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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

Rada města Přelouče
10. dubna se konala 89. schůze
rady města

pozemku je stanovena minimálně
500,- Kč/m2

Převažující část programu se týkala
doporučujících usnesení pro nadcházející XXV. zasedání zastupitelstva města.

" záměr na prodej pozemku v lokalitě
„na obci“, která je určena k zástavbě
rodinných domků za cenu minimálně 400,- Kč/m2 za následujících podmínek:
1. Pozemky budou využity k výstavbě
rodinných domků
2. Současně s žádostí bude předložen
návrh zastavovací studie výše uvedené lokality. Tato studie musí obsahovat řešení inženýrských sítí, komunikací, rozvržení zeleně, dělení
pozemků na jednotlivé stavební
parcely a procentuelní zastavění
těchto parcel.
3. Po dokončení výstavby budou pozemky pod komunikacemi a komunikace včetně veřejného osvětlení
převedeny bezplatně do vlastnictví
města. Inženýrské sítě budou převedeny do vlastnictví jednotlivých
správců inženýrských sítí.
4. Zahájení výstavby bude nejpozději
do 3 let od podpisu kupní smlouvy
a ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Přelouč v případě nezahájení výstavby.

Radní doporučili zastupitelům města schválit:
" použití výtěžku z výherních hracích
přístrojů ve výši 1 111 671,16 Kč za
rok 2005 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné
občany našeho města.
" dodatek kupní smlouvy na prodej domu (bývalá Divišova vila) včetně pozemků uzavřené v říjnu 2005 mezi
městem Přelouč a Diakonií ČCE. Dodatkem se posouvá termín splatnosti první splátky kupní ceny z 31. března na 31. května 2006
" záměr na prodej části pozemku v lokalitě pod parkem v místech, kde se
pálí čarodějnice. Zde má firma Primo-Real zájem vybudovat sportovní
centrum, v němž by se nacházela posilovna, 3 bowlingové dráhy, squash,
spinning, sauna, solária a příslušné
zázemí s restaurací. Cena prodeje

Zastupitelstvo města
Nebývalý zájem o veřejné zasedání zastupitelstva, které se
konalo 20. dubna projevili občané města. Téměř 70 lidí usedlo, aby vyslechli rozhodnutí zastupitelů o stavební uzávěře na
pozemku „za benzinou“. Celkem 1 606 svým podpisem vyjád-
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5. Zájemce bude povinen odkoupit
ještě pozemek p.p.č. 776/63 od soukromého vlastníka, aby mohla být
tato lokalita řešena jako celek.
6. Minimální cena pozemků je stanovena na 350,- Kč/m2.
7. Před podáním žádosti musí zájemce uhradit 10 % z vyvolávací ceny
- viz Pravidla prodeje nemovitého
majetku města Přelouče.
" zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2005
" s účinností od 29. května 2006 provizorní řešení autobusových zastávek
ve městě
" zařadit do rozpočtového opatření č. 2
rozpočtu města na rok 2006 částku
ve výši 750 000,- Kč na pořízení projektové dokumentace nového autobusového nádraží pod silničním nadjezdem v Přelouči
" realizovat přestavbu centra Přelouče
v souladu s návrhem ing. arch. Košaře z roku 2003 a s tím, že doporučuje v ul. 28. října obousměrný provoz
Radní nedoporučili zastupitelům vydat souhlas s investičním záměrem firmy World invest Jirkov ke stavbě marketu a zamítavé stanovisko vyjádřili
k žádosti této firmy na zrušení stavební uzávěry

řilo nesouhlas s výstavbou obchodního centra v místech „parku za Benzinou“, který ale není v majetku města, a žádají
v této lokalitě o zachování veřejné zeleně.
Po diskusi, ke které byl vyzván také právní zástupce majitelů pozemku, zastupitelé jednohlasně vyjádřili nesouhlas se
záměrem společnosti postavit market a odsouhlasili ponechání stavební uzávěry. Protože zájmem města je zachovat současnou oddychovou zónu, zastupitelé chtějí jednat s majiteli
pozemku o směně současného „parčíku“ za část městského
pozemku vedle nadjezdu. Stejně tak je ze strany města zájem
jednat o ceně pozemku. Současně požadovaných 8,7 mil. Kč
je podle názoru zastupitelů cenou hrubě vysokou. Podle odborného odhadu se cena pohybuje kolem 2 mil. korun. Rozhodnutí zastupitelů ovšem neuspokojilo právního zástupce a okamžitě po sečtení hlasů reagoval slovy: „Od této chvíle platí zákaz
vstupu na pozemek a také trvám, aby město z něho odstranilo všechny lavičky a podobné věci. Podniknu právní kroky,
které povedou k naplnění práv vlastníků“.
V dalším bodě jednání se zastupitelé zabývali dopravním
řešením centra města. Přestože se doprava bezprostředně týká všech občanů zde žijících, na projednání tohoto bodu programu zůstali v sále ti, kteří v této oblasti žijí nebo podnikají. Zastupitelé po podrobném projednání dopravního řešení
v jednotlivých částech města rozhodli realizovat přestavbu centra v souladu s návrhem ing. arch. Košaře z roku 2003 s tím,
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že ulice 28. října bude obousměrná. Tuto změnu odsouhlasili
na základě žádostí obyvatel působících v centru města (více:
Kudy pojedeme).
Zastupitelé se dále zabývali řešením autobusových zastávek ve městě, které jsou nevyhovující. Firma Connex, jako dopravce požaduje po městě vytvoření takových podmínek, které
umožní bezpečnou a včasnou dopravu cestujících, je nutné také zajistit bezpečnost chodců zejména na Pernštýnském náměstí. Firma, která měla zájem odkoupit městské pozemky vedle nadjezdu, postavit zde market a spolufinancovat výstavbu
autobusového nádraží po dvouměsíčním zájmu od záměru odstoupila. Pokud by město muselo celou výstavbu financovat,
přínosem bezesporu bude definitivní vyřešení problému autobusových zastávek ve městě s tím, že lokalita u Sportovní ulice
se stane pro okolní podnikatele i budoucí zájemce zajímavější.
Prvním krokem ovšem musí být pořízení projektové dokumentace nového autobusového nádraží. Zastupitelé bez připomínek zařadili do rozpočtového opatření č. II částku na projekt ve
výši 750 000,- Kč.
Samotné schvalování rozpočtového opatření č. II ovšem nebylo tak jednoznačné. Zastupitelé opět otevřeli problematiku
financování městského objektu-kuželna.

Nová skutečnost, kterou je záměr firmy vybudovat pod parkem nový sportovní komplex, kde budou také bowlingové dráhy,
znamená úbytek zájemců o využívání kuželny z řad veřejnosti. To byl jeden z hlavních důvodů, proč se někteří zastupitelé
přiklonili k názoru pozastavit tuto investici a částku odhadovanou na kuželnu (cca 12 mil. Kč) využít efektivnějším způsobem. Zastupitelé si nepřejí zánik sportovního oddílu, ale v podobné a možná i horší situaci jsou mnohem početnější celky,
ao už to jsou basketbalisté, volejbalisté, florbalisté a další. Pro
návrh na vyřazení položky „kuželna“ z letošního rozpočtu města hlasovalo 8 zastupitelů, což nestačilo. První práce na této akci
začnou v letních měsících.

