13 let středa 16:00-18:00
Choltice smíšený oddíl 7-14 let středa 16:00-17:00

Kontakty na vedoucí
Světlušky a skautky Věra Andrlová - Tříska 777 824 147
Vlčata Klára Klapková - Kapka 737 430 306
Skauti Lukáš Spurný - Lucky 728 551 145
Choltice Lenka Nevolová - Čert 776 259 070

Webové stránky
Pro bližší informace www.junakprelouc.cz 

<http://www.junakprelouc.cz>

Závody na Žumberku (23. 3. - 25. 3.)
Březnový víkend měly děti z našeho střediska možnost strá-

vit na malebné základně nedaleko Žumberku, kde na ně če-
kal zajímavý program. Hry v přírodě a především celostředis-
kové závody, kdy byly děti rozděleny do dvou kategorií: mladší
(6 - 9 let) a starší (10 - 11let). Soutěžící své síly změřili napří-
klad v těchto disciplínách: První pomoc, Příroda, Orientace, Do-
pravní značky, Paměr, Zručnost, Vyhledávání informací a Ko-
munikace. 

V mladší kategorii první místo obsadila dvoučlenná skupi-
na Láwa Rössler a Ondra Pavlíček.

Vítězem věkové kategorie (10-11 let) se stal Ondřej Plíva
- Modrásek.

Gratulujeme.
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16. 2. 2007 
Zakladatel skautingu slaví 150. výročí

Od narození světového zakladatele skautského hnutí, kte-
ré má dnes okolo 40 milionů členů ve více než 200 zemích svě-
ta, uplyne právě 22. února 150 let.

Powell se narodil v Londýně v rodině profesora Oxfordské
univerzity. Na základě svých zkušeností z působení v armá-
dě začal psát příručku pro mladé chlapce „Scouting for boys“.
S její pomocí a úplně spontánně začali chlapci po celé zemi
zakládat skautské oddíly. Velice rychle se jeho myšlenky roz-
šířily do celého světa - za tři roky vznikl skauting i u nás. 

22. únor se tak stal velkým skautským svátkem. Nejen,
že je datem narození prvního skauta na světě, ve stejný den,
i když o 32 let později, se narodila pozdější světová náčelnice
skautek, Powellova žena Olave. Den přemýšlení, jak byl skaut-
ský svátek nazván, se slaví na celém světě - a v každé zemi
trochu jinak. Letošní výročí je o to významnější, že slaví naro-
zeniny také skauting jako takový. Baden-Powell totiž založil

hnutí právě před sto lety. Výročí oslaví společně skautky a skau-
ti v Anglii na jamboree, setkání, kterého se pravidelně účast-
ní výpravy z téměř všech zemí světa. Z České republiky se na
letošní jamboree chystá 250 členná výprava. 

5. 1. 2007
Celosvětové skautské hnutí slaví sto let

Skauting je na světě už téměř 100 let - v srpnu 2007 slaví
sté výročí svého vzniku. Za tu dobu prošlo skautskými oddíly
na půl miliardy lidí.

V současné době má světové skautské hnutí víc než 40 mi-
lionů členů v pěti světadílech. Jen v pěti státech světa skauting
neexistuje. Zbylé skoro dvě stovky zemí se příští rok zapojí do
velkolepé narozeninové party - do oslavy Století skautingu.
Mezi nimi i Česká republika - tedy 46 tisíc dnešních skau-
tů a odhadem půl milionu českých občanů, kteří byli skauty
v minulosti, v mládí.
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Reprezentační ples školy
V pátek 9. března se v prostorách Záložny konal historicky

první reprezenteční ples základní umělecké školy. Do jeho pří-
pravy se s elánem zapojila naprostá většina pedagogického
sboru, a - co je skvělé - i velký počet žáků všech oborů školy.
A právě proto byl program plesu kromě slavnostního představe-
ní a vyřazení absolventů doslova „prošpikován“ řadou tanečních
a hudebních vstupů. Žáci tanečního oboru vystoupili s předtan-
čením klasickým a moderním, učitelé předvedli - pod nesmlou-
vavým dohledem a s řadou peprných komentářů tanečníků Jit-
ky Vítkové a Petra Borii - country tanec. 

Asi největší potlesk (a zcela po zásluze) sklidil taneční or-
chestr ZUŠ, který pedagogicky vedou Miroslav Nedbal a Pavel
Pokorný. Tito mladí muzikanti si svým spontánním projevem
nezískali pouze obdiv posluchačů, ale i uznání svých „starších
kolegů“ z hudební skupiny MgA. P. Plašila, kteří se po celý ve-
čer starali o dokonalou hudební složku plesu.

Na závěr si jen zbývá přát, že se náš první školní ples všem
přítomným líbil a že tento večer bude znamenat začátek nové
tradice v životě školy i města. Děkuji všem pedagogům a žá-

kům za jejich skvělou práci a samozřejmě děkuji všem spon-
zorům, bez jejichž podpory by ples nemohl proběhnout.

Jana Bednářová, ředitelka školy

Soutěže ZUŠ
Krajské kolo soutěže základních uměleckých škol v oboru

komorní hra se konalo v úterý 13. 3. v budově ZUŠ Vysoké
Mýto. Úroveň všech účastníků byla vysoká, výkony některých
souborů dosahovaly téměř profesionální úrovně. 

Za naši školu se tohoto klání zúčastnily tři soubory a v na-
pjaté atmosféře soutěže se skutečně neztratily. Komorní trio
(Dita Fejlová, Marie Ptáková, Jana Rychtaříková) a žesrový sou-
bor (Karolína Kohoutová, Tomáš Knický, Tomáš Mach, Jan Ta-
lácko) shodně získaly druhá místa. Komorní trio (Marie Ptá-
ková, Alžběta Šmahová, Matěj Hývl) ve své kategorii zvítězilo
a postupuje do ústředního kola.

Všem žákům a jejich pedagogům Mgr.Janu Mildemu a Da-
vidu Štruplovi děkujeme za pečlivou práci, gratulujeme k úspě-
chu a přejeme mnoho sil do další práce.

Jana Bednářová, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘELOUČ 



Naše dechová hudba
vítězem krajského kola

V sobotu 24. 3. 2007 se v Domě kultury ve Chvaleticích
konalo krajské kolo soutěže ZUŠ v oboru dechové orchestry.
Soutěž byla organizačně velmi náročná a rozhodování poroty
dlouhé a složité, protože každý orchestr předvedl ukázky roz-
dílných žánrů. 

Dechový orchestr naší základní umělecké školy, znovu-
obrozený pod vedením velmi talentovaného mladého diri-
genta Michala Chmelaře a v dokonalém oblečení od paní
Hany Schovancové zahrál skvěle a získal 1. cenu. Společ-
ně s orchestry ze ZUŠ Chrast a ZUŠ Chrudim, které jako tra-
dičně potvrdily svou vysokou kvalitu, tak naše dechovka po-
stupuje do celostátního kola, které se koná v ZUŠ Litvínov.

Všem, kteří se podíleli na tomto úžasném úspěchu, dě-
kujeme, a dechovce přejeme mnoho štěstí a pevných ner-
vů do vrcholného souboje.

vedení ZUŠ 

Chodí Ježek okolo
Na počest zcela nekulatého 101. výročí narození génia

moderní české hudby Jaroslava Ježka uspořádala naše škola
ve středu 14. 3. slavnostní koncert Chodí Ježek okolo.

Bohužel, na poslední chvíli musel z velmi vážných důvodů
odvolat svou účast hlavní host večera, ing. arch. Milan Krejčík,
bývalý člen divadla Semafor. I přes tuto nepříjemnost se tento
večer velmi vydařil. První polovina, věnovaná výhradně dílu
J. Ježka, byla zcela pod taktovkou Pavla Čapka. Dramaturgie
byla propracována do posledního detailu a vyváženým střídá-
ním vtipných a dojemných momentů udržovala posluchače
v neustálé pozornosti. Tuto část slovem velmi mile provázel dal-
ší významný host večera PhDr.Bohuslav Vítek, dramaturg Čes-
kého rozhlasu Praha. 

V druhé části koncertu zazněly v podání žáků školy sklad-
by dalších představitelů hudební moderny a v závěru vystou-
pil se svými podmanivými klavírními skladbami poslední host
večera Martin Brunner, student Ježkovy konzervatoře v Praze.

Po skončení programu následovala výstava prací žáků a uči-
telů výtvarného oboru školy, vystoupení tanečního orchestru
školy a představení projektů úprav školy, jejichž autorem je
ing.arch.Milan Krejčík. 

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto večera, za
vytvoření neopakovatelné atmosféry, jakou si vzpomínka na to-
hoto velikána české hudby skutečně zaslouží.

Petra Lojínová, zástupce ředitele školy

Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice
Vás zve na

velkopáteční a velikonoční kantátu?

DÍK ZA GOLGOTU
On je skutečně vzkříšený

text: Johanes Jourdan
hudba: Klaus Heizmann

Účinkují: KOMORNÍ SBOR MEZZOFORTE
Jana Bednářová - soprán
Lenka Nimrichtrová - alt
Jakub Szturc - baryton
Michaela Szturcová - vypravěč

Pátek 13. dubna 2007, v 18 hodin
Hudební sál ZUŠ Přelouč

Všichni jsou srdečně zváni
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Košíková
V úterý 20. března jsme se zúčastnili nově vyhlášeného tur-

naje „Nestlé“ v košíkové mladších žáků. Naši žáci přesto, že
byli opravdu mladí (i 4. a 5. třídy), obsadili 2. místo za ZŠ Stu-
dánka Pardubice, kde hrají žáci, kteří trénují za BK Pardubice.

Za vzornou reprezentaci zaslouží pochvalu J. Dašek, F. Da-
šek, T. Hledík, M. Vosáhlo, T. Jelínek, J. Maček, M. Pitřík, L. Machek.

Mgr. V. Tomanová

„Právo pro každý den“
- okrskové kolo této soutěže v právním povědomí žáků pro-
běhlo 22. února v Občanské záložně v Přelouči. 

Za naši školu se ho zúčastnilo čtyřčlenné družstvo ve slo-
žení K. Kočí, M. Vahovská, A. Kulakovská a M. Moravcová (všich-
ni z 8.C). V náročném klání se jim podařilo vybojovat bronzo-
vé 3. místo.

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme
hodně úspěchů do dalšího soutěžení!

Mgr. V. Jelínková

Recitační soutěž
proběhla i v letošním školním roce. Vítězní recitátoři školních
kol nás reprezentovali v okresním kole recitační soutěže, které
se konalo 8. a 9. března v Pardubicích.

Ve II. kategorii soutěžili žáci 4. a 5. tříd P. Matoušková, J. Fun-
da a L. Roušar, kteří velmi dobře obstáli v konkurenci mnoha
účastníků.

Velkého úspěchu dosáhla ve své I. kategorii D. Mňuková za
3.B, která po vítězství ve školním kole zvítězila i v kole okres-
ním a postupuje do krajského kola.

Z II. stupně se okresního kola zúčastnila A. Kulakovská z 8.C
(IV. kategorie, žáci 8. a 9. tříd a víceletých gymnázií). Vybojo-
vala vynikající 1. místo a postupuje do kola krajského.

Všem účastníkům patří uznání za přípravu a výkon. Vítězům
blahopřejeme a přejeme úspěch v krajském kole.

Mgr. V. Jelínková, Mgr. V. Tužilová

Matematická soutěž
ve čtyřech věkových kategoriích proběhla v březnu také na
naší škole. 

V kategorii žáků 2. a 3. tříd - Cvrček se umístil na 1. místě
V. Luňák, na 2. místě K. Salačová a na 3. místě M. Čálková.

Své vítěze zná i Klokánek, kategorie žáků 4. a 5. tříd:
1. místo - T. Luňáková, 2. místo - K. Železná, 3. místo - J. Neu-
bauerová.

Vítěze má i - Benjamín. Umístění: 1. místo Plecháčková B.,
7.A, 2. místo - Urbanová N. 7.C, 3. místo - Hrubešová L. 7.A. 

Kategorie nejstarších - Kadet (8. a 9. třídy) také vyhlásila své
vítěze: 1. místo - M. Malina, 2. místo - A. Jarolímová a 3. místo
- V. Kopáč.

Mgr. H. Fišerová
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Základní škola
Smetanova ul.
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Ve dnech 17. - 23. února 2007 se zú-
častnili sedmáci ZŠ Masarykovo náměstí
lyžařského výcviku. Letos již po osmé od-
jeli žáci naší školy do Orlických hor. Cílem
naší cesty byla chata Kristýna v Jedlové,
nedaleko Deštného v Orlických horách.

Všichni s napětím očekávali, jaké bu-
dou sněhové podmínky, jestli budou mít
na čem lyžovat. Ihned na místě zavládla
naprostá spokojenost. Místní svah byl
perfektně upraven, sněhu byl dostatek
a ke všemu navíc nádherně svítilo slu-
níčko. Zkrátka každému podle zásluh.