Stalo se

jektu benchmarking (metoda vzájemného porovnání) v oblasti rozšířené působnosti obcí 3. typu v Novém Bydžově
$ 19. 4. navštívila starostka spolu s velitelem MP Přelouč a pracovníky oddělení informatiky MěÚ vedení města Boskovice. Cílem této návštěvy bylo získání zkušeností v oblasti
aplikace optického propojení, které je v Boskovicích již
několik let realizováno a které přináší obrovské výhody pro
občany v oblasti připojení internetu, kabelové televize, telefonů i využití kamerového zabezpečení objektů.
$ 19. 4. jednal místostarosta se zástupci ČRo Pardubice o přípravách programu na Městské slavnosti
$ 20. 4. starostka jednala se zástupci přeloučských organizací o jejich požadavku na rozšíření památníku T. G. Masaryka v Přelouči. Na základě vzájemné výměny názorů bude
uctění památky legionářů řešeno v Přelouči jiným způsobem.
$ 20. 4. se místostarosta zúčastnil odborného setkání starostů a místostarostů Pce kraje v Pardubicích
$ 21. 4. se starostka v Hradci Králové v sídle f. Marius Pedersen zúčastnila jednání představenstva a valné hromady
společnosti SOP a.s. Přelouč. Byly projednány a schváleny
výsledky hospodaření společnosti za uplynulý rok, byly řešeny problémy v oblasti odpadového hospodářství společnosti (např. příprava výstavby sběrného dvora v Přelouči,
problematika zpětného odběru vyřazených domácích spotřebičů a pod.).
$ 24. 4. přijala starostka zástupce Rybářského svazu Přelouč.
Jednalo se o opravách objektů, zničených povodněmi.
$ 25. 4. zasedal tajemník v odborné porotě pro udělování
cen dabingu v Praze
$ 26. 4. svolala starostka řádné jednání Bezpečnostní rady
města. Byly podány informace o zajištění připravenosti správního obvodu města pro případ krizových situací.
$ 27. 4. se starostka na brněnském výstavišti zúčastnila celostátního XIII. kongresu starostů a primátorů z celé ČR, pořádaného Svazem měst a obcí ČR. Za účasti některých členů vlády bylo diskutováno o aktuálních problémech měst a obcí.

$ 4. 4. zasedal tajemník za město Přelouč v odborné porotě
pro udělování cen dabingu v Praze
$ 6. 4. se místostarosta zúčastnil prezentace projektu „Revitalizace bývalého vojenského areálu na průmyslovou zónu“
v Chlumci n.C.
$ 7. 4. starostka přijala na MěÚ Přelouč ministra pro místní
rozvoj p. Mgr. Martínka. Za účasti několika starostů z okolních obcí pan ministr podal informace o vládních podporách
obcím i fyzickým osobám při likvidaci následků povodní.
Pan ministr společně se starosty se byl osobně v terénu
přesvědčit o následcích povodní u obce Břehy.
$ 7. 4. přijala starostka na úřadě vedení firmy Excalibur. Zástupci společnosti podali informace o činnosti i o budoucích záměrech firmy.
$ 10. 4. navštívil starostku místopředseda Sdružení ochrany
spotřebitelů a pacientů ČR. Cílem jeho návštěvy bylo navázání spolupráce s městem a požadavek na zajištění prostor
v Přelouči, kde by se mohli občané města obracet o pomoc
a radu na toto sdružení.
$ 12. 4. přijala starostka zástupce řídícího výboru letošního
jubilejního ročníku žákovského turnaje v kopané. Byly projednány některé organizační záležitosti a pomoc města při
organizaci této náročné soutěže.
$ 13. 4. se starostka zúčastnila jednání Finančního výboru na
Krajském úřadě v Pardubicích.
$ 14. 4. jednal tajemník se zástupcem firmy ACCOR services
o možnosti rozšíření dosavadní spolupráce při zajišoování
stravenek pro zaměstnance úřadu
$ 18. 4. se místostarosta zúčastnil školení starostů a ředitelů ZŠ v Chrudimi
$ 18. 4. jednal tajemník s účastníky pro-
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Zastupitelé dále projednali a schválili:
# zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2005,
která je pro veřejnost k nahlédnutí v městské knihovně
# závěrečný účet města Přelouče za rok 2005 bez výhrad
# použití výtěžku z výherních hracích přístrojů v celkové výši
1 111 671,16 Kč za rok 2005 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné občany města Přelouče
# dodatek kupní smlouvy na prodej domu čp. 192 včetně pozemků uzavřené mezi městem Přelouč a Diakonií ČCE.

Přeloučský ROŠT
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Zákaz stání
na Pernštýnském náměstí

Od 28. května je změna jízdních řádů autobusů, od tohoto
dne dochází také ke zrušení „točny“ na náměstí. Autobusové
linky se přesunou na Pernštýnské náměstí. Za tohoto provizorního stavu zde bude zóna zákazu stání pro soukromá vozidla.

Žena byla podmínkou

!

Další složka k třídění
V sobotu 22. dubna zajistilo město prostřednictvím Technických služeb rozvoz bionádob. K rodinným domům, jejichž obyvatelé projevili zájem a souhlasili se zapojením do systému třídění, bylo předáno k používání 274 ks biopopelnic. Rádi bychom
upozornili ostatní obyvatele rodinných domů, kteří tuto nabízenou možnost dosud nevyužili, že v případě zájmu tak mohou
učinit vyzvednutím nádoby v Technických službách, Českobratrská 88, Přelouč, kdykoliv v průběhu roku v pracovní dny
a během pracovní doby. Telefonická domluva je možná přímo
s Technickými službami Přelouč na čísle 466 672 527.
V první fázi byly pro tento systém třídění a sběru vybrány
pouze lokality s rodinnými domy, kde lze předpokládat jistou
ukázněnost občanů. V případě, že se po vyhodnocení zkušebního systému sběru bioodpadu pomocí plastových nádob tento
osvědčí, budou hledány další možnosti zapojení do tohoto
systému i občanů žijících v bytových domech.
Nicméně Vám v této souvislosti chceme opět připomenout,
že bez ohledu na to, zda bydlíte v rodinném nebo bytovém domě nebo jste majitelem rekreačního objektu, ve sběrných surovinách v ulici Sportovní je již rok celoročně v průběhu otevírací
doby (tj. úterý až sobota od 8.00 do 12.00, v úterý a ve čtvrtek
navíc od 13.00 do 18.00 hod.) k dispozici velkoobjemový kontejner na kompostovatelný odpad, kam samozřejmě zdarma po
předložení občanského průkazu můžete odpad odkládat. Ao se
jedná o posekanou trávu, shrabané listí, plevel, zbytky rostlin
po sklizni, nepoživatelné ovoce, zeleninu, drobnější větve apod.

Z celkem deseti obcí Pardubického kraje vybírala starostka
městského obvodu Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky jednu obec, které by mohla být poskytnuta finanční pomoc. Kritéria, podle nichž se do užšího výběru dostala také Přelouč, byla

Svoz komunálního odpadu končí na skládce ve Zdechovicích

dvě: obec byla postižena záplavami a v jejím čele stojí také žena. Na dubnovém zasedání ostravského obvodního zastupitelstva pak byla odhlasována finanční částka 30 tis. Kč právě našemu městu.
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O několik desítek metrů dál se odváží
na kompostárnu skládky bioodpad
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Upozornění
Kancelář občanských průkazů a cestovních dokladů byla
v budově AGRY přemístěna do 5. patra č. dv. 508.

O stromy město
nepřijde
V současné době se ve městě realizuje plánovaná náhradní výsadba stromků a keřů za pokácené dřeviny. Jedná se hlavně o výsadbu firmy Kiekert, která vysázela dřeviny v rámci
svého areálu. Ve městě je už nyní vysázeno 26 stromků (líska turecká a jírovec maval) a zhruba 250 keřů v ulici Kladenská a v areálu sportovišo pod městským parkem. Dalších
15 okrasných jabloní je naplánováno vysadit v areálu zahrady
u Základní umělecké školy. Z prostředků města se bude financovat výsadba dalších dřevin u Penny Marketu, v ulici Kladenská, Obránců míru a v místních částech našeho města. Rozpočet na tyto výsadby je cca 70 000,- Kč.

Termín k zaplacení
se blíží
Do konce června ještě máte
možnost uhradit poplatek za svoz
komunálního odpadu a také poplatek za vašeho miláčka, který
je stanovena vyhláškou. Pokud níže uvedenou částku neuhradíte,
vystavujete se riziku, že zaplatíte
o 50 % více.
Za svoz komunálního odpadu
stejně tak jako poplatek za psa
zaplatíte ve stejné výši jako v minulém roce. Za svoz komunálního odpadu to je 492 Kč/osobu. Jediná změna proti předchozím letům je, že od poplatku jsou osvobozeny děti v tom
kalendářním roce, ve kterém se narodily.
Roční poplatek ze psa činí:
a) za prvního psa v rodinném domku
v obvodu města
v ostatních domech v obvodu města
v místních částech města

120,- Kč
1 000,- Kč
60,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa
v rodinném domku v obvodu města
v ostatních domech v obvodu města
v místních částech města

180,- Kč
1 500,- Kč
90,- Kč

Platit můžete v hotovosti, převodem na účet 190001425561/0100
nebo poštovní poukázkou, kterou si vyzvednete v pokladně MěÚ,
dveře č. 8.
Pokladní hodiny
Po, St
Út, Čt
Pá

8.00 - 12.00
9.00 - 11.00
9.00 - 11.00

13.00 - 17.00
12.00 - 13.30
12.00 - 13.00

Rybníček se bude zavážet ? Nesmysl !
„Račanský rybníček zavezou, příští rok už maj´ děti po
bruslení“.
„Jó, bude tam parkoviště, jako by jich nebylo dost…“, podobné hovory tev vedou ti, kteří díky záměru jisté společnosti
postavit zde další market rozvinuli svoji fantazii a nepodložené nebo smyšlené informace šíří dál.
Chceme vás proto ujistit, že není důvod k obavám, město
zachová rybníček v původním stavu. I nadále se o něj bude
starat přeloučský rybářský svaz, který v současné době čistí
vodní hladinu, aby v květnu mohla být vpuštěna nová násada. Snahou rybářů je navýšení počtu ryb o další nové druhy,
které pak budou nasazeny do revírů. V zimě pak bude vodní
plocha opět sloužit dětským radovánkám.
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KUDY POJEDEME ?
Ve městech se budují nové komunikace převážně s tím záměrem, že ulice budou sloužit hlavně pro přesun mezi obchody, provozovnami a úřady. Začínají se tím ale vytrácet prvky
drobné architektury - stromy, fontány, sochy a plastiky, kvalitní městský mobiliář. Stejně tak není prostor pro vytváření předzahrádek u restaurací a cukráren. U povrchů převažují asfalty.
Tento stav ovšem neláká obyvatele měst k zastavení se v centru, k posezení, lidé se tak zde nemají důvod setkávat - vytrácí se i společenský život.
Radní se proto rozhodli alespoň částečně tento stav změnit. V druhé polovině roku 2003 zadali ing. arch. Milanu Košaři zpracovat studii dopravního zklidnění centra města.
Studie řeší dopravní režim, stavební provedení komunikací a ozelenění. Pro vlastní realizaci stavby se postupně zpracovává prováděcí projektová dokumentace s podrobným geodetickým zaměřením území.
Centrum je rozděleno na několik dopravně ucelených částí - průjezd centrem ve směru od Sokolovského po Václavské
náměstí, část okolo ul. Tůmy Přeloučského a část u Pernštýnského náměstí.
Hlavní průjezd centrem je řešen jako jednosměrný od Sokolovského náměstí až po Václavské náměstí. Jednosměrné
řešení vyhovovalo i pro napojení na kruhovou křižovatku. Důvodem pro toto řešení bylo bezpečnější vedení dopravy a možnost parkování v jednotlivých ulicích tak, aby nebyl porušován
předpis o provozu na pozemních komunikacích.
Část od Masarykova nám. po křižovatku s ul. 28. října je navržena jako obytná zóna s omezenou rychlostí do 30 km/h.
Jako aktivní bezpečnostní prvek pro zvýšení ochrany chodců
jsou v tomto úseku přechody pro chodce zvýšeny nad úroveň
vozovky. Přechod tak tvoří zpomalovací retardér a nutí řidiče
k výraznému snížení rychlosti.
Z centra je v souladu s tímto návrhem vytěsněna autobusová doprava, zrušeny jsou zastávky na Pernštýnském i Masarykově náměstí - mimo výstupu zde sloužící ranním školním
spojům.
Autobusovou dopravu a umístění zastávek je nutné řešit jiným, vhodnějším, způsobem. Z průzkumu ale vyplynula i potřeba zabývat se přechodem pro chodce přes silnici II/333. Zde
se jedná o velký počet přecházejících přes velmi zatíženou vozovku, kde řidiči ve velké míře nerespektují povolenou rychlost.

!

Další úsek - ulice Riegrova, část ulice Tůmy Přeloučského
a Československé armády je také řešen jako jednosměrný, což
umožní zvětšit počet parkovacích míst. Toto parkování navíc
nebude v rozporu s dopravními předpisy. Ulice 28. října je od
obchodu Holflor po parkoviště u Penny Marketu obousměrná.
Toto řešení sice usnadní vjezd a výjezd vozidel, nebude pak
nutné projíždět celým jednosměrným úsekem. Velmi přísně
se ale bude postihovat nepovolené stání u obchodu Holflor
a restaurace Flora.
Samostatně je řešena doprava cyklistů. Po několika konzultacích bylo dohodnuto, že v některých částech bude cyklistická doprava vedena v samostatném pruhu proti jednosměrné
vozovce (část Hradecké ulice), většinou však bude vedena vedlejšími ulicemi. Toto řešení je sice komplikovanější pro cyklisty, ale zajistí jejich maximální bezpečnost.
Navrženým řešením je umožněno využít některé plochy pro
umístění zelených ploch nebo zelených pásů mezi vozovkou
a chodníkem a příp. i výsadbu stromů. Na Václavské náměstí
by se měla vrátit zpět socha sv. Václava. K tomuto řešením dala souhlas také státní správa ve věci památek, na přemístění
sochy vydalo kladné rozhodnutí také ministerstvo kultury.
A jaký je současný stav?
Po odsouhlasení studie byly zahájeny projekční práce firmou 2H Projekt Praha v souladu s návrhem arch. Košaře. Na
provedení stavby bylo vydáno stavební povolení. Byl vybrán také zhotovitel - firma Novostav Hradec Králové, která jako součást nabídky vypracuje i prováděcí dokumentaci. Nyní se již
začalo s realizací části stavby v Pražské ulici.