Proto mohl být ihned odpoledne za-
hájen výcvik. Ten začínal tradičním roz-
řazením do družstev. Na svahu byl k vi-
dění různý lyžařský um. Nejprve se dolů
spouštěli samozřejmě ti, kteří jezdí na
hory pravidelně lyžovat, potom našli od-
vahu ti, kteří na lyžích již někdy stáli a na-
konec přišli na řadu nelyžaři, tedy žáci,
kteří na lyžích nikdy nejezdili.

Od druhého dne potom probíhala pra-
videlná výuka lyžařských dovedností. Za-

čínalo se od nejjednodušších cviků, které
postupně přecházely v nácvik prvků těž-
ších, ke konci kurzu až lehce akrobatic-
kých. Postupně se také všichni účastníci
kurzu zúčastnili výcviku běžeckého, ve kte-
rém našlo spousta chlapců i dívek zalíbení.

Ačkoliv sníh ke konci našeho lyžař-
ského týdne přece jen ubýval, vše, co by-
lo naplánováno, bylo nakonec splněno. 

S hrdostí lze prohlásit, že závěrečné
závody ve slalomu, sjezdu a běhu na
lyžích úspěšně zvládli všichni sedmáci,
domů tedy nejel nikdo, kdo by nebyl
schopen sjet dolů lyžařský svah nebo ujít
alespoň pár kilometrů na běžkách!

Během týdne probíhaly rovněž dopro-
vodné hry a soutěže, například soutěž ve
stavbě různých uměleckých výtvorů ze
sněhu, psaní veršů nebo turnaj ve stol-
ním tenise. Velmi se líbily společenské
hry a diskotéka.

Zážitky žáků:
V úterý šla třetí skupina na běžky.

Všichni jsme na nich stáli poprvé. Kaž-

dý alespoň jednou upadl. Vyšplhali jsme
se na stráň ke kostelu sv. Matěje, kde
jsme trénovali běžecký styl a učili se
jezdit z mírného kopečku. Nejlepší byl
potom sjezd dolů zpět k chalupě…

Ivana Bartošová

Bylo to tam super. Nejlepší byly zá-
vody ve slalomu, skoku a sjezdu. I když
jsem nedopadl nic moc, na lyžáku bych
ještě klidně zůstal…        Pavel Boháč

Na horách byla sranda. Když jsme
přijeli, vybalili jsme si a šli jsme na ko-
pec. První den jsme šlapali pěšky, až nás
z toho bolely nohy. Další dny jsme si
užívali na lanovce a vleku, takže to by-
lo v pohodě…              Pavel Jelínek

V úterý večer jsme se dozvěděli, že ve
středu odpoledne a ve čtvrtek budeme
mít závody. Na těch běžkách byla hroz-
ná sranda. Jirka Černík startoval jako
poslední a pořád padal, takže jsme mu
říkali „Borec na konec“! Bylo to tam su-
pr čupr, hrozně ráda bych se tam vráti-
la…                        Bára Nováková
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Lyžařský výcvik v Jedlové v Orlických horách

Inzerce



Běžecký výcvik mohl hladce probíhat
díky Nadaci ČEZ, která věnovala naší
škole v rámci projektu „Lyžařský výcvik
pro všechny“ částku 50 000 Kč na za-
koupení lyžařského vybavení. Za tyto pe-
níze pořídila naše škola 17 párů běžec-
kých lyží s vázáním, běžeckých holí a bot.
Díky tomuto nákupu se mohli běžec-
kého výcviku zúčastnit i žáci, kteří by si
z finančních důvodů nemohli pořídit vy-
bavení vlastní nebo si ho alespoň vypůj-
čit. Nadaci ČEZ DĚKUJEME!

Bc. M. Bulušek

DENÍK Z LYŽÁKU
V sobotu jsme přijeli,
hned na kopec vyjeli.

V neděli, hned jak jsme vstali,
na snídani všichni naklusali.

V pondělí je sranda velká,
na kopec se jede zlehka.

V úterý to sranda není,
na běžky jsme připraveni.

Ve středu jsme závodili,
trochu jsme se unavili.

Ve čtvrtek je závod velký,
skok a slalom není lehký.

V pátek, to je velký den,
stýská se nám všem.

Autobus už přijede
a všechny z hor odveze.

Rodiče nás čekají
a v Přelouči vítají.

Jaroslav Kučera, Patrik Šetina,
Aleš Karabec, Míra Malý

NÁŠ LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Když jsme sem přijeli
na svah jsme spěchali.

Pádů bylo hodně moc,
volali jsme o pomoc.

Druhý den to bylo lepší,
i když pády byly pořád větší!

Třetí den už na vlek jdem,
umíme to s přehledem!

Dnes je závod veliký,
jedli bychom knedlíky!

Na trati se blíží běžec.
Kdo že? Aleš Karabec!

Za ním druhý, třetí, čtvrtý,
všichni i s ním dolů letí.

Skoro všichni „políbili“ zem,
ale doufáme, že se někdy vrátíme sem.

Bylo to tu SUPER, POHODA,
byla tu vždy dobrá nálada!

Vracíme se do školy,
to zas budou úkoly…

Aneta Zdeňková, Barbora Nováková,
Lenka Kopáčová, Rebeka Součková,
Kamila Bulušková, Ilona Flousková,
Ivana Bartošová

Basketbal dívek
Okresní kolo v basketbalu dívek pro-

běhlo 8. března 2007 v Pardubicích v tě-
locvičně ZŠ Studánka. Naše žákyně se
postupně střetly se soupeřkami ze ZŠ Šte-
fánikova, ZŠ Moravany a ZŠ Spořilov. Po
velmi těžkých bojích ve skupině naše
hráčky 1x zvítězily a 2x odešly poraže-
ny a obsadily nepostupové 3. místo. Za
odvedené výkony a vzornou reprezenta-
ci školy zasluhují pochvalu: Nikola Žá-
ková, Monika Fílová, Nikola Švejdová, Ha-
na Dvořáková, Nela Bachurová a Aneta,
Kristýna a Hedvika Kučerovy.

Výsledky:
Štefánikova Pce - MN Přelouč 48 : 10
Moravany - MN Přelouč 9 : 20
MN Přelouč - Spořilov Pce 14 : 37

Bc. Martin Bulušek

Exkurze do hvězdárny 
a planetária v Hradci Králové

V úterý 13. března 2007 se naši „pá-
ráci“ zúčastnili plánované exkurze do
hvězdárny a planetária v Hradci Králové.
Exkurze proběhla na závěr tematického
celku přírodovědného učiva - Země ve
vesmíru. Shrnula tak veškeré poznatky,
o kterých se žáci téměř dva měsíce učili.

Po vstupu si žáci prohlédli ve vesti-
bulu hvězdárny výstavu z historie astro-
nomie. Největší zájem sklidila tzv. kosmic-
ká váha - jak různě vážíme na různých
planetách. Rozdíly byly opravdu velké
a nečekané. V kinosále hvězdárny zhléd-
li jednu z posledních verzí filmu o plane-
tách sluneční soustavy. V planetáriu na
připravené noční obloze poznávali růz-
né hvězdy, souhvězdí, komety a planety.
Také si prohlédli zdejší největší daleko-
hled, kterým pozorovali naše sluníčko. Na
závěr exkurze si žáci zakoupili upomín-
kové pohledy a předměty. Exkurze jistě

přispěje k tomu, že závěrečná prověrka
z tohoto učiva bude jen jedničkovou for-
malitou.

Rukodělné činnosti
ve školní družině

Ve školní družině tráví děti velkou
část volného času. Je důležité, aby je
tady pobyt těšil, povzbudil jejich zvída-
vost, ctižádost, dovednost a zároveň roz-
víjel i jejich osobnost a pomohl jim do-
sáhnout úspěchu.

Jednou z oblastí vých. vzdělávacích
činností, která umožňuje tohoto dosáh-
nout, je rukodělná práce v podobě krouž-
ků: Šikulky I - pro prvňáčky

Šikulky II - pro děti druhé a třetí třídy
Keramický kroužek

Děti pracují nejen se základním ma-
teriálem jako je čtvrtka, karton, vlna, lýko,
barvy ale i s keramickou hlínou a jinými
moderními materiály, které se různě kom-
binují. Tím vznikají velmi pěkné a zají-
mavé výrobky, mnohdy připomínající ma-
lá umělecká dílka.

Nepatrným průřezem této činnosti
je velikonoční výstavka dětských prací
za výlohou u Nováků.

Rukodělná práce přináší dětem vel-
kou radost a vychovatelkám dobrý pocit,
že vštípily dětem základ určitých doved-
ností a probudily v nich zájem o další tvo-
řivou činnost.

Eva Zoulová - vychovatelka ŠD

Zeměpisná olympiáda 2007 
Školní kolo zeměpisné olympiády, které
proběhlo na ZŠ Masarykovo nám., mělo
následující kategorie:

6. ročník  - Planetární geografie,
kartografie

7. ročník  - Afrika, Amerika
8. a 9., ročník - Evropa

Zeměpisné znalosti si žáci ověřili ve dvou
částech:

1. teoretické znalosti
2. práce se školním atlasem

Ze 42 zúčastněných postupují do okres-
ního kola v Pardubicích vítězové jednotli-
vých kategorií: 

6. r.  - Petr Kraus, 6.B
7. r.  - Martin Skala, 7.B
8. a 9. r.  - Libor Cápay, 9.B

V okresním kole se ve své kategorii umís-
til Petr Kraus na velmi pěkném 6. místě.

Mgr. M. Nápravníková

4 / 2007 15

Přeloučské školství !



MATURITNÍ PLESY 2007:
Sobotní noci 17. a 24. února patřily na našem gymnáziu tří-

dám, které letos čeká závěrečná maturitní zkouška. Jak oktávě
třídní profesorky Jany Janovské, tak studentům 4.A paní profe-
sorky Lenky Šporkové se podařilo zorganizovat krásné večery
plné tance, zábavy a uvolnění. Svědectvím o tom je nejen spo-
kojenost všech zúčastněných, ale také fakt, že o oba večery za-
svěcené maturantům byl velký zájem a byly vyprodány.

JEŠTĚ JEDNOU O „SOČ“:
Už jednou jsme vás informovali o projektu MŠMT STŘEDO-

ŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 2OO6/07. Nyní přinášíme podrob-
nější zprávu o našich čtyřech studentkách (Romaně Blažejové,
Adéle Jiráskové, Kateřině Šebkové a Michaele Konečné ze 3.A),
které se pod vedením pana prof. Zdražila zúčastnily semináře
na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Ten byl
pořádán v rámci řešení rozvojového projektu MŠMT č. 613/06
na téma: „Iniciace a podpora zájmu talentovaných žáků z obo-
rů molekulární biologie a modelování dopadů využívání obno-
vitelných zdrojů na životní prostředí“. Na semináři se společ-
ně se studenty gymnázií z Brna, Olomouce, Liberce a Břeclavi
seznámily s chodem molekulární laboratoře LAMGenu, navští-
vily Mendelovo muzeum a v rámci samostatné tvůrčí práce
doplnily prakticky své teoretické poznatky v oboru genetické in-
ženýrství. 

Dvojice studentek Blažejová - Konečná pokračuje v práci
na tématu „Určení parentity (rodičovství) u psů pomocí mikro-
satelitů“ - na základě celkem jednoduchého postupu ověřují

předpokládané příbuzenské vztahy u psů. Druhá dvojice (Šeb-
ková - Jirásková) zkoumá podobným způsobem složení mas-
ných potravin. Nyní jejich projekty dostávají konečnou podobu
a dosažené výsledky budou mít oba týmy studentek možnost
v dubnu obhájit před odbornou komisí vysokoškolských pe-
dagogů. 

PROJEKT „SOKRATES“:
Vzdělávací program Evropské unie SOCRATES COMENIUS

klade důraz na posílení evropské dimenze ve vzdělávání for-
mou projektové spolupráce škol a dalších vzdělávacích institu-
cí, mobilit studentů a učitelů, zkvalitňováním jazykového vzdě-
lávání ve všech typech škol a ve všech formách vzdělávání.
Prioritou celého projektu je využívání informačních a komu-
nikačních technologií k vzájemnému poznávání života žáků
na různých místech Evropy. Zúčastňuje se jej každoročně mno-
ho středních škol z několika evropských zemí. 

Na konci března odlétají do Francie obhájit své práce v rám-
ci tohoto projektu naše studentky Jana Nejerálová a Veronika
Vavřinová z 2.A. Přejeme jim hodně úspěchů.