Inzerce

Inzerce
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Zprávy z radnice
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POVODNĚ
Povodně už jsou za námi a lidé v obcích, kudy se velká
voda prohnala, si ani nepřipouštějí, že by se mohly vrátit. Zničené domy, mosty, silnice i stadióny byly nejvíce poničeny na
jižní Moravě, kde se škody počítají ve stovkách milionů korun.
V katastru našeho města byly zatopené hlavně pole a louky po
obou stranách silnice Přelouč-Břehy, vpravo od silnice Mělice-Živanice a vlevo od silnice Mělice-Lohenice. V části Na Dole se po dobu nejvyšší hladiny Labe odčerpávala voda z toku
Švarcavy nad protipovodňovými vraty. Tento propustek toku pod
železniční tratí byl pod neustálým dohledem hlídek profesionálních a dobrovolných hasičů. Povodňová komise města zajišoovala opatření proti vniknutí vody do domů výstavbou hrází
z pytlů s pískem v Lohenicích, Mělicích, Břehách a Labské Chrčici. Komise také pravidelně osobně kontrolovala stav ohrožených obcí Chvaletice, Kojice, Selmice a Valy. Voda se dostala
do sklepních prostor domů, obytné části nebyly zasaženy.
Pomocnou ruku nabídli především dobrovolní hasiči z Přelouče, Valů, Choltic, Zdechovic, Dědka a Živanic. Nesmíme opomenout ani pracovníky Technických služeb, kteří společně s dobrovolnými hasiči do pozdních nočních hodin plnili pytle pískem
a brzy ráno opět nastoupili, aby mohli v práci pokračovat. Majitelé cukrárny DUO věnovali občerstvení pro všechny dobrovolníky, kteří se podíleli na zajišoování všech nezbytných činností.
Stavební podnik Přelouč s.r.o. , p. Luňák bezodkladně vyhověl
požadavku na poskytnutí pomoci materiálem pro výstavbu
ochranných hrází.
Záplavy, které nás začátkem dubna postihly, prověřily, jak
jsme schopni reagovat na přírodní pohromu velkého rozsahu.
Dík proto patří především:

Zdechovice
Kautský Břetislav, Rambousek Josef ml., Rambousek Michal, Bíža Miloslav, Hloušek Radek, Kárník Jan, Haas Petr,
Krupička Roman, Rambousek Josef st., Smetana Petr, Kautský
Kamil, Říha Václav
Dědek
Czagan Jan, Hlaváček Aleš, Pošva Jiří, Šaravec Zdeněk, Lát
Radek
PRACOVNÍKŮM TECHNICKÝCH SLUžEB PŘELOUČ:
Václavek Jiří, Bareš Miroslav, Hoffmann Josef, Plaček Dušan,
Holeček Fr., Hauser Jan, Řezníček Miloš, Wiesner Milan, Wiesner
Alois, Wimmer Josef, Bubela Miloš, Hejný Jiří, Danielka Petr,
Křemenák Jiří, Sommer Josef

Přelouč v historii
V rámci výročí založení města a slavnostního otevření Občanské záložny bude zahájena výstava s názvem Přelouč na začátku 20. století. Rozsáhlá kolekce historických snímků, zároveň s pohledy ze současné doby, je jistě zajímavým tématem
nejen pro místní občany. Od 3. června, kdy je výstava v prostorách Občanské záložny otevřena, si mohou zavzpomínat ti
starší na místa jim dobře známá a ti mladší zase mohou obdivovat architektonické prvky domů, které se postupnou přestavbou města vesměs úplně vytratily.

DOBROVOLNÝM HASIČŮM:
Přelouč
Nebřenský Jakub, Černý Michal,Macháček Martin, Heřmánek Jiří, Heřmánek Jiří ml., Heřmánek Petr, Živný Milan ml., Karásek Petr, Andrle Miroslav, Sedlák Petr
Choltice
Dostál David, Dostál Martin,Handlíř Pavel, Helbich Roman,
Jakubec Vratislav, Svoboda Petr, Minařík David,
Valy
Doležal František, Janeček David, Šubrt Radim, Šubrtová
Michaela, Krčmář Pavel,Záškrmíd Petr,
Živanice
Balog Jiří, Danihelka Radomír, Douda Josef, Holec Martin,
Lejhanec Petr, Ráliš Miroslav, Schletter Petr, Vavřina Petr, Vlachý Kamil, Vlachý Vít
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Ohlédnutí

V pátek 7. dubna pozvala starostka města na pracovní jednání starosty okolních obcí, postižených povodněmi.

!

Město na požadavek právního zástupce majitelů odstranilo ze soukromého pozemku „za benzinou“ lavičky i odpadkové koše. Na tuto zelenou plochu se zřejmě budeme chodit už
jen dívat.

Velká voda opadla a nyní se sepisují škody. Zábradlí lávky přes slepé rameno Labe je zcela vyvrácené.
Otázky na téma „Podpora státu v případě živelné pohromy“
zodpovídal Radko Martínek, ministr pro místní rozvoj.

Od května je zavedeno třídění bioodpadu. O rozvoz nádob
zájemcům se postarali pracovníci Technických služeb města.

5 / 2006

Téměř 50 princezen, kašpárků a jiných pohádkových postav
v doprovodu svých rodičů se přišlo bavit do Občanské záložny, kde byl připraven karnevalový program. Režie byla v rukách Rádia OK a o ceny se postaraly Kulturní služby města
Přelouče.
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Aktuální informace
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Trh práce
na Přeloučsku
Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 3. 2006 evidováno celkem 1 166
uchazečů o zaměstnání. Celková míra nezaměstnanosti v měsíci březen tedy činila v této oblasti 7,93 % (dle původní metodiky), což představuje oproti únoru snížení počtu nezaměstnaných o 0,5 %. Na snížení počtu nezaměstnaných mělo vliv
oteplení, které dovolilo opět zahájit sezónní práce. Uchazeče
se též dařilo umisoovat do obcí na veřejně prospěšné práce.
K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např. Tetov (23,33 %), Vápno (22,81 %), Litošice (18,75 %), Selmice (18,33), Sovolusky (17,91 %), Poběžovice
u Přelouče (17,07 %), Sovolusky (19,4 %), apod. Nízkou míru
nezaměstnanosti naopak zaznamenali obce Chrtníky (0 %),
Mokošín (1,79 %), Valy (4,42 %). V Přelouči dosahovala míra
nezaměstnanosti 6,94 % a z celkového počtu 53 obcí se umístila se svojí mírou nezaměstnanosti na 13 místě.
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
6,99 % s celkovým počtem 5 633 evidovaných uchazečů.
Úřad práce v Pardubicích evidoval v okrese k 31. 3. 2006
celkem 1 078 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 5,2 uchazeče. Na Přeloučsku bylo k 31. 3. 2006 hlášeno na ÚP celkem
150 volných míst., z toho 49 v Přelouči. Na jedno volné místo
připadlo v měsíci březen celkem 7,8 uchazeče, v Přelouči pak
7,0 uchazeče.

Informace pro uchazeče z ÚP v Přelouči:
- dne 4. 5. 2006 od 11.00 hod. se uskuteční výběrové řízení
na obsazení pozic operátorů výroby, techniků, skladníků
a kontrolorů do nového závodu firmy Chicony Electronics CEZ s.r.o. Výběrové řízení se uskuteční v prostorách
MěÚ Přelouč. Bližší informace podají pracovníci zprostředkování ÚP v Přelouči.

Informace pro zaměstnavatele:

Možnosti oznámení volného pracovního místa
na Úřad práce v Pardubicích
V souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
Vás upozorňujeme na Vaši povinnost oznamovat úřadu
práce volná pracovní místa
Úřad práce v Pardubicích nabízí využití těchto možností:
1) Oznámení volného pracovního místa při osobním kontaktu
Kancelář č. 28 v prvním poschodí Úřadu práce v Pardubicích
Boženy Vikové - Kunětické 2011, 530 02 Pardubice
2) Telefonicky
Na tel. čísle 466 751 144
3) e-mailem
e-mail: volnamista@pa.mpsv.cz
4) Faxem
Fax tel. číslo 466 310 039
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5) Pomocí internetu
Přes Integrovaný portál MPSV. K využití tohoto způsobu
oznamování volných pracovních míst je potřeba, aby Vám
byla úřadem práce přidělena práva k údržbě volných pracovních míst. Bližší informace o přidělení práv údržby volných pracovních míst v kanceláři č. 3 v přízemí ÚP (p. Vaňous) telefon 466751178, nebo v nápovědě Integrovaného
portálu MPSV http://portal.mpsv.cz
Volná pracovní místa můžete osobně nebo telefonicky oznamovat na Úřadu práce v Pardubicích každý pracovní den a to:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

07:30
07:30
07:30
07:30
07:30

-

17:00
15:30
17:00
15:30
13:30

Ostatními způsoby můžete plnit svoji povinnost nepřetržitě - ke
zpracování oznámení dojde v nejbližší pracovní den.
% Z důvodu možnosti kvalitnějšího výběru vhodných uchazečů o zaměstnání doporučujeme při oznamování volných
pracovních míst uvádět podrobnější údaje o pracovních podmínkách, pracovní době, kvalifikačních požadavcích atd.
% Volným pracovním místem se podle výše uvedeného zákona rozumí nově vytvořené nebo uvolněné pracovní místo,
na které zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance.
% Oznamovaná volná pracovní místa nesmějí obsahovat tzv.
diskriminační prvky.
Leoš Malina, DiS.
vedoucí pobočky

Návrat do práce
v Pardubickém kraji
Společnost CC Systems, a.s. založena v roce 2000. V posledních pěti letech převažuje v náplni činnosti společnosti oblast
celoživotního vzdělávání, zejména vzdělávání dospělých, která
je realizována prostřednictvím vzdělávacích institutů společnosti po celé ČR. Do tohoto vzdělávání patří také národní projekt
Návrat do práce v pardubickém kraji, který se bezprostředně
týká i našeho regionu.
Národní projekt „Návrat do práce v Pardubickém kraji“ vychází z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který tvoří základ pro čerpání podpory z Evropského sociálního fondu
v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČR.
Hlavním cílem projektu „Návrat do práce v Pardubickém
kraji“ je zajistit rychlé začlenění dlouhodobě nezaměstnaných
osob s vyšším než základním vzděláním na trh práce.
Projekt bude realizován současně ve všech okresech Pardubického kraje (Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí)
a bude rozdělen do dvou fází v rozmezí 5-6 měsíců.
Společnost CC Systems, a. s. bude spolupracovat s příslušnými úřady práce, vybere v každé ze dvou fází 550 osob z řad
zájemců o účast v projektu a z nich následně vybere účastníky projektu.

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace
Společnost CC Systems, a.s. zřídí pro potřeby účastníků projektu a dalších osob, které budou mít zájem o získání informací o projektu nebo informací o možnosti jejich pracovního
uplatnění mimo výše uvedených také další kontaktní v obcích, kde jsou umístěna detašovaná pracoviště úřadů práce
a to v Přelouči, Hlinsku, Třemošnici, Litomyšli, Moravské Třebové, Poličce, Lanškrouně, Vysokém Mýtě, Holicích, Skutči a Králíkách.
Aktivity projektu pro prvních 275 uchazečů začnou v kraji
hned v květnu výběrem účastníků a následujícím vzdělávacím
programem:
# vstupní modul - seznámení účastníků s projektem - obecné
informace, sestavení individuálního akčního plánu

!

# neprofesní školení/školení v oblasti způsobilosti pro trh
práce - dvě části - neprofesní školení, kurz počítačové gramotnosti
# profesní bilanční diagnostika
# profesní školení - rekvalifikace, praxe u zaměstnavatele
# zprostředkování pracovního uplatnění/dotované místo
# doprovodná opatření - takzvaná „přímá podpora“ bude zahrnovat příspěvky na dopravu, stravné, příspěvky na zajištění péče o děti nebo jiné závislé osoby, proplacení nákladů na doložení pracovních předpokladů a následné získání
praxe, poskytnutí ochranných pracovních pomůcek
Více informací naleznete také na webu projektu:
http://ndppk.ccsystem.cz

Záruky a dotace na obnovu podnikání po povodních
Po rozsáhlých záplavách, které sužují Českou republiku
v poslední dnech a zanechávají za sebou škody na majetku
nejen občanů, ale i podnikatelů, zareagovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlášením programu „REKONSTRUKCE 2006“
na podporu malých a středních podnikatelů postižených povodní. Cílem tohoto programu je pomocí podpor ve formě dotací a zvýhodněných bankovních záruk usnadnit obnovu činnosti malých a středních podnikatelů, kteří byli touto povodní
postiženi.
Podnikatelé tak mohou kompenzovat škody vzniklé povodní a snadněji obnovit svou podnikatelskou činnost.

Program je vyhlášen od 2. 5. 2006. Uzávěrka příjmu žádostí je v případě záruk 31. 12. 2006, u dotací do 31. 5. 2007.
Podnikatelé, kteří mají zájem o více informací k tomuto
programu, se mohou obrátit na expozituru Informačního místa
pro podnikatele v Přelouči.
Kontakt: Masarykovo náměstí 25, každý čtvrtek od 8.00 do
12.00 hodin. Ve zbývajících dnech mne můžete kontaktovat
na mobilním telefonu 724 613 929 nebo e-mailem na adrese
RMPardubice@inmp.cz.
Iveta Lemberková
Informační místo pro podnikatele Pardubice

Jak je to s teplem
Lyžování, procházky zimní krajinou
a vše, co k zimě na horách patří jsme
si letos užívali téměř o měsíc déle než
v letech minulých. Dlouhá zima ovšem
znamená také větší výdaje na vytápění
našich domů a bytů.
Jak se projevila letošní zima na spotřebě tepla, jsme se zeptali ředitele Tepelných zdrojů s. r. o. RSDr. Ladislava
Roušara.
1/ Z čeho se teplo vyrábí a jakým způsobem se dostane ke spotřebitelům?
Naše společnost vyrábí teplo pouze
v plynových kotelnách. Poslední kotelna na uhlí v ul. Studentské byla v roce
2000 zrekonstruována na plynovou. Co
se týká „transportu“ tepla z jednotlivých
kotelen ke spotřebitelům, jedná se vždy
o přepravu tepla trubními rozvody. V případě menších kotelen, tzv. domovních, jsou
trubní rozvody vedeny převážně sklepními prostorami domů. Z kotelen velkých,
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tzv. blokových, je teplo dodáváno do jednotlivých domů topnými kanály. V podstatě se jedná o betonové žlaby, ve kterých
jsou rozvodná potrubí uložena. V hromadné bytové zástavbě vedou kanály
v zelených plocháchnebo v chodnících.
Ačkoliv máme v Přelouči několik kilometrů těchto trubních kanálů, občané si
jejich existenci ani neuvědomují až do té
doby, než na nich začnou probíhat stavební práce. Nyní tomu tak je v ul. Studentské, kde dokončujeme rekonstrukci
části topného kanálu.
2/ Kde se všude můžeme setkat s vaší produkcí tepla?
Tepelné zdroje Přelouč vyrábějí teplo ve čtrnácti kotelnách. Jedenáct z nich
je majetkem společnosti, tři další provozujeme na základě příslušných smluv.
Přirozeně nejvíce kotelen je umístěno ve
zmíněné hromadné bytové zástavbě v ul.
ČSA, Tyršova, K. Čapka, náměstí 17. listo-