NAŠI OLYMPIONICI:
Studenti gymnázia se každoročně už tradičně zapojují do

nejrůznějších olympiád a soutěží. Ani tento školní rok není
výjimkou. Úspěchy v jazykových soutěžích tak zaznamenali
Martin Babka ze 2.A svým třetím místem v krajském kole olym-
piády v německém jazyce a Zuzana Brožová s Kateřinou Hýv-
lovou (kvarta) druhým a třetím nejlepším výsledkem v okres-
ním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce. 

Kristýna Hudcová, studentka 4.A, dokonce celé okresní ko-
lo své olympiády v českém jazyce vyhrála a podobně jako výše
zmíněné kvartánky postupuje v soutěži dál.

SPORT NA GYMNÁZIU:
V současném školním roce se naši reprezentanti zúčastnili

řady sportovních soutěží. Nejlepšího výsledku dosáhli chlapci
z víceletého gymnázia, kteří s přehledem zvítězili v okresním
přeboru basketbalu, a postupují tak do dubnového krajské-
ho finále. Doufáme, že se družstvu ve složení Bulušek, Dlask,
Frič, Heřman, Hývl, Kmošek, L. Pacák, V. Pacák a Suchánek
bude dařit i tam.

Velmi dobrý dojem zanechali naši zástupci i na atletic-
kém Březinově memoriálu středních škol, kde obsadili třetí
a čtvrté místo v rámci soutěže družstev, když předtím docílili
několika vítězství a medailových umístění v jednotlivých in-
dividuálních disciplínách. Nejúspěšnější byli Š. Svoboda, R. Ci-
chra, L. Podařil, G. Šilhánová, K. Šebková, P. Cuhorková a J. Jez-
dinská.

Úspěšnou reprezentaci školy předvedlo také družstvo chlap-
ců v hokejbalu, když postoupilo až do finále okresního přebo-
ru, a také naši florbalisté. 

V současné době připravujeme účast našich týmů ve vo-
lejbalových soutěžích a v kopané, nadějně vypadá i možnost
zúčastnit se atletického čtyřboje. O všech těchto podnicích vás
budeme samozřejmě průběžně informovat.

Další informace získáte na internetové adrese: 
www.gymnaziumprelouc, 
nebo telefonních číslech 466 959 238 a 466 953 311.

Mgr. Petr Levinský
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Vláda České republiky schválila dne
12. prosince 2006 usnesením č. 1425 Ná-
rodní programy podpory malého a střed-
ního podnikání s platností na rok 2007.
Jsou to programy CERTIFIKACE, DESIGN,
ALIANCE a VÝVOJ. Tyto programy reagu-
jí na aktuální potřeby rozvoje malých
a středních podniků v České republice
a v roce 2007 budou společně s progra-
my Operačního programu Podnikání
a inovace podporovat projekty malých
a středních podniků. 

Národní programy jsou zaměřeny na
podporu podnikatelů formou záruk za
bankovní úvěry pro malé a střední pod-
nikatele (dále jen MSP) a bezúročných
úvěrů pro začínající podnikatele na úze-
mí hlavního města Prahy a dále příspěv-
ků a dotací pro podnikatele na celém
území České republiky. 

Certifikace
Cílem programu je podpora MSP při

získávání certifikace ISO a zapojování do
Programu EMAS. Usnadnění účasti MSP
v obchodních veřejných soutěžích a sou-
těžích o veřejné zakázky.

Design
Program napomáhá zvýšení konku-

renceschopnosti MSP tvorbou špičkové-
ho designu, který zvyšuje konkurenční
schopnost průmyslové produkce, ovlivňu-
je tvorbu pracovního a životního prostře-
dí, podílí se na zvyšování úrovně hmotné
kultury společnosti a ve svých důsledcích
spoluvytváří životní styl.

Cílem programu je poskytovat podpo-
ru malým a středním podnikatelům při
začleňování designu do jejich podnika-
telské strategie, napomáhat při výběru
vhodného designéra, vytvořit podmínky
pro účinnou spolupráci designéra s pod-
nikatelem, přispět na úhradu finančních
nákladů na vytvoření autorského díla
a propagovat takto vzniklé nové produk-
ty s kvalitním designem.

Aliance
Cílem programu je zvýšení konkuren-

ceschopnosti malých a středních podni-
katelů na zahraničních trzích.

Zejména se jedná o tyto podporova-
né aktivity:
a) zpracování studie vstupu sdružení na

konkrétní zahraniční trh s výstupem
konkrétních aktivit a potenciálních zá-
kazníků,

b) zpracování marketingových cizojazyč-
ných materiálů aliance,

c) prezentace aliance na veletrzích a vý-
stavách.

Vývoj
Cílem programu je podpora účasti

malých a středních podnikatelů (MSP)
na řešení projektů výzkumu, technic-
kého rozvoje a demonstrací v rámci
7. rámcového programu (7. RP) zamě-
řených na zvýšení jejich konkurence-
schopnosti.

Program je zaměřen na podporu MSP,
kteří se aktivně účastní 7. RP, tzn. jsou
členy konsorcia projektu podávaného
v rámci příslušné výzvy 7. RP jako účast-
níci projektu nebo koordinátoři, jejichž
projekt dosáhne specifikovaného bodo-
vého hodnocení Evropské komise. Cílem
je motivovat MSP k aktivnímu přístupu
a práci na dalších projektech pokrytím
části nákladů spojených s přípravou sa-
motného projektu. Program má přispět ke
zvýšení počtu MSP aktivně zapojených
do předkládaných projektů a slouží jako
motivační prvek pro žadatele, kteří ma-
jí potenciál v oblasti příprav a realizace
projektů 7. RP.

Informační místo pro podnikatele 
Pardubice
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PROGRAMY PODPOR PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKATELE

Tělocvičná jednotka SOKOL Přelouč příjme pro svou kancelář

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI/KA
S PŘEVAŽUJÍCÍ NÁPLNÍ PRÁCE JAKO ÚČETNÍ.

Požadujeme znalost podvojného účetnictví a práci na PC. Pracovní
doba 20 hodin měsíčně (5 hodin týdně) z toho pondělí 17.00-20.00 ho-
din a dvě hodiny dle dohody. Vhodné pro důchodkyni/ce nebo ženu na
MD. Nástup možný ihned. Plat dohodou.

Informace každé pondělí 19.00-21.00 hodin, tel.: 466 672 218, pří-
padně osobně.

Nabídka volného pracovního místa na pozici:

učitel všeobecně vzdělávacích předmětů
MATEMATIKA, FYZIKA

požadavky: pedagogické vzdělání s příslušnou aprobací 
pro střední školy,
pedagogická praxe vítána

termín nástupu: 1. září 2007
V případě zájmu kontaktujte sekretariát SOUT Přelouč,

tel.: 466 672 744, fax.: 466 953 034, e-mail: soutec@sout-prelouc.cz

Město Přelouč, Masarykovo nám. 25, 
Přelouč

Rada města Přelouče v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., školským zákonem

a v souladu
s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech

konkurzního řízení a konkurzních komisí 

VYHLAŠUJE KONKURZ 
na funkci ředitele/ředitelky

Základní školy
Masarykovo nám. 45, Přelouč,
s předpokládaným datem nástupu

- srpen 2007

Podrobné informace
na www.mestoprelouc.cz, na úřední desce

nebo tel. 466 094 105, 466 094 136



Na úvod musím říci, že nejsem nijak
zainteresovaný na splavnění Labe do Par-
dubic. Určitě se nebudu podílet na stav-
bě plavební komory v Přelouči, nebudu
mít žádný osobní prospěch z toho, že bu-
de Labe splavněno, nejsem nepřítelem pří-
rody a dokonce jako Přeloučští i rád cho-
dím na procházku na Slavíkovy ostrovy. 

Projednávání, možná lépe představe-
ní projektu splavnění Labe do Pardubic,
se konalo 22. 2. 2007 v Domě techniky
v Pardubicích. Slovo diskuze je příliš sla-
bé. Tady se jenom vyčítalo, napadalo, urá-
želo, dohadovalo, hádalo…

Až do té doby jsem si neuměl udělat
představu, co všechno dokáží udělat, zpo-
chybnit a poplivat takzvaní ekologičtí ak-
tivisté. Záměrně jsem napsal slůvko tak-
zvaní. Jsem totiž přesvědčen, že i mezi
ekology je celá řada poctivých lidí, kteří
mají skutečný zájem o ekologii a pro-
středí kolem nás. O prostředí, ve kterém
žijeme.

Ale abych se vrátil ke zmiňované ak-
ci. Nejprve zde zástupci státu, konkrétně
z Ředitelství vodních cest a z Minister-
stva dopravy, představili projekt splav-
nění Labe, a to z pohledu technického,
ekonomického a v neposlední řadě i eko-
logického. V diskuzi byla například po-

ložena otázka, kolik lodí připluje denně
do Pardubic? Nevím, vím ale, kolik jich při-
pluje, když splavnění Labe nebude. Žád-
ná. V zásadě jsem se dozvěděl, že to pro
moji peněženku, alespoň přímo, nebude
znamenat žádné nebezpečí a i když stav-
ba bude financována z daní nás všech, je
to určitě lepší, že bude za peníze daňo-
vých poplatníků splavněno Labe, než aby
tyto peníze projedli naši politici. 

Vědecký tým pracoval několik let
v oblasti Slavíkových ostrovů a podrob-
ně prozkoumal život modrásků snad na
všech loukách kolem Přelouče. Nejsem
entomolog, a tak se upřímně přiznám,
že jsem se chvílemi dost nudil. Ovšem
diskuze odměnila moji trpělivost.

Rádoby ochránci zvířat pochopili, že
nemohou argumentovat tím, že bude
ohrožena existence modrásků, a proto
přišli s dalšími živočichy. Nechci unavo-
vat vypočítáváním všech zvířat známých
i méně známých, o kterých byla řeč, a ob-
divuji korektnost vědeckého týmu, který
odpovídal na zcela nejapné dotazy a ješ-
tě k tomu korektně a bez ironie. Myslím
si, že kdyby byla každá stavební akce po-
suzována tímto způsobem, nepostavili by-
chom v naší republice snad ani stan na
vlastní zahrádce. 

Vrcholem večera bylo, když zastupitel
Přelouče napadl starostku svého města,
že se nezajímá o problematiku Slavíko-
vých ostrovů a že nedbá na petici, která
byla ve městě sepsána. Nemohu nikomu
sahat do svědomí a paní starostku znám
asi tak jako většina občanů města (vím,
kdo je starostkou a na ulici jí poznám
a pozdravím) a neznám její myšlenky.
Ale na její obranu, když někdo vydává
petici, která se týká referenda o Sla-
víkových ostrovech, když někdo vydává
souhlas s tím, že by se rád vyjádřil k pro-
blematice plavebního kanálu za automa-
tický nesouhlas s touto stavbou, tak je
manipulátor zneužívající každou příleži-
tost k prosazení svých zájmů nebo lhář.
To přesně onen zastupitel udělal a já
jsem se v ten okamžik styděl za to, co
jsme si do zastupitelstva zvolili. Jak mů-
že takový zastupitel hájit zájmy obyva-
tel města, když si nedokáže své názory
a problémy vyřešit doma a řeší je až před
televizní kamerou?

Nechci, aby si někdo ze spolku Svo-
boda zvířat nebo ze Strany zelených
myslel, že jsem nějakým způsobem an-
gažován na propagaci splavnění Labe.
Platí to, co bylo uvedeno v úvodu. Snad
jen s jednou poznámkou - dlouhá léta
jsem pracoval na Československé plav-
bě labské a mám vodu rád.

J. Kalousek
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Kulturní služby města Přelouče

Oznámení o vyhlášení
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Příspěvková organizace Kulturní služby
Města Přelouče vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení pracovního místa:

referent
Kulturních služeb

(propagace, zajišNování
kulturních akcí v Přelouči)
platové zařazení:  platová třída 8

(dle nař. vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě)

Předpoklady:
Státní občanství ČR (popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR),
dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

Jiné požadavky:
SŠ - maturita, VOŠ nebo VŠ vzdělání, znalost práce na PC (Word,
Excel) podmínkou, znalost tvorby webových stránek výhodou, vyso-
ké pracovní nasazení a dobré komunikační schopnosti výhodou,
všeobecný kulturní rozhled výhodou.

Písemná přihláška musí obsahovat:
1. Jméno, příjmení a titul uchazeče
2. Datum a místo narození uchazeče
3. Státní příslušnost uchazeče
4. Místo trvalého pobytu uchazeče
5. Datum a podpis uchazeče

Přihláška bude uchazečem podána s těmito doklady:
1. Strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměst-

náních a odborných znalostech a dovednostech požadovaných
na uvedenou pozici (pozn.: nezapomeňte uvést i telefonický kon-
takt, případně e-mail)

2. Výpis z trestního rejstříku ne starší než tři měsíce (u cizích stát-
ních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost - vyda-
ný domovským státem)

3. Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky: do 23. dubna 2007

Místo a způsob podání přihlášky:
Uchazeč podá přihlášku osobně na podatelně MěÚ v zalepené obál-
ce, kterou označí poznámkou „Výběrové řízení - kulturní referent
KSMP“ nebo zašle doporučeně poštou na adresu: Kulturní služby,
Masarykovo nám. 27, 535 33 Přelouč.