padu a v ul. Studentské. Vytápíme také
ale domy s pečovatelskou službou v ul.
Sluneční a Nad Fontánou, bytové domy
za poštou a objekt Občanské záložny.
3/ Jaký bude podle vašeho předpokladu vývoj ceny tepla v nejbližších
letech?
Pro nejbližší období nevidím vývoj ceny tepla příliš optimisticky.
Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje cenu tepla, je zejména nákupní cena paliva, v našem případě zemního plynu. A tuto cenu nejsme schopni ovlivnit.
Je odvozována od světové ceny ropy a ta
je ovlivňována řadou faktorů. Zejména
v posledních měsících je hlavním faktorem nestabilní politická situace v zemích,
které patří mezi hlavní producenty ropy.
Vidíme to např. na současné situaci v Iránu, Venezuele a Nigérii. A promítneme-li
tuto skutečnost do vývoje ceny tepla, lze
očekávat její mírný postupný nárůst. Věřím však, že nebude tak skokový, jak tomu bylo ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku. Tehdy cena plynu vzrostla ze dne na
den o 12-15 %.
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Městská policie informuje
Protože se v poslední době setkáváme poměrně s častými oznámeními ztrát
osobních dokladů a platebních karet,
v dnešním příspěvku Vás obecně seznámím s jejich bezpečným uschováním,
nošením a také zacházením. Jen v posledním měsíci nám bylo předáno 20 takovýchto ztracených nebo odcizených dokladů!!!
Zacházíte se svou platební kartou
a doklady (občanský průkaz, řidičský
průkaz, kartu pojištěnce, pas atd.) bezpečně?

logo značky karty) a vyzývá Vás, abyste vepsali do přiloženého formuláře
Vaše údaje, pomocí kterých bude provedena kontrola Vaší karty - podobné maily mohou být podvod, proto
zvažujte jakékoli poskytování svých
údajů
Jak postupovat při ztrátě či odcizení!
& ztrátu či odcizení dokladů hlaste neprodleně na městskou policii nebo

& zablokujte si platební kartu k platbám přes internet, nevyužíváte-li této služby
Při bezhotovostních platbách v obchodech, restauracích i jinde
& PIN při platbě zadávejte co nejopatrněji (požádejte okolní osoby o patřičný odstup či klávesnici zakryjte rukou)
& nespouštějte platební kartu z dohledu, máte právo být fyzicky přítomni
každé transakci
& zkontrolujte, zda Vám byla karta v pořádku vrácena a zda je to opravdu Vaše karta
& dohlédněte na to, aby byl k jedné Vaší platbě vyhotoven pouze jeden doklad o provedení transakce

& nikdy nenechávejte platební kartu-doklady bez dozoru

& nevyhazujte doklady od provedených
transakcí včetně potvrzení výběrů
z bankomatů a uschovejte je alespoň
po dobu 3 měsíců

& chraňte platební kartu-doklady před
kapesními zloději a ukládejte je výhradně ve vnitřních kapsách blízko těla, ve vhodných pouzdrech apod.

Bezpečně u peněžních bankomatů!

& platební kartu noste odděleně od osobních dokladů a peněz

& k bankomatu přistupujte jednotlivě
& v průběhu transakce se řivte pouze
pokyny na obrazovce, nikdo nemá
právo Vaši operaci přerušit

Víte, jak se vyhnout zničení dokladů-platební karty?
& chraňte platební kartu a doklady před
mechanickým poškozením (poškrábáním, ohýbáním)

Policii ČR nejlépe v místě, kde došlo
k její ztrátě či odcizení, nebo na linku 156, 158

& nedávejte platební kartu do blízkosti
televizoru, radiopřijímače, mobilního
telefonu, počítače, mikrovlnné trouby
a podobných objektů, které mohou
elektromagnetickým zářením poškodit údaje na magnetickém proužku

& provevte okamžitou blokaci platební karty u peněžního ústavu, který Vám
kartu vydal

& nenechte se u bankomatu tísnit cizími lidmi, a to ani v případě, že se prohlašují např. za opraváře či správce
bankomatu
& pokud se Vám zdá, že Vás někdo při
výběru sleduje, stornujte transakci

& mějte u sebe číslo platební karty (nikoli PIN!), v případě blokace je můžete potřebovat; číslo karty však mějte
umístěné odděleně od karty a PIN

& nezadávejte PIN v blízkosti cizích osob,
nenechte je nahlížet přes rameno!

Víte, jak předcházet zneužití Vašich
dokladů a platební karty?

PLATEBNÍ KARTY - Na co se zaměřit

& platební kartu ani doklady zásadně
nikomu nepůjčujte

& platební kartu při převzetí ihned podepište

& zapamatujte si PIN ke své platební
kartě; nikdy ho neuschovávejte společně s kartou
& nesdělujte nikomu Váš PIN, a to ani
rodinným příslušníkům ani bankám
- nikdo není oprávněn Váš PIN vyžadovat!

& při uzavírání smlouvy o vydání platební karty stanovte vždy rozumný
limit jak pro hotovostní výběr z bankomatu, tak pro bezhotovostní platby; v případě ztráty či odcizení karty
Vám nebude způsobena tak velká
škoda

& nenechte se oklamat tvrzením cizí osoby, že peníze, které právě vybíráte,
zde před chvílí zapomněla (jedná se
o podvody s tzv. zapomenutými penězi)

& uložte si do mobilního telefonu telefonní číslo na svou banku pro případné provedení blokace karty

& zjistěte si pravidla blokace své platební karty u peněžního ústavu, který
Vám platební kartu vydal

& pozor na „podvodné“ e-mailové zprávy, které přijdou do Vaší e-mailové
schránky a upozorňují, že mohlo dojít ke zneužití Vaší karty - mail vypadá obvykle věrohodně (bývá tam

& informujte se, v jakých případech jste
povinni zadávat PIN (Personal Identification Number = osobní identifikační číslo) při transakci u obchodníka; ne vždy se musí PIN zadávat!
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& PIN zadávejte pouze na klávesnici
bankomatu, nikoliv jako vstupní kód
na zařízení u dveří k místu výběru

& všímejte si nestandardně fungujících
a vypadajících bankomatů, zejména
různých poškození či neznámých
přídavných zařízení (čtecí zařízení,
skrytá miniaturní kamera připevněná
např. lepící páskou apod.) a neprodleně o tom informujte obsluhu i Policii ČR
& pokud musíte vybírat peníze v noci,
zvolte si dobře osvětlený bankomat
& jakékoli podobné problémy s výběrem
peněz z bankomatu hlaste svému peněžnímu ústavu nebo Policii ČR

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace
Další cenné rady...
& věnujte svým osobním dokladům
a platebním kartám náležitou pozornost a pravidelně kontrolujte,
zda Vám žádná z nich nechybí

' Dne 24. 3. v 10.30 opět odchyt psa
a týž den v 22.10 odchyt dalšího psího „tuláka“.