Podrobné informace
na tel. čísle: 466 094 116, nebo mobil: 777 613 555,

nebo na e-mailu: kino@prelouc.org

Městský úřad Přelouč,
Masarykovo nám. 25, Přelouč

Oznámení o vyhlášení
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Přelouč
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002
o úřednících územních samosprávných celků

tato výběrová řízení: 

na obsazení 1 pracovního místa: 

úředník/úřednice - oddělení
dopravy a komunikace

pracovní poměr na dobu neurčitou
název odboru: Stavební, vodoprávní a dopravy

MěÚ Přelouč
platové zařazení při nástupu: platová třída 9

na obsazení 1 pracovního místa: 

úředník/úřednice - oddělení
sociálně právní ochrany dětí

pracovní poměr na dobu určitou - zástup za MD
název odboru: sociální odbor MěÚ Přelouč
platové zařazení při nástupu: platová třída 9

na obsazení 1 pracovního místa: 

úředník/úřednice - agenda
myslivosti, lesnictví a rybářství

pracovní poměr na dobu neurčitou
název odboru: odbor životního prostředí

platové zařazení: platová třída 9

Veškeré podrobnosti naleznete na webových stránkách města,
případně volejte tel. 466 094 105.

ZO č. 1 ČSCH Přelouč Vás zve na

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ, DRŮBEŽE

A EXOTICKÉHO PTACTVA.
Ve dnech  7. 4. 2007 od 8.00 do 17.00 hodin

8. 4. 2007 od 8.00 do 16.00 hodin
Výstava je umístěna v chovatelském areálu ZO č. 1

při silnici na Mokošín.
Možnost nákupu chovných zvířat.

Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé ZO č. 1.



Na začátku školního roku 2006 byla všem základním ško-
lám v našem správním obvodě nabídnuta možnost účasti v sou-
těži s názvem „Právo pro každý den“. 

Žáci osmých a devátých tříd základních škol se měli od zá-
ří 2006 vzdělávat v rámci výuky v oblasti právního povědomí.
Na jednotlivých školách proběhla školní kola, kterých se zúčast-
nili ve čtyřčlenných družstvech všichni žáci a vítězové školních
kol poté postoupili do kola městského. 

Městské kolo soutěže proběhlo dne 22. 2. 2007 v Občanské
záložně v Přelouči. Soutěže se zúčastnilo celkem 7 ze dvou
základních škol v Přelouči, Gymnázia Přelouč, Základní ško-
ly ve Chvaleticích a Základní školy v Řečanech nad Labem. 

Soutěžící měli prokázat získané dovednosti v písemném
testu, na jehož vypracování měli pouhých 45 minut. Otázky se
týkaly právního povědomí např. z oblasti trestního a občas-
ného práva. Získané znalosti byly uplatněny též v praktické
části testu, kde žáci museli vyřešit dané životní situace, které
se mohou stát v běžném životě každému z nás. 

Výsledky byly hodnoceny porotou, která byla složena
z Mgr. Kláry Norkové, právničky Městského úřadu Přelouč, kte-
rá porotě předsedala. Dalšími členy komise byli: Bc. Norbert
Borský, komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Pardu-
bice, velitel Městské policie Přelouč Bc. Petr Veselý, strážník
Městské policie Přelouč Václav Pardubský a koordinátor pre-
vence kriminality Města Přelouč Mgr. Šárka Dušková. 

Porota byla tak jako každý rok velmi překvapena dobrými
znalostmi soutěžících, kteří byli výborně připraveni na jednotli-
vá zkušební témata. Rozhodování o konečném výsledku bylo
velmi těžké a nakonec rozhodovaly pouze maličkosti.

A jak tedy nakonec soutěž dopadla? 

Na prvním místě se umís-
tili žáci Gymnázia Přelouč,
druhé místo patřilo žákům
Základní školy Řečany nad
Labem a na třetím místě se
umístili žáci Základní školy
Smetanova ul. v Přelouči.

Všem účastníkům však
musíme pogratulovat k veli-
ce dobrým výsledkům, poro-
ta měla těžké rozhodování, a to zejména díky dobré připrave-
nosti jednotlivých skupin. 

Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na
pořádání této soutěže, zejména učitelům, kteří dětem pomáha-
li v přípravě, Městu Přelouč za poskytnutí putovního poháru,
poháru pro vítěze, diplomů a medailí. Dále pak Městské policii
Přelouč, která je pravidelně v kontaktu se základními školami,
zejména prostřednictvím besed, které na školách probíhají,
a pracovnicím sociálního odboru Městského úřadu Přelouč. 

V květnu letošního roku by se mělo opět v Hlinsku konat
krajské kolo soutěže a naši vítězové se jistě také, díky finanč-
ní podpoře Města Přelouč, zúčastní a utkají se o první místo
v Pardubickém kraji. Proto již nyní jim přejeme hodně úspěchů
a co nejlepší umístění. 

Mgr. Šárka Dušková 
koordinátor prevence kriminality města Přelouč 
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Každý z nás se může ocitnout ve slo-
žité životní situaci, kdy bude potřebovat
pro sebe nebo někoho blízkého pomoc
v podobě některého typu sociální služby.

Abychom si mohli být jisti, že ve chví-
li potřeby nalezneme odbornou a efektiv-
ní pomoc, chceme vybudovat v našem
kraji sír kvalitně fungujících a cenově do-
stupných sociálních služeb. Je důležité
podporovat takové projekty a programy,
které odpovídají skutečným potřebám
obyvatel v naší oblasti. Proto je nutné,
aby veřejnost dostala slovo a byla slyše-
na. Kvalitní sír sociálních služeb vytvoří-
me jedině spoluprací všech stran - těch,
co služby financují, těch, co služby po-
skytují, a těch, co služby využívají nebo
v budoucnu budou. Tato spolupráce je
možná při KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ
sociálních služeb v obcích a regionech.
Záleží jen na Vás, zda se do tohoto proce-
su zapojíte. Možná je přímá účast v pra-

covních skupinách nebo i jen vyplnění
dotazníku či účast na veřejném setkání.

Co vlastně jsou sociální služby? 
Sociální služby pomáhají řešit obča-

nům různé obtížné životní situace. Pod-
porují začleňování do společnosti, chrá-
ní před sociálním vyloučením, pomáha-
jí hájit práva a zájmy uživatelů služby
a umožňují zapojení uživatelů do běž-
ného života. Tyto služby mají především
umožnit svým uživatelům rozvíjet nebo
zachovat soběstačnost a zůstat v do-
mácím prostředí (pečovatelská služba,
poradny, osobní asistence, služby zaměst-
nanosti…). Pokud péči nelze zajistit
v domácím prostředí, nastupuje pomoc
formou sociálních a případně i zdravot-
ních služeb v různých zařízeních (např.
v domovech pro zdravotně postižené - dří-
ve ústavy sociální péče, domovech pro se-
niory atd.). 

Sociální služby jsou služby veřejné.
Proto se zajímejte o sociální služby, sdě-
lujte, co by vám pomohlo, co by zkvalit-
nilo váš život nebo život vašich blízkých.
Jistě se nám postupně, drobnými krůčky,
podaří vytvořit široký výběr dostupných
a kvalitních služeb.

Co děláš pro sebe, děláš pro druhé
Co děláš pro druhé, děláš pro sebe

Čínské přísloví 

Pardubickému kraji se podařilo získat
finanční prostředky na projekt s názvem
„Systém podpory plánování sociálních
služeb na úrovni obcí v Pardubickém
kraji“. Projekt je spolufinancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním roz-
počtem ČR. Cílem projektu je podpořit
obce v procesu plánování sociálních slu-
žeb. Cíle bude dosaženo realizací vzdělá-
vacích aktivit, které podpoří kompeten-
ce komunitních plánovačů a zájemců
o komunitní plánování na úrovni obcí.

Zájemci podrobnější informace o ko-
munitním plánování získají na sociálních
odborech městských úřadů, internetu ne-
bo na Krajském úřadě Pardubického kra-
je (sociální odbor).
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Projekt „Systém podpory plánování sociálních slu-
žeb na úrovni obcí v Pardubickém kraji (KPSS)“
Tento projekt je spolufinancován evropským sociál-
ním fondem a státním rozpočtem České republiky 

Proč bychom se všichni měli zajímat o sociální služby?

Inzerce



Když jsem asi před rokem uveřejnil
v čísle 7-8/06 ve Zprávách klubu přátel
Pardubicka příspěvek s názvem „Bude bý-
valému Polabskému muzeu v Přelouči
již definitivně zvonit hrana?“ netušil jsem,
že stejný osud může po roce postihnout
i architektonickou perlu našeho města,
t.j. Divišovu vilu.

Domnívám se, že osud této vzácné
stavby by měl být zájmem všech našich
spoluobčanů a naopak snahou vedení
města by mělo být úsilí o zařazení to-
hoto objektu do seznamu památek mi-
nisterstva kultury.

Tento objekt si dal postavit v r. 1907
býv. ředitel cukrovaru a později úspěš-
ný starosta v letech 1. světové války pan
Ing. Jan V. Diviš, a to dle projektu známé-
ho pražského architekta pana Ing. arch.
a profesora, dr.techniky h. c. Rudolfa Kří-
ženeckého. Jeho rukopis při výstavbě při
výstavbě našeho města je znám již z pro-
jektů paláce Občanské záložny a moder-
ního chrámu Páně církve evangelické. 

Čím je Divišova vila architektonicky
tak zajímavá? Nabízí se totiž jisté podo-
benství s jednou z nejpůvabnějších sta-
veb pražského baroka z let 1712-20, t.j.

s letohrádkem hraběte Jana Václava
Michny od K. I. Dienzenhofera. Postaven
byl pod číslem 462 v zahradě v ulici Ke
Karlovu (mezi ulicí Kateřínskou a Na Bo-
jišti - viz Švejkova hospoda U Kalicha)
a později byl přejmenován na letohrá-
dek „Amerika“.

A jak s tím souvisí Divišova vila? Praž-
ský architekt Ing. Prof. Rudolf Kříženecký
vyprojektoval v r. 1900-01 v zahrádce uli-
ce Ke Karlovu proti letohrádku Amerika
dva novobarokní pavilony. Když dostal
v roce 1907 zakázku od p. Ing. J. V. Di-
više na rodinnou vilu, byl ve svém pro-
jektu inspirován právě touto nejpůvab-
nější stavbou pražského baroka.

Nutno přiznat, že i letohrádek Ame-
rika prožil v jisté době i období temna
(koncem 18. století se v jeho zahradě
konaly trhy na dobytek), avšak od roku
1932 dostal letohrádek opět důstojný
charakter: bylo zde umístěno muzeum
hudebního skladatele Antonína Dvořá-
ka, navíc jsou zde konány četné koncer-
ty a přednášky.

Domnívám se společně s četnými spo-
luobčany, že jedině zařazení této výjimeč-
né místní stavby do seznamu památek mi-

nisterstva
kultury by
vyřešilo je-
jí finanční
problémy.
Po prove-
dené ge-
n e r á l n í
opravě budovy by se sem mohlo opět vrá-
tit Městské muzeum, což by asi bylo tím
nejideálnějším řešením. Tím by mohl být
ukončen velký kulturní deficit našeho měs-
ta, kdy bylo muzeum od počátku 90. let
minulého století veřejnosti nepřístupné.
Nelze pominout ani skutečnost, že stá-
lým přemisrováním sbírek jejich fyzický
stav a hodnota značně utrpěla. V důsled-
ku dlouhodobé nepřístupnosti k muzej-
ním sbírkám nabízí se parafráze na zná-
mý výrok velkého českého buditele Josefa
Jungmanna, že „Kdo nezná domácí his-
torii, zůstává cizincem i ve vlastním do-
mě“ v tom smyslu, že kdo nezná historii
svého města, zůstává v něm cizincem.

Z uvedených důvodů vyslovuji přání,
že více než stoletá historie přeloučského
muzea si toto znovuvzkříšení právem za-
slouží.                František Hollmann
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Pohledy do historie Přelouče

STŘELOVA ULICE
Od kruhového objezdu zvolna stoupá mezi domy a zatáčí se jihozápadně směrem na Jankovice. Mezi desítka-

mi přeloučských ulic zaujme nejen svou zajímavou terénní polohou, ale i svým jménem Střelova.
Roku 1912 městská rada rozhodla, že si obyvatelé Přelouče budou trvale připomínat jméno staré české vladyc-

ké rodiny Střelů z Rokyc prostřednictvím ulice s názvem - STŘELOVA.
Tato rodina nosila

ve stříbrném štítě er-
bu červený kůl - pod-
le Augusta Sedláčka
(Hrady, zámky, tvrze
Království českého I)
se nejprve psali „z Che-
chla“, teprve později
přijali jméno z Rokyc.
Za své služby u Jiří-
ho z Poděbrad obdr-
želi Krucmburk (dnes
Křížová). Není přes-
ně známo, kdy došlo
k rozdělení rodu do
dvou větví. Jedna vě-
tev si podržela Krucm-
burk, kromě jiného
majetku vlastnila od
roku 1530 i Štepánov-
skou tvrz s poplužním
dvorem, kterou koupil
Čeněk Střela z Rokyc
od Andělů z Ronovce. Syn Čeňka Střely-David Střela z Rokyc se do přeloučských dějin zapsal rokem 1551, kdy
městskému špitálu daroval kus pole a pravidelnou naturální dávku. K darovací listině nechal přivěsit kromě své
pečeti i pečetě dvou urozených pánů-Jana Něnkovského z Medonos a na Něnkovicích (dnes Jeníkovice) a Jana
Stříbrského z Kružce a v Přeloučí. Tím zavázal své dědice a budoucí držitele Štěpánova k dodržování dobrodiní
ke špitálu přeloučskému.

Kde v 16. století městský špitál stál a jak mohl tento objekt vypadat, lze přibližně zjistit podle tzv. Zástěrovy
mapy pardubického panství z roku 1776 (ing. Zástěra byl kartograf a zeměměřič CK). Na této mapě tvoří půdo-
rys špitální budovy písmeno „L“ (mapa se nachází v knize Dějiny města Přelouče II od autora Petra Vorla). Špitál
stál vedle bývalé tzv. „Pražské brány“ a spolu s domem na druhé straně městské brány tvořily řadu tří objektů.
Špitál, brána a měšranský dům stály v původním sídelním jádru středověké Přelouče u městských hradeb. Tehdy
v 16. století to byl sypaný zemní val, po jehož vrcholu se táhl plot z tesaných kůlů. Obtáčel město od brány Praž-
ské po jižní straně k bráně Pardubické. Z dochovaných pramenů je obtížné určit materiál, ze kterého byly tehdejší
domy postaveny. Důsledky ničivého požáru roku 1527, kdy shořelo celé vnitřní město, nasvědčují tomu, že v první
třetině 16. století mohl být podíl dřevěných nadzemních staveb značný. Naproti tomu u některých válečných domů
ve městě i u předměstských domů již v polovině 16. století je doložena existence klenutých zděných sklepů. Až od
poloviny 16. století začali přeloučští měšrané při opravách nebo při přestavbách svých domů používat v hojné míře
cihlové zdivo. K větší stavební aktivitě donutil přeloučské měšrany opět rozsáhlý požár vnitřního města roku 1592,
po němž se stavebně upravovala většina domů ve městě. Jako střešní krytina je v předbělohorské Přelouči píse-
mně doložen pouze šindel, užívaný i na nejvýznačnějších budovách (radnice, kostel, pivovary). Vletech 1540-1560
došlo k přerodu venkovského zemědělského městečka bohatnoucí tranzitní město. Renesanční město Přelouč na
prahu 17. století bylo výstavné a bohaté, disponovalo stejnými právy a výhodami jako Pardubice.

Původní špitální budova spolu s městskou západní bránou zanikla po požáru v roce 1809. Město později pro-
dalo parcelu městského špitálu do soukromého užívání. Na této parcele nyní stojí domy čp. 12, 13 a 333.

Marcela Danihelková



NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
KUDRNA, Ladislav
Českoslovenští letci ve Velké Británii 
a válečné fenomény.
Praha: Naše vojsko, 2006

sociologie
ÚLEHLA, Ivan
Umění pomáhat: 
učebnice metod sociální praxe. 
Praha: Sociologické nakl., 2005

literatura
HODROVÁ, Daniela
Citlivé město
(eseje z mytopoetiky). 
Praha: Akropolis, 2006

vlastivěda, cestopisy
JAZAIRIOVÁ, Pavla
V jižní Indii. 
Praha: Radioservis, 2006
HANZELKA, Jiří
Přemožení pouště. 
Brumovice, Carpe Diem, 2006
KUNC, Vladimír
Žwárské vrchy: klenot Vysočiny. 
Havlíčkův Brod, Vladimír Kunc, 2006

KRÁSNÁ LITERATURA
romány
HUDEČKOVÁ, Eva
Tajemství pražského šotka. 
Praha: Ikar, 2006
ŠABACH, Petr
Občanský průkaz. 
Praha: Litomyšl, 2006

ŠTĚTINA, Jaromír
Bastardi. 
Praha: Lidové noviny, 2006
FRANK, Anne
Deník. 
Praha: Triáda, 2006
IRVING, John
Dokud tě nenajdu. 
Praha: Odeon, 2006

životopisy
KABÁTOVÁ, Zita
Lásky a lidé z mého života. 
Praha: BVD, 2006
PROKOP, Jaroslav
Petr Brandl: životní a umělecký epilog:
1727-1735. 
Praha: Lidové noviny, 2006
KOSATÍK, Pavel
Ústně více: šestatřicátníci: román faktu.
Brno: Host, 2006

CIZOJAZYČNÁ LITERATURA
SHAKESPEARE, William
Antonius a Kleopatra = Antony and
Cleopatra. Praha:
Romeo, 2006

POEZIE
HALAS, František
Krásné neštěstí. 
Tišnov, Sursum, 2006

PRO MLÁDEŽ
BRAUNOVÁ, Petra
Kuba nechce číst. 
Praha: Albatros, 2006

SKÁCEL, Jan
Pohádky z Valašského království. 
Praha: Paseka, 2006
KROLUPPEROVÁ, Daniela
Magdalena Dobromila Rettigová: tajný
deník její schovanky.
Praha: Albatros, 2006

Srdečně zveme na dvě výstavy
„O kamenech, kočkách

a kozí lebce“
- práce žáků výtvarného oboru 

ZUŠ Přelouč pod vedením 
p. učitele Jana Vojtíška. 

Potrvá od 26. 3. - 19. 4. 2007.

„Den Země“
- výstava fotografií Radoslava Housy

se uskuteční v termínu 
od 23. 4. - 17. 5. 2007

A opět Noc s Andersenem
Z pátku 30. 3. na sobotu 31. 3. 2007

se Knihovna stala svědkem setkání dě-
tí a dospělých, kteří si rádi hrají. Viděla
pohádku H. Ch. Andersena „Malá moř-
ská víla“, divadlo „O dvanácti měsíčkách“,
které se děti naučily během večera a dru-
hý den ráno ho předvedly svým rodičům,
spoustu her, soutěží, noční strašidelnou
cestu Záložnou, ranní rozcvičku v par-
ku a hlavně nadšené a usměvavé tvá-
ře, všech, kteří se účastnili. Tak zase za
rok, je to odměna pro pilné čtenáře, děti,
čtěte, těším se na vás!

Vaše Knihovna.
J.K.
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
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Kultura !

Kulturní služby města Přelouče
DUBEN 2007 www.prelouc.org

Program kina Pardubická 687, telefon 466 953 666
Program se dozvíte též na: www.kinoprelouc.cz, www.365dni.cz/kino/prelouc, www.mestoprelouc.cz, www.preloucsko.cz

6. dubna ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ
pátek Velká Británie/USA-včerejší akce se příliš nezdařila. Nájem-
20.00 hod. ný vrah nechal svoji oběE uniknout, aby mohl začít nový život…

TeL mu však v krvi koluje jed a naživu zůstane jen tehdy, po-
kud bude v neustálém pohybu a napětí a udrží si tak v těle
dostatečnou hladinu adrenalinu.

87 minut 60,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

7. dubna CESTA DOMŮ
sobota Čína-Obchodník Luo Yusheng se po letech vrací do rodné
17.30 hod. vesnice. Domů ho přivádí smutná povinnost - smrt otce. Cesta

proti času i setkání s matkou, jež trvá na uspořádání tradič-
ního pohřebního ceremoniálu, v něm probouzí vzpomínky na
události, o nichž slýchal jako chlapec...

89 minut 60,- Kč mládeži do 12let nevhodný

8. dubna DVEŘE DOKOŘÁN
neděle Velká Británie/USA-Will a Sandy jsou spolumajiteli firmy, 
20.00 hod. která se zabývá zahradní architekturou. Nedávno své moder-

ní studio přestěhovali do centra nejambicióznějšího projektu
v Evropě - kde však jejich kanceláře vzbuzují zvýšený zájem
místních zlodějských gangů.                 

119 minut 65,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

13. dubna CLÉO OD PĚTI DO SEDMI
pátek Francie/Itálie-záznam 90ti minut ze života slavné zpěvačky,
17.30 hod. která čeká na výsledky lékařského vyšetření. Do chvíle, než Cléo

získá jistotu o svém stavu, prožívá martyrium úzkosti, stupňova-
né ještě tím, že jí nikdo nevěří a nikdo pro ni nemá pochopení.

90 minut 60,- Kč mládeži do 12let nevhodný

14. dubna APOCALYPTO
sobota USA-byl jejich osud předurčen? Velkolepý projekt Mela Gib-
20.00 hod. sona vypráví o starobylé říši Mayů a jejím zániku. Původ této

kultury, její moudrý život a náhlá destrukce, je dosud opředena
mnohými tajemstvími. Jde o vůbec první filmové zpracování
této neobjasněné záhady.

130 minut 50,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

15. dubna POHÁDKY TISÍCE 
neděle A JEDNÉ NOCI
16.30 hod. Pásmo, krátkých pohádek pro nejmenší a jejich rodiče.
63 minut mluveno česky mládeži přístupný

16. dubna VRATNÉ LÁHVE
pondělí ČR-aby mohlo být vítání, musí být na-
17.30 hod. před loučení. Hrdinou Vratných lahví
20.00 hod. je bývalý učitel Josef Tkaloun. Defini-

tivně se rozhodl opustit žáky, ale rozhodně se nehodlá smířit
s pozicí důchodce, trávícího čas na lavičce v parku... Láme
rekordy v návštěvnosti a kdo viděl, chce jej navštívit znovu.

100 minut 75,- Kč   mluveno česky mládeži přístupný

20. dubna VĚJÍŘ LADY WINDERMEROVÉ
pátek Španělsko/Itálie/Velká Británie/Lucembursko/USA-pokušení,
17.30 hod. sex, skandály ... Každý svatý má minulost. Každý hříšník má

budoucnost. Svůdná lvice salónů, paní Erlynne, má kvůli ne-
sčetným aférkám mezi smetánkou poněkud pochybnou pověst.

93 minut 30,- Kč mládeži do 12let nevhodný

21. dubna ŠTĚSTÍ NA DOSAH
sobota USA-otec tříčlenné rodiny se zoufale snaží najít práci, aby ji
17.30 hod. dokázal uživit. Přes obrovské úsilí, aby udržel rodinu nad vodou,

matka jeho pětiletého syna už nedokáže vzdorovat psychické-
mu stresu z finanční krize a po těžkém rozhodování je opustí.

117 minut 65,- Kč mládeži přístupný

22. dubna ATENTÁT V AMBASSADORU
neděle USA-atentát v Ambassadoru není politický film. Není to ani
17.30 hod. příběh Roberta Kennedyho (ve filmu ho vidíme výhradně ze

skutečných archivních záběru). Je to pohled do životů něko-
lika lidí, jejichž cesty se na pár hodin protly.

119 minut 50,- Kč mládeži do 12let nevhodný

27. dubna ZVEDÁ SE VÍTR
pátek Německo/Itálie/Španělsko/Francie/Irsko/Velká Británie-po-
17.30 hod. dobně jako v případě do občanské války situované Země a svo-

body se Loach vrací do minulosti, aby poukázal na problémy
současnosti, zvláště na britskou účast v irácké válce.

127 minut 60,- Kč mládeži do 12let nevhodný

28. dubna HANNIBAL - ZROZENÍ
sobota Francie/Velká Británie/USA-snaží se prozkoumat hlubiny své-
20.00 hod. ho vlastního podvědomí. Jeho duchové se ukazují být reálnými

lidmi - zvrácenými, predátorskými válečnými kriminálníky,
od kterých potřebuje zjistit svoji minulost… a nakonec vyko-
nat pomstu.

117 minut 60,- Kč mládeži do 15let nepřístupný

29. dubna KRÁLOVNA
neděle Velká Británie/Francie/Itálie-intimní pohled do zákulisí krá-
17.30 hod. lovské rodiny a vysoké politiky po tragické smrti princezny

Diany. Odkrývá skutečné emoce i tragický dosah této udá-
losti na celý svět. Kdo stojí za vraždou „královny lidských
srdcí“?