& nezadávejte si u Vaší karty a u mobilního telefonu stejný PIN

' Dne 25. 3. v 20.45 hlídka řeší opilce,
který na Masarykově náměstí tropí
výtržnosti. Hlídka mladíka navíc zastihla když se pokoušel násilím dostat na právě probíhající ples. V jeho
dalším jednání mu bylo zabráněno,
byl vykázán a přestupek s ním bude
v blokovém řízení dořešen.

& při nákupu přes internet se vyhýbejte neznámým portálům, především pak
nezadávejte číslo karty pouze proti,
že si na portále údajně chtějí ověřit
klienta; při nákupu prostřednictvím internetu čtěte vždy pozorně obchodní
podmínky

' Dne 25. 3. v 23.25 na kamerovém
systému zachycena skupina mladíků,
která tropí výtržnosti u baru Montana. Hlídka na místě vše zklidnila
a opilce vykázala. Pro jednoho z mladíků si dokonce musela pro jeho opilost přijet záchranná služba.

& pokud naleznete platební kartu, odevzdejte ji na kterékoli služebně policie, do schránky důvěry nebo na pobočce jakékoli banky

' Dne 27. 3. v 10.40 hlídka zasahuje
u rodinné rozepře, kde se účastníci
fyzicky napadají. Po zpacifikování napadajícího byla situace po vzájemné
dohodě všech řešena domluvou.

& pravidelně kontrolujte peněžní transakce na výpisech z účtu
& pojistěte se proti ztrátě platební karty

A nyní již k událostem od 20. března 2006 do 20. dubna 2006:
' Dne 20. 3. v 12.10 hod. nám oznámila všímavá osoba, že v kravíně ve
Štěpánově viděla dva Romy jak kradou železo. Hlídka vyjela na místo
a oba pachatele zadržela. Připravené
železo museli vrátit a věc se i nadále bude prošetřovat.
' Dne 20. 3. v 16.45 hlídka uklidňuje rodinné vztahy v obci Břehy, kde se dokonce schylovalo k demolici osobních
automobilů. Nakonec se všichni zúčastnění zklidnili a pokojně se rozešli.
' Opět dne 20. 3. v 20.30 hod. hlídka řeší napadení muže v silně podnapilém
stavu. Ten však při ošetření a řešení
situace ještě napadl zasahujícího strážníka. Musel být proto odvezen k vystřízlivění na protialkoholickou záchytnou stanici.
' Dne 22. 3. v dopoledních hodinách
hlídka odchytává volně pobíhajícího
psa. Tento rok máme v oblasti přestupků a odchytů psů skutečně na
pilno. Vždyo registrujeme již 60 takovýchto událostí! Oproti roku loňskému to je téměř 100% nárůst!
' Dne 23. 3. v 07.30 hodin pro změnu
opět odchyt psa.
' Dne 23. 3. v 18.00 hodin hlídka řeší
sousedské vztahy v jedné ze sousedních obcí. Přesvědčili jsme se, že lidská fantazie při vymýšlení naschválů
dokáže zajít opravdu daleko. Vše se
nakonec vyřešilo důraznou domluvou.
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' V týdnu od 27. 3. do 2. 4. se strážníci
podíleli na hlídání vodních toků a odstraňování následků povodní spolu
s ostatními integrovanými záchrannými složkami a povodňovou komisí.
' Dne 29. 3. v 13.10 byl na kameře zachycen volně pobíhající pes na Masarykově náměstí. Majitel se vůbec
neobtěžoval s dodržováním vyhlášky.
Zde domluva nestačila, a proto mu
byla udělena bloková pokuta.
' Dne 31. 3. v 07.28 přijato oznámení
o pokousání lam cirkusu rotvajlerem.
Šetření společně s PČR. Pes, který
utekl ze špatně zabezpečeného objektu i jeho majitel byli nakonec ustanoveni - zjištěna totožnost a vzhledem
k výši škody si případ převzala PČR.
' Dne 31. 3. v 07.20 hlídka odchytává
psy - rotvajlera a pitbula.
' Dne 31. 3. v 18.45 hlídka řeší vzájemnou potyčku dvou mužů na Pernštýnském náměstí. Oba se nakonec usmířili a pokojně odešli.
' Dne 1. 4. v 02.45 byl kamerou přistižen mladík, jak zvrací v podloubí. Jeho počínání bylo ohodnoceno blokovou pokutou.
' Dne 2. 4. v 16.40 byl pod parkem
zjištěn pohyb osoby, na kterou bylo
vyhlášeno celostátní pátrání. Hlídka společně s Policií ČR provedla
obklíčení a bezchybný zákrok, který vedl k zadržení hledaného.
' Dne 3. 4. v 16.55 hlídka pomáhá ře-
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šit dopravní situaci po dopravní nehodě.
' Dne 4. 4. v 16.00 by na kamerách zachycen černý vylepovač plakátů. Vše
si po sobě uklidil a do rozpočtu města přispěl pokutou.
' Dne 6. 4. v 13.25 hlídka opět pomáhá řídit a usměrňovat dopravu společně s PČR po dopravní nehodě.
' Dne 7. 4. v 23.48 nás pozorný řidič
upozornil, že v příkopu u silnice leží
dva muži. Hlídka na místě zjistila, že
byli opilí natolik, že chůze po vozovce pro ně byla doslova nadlidským výkonem. O jejich stavu byli informováni jejich nejbližší, kteří si je převezli
domů.
' Dne 8. 4. v 03.05 bylo na linku 156
přijato oznámení vyděšeného muže
rozvážejícího denní tisk, že mu do vozovky vstoupil muž, který ho nechce
dále pustit. Hlídka na místě opilého výtržníka vykázala z místa a přestupek
s ním bude po předvolání dořešen.
' Opět 8. 4. v 18.00 hodin proveden odchyt volně pobíhajícího psa.
' Dne 11. 4. v 12.13 na kamerovém
systému opět zachycen volně pobíhající pes-vlčák. Zde byl majitel znám,
pes byl zahnán a majiteli bude uložena bloková pokuta.
' Dne 12. 4. v 15.40 přijela do města
skupina Romů, kteří „nabízeli“ k prodeji deky. Pochopitelně se hned ozval
jeden poškozený, kterému bylo odcizeno 15.000,- Kč. Po prodejcích bylo
ihned zahájeno pátrání. Dále se podařilo z řad svědků zjistit značku vozidla kterým se po městě pohybovali. Pomocí kamer byl pohyb vozidla
zaznamenán a poznatek i s dokumentací ihned předán Policii ČR.
' Dne 13. 4. v 23.35 je hlídka vyslána
do baru Montana, kde údajně došlo
ke krádeži dokladů a peněženky. Po
krátkém šetření se však peněženku
i s doklady podařilo nalézt.
' Dne 15. 4. v 13.45 hlídka řeší rodinné
vztahy a vzájemné napadání manželů se synem. Situaci zklidnila, napadajícího mladíka vykázala, a protože
se jedná o návrhový přestupek, bude
dále řešen přestupkovou komisí.
' Dne 15. 4. v 15.45 na kamerovém systému zachycena parta mladíků s volně pobíhajícími psy. Hlídka mladíky
poučila, ti psům nandali košíky, vodítka a do rozpočtu přispěli pokutou.
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' Dne 15. 4. v 23.38 je na kamerovém
systému zachycena rvačka před barem Montana. Hlídka na místě nejagresivnější zajistila, ostatní z místa
vykázala. Přestupek s nimi bude po
předvolání vyřešen blokovou pokutou.
' Dne 16. 4. v 17.05 jsme byli upozorněni na kuriózní případ, kdy jeden
z obyvatel venčil svého psa na silnici vedle jedoucího vozidla ! Byla zastaven a přestupek s ním byl vyřešen.
' Dne 16. 4. v 19.30 byl na kameře
spatřen potácející se - opilý muž,
který nasedl do auta a hodlal s ním
odjet. Vyslaná hlídka mladíka zastavila, dříve než stihl kohokoli ohro-