97 minut 60,- Kč mládeži do 12let nevhodný

4. května PAT GARRET 
pátek A BILLY THE KID
20.00 hod. USA-po letech se znovu setkávají dva legendární pistolníci.

Jenže teL stojí každý na opačné straně zákona... Zatímco Bil-
ly The Kid zůstal psancem, Pat Garrett dávno pochopil, že
tato éra skončila a postavil se na stranu zákona.

122 minut mládeži do 15let nepřístupný

5. května GHOST RIDER
sobota USA-jeho prokletí se stalo jeho sílou. Je tomu už dávno, co
17.30 hod. hvězdný motocyklový kaskadér Johnny Blaze uzavřel smlouvu

s Láblem, aby tak dokázal ochránit lidi, ke kterým má nejblí-
že - svého otce a dětskou lásku Roxanne.

105 minut mládeži do 12let nevhodný

6. května KUPEC BENÁTSKÝ
neděle Itálie/Lucembursko/Velká Británie/USA-slavná a nadčasová
17.30 hod. hra Williama Shakespeara sleduje dramatické i komické

zvraty osudu a štěstěny skupiny křesEanských šlechticů, kteří
se zadluží židovskému lichváři.

138 minut mládeži do 12let nevhodný

11. května BABEL
pátek Mexiko/USA-jsme zvyklí mluvit o hranicích pouze jako o mís-
20.00 hod. tech, ale ty opravdové hranice jsou ve skutečnosti uvnitř nás

samých. Film ukazuje na biblické podobenství, kde podle
Starého Zákona potrestal Bůh opovážlivost stavitelů slavné
věže zmatením jazyků.

142 minut mládeži do 15let nepřístupný

12. května STAROPRAŽŠTÍ HELIGONKÁŘI
sobota ŠTĚPÁNA KOZÁKA
16.00 hod. Tříhodinové pásmo staropražských lidových písniček interpre-

tovaných sedmi hudebníky a světoznámým repertoárem jako
je Ta naše písnička česká apod. 
Vstupné 70,- Kč.

6 KčZměna.
začátku

MIMOŘÁDNÁ.
PŘEDSTAVENÍ

Předprodej 
vstupenek zahájen
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! Společenská kronika 

NARODILI SE:
Denis Albert
ul. Tůmy Přeloučského

Tobiáš Borovec
ul. Husova

Kateřina Horká
ul. Pardubická

Ema Chalupníková
ul. Nerudova

Tereza Janečková
ul. Hradecká

Filip Koš}ál
ul. Střelova

Leona Nájemníková ul. Račanská

Vítek Novák ul. Pardubická

Markéta Palánová Lohenice

Tomáš Rosenberger ul. Tůmy Přeloučského

JUBILANTI:
Miroslav Andrle 75 let
ul. Čechova

Květoslava Černá 75 let
ul. Pražská

Marie Michálková 75 let
ul. Karla Čapka

Melanie Štrumlová 75 let
nám. 17. listopadu

Zdeňka Štrýnková 75 let
ul. Studentská

Miroslava Víznerová 75 let
ul. Obránců míru

Marie Jelínková 80 let
ul. Foersterova

Růžena Kohoutová 80 let
ul. Hradecká

Marie Makešová 80 let
ul. Pardubická

Josef Pirožek 80 let
ul. Na Vyšehradě

Emilie Manželová 85 let
ul. Smetanova

Josef Veselovský 86 let
nám. 17. listopadu

Anna Holíková 87 let
ul. Stantejského

Anna Kalousková 87 let
Škudly

Josefa Skalová 87 let
ul. ČSA

Julie Moriljaková 90 let
ul. Libušina

Jaroslav Veselý 93 let
Lohenice

PŘELOUČÁCI

VZPOMÍNKA
Na otce a dědu pana Ericha Švandu k jeho

7. výročí úmrtí 3. 4. 2007, který by se 3. 6. 2007
dožil 80 let. 

Za vzpomínku děkují vnuci, synové Stanislav,
Jiří a dcera Hana s manželem.

Na maminku a babičku paní Annu Švando-
vou, která zemřela 3. 4. 2004. 

Vzpomínají synové Stanislav a Jiří, dcera Hana
s manželem a vnuci. 

Inzerce



Výroční valná hromada jednoty byla
svolána na 27. února 2007. Její členové
se sešli v nové zasedací místnosti, aby
zhodnotili svou činnost v uplynulém ro-
ce. Jednání se zúčastnili i zástupci měs-
ta, župy a místních ZŠ.

Sokol je nejpočetnějším občanským
sdružením ve městě. V roce 2006 sdružo-
valo přes 700 členů, z toho polovinu mlá-
deže do 18 let. Cvičební prostory jsou
využívány také při tělesné výchově žá-
ků místních škol a pro potřebu městské
policie. Přetrvávajícím problémem zůstá-
vá skutečnost, že pro oddíl volejbalu se
musí pronajímat tělocvična gymnázia
a sportovní hala ve Chvaleticích pro mis-
trovské zápasy v basketbalu.

Ve zprávě o činnosti výboru zaznělo,
že některé body loňského usnesení byly
splněny - podařilo se vybrat plánovanou
částku na členských příspěvcích, připra-
vit podmínky pro nácvik sletových skladeb
a zúčastnit se XIV. všesokolského sletu
v Praze, stejně tak se uskutečnilo setká-
ní hráčů basketbalu u příležitosti 60. vý-
ročí založení basketbalu v Přelouči. Ně-
které úkoly byly splněny jen částečně,
nebo nemohly být realizovány z důvodu
nedostatku financí. Nebylo vyhověno žá-
dosti o grant od Pardubického kraje a by-
ly mimořádné výdaje na opravu podlahy
ve velkém sále. Rekonstrukce ústředního
topení byla financováno z daru Duhové
energie. 

Zástupci jednotlivých oddílů se po-
chlubili tím, co se jim v roce 2006 poved-
lo. Tradičně úspěšnou sezónu má za se-
bou basketbal. Letošní 60. sezóna probíhá
ve znamení čekání na zahájení výstav-
by nové haly, která jim citelně schází
už řadu let. V soutěžích východočeské
oblasti reprezentuje Sokol Přelouč šest
družstev. Jsou to nejmladší minižáci, dvě
družstva mužů a žen a nejúspěšnější
kolektiv mladších žáků, kteří dosáhli vý-
borného úspěchu, když obsadili 5. místo
v přeboru republiky. 

Oddíl volejbalu hlásil účast dvou druž-
stev - žen a dorostenek. Mohou se po-
chlubit druhými místy. O letních prázdni-
nách byl uspořádán turnaj smíšených
družstev na venkovních hřištích a v pro-
sinci mikulášský turnaj. Chvályhodné by-
lo uspořádání jarního soustředění v Pus-
té Rybné a prázdninového v Cholticích.

Nedostatkem mladých hráčů trpí od-
díl stolního tenisu. Doufejme, že po rekon-
strukci herny, jejíž realizace se přesunula
do plánu na tento rok, bude situace lepší.

Naopak oddíl bojových sportů se tě-
ší stálé oblibě a v roce 2006 se opět roz-
rostl. Oddíl získal opětovně grant ČOS
na letní soustředění, které bylo oživeno
působením trenérů jiných druhů bojových
sportů - karate, tai tchi a judo. Ve vedení
oddílu pracují vysoce kvalifikovaní trené-
ři, kteří zajišrují velmi kvalitní tréninky.

Nejvíce dětí je však členy oddílu so-
kolské všestrannosti. Nejmladší cvičenci
předškolního věku chodí cvičit se svými
maminkami na mateřské dovolené již
dopoledne, druhá skupina odpoledne.
Uspořádali si karneval, oslavu Dne dě-
tí a také navštívili ZOO v Jihlavě.

Hojně navštěvovaný je tradičně oddíl
nejmladšího žactva, kam docházejí dě-
ti ve věku od 4 do 6 let. Mnohá děvča-
ta školního věku si oblíbila aerobik, ale
i do základního cvičení se přihlašují dív-
ky i v průběhu celého roku. 

Oddíl gymnastek skvěle reprezentoval
naši jednotu na XIV. všesokolském sle-
tu. Mladší gymnastky nacvičily skladbu
Rozkvetlá louka, starší vystoupily ve sklad-
bě Trampolínky a jejich vedoucí se do-
konce narychlo naučila skladbu Chla-
páci, aby zastoupila nemocného cvičence.
V Praze samozřejmě nechyběli naši mu-
ži a ženy z Věrné gardy, a to ve skladbě
Ta naše písnička česká.

K sokolské všestrannosti patří ještě
početný oddíl florbalu a dva oddíly žen.
Ženy, které si říkají starší, ale jistě se tak
necítí, si udržují své pohodové cvičení.
Ostatní si mohou vybrat, zda potrápí své
tělo při kondičním cvičení, na fitbalech
nebo konečně na nových stepových můst-
cích. Florbalisté hrají letos severovýchod-
ní ligu společně s žáky z orlovny. 

Ve výčtu aktivit v loňském roce je nut-
né se ještě zmínit o další společenské
činnosti Sokola. Byl uspořádán autobu-
sový zájezd pro zájemce o zhlédnutí zá-
věrečného vystoupení cvičenců sletových
skladeb na Rošického stadionu na Stra-
hově. Největší společenskou událostí pro
příznivce basketbalu byla už zmiňovaná
oslava 60. výročí založení basketbalu
v Sokole Přelouč, při jehož příležitosti byl
vydán také almanach. K tradičním akcím
patří dále mikulášské besídky a dny ote-
vřených dveří na začátku školního roku.

Zástupci Sokola, bohužel však jen pa-
mětníci, se účastní pietních akcí v našem
městě, aby si připomněli významné udá-
losti historie našeho státu, vznik a obno-
vení samostatného státu a konec druhé
světové války. Především pro starší členy

jsou pořádány poznávací zájezdy. Naše
jednota i nadále spolupracuje s Klubem
rodáků a přátel města Přelouče v Pra-
ze. Jsme si také vědomi jednoho dluhu
na poli společenské činnosti, a to jsou
plesy a zábavy. Mnozí na ně rádi vzpo-
mínají.

Na závěr si poznamenejte data ně-
kterých chystaných akcí v roce 2007:
15. 5. vlastivědný výlet (Ležáky, Havlíč-

kův Brod, Žižkovo pole u Přiby-
slavi, Zelená Hora u Žwáru nad
Sázavou)

12. 6. výlet oddílu rodiče a děti do ZOO
Dvůr Králové nebo Praha

10. 9. den otevřených dveří
20. 9. turistický výlet do Jizerských hor

(Bedřichov, L.Libverda, Hejnice,
Královka, Frýdlant)

2. 12. mikulášská besídka
Nejdůležitějším bodem jednání val-

né hromady byla volba nového výboru
jednoty. Dosavadní starosta Mgr. L. Pacák
by byl pro Sokol Přelouč člověkem na
pravém místě. Odvedl pro přeloučský So-
kol kus dobré práce, ale jeho vlastní pra-
covní aktivity se s touto funkcí bohužel
nedají už nadále skloubit. Dosud se ne-
podařilo najít za něho plnohodnotnou
náhradu, a proto bude činnost jednoty
řízena nově zvoleným místostarostou
Ing. J. Daškem a jednatelem M. Breberou.

Nakonec se sluší vyslovit poděková-
ní všem cvičitelům a trenérům, kteří se ne-
zištně věnují naší přeloučské mládeži. 

Stejné poděkování platí i těm, kdo na-
ši činnost podporují nebo sponzorují ně-
které akce, jako město Přelouč, ČEZ, Te-
pelné zdroje, Agrostav Pce, Kavalír, MPH,
Myland G.B.A., Elmet, Jenta a další.

Výbor jednoty
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Přeloučský Sokol zhodnotil svoji činnost za rok 2006



I přes zimu je potřeba makat a při-
pravovat se na hlavní fotbalovou sezo-
nu a o tom, že to opravdu myslí vážně
naši mladí fotbalisté, nás přesvědčili na
halovém turnaji starších žáků dne 18. 2.
2007 v Heřmanově Městci za účasti šes-
ti týmů.

Nejen celkové druhé místo nám udě-
lalo radost, ale také cena za nejlepšího

střelce turnaje, kterým se stal Luboš Ma-
chačný se sedmi brankami. Aby toho
nebylo málo, měli jsme i cenu za nej-
lepšího brankaře turnaje. Tuto cenu pře-
vzal náš borec Tomáš Fidra.

Výsledky:
FK Přelouč - Starý Máteřov 5 : 2 
(Rokyta 2x, Machačný 2x, Tříska)
FK Přelouč - H. Městec  0 : 2

FK Přelouč - FC Junior  2 : 0 
(Nekvapil, Machačný) 
FK Přelouč - SK Rozhovice 4 : 3 
(Cápay, Machačný, Tříska, Pokorný)
FK Přelouč - SK Pardubičky 4 : 2 
(Machačný 3x, Tříska)

Konečné pořadí týmů:
1. Heřmanův Městec
2. FK Přelouč
3. SK Rozhovice

Za fanoušky a trenéry děkuji klukům
za super týmový výkon a ar jim to na ja-
ře stejně dobře kope.                  V.N.
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Nejmladší minižactvo:
ZÁPASY ZÁKLADNÍ ČÁSTI:

Sokol Hradec Králové - Sokol Přelouč 37 : 23 (17:15)
Dašek 6, Vosáhlo 5, Tomášek 4, Pitřík 4, Minář 2, Vokál 2
BVK Holice - Sokol Přelouč 55 : 21 (22:11)
Tomášek 9, Pacáková 4, Dašek 3, Roub 2, Pitřík 2, Minář 1
Sokol Přelouč - TJ Svitavy 25 : 30 (8:17)
Tomášek 10, Hudec 4, Vosáhlo 4, Dašek 3, Vokál 3, Hledík 1
Sokol Přelouč - SKB Česká Třebová 35 : 30 (16:20)
Hledík 8, Roub 7, Pokorný 6, Pacáková 5, Luňák 2, Tomášek 2, Kořínek 2,
Pitřík 2, Minář 1

ZÁPASY PLAY-OFF:
BVK Holice - Sokol Přelouč 20 : 55 (14:40)
Hledík 13, Dašek 8, Vosáhlo 8, Tomášek 8, Pokorný 7, Vokál 6, Roub 4,
Pacáková 1
Sokol Přelouč - BVK Holice 50 : 18 (28:6)
Dašek 12, Pacáková 5, Tomášek 4, Pokorný 4, Vosáhlo 4, Minář 4, Jirák 4,
Hledík 3, Roub 2, Vokál 2, Válek 2, Kosina 2, Roubová 2

Mladší žáci:
ZÁPASY ZÁKLADNÍ ČÁSTI:

Sokol Přelouč -BK Ulita Broumov 121 : 22 (68:8)
Šimon 45, Heřman 17, Maček 14, Hývl 14, Frič 12, Jelínek 8, Blažek 4,
Pitřík 4, Machek 3
Sokol Přelouč - BK Ulita Broumov 128 : 28 (80:8)
Šimon 44, Hývl 20, Frič 14, Jelínek 14, Heřman 13, Maček 9, Pitřík 8, Bla-
žek 4, Machek 2
Sokol Přelouč - Sokol Hradec Králové 81 : 26 (45:11)

Pacák V. 24, Šimon 24, Heřman 7, Blažek 6, Frič 6, Hývl 5, Maček 5, Jelí-
nek 2, Pitřík 2
Sokol Přelouč - Sokol Hradec Králové 70 : 31 (36:10)
Jelínek 18, Heřman 16, Hývl 14, Frič 10, Maček 4, Blažek 4, Pitřík 2, Vanžura 2

ZÁPASY PLAY-OFF:
1. turnaj:

BK Synthesia Pardubice - Sokol Přelouč 85 : 43 (41:23)
Hývl 13, Šimon 11, Adamec 8, Jelínek 5, Havlín 2, Hodan 2, Machek 2
BK Loko Trutnov - Sokol Přelouč 36 : 58 (14:26)
Adamec 14, Hodan 10, Hývl 8, Jelínek 8, Šimon 8, Havlín 6, Machek 4
BK Loko Trutnov - BK Synthesia Pardubice 29 : 102

2. turnaj:
Sokol Přelouč - BK Synthesia Pardubice 61 : 78 (28:38)
Šimon 18, Hývl 13, Heřman 10, Adamec 9, Machek 3, Frič 2, Maček 2,
Jelínek 2, Hodan 2
Sokol Přelouč - BK Loko Trutnov 59 : 43 (31:17)
Heřman 18, Maček 13, Hývl 8, Jelínek 7, Machek 4, Blažek 3, Frič 2, Van-
žura 2, Pitřík 2
BK Loko Trutnov - BK Synthesia Pardubice 38 : 60

Starší žáci:
BK Sokol Vysoké Mýto - Sokol Přelouč 36 : 73 (23:34)
Dašek 29, Šandera 17, Pacák L. 11, Bulušek 8, Kmošek 8
BK Sokol Vysoké Mýto - Sokol Přelouč 40 : 92 (18:58)
Pacák L. 26, Dašek 24, Bulušek 15, Šandera 9, Suchánek 4, Hývl 2
TJ Turnov - Sokol Přelouč 31 : 83 (14:39)
Šandera 24, Pacák L. 16, Bulušek 15, Heřman 10, Kmošek 8, Dašek 5,
Hývl 2, Šindelář 2

Basketbal - některá družstva již v play-off   

Halový turnaj starších žáků v kopané



TJ Turnov - Sokol Přelouč 55 : 80 (34:41)
Pacák L. 37, Šandera 16, Bulušek 14, Hývl 4, Dašek 4, Heřman 4, Kmošek 1
Sokol Přelouč - BK Gymnázium Žamberk 140 : 22 (67:10)
Bulušek 34, Dašek 27, Kmošek 25, Pacák V. 24, Šandera 22, Šindelář 8
Sokol Přelouč - BK Gymnázium Žamberk 80 : 48 (36:24)
Šandera 19, Bulušek 18, Dašek 15, Pacák V. 11, Šindelář 10, Kmošek 7

Ženy:
SK Týniště n. Orlicí - Sokol Přelouč 49 : 53 (36:23)
Hrubešová 17, Roubová 16, Hlavatá 6, Rambousková D. 4, Rambousková L. 4,
Čáslavková 2, Nevolová 2, Richterová 2
TJ Jiskra Ústí n. Orlicí - Sokol Přelouč 32 : 61 (20:23)
Roubová 20, Hrubešová 13, Nováková 12, Nevolová 8, Hlavatá 6, Rambous-
ková D. 2
TJ Jiskra Litomyšl - Sokol Přelouč 46 : 74 (19:35)
Hrubešová 18, Hlavatá 13, Nováková 12, Rambousková D. 11, Roubová 7,
Richterová 6, Jánská 2, Nevolová 2 Rambousková L. 2

Muži A:
Sokol Přelouč - TJ Jiskra Hořice 86 : 97 (36:45)
Miřejovský 33, Sojka 15, Konvalina 13, Válek 6, Novák 6, Siemer 3, By-
strianský 3, Půlpán 2, Hruša 2, Priessnitz 2, Roub 1
BSK Jičín B - Sokol Přelouč 93 : 79 (45:52)
Sojka 30, Válek 19, Konvalina 10, Přemyslovský 7, Bystrianský 7, Půlpán 3,
Ždánský 3

Sokol Přelouč - Tesla Pardubice B 104 : 84 (42:42)
Sojka 27, Válek 21, Konvalina 21, Bystrianský 11, Novák 6, Přemyslovský 6,
Hruša 6, Siemer 5, Ždánský 1
Sokol Přelouč - Sokol Hradec Králové 78 : 80 (38:32)
Sojka 30, Konvalina 12, Novák 8, Priessnitz 8, Siemer 7, Válek 5, Přemyslov-
ský 4, Půlpán 2, Roub 2

Muži B:
2. část oblastní soutěže:
Sokol Jilemnice - Sokol Přelouč 85 : 76 (48:38)
Horák 23, Kubát 21, Tužil V. 17, Půlpán 6, Pála 6, Karásek 3
Gymnázium Žamberk - Sokol Přelouč 84 : 73 (40:34)
Kubát 24, Tužil V. 22, Horák 13, Karásek 5, Kautský 4, Priessnitz 3, Válek 2
TJ SPŠS Náchod - Sokol Přelouč 103 : 61 (41:33)
Kubát 20, Půlpán 15, Tužil V. 8, Válek V. 6, Horák 6, Priessnitz 4, Pála 2
Sokol Přelouč - Sokol Česká Třebová 100 : 83 (55:50)
Kubát 30, Král 17, Karásek 13, Tužil V. 12, Horák 10, Kautský 10, Haas 8

(uvedené výsledky do 20. 3.) D. Rambousková

V měsíci březnu se po delší době podařilo založit příprav-
ku děvčat pod vedením trenéra V. Rambouska, který své
předchozí svěřenkyně dovedl do dorostenecké (později žen-
ské) ligy!
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VÝSLEDKY 1. PŘELOUČSKÉ LIGY
Konečné pořadí

1. HT CEPY 
(Michal Jeřáb, Lukáš Hora, Petr Brykner, Li-
bor Komůrka, Tomáš Hájek, Radovan Pišta,
Jiří Švihlík, Miroslav Stránský, Marek Smo-
lík, Radek Balán, Štěpán Poříz, Milan Berá-
nek, Martin Beránek, Tomáš Hora, David
Fedák, Michal Drenko)

2. ČUNÍCI 
3. ROCKETS 
4. BC JAMAICA
5. BC RIO PŘELOUČ
6. BC MOTOR STARS JIH 
7. CHLUPATEJ BOBR

VOLKSWAGEN (neklasifikován)

VÝSLEDKY 2. PŘELOUČSKÉ LIGY
Konečné pořadí

1. ČMELÁCI
(Daniel Jarolím, Rudolf Raška, Jan Žirovnic-
ký, Jiří Lauryn, Josef Slavík, Josef Pozdník,
Břetislav Žána, Jiří Malinský, Jiří Halík, Pa-
vel Bureš, Petr Staněk, Jiří Kalousek, Petr Fi-
lip, Tomáš Ježek, Aleš Pokorný) 

2. A.S.P. PARDUBIČKY 
3. MATADORS
4. DESPERÁDOS
5. IMPERIÁTOŘI
6. ČUŇÁCI
7. APOLLO
8. DEVILS
9. TPS GAMBRINUS

10. ALKEHOL STARS

11. BUDVAR SEMÍN
12. RED WINGS LOHENICE
13. FAN CLUB PARDUBICE

VÝSLEDKY OLD-BOYS 
(hráči nad 35 let)

Pořadí
1. TPS GAMBRINUS 14 : 7 8

Petr Beneš - Jaroslav Kopecký, Jaromír Kraus,
Aleš Plháček, Vladimír Loužil - František Zer-
zán, Roman Bukač, Miloš Voleský - Vladimír
Novotný, Petr Svoboda, Břetislav Malý - Pa-
vel Svoboda, Milan Fíla, Luboš Poledne

2. HT CEPY 11 : 8 7
3. ČUŇÁCI 8 : 10 7
4. ALKEHOL 9 : 10 4
5. VOLKSWAGEN 10 : 17 3

DOSAVADNÍ JARNÍ VÝSLEDKY
HC JESTŘÁBI

A-TÝM 
(1. ČESKÁ NÁRODNÍ HOKEJBALOVÁ LIGA)
4. 3. HC JESTŘÁBI - HC KERT PARK 

PRAHA 0 : 4 (0:0, 0:3, 0:1)
Sestava: Ježek - Novotný, Tesák, Čapek, Štajner,
Mátl - Stoklasa, Šmíd, Štefanský - Svoboda, Jur-
kas, Komůrka - Příhoda, Marvan

11. 3. HC JESTŘÁBI - SK ĎÁBLOVÉ 
PRAHA 5 : 3 (3:3, 0:0, 2:0)

Sestava: Krejčík - Novotný, Tesák, Čapek, Štaj-
ner, Mátl - Štefanský, Šmíd Marvan - Horák, Svo-
boda, Příhoda - Slanina, Jurkas, Komůrka 
Góly: Jurkas 2x, Slanina, Štefanský, Marvan

Zbývající zápasy: 24.3. TJ Tatran Třemošná (tam);
25.3. SK CSKA Karlovy Vary (tam);
1.4. HBC Tygři Mladá Boleslav (doma)

B-TÝM 
(2. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD)
10. 3. HC JESTŘÁBI B - SK HOLCIM 

PRACHOVICE 2 : 2 (1:1, 1:1, 0:0)
Sestava: Cidlinský - Tesák, Mašek, Adámek, Kan-
tor, Hájek, Plháček - Svoboda, Kozlík, Příhoda -
Kryštof, Mucha, Vojtíšek - Šejna, Schiller, Kubát
Góly: Mašek, Kryštof

18. 3. HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC
KRÁL. B - JESTŘÁBI B 1 : 0 (0:0, 1:0, 0:0)
Sestava: Cidlinský - Hájek, Kantor, Plháček, Ma-
šek - Kryštof, Svoboda, Kazimír - Šejna, Schiller,
Vojtíšek
Zbývající zápasy: 24.3. Ježci Heřmanův Městec
(doma); 31.3. HBC Svitavy (tam); 1.4. SK OEZ TES-
TA Letohrad B (doma); 7.4. HBC Chlumec n.C. (tam)

DOROST (NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD)
15. 4. HBC Chlumec n. Cidl. (doma)
28. 4. SK Holcim Prachovice (tam)
5. 5. TJ Paramo Svítkov Pardubice B 

(doma)
12. 5. HBC Autosklo H.A.K. Hradec Krá-

lové (tam)

STARŠÍ ŽÁCI (MČR - VÝCHOD)
18.3. HC JESTŘÁBI - JOKERIT 

CHRUDIM 0 : 10 a 1 : 10
Zbývající zápasy: 25.3. SK Kometa Polička (tam);
1.4. DDM Alfa Pardubice B (doma);
8. 4. TJ Lokomotiva Česká Třebová (tam)

22. 4. SK Jihlava (doma)
29. 4. Ježci Heřmanův Městec (doma)
6. 5. DDM Alfa Pardubice (tam)

ZPRÁVY Z HOKEJBALU
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Na den 27. března 2007 obdržel fotbalový klub pozvánku
na slavnostní zasedání Českého klubu fair-play spojené s pře-
dáváním cen fair play za rok 2006.

Fotbalový klub byl jedním z oceněných, které vybralo na
svém zasedání předsednictvo Českého klubu fair-play při Čes-
kém olympijském výboru.

Na základě rozhodnutí výboru fotbalového klubu se zase-
dání zúčastnili: pan Němeček, Kocourek a Křivka.

V předsednictvu slavnostního zasedání zasedli mimo jiné:
pan Milan Jirásek - předseda ČOV, Květa Pecková - předsed-
kyně ČKFP, Katarina Rázová - zástupce evropské exekutivy klu-
bu fair-play, Jan Husák - z kanceláře ministra školství, Jiří Ví-
cha - člen ČOV.

Ze známých osobností byli na zasedání přítomni: Imrich Bu-
gár, Jiří Raška, Dana Zátopková, Helena Suková, Jaroslav Šá-
lek, Jan Železný.

Hlavní cenu fair-play obdržel oštěpař Jan Železný. Dále by-
ly uděleny školní ceny fair-play. Ceny obdrželi vybraní mladí spor-
tovci ze základních a středních škol.

Dále bylo udělováno čestné uznání Českého klubu fair-play
jednotlivcům i kolektivům. Do tohoto ocenění byl zařazen i náš
fotbalový klub, který obdržel čestné uznání za pořadatelství
padesáti uplynulých ročníků celostátního žákovského turnaje
v kopané. Ocenění předal zástupcům klubu pan Milan Jirásek
a paní Květa Pecková.

Mezi řadou gratulantů k získání ocenění byl i Jaroslav Šá-
lek, redaktor fotbalového a hokejového týdeníku Gól a dále Ale-
xander Károlyi, předseda disciplinární komise ČMFS.

Proto závěrem na tomto místě patří poděkování fotbalové-
ho klubu všem těm, kteří se na přípravách a vlastním zajiště-
ní uplynulých padesáti ročníků turnaje podíleli.

František Křivka

Florbalová sezóna je v plném prou-
du, a proto zde uvedeme přehled výsled-
ků jednotlivých družstev a komentáře
pouze k těm, z našeho pohledu, nejzají-
mavějším zápasům.

DRUŽSTVO MLADŠÍCH ŽÁKŮ:
Orel Přelouč - 1.FBK Jablonec n/N 0:5

(0:2; 0:2; 0:1)
Orel Přelouč - Crazy Team Liberec B 3:2

(2:0; 0:1; 1:1) !!!
Sláva, sláva, třikrát sláva!!! Konečně

jsme se dočkali sladkého pocitu z vítěz-
ství!!! 

Už zlepšená hra v 1. zápase v sobo-
tu 24. února v hale ve Smržovce u Jablon-
ce n. N., která je známá hlavně díky au-
torovi hrdiny kreslených vtipů o Pepovi
Pivrncovi a jediné bobové a sáňkové drá-
ze v Čechách, naznačovala výrazné zlep-
šení - vázla pouze koncovka. 

V druhém zápase s posledním celkem
severní divize jsme udrželi aktivní hrou,
a na naše poměry solidní přihrávkou, ak-
tivitu na svých florbalkách a hráli se sou-
peřem vyrovnanou partii. Dokonce počet
střel jsme mírně převážili na naši stra-
nu! A protože v defenzivě jsme se vyva-
rovali našich tradičních chyb a naše
brankářská jednička Josef Kumstýř nás
podržela spolehlivými zákroky a chlad-
nokrevnou jistotou být vždy včas na
správném místě, mohli jsme se radovat
- a že to stálo za to!

Do první třetiny jsme proti protivní-
kům vesměs o hlavu i dvě větším vlétli
s elánem a chutí dravce! První gól vypra-
coval náš benjamínek, teprve sotva dese-
tiletý Honza Školník, který se proháč-
koval až před brankáře a po jehož střele
zastrčil poskakující děrovaný míček ved-
le překonaného brankáře do soupeřovy
brány kapitán Dan Ulm. Když pak před
koncem třetiny Martin Frič šikovně ro-
zehrál volný úder našemu obránci Ros-
}ovi Kmoškovi a ten nechytatelnou
bombou překonal soupeřova brankáře,
poprvé jsme vyhráli vůbec první třetinu
v soutěži!

V další třetině jsme konečně preciz-
ní obranou po celém hřišti nenechali sou-
peře vyvinout nesnesitelný tlak, k čemuž
přispěla i rozvážná rozehrávka našich
obránců, zejména Jirky Jezdinského,
který se lepší zápas od zápasu.

Přesto soupeř dokázal 2 góly kolem
poslední přestávky srovnat skóre. Hra ale
byla stále vyrovnaná a zdálo se mi, že
naše útoky vzniklé po aktivním napadá-
ní už při přechodu soupeře do útoku,
jsou i nebezpečnější. A pak přišla koneč-
ně hvězdná chvíle Jardy Vanžury! Po sa-
mostatné akci při clonění a dorážení před
soupeřovým brankářem proměnil svoji
asi tak pátou tutovku dne a rázem zmi-
zel v chumlu všech svých nadmíru šrast-
ných a radostí poblázněných spoluhrá-
čů. Do konce zbývalo sice ještě 6 perných

minut, ale to už jsme přece nemohli pus-
tit z rukou… Všichni kluci zaslouží vel-
kou pochvalu a odměnu!
Sestava: brankáři - Josef Kumstýř, první

zápas Václav Kumstýř
obrana - Petr Boudyš, Rosra Kmošek -

Jirka Jezdinský, Jakub Minařík
útok - Jarda Vanžura, Martin Frič, Jirka

Maček - Honza Školník, Dan Ulm, Ta-
deáš Knížek.

Střely na bránu: 10:7, 4:6, 5:4 - nejčas-
tější střelec - Dan Ulm s 5 pokusy.

DRUŽSTVO STARŠÍCH ŽÁKŮ:
FBK Jičín - Orel Přelouč 4:4 

(2:3; 1:1; 1:0)
1.FBK Jablonec n/N - Orel Přelouč 4:4

(1:3; 2:1; 1:0)
FBC Liberec Ještědská - Orel Přelouč 8:4

(2:0; 2:1; 4:3)
Zápasy hrané dne 24. února ve spor-

tovním areálu v Jičíně. Před odjezdem
jsme snili o zisku co největšího počtu bo-
dů, abychom pronikli z druhého místa
naší regionální divize do TOP FIVE 16 cel-
ků celého severovýchodního přeboru. Bo-
hužel zranění centra 2. lajny Marka Dlas-
ka se ukázalo jako příliš velké oslabení,
kdy jsme hlavně v prvních dvou zápasech
nedokázali udržet nadějné vedení 4:1.
Sestava: brankář - (8) Láwa Kopáč
obrana - (10) Michal Pleskot, (11) Ríša

Pulicar - (4) Tomáš Minařík, (7) On-
dra Janata

útok - (88) Jirka Pokorný, (22) Tomáš Bla-
žej, (19) Martin Šetina - (66) Milan
Březina, (6) Honza Pozler, (20) David
Verunáč - (5) Jakub Vyskočil.

OREL PŘELOUČ - oddíl florbalu

Ocenění pro Fotbalový klub Přelouč  



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

FBC Montas Hradec Králové - Orel Pře-
louč                     2:9 (0:2; 1:4; 1:3)
Fbk DDM Kostelec n/O - Orel Přelouč 

2:2 (0:0; 2:1; 0:1)
Toto byl pro nás hlavní zápas turna-

je hraného 10. března v Chlumci n. C.
a možná i jara! Soupeř byl o dvě místa
za námi a v případě prohry by ohrožoval
naše setrvání v horní polovině tabulky
celého přeboru. Bylo nutné udržet ho na
odstup dosavadních 4 bodů.

Už od začátku zápasu jsme dobrou
kombinační hrou uprostřed pole získáva-
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li převahu a bylo jasné, že soupeř bude
bránit a spoléhat hlavně na naše chy-
by. K naší škodě nás zcela zradila kon-
covka, o čemž svědčí poměr střel v tře-
tinách na bránu (4:5, 2:4, 1:4) a hlavně
mimo (4:9, 2:8, 3:15)!! Prostě bez důraz-
ného a chladnokrevného zakončení se
takový zápas vyhrát nedá. Tady jsme asi
zaplatili nováčkovskou daň. Na druhou
stranu je potřeba ocenit, že ani za ne-
příznivého stavu po dvou třetinách se
kluci nepodali pocitům marnosti při za-
hazování jedné šance za druhou a pří-
kladně bojovali. A tak nakonec hrdina
celého turnaje, náš kapitán Tomáš Bla-
žej, svým 6. gólem dne zařídil 36 vteřin
před koncem vyrovnání - a cíl tak byl
splněn!
Sestava: brankář - Láwa Kopáč
obrana - Michal Pleskot, Ríša Pulicar -

Tomáš Minařík, Honza Mencl
útok - Jirka Pokorný, Tomáš Blažej, Mar-

tin Šetina - Honza Pozler, Marek Dlask,
Ondra Janata - David Verunáč, Jakub
Vyskočil.

DRUŽSTVO MUŽŮ:
Orel Přelouč - Torpédo Náchod 

3:7 (1:1; 0:2; 2:4) 

Orel Přelouč - Respect Heř. Městec 
2:3 (1:0; 0:2; 1:1) 

Orel Přelouč - URNA Pardubice 9:4 
(3:1; 0:3; 6:0)

Orel Přelouč - FBC Viking Nová Paka 
0:2 (0:0; 0:1; 0:1)

Na družstvo mužů dopadly těžké
chvíle. Kromě Pardubic jsme hráli s cel-
ky ze špičky o čelo soutěže. Bohužel však
bez úspěchu a tak se nyní nacházíme na
4. místě.

V souboji o třetí místo s Novou Pa-
kou jsme začali s pozornou defenzívou
a snahou získat vedení po brejkových
akcích našich křídelních útočníků. Zá-
pas byl velmi vyrovnaný, hraný tvrdě do
těla, oba soupeři měli i tak v 1. třetině
několik dobrých příležitostí, které však
nevyužili. V druhé třetině se hra i nadá-
le přelévala z jedné strany hřiště na dru-
hou, oba brankáři ale díky dobré defen-
zívě obou týmů zejména při obsazování
protihráčů, dokázali vždy včas vykrýt stře-
lecký úhel a střelu soupeře nepustit za
svá záda. Bohužel na závěr třetiny jedna
drobná nedůslednost při vyčištění pro-
storu velkého brankoviště způsobila, že
se soupeř doklepnutím míčku zblízka do
sítě dostal do jednobrankového vedení.

Když pak na začátku 3. třetiny střelu
Láwy Jezdinského zastavila levá tyčka
soupeřovy branky a ke všemu ze zápa-
su odstoupil i náš nejproduktivnější hráč
jara Milan Koubek pro zranění stehen-
ního svalu, došlo hned poté k rozhodují-
címu momentu zápasu: rozhodčí v 6. mi-
nutě přísně vyloučil Mirka Kumstýře za
hákování, když jeho florbalku mu útočí-
cí protihráč před svým pádem doslova
vyškubl z ruky. Oslabení jsme sice pře-
stáli bez úhony, ale než se stačil vylou-
čený hráč vrátit z trestné lavice ke své
bráně, dal soupeř z vrcholícího tlaku gól
střelou přes skrumáž clonících hráčů.
Bylo to 0:2 a přes enormní snahu jsme
se již do zápasu nevrátili. I ve florbale to-
tiž platí, že bez vstřeleného gólu (a vět-
šinou ne jednoho!) se prostě body ne-
získávají.

Sestava: gólman - Luboš Bednář
obrana - Honza Fassel, Jakub Raška, Mi-

rek Kumstýř
útok - Milan Koubek, Tomáš Hromádko,

Láwa Jezdinský - Bohouš Lapka, Ště-
pán Chábera, Jarda Hromádko.

Mirek Kumstýř

Inzerce
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