zit. Provedenou dechovou zkouškou
se potvrdilo, že měl v krvi téměř
2 promile alkoholu.
' Dne 18. 4. hlídka opětovně odchytává volně pobíhajícího psa
' Dne 20. 4. hlídka zabezpečuje místo
a řídí dopravu u dopravní nehody mezi Lhotou a Přeloučí.
Jak jste se dočetli, v tomto měsíci
jsme řešili velký počet případů - volný
pohyb psů a jejich odchyt. Apeluji proto na všechny majitele, aby nepodceňovali chování svých „miláčků“ a aby vhodným způsobem zabezpečili kotce nebo
ploty proti jejich útěku! Rovněž doporu-

NAD VAŠIMI DOTAZY
1) Jsem majitelem psa. Vím, že používání košíků a vodítek je dáno vyhláškou
města. Když jdu po městě, potkávám psy
na vodítku, ale bez košíku. V okrajových
částech města nemají majitelé své psy
ani uvázané. Pokud se k vám nějaký rozběhne, majitel volá, že je pes hodný, že
se nemusím bát, že si chce jenom hrát.
Na sídlišti je tahle situace velice častá.
V novinách jsem četl, že pod parkem zaběhnutý bullteriér zakousl cirkusákům
dvě lamy. Co kdyby si vybral malé dítě?
Provádí městská policie kontrolu košíků.

Dotaz jsme směřovali Bc. P. Veselému, veliteli MP
V současné době je na území města
vybráno 14 míst, kde je dovolen volný
pohyb psů. Jsou to např.
- za podchodem na „DOLE“ levá a pravá část vedle cesty
- v okolí Švarcavy-pod parkem J. Dítěte
- poblíž podniku BETA - za domovem
důchodců atd.
Místa schválilo zastupitelstvo a jejich přesný výčet je možné vyčíst jednak
z obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV),
jednak z internetových stránek města.
Městská policie pochopitelně dohlíží nad dodržováním O.Z.V. a dále také
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na to, aby psi měli košíky. Přiznávám,
v tomto bodě vyhlášky jsme tolerantní
k majitelům menších plemen (výška kohoutku kolem 20 cm). Samozřejmě, že
nelze zabránit tomu, aby někdo OZV porušoval tím, že má psa na volno nebo
bez košíku. Jen pro Vaši informaci, od
počátku roku jsme v této oblasti řešili
60 přestupků, za něž bylo na blokových
pokutách vybráno více jak 6.000,- Kč.
V případě, že se setkáváte na některém
místě s častějším porušováním vyhlášky, ihned nás o tomto můžete zdarma
a anonymně informovat na linku 156.
Z naší strany se Vám budeme vždy snažit vyjít vstříc. Plně také rozumím obavě o zdraví nejen vaše, ale i všech dětí. Za sledované období (3 roky zpět)
Vám však mohu sdělit, že jsme se nesetkali s případem, že by došlo k pokousání psem.
K události, kterou zmiňujete (pokousání Lam pod parkem), došlo tak, že
z uzavřeného objektu utekl pes, který
skutečně zvířata napadl. Pes byl však
odchycen a majitel zjištěn. Protože se
vzhledem k výši škody jedná o podezření z trestného činu, případ byl předán Policii České republiky. Další nepříjemná událost se také stala v dubnu,
a to když dokonce jeden pes zakousl
druhého. Zde došlo k nešjastné shodě
událostí. Při vzájemném souboji se jednomu ze psů uvolnila spona zajišjující
nasazený ochranný košík a pes tak následně druhého zakousl. I zde však kolegové později odpovědnou osobu zjistili a bude se za pochybení zodpovídat.

čuji seznámit se s pravidly a podmínkami uvedenými v obecně závazné vyhlášce (vodítka, košíky atd.).
Období, kdy jsme podobné prohřešky
řešili domluvou skončilo. Sami jsme se
přesvědčili, že pokud přestupce opravdu
nedostane tzv. „přes prsty“, nic si z nějaké domluvy nedělá.
Toto je přehled zajímavějších událostí
z naší práce za uvedené období.
Ještě připomínám naše telefonní čísla: 466 959 660, tísňová linka 156, fax:
466 094 104, mobilní tel.: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz
Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč

Takovýmto excesům však nedokáže
zabránit nikdo. Závěrem Vám mohu přislíbit, že z naší strany se na uvedený
problém ještě více zaměříme a také to,
že skončilo období, kdy jsme některé méně závažné přestupky řešili domluvou. Na
zvykání uplynula již dost dlouhá doba.
2) O další „zlepšení“ služeb se tentokráte postaraly s platností od 1. dubna 2006
místní ČD tím, že omezily služby pro příjem a výdej zavazadel včetně jízdních
kol na dobu od 6.15 h. do 17 h., zatím
co dosud byl provoz nepřetržitý. Opatření postihuje zpravidla opět ty „dříve narozené“, nevlastnící motorové dopravní
prostředky a kombinují zpravidla jízdu
vlakem s použitím kola k cestě na nádraží a zpět. Tímto opatřením jsou nuceni upravit si např. odjezd z Prahy již na
14. hodinu, aby stihli výdej kola z drážní úschovny.
Některé služby ve stanicích byly
upraveny tak, aby byly nejen v souladu
s poptávkou ze strany zákazníků - a to
především z časového hlediska - ale
i s ekonomickým hlediskem. Patří sem
i úprava provozní doby úschovny zavazadel a jízdních kol v železniční stanici Přelouč. V současné době je otevřena
v době od 6.15 hod. do 17.00 hod. Příjem a výdej zásilek ČD Kurýr zůstal zachován v původním rozsahu. Výdej těchto zásilek od posledního možného spoje
v 18.44 hod. zajišjuje zaměstnanec stanice, který však vzhledem k ostatní náplni práce nemůže zajistit nepřetržitou
službu úschovny.
Pro zmírnění dopadů změn v oblasti poskytování služeb se v současné době připravují stojany pro cca 30 kusů
jízdních kol. Budou umístěny u budovy
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Aktuální informace
nádraží tak, aby je cestující mohli plně
využívat. Tento rok se počítá i s postupnou rekonstrukcí nádražní budovy, jejíž
součástí je též vybudování krytého přístřešku pro jízdní kola.
V současné době je v železniční stanici Přelouč dáno do provozu nové rozhlasové zařízení, které pomocí studiových
nahrávek výrazně zlepšilo úroveň podávání informací pro cestující. Součástí tohoto systému je i podávání informací pro
cestující na zastávkách mezi Přeloučí
a Pardubicemi. Uvedení do zkušebního
provozu se předpokládá během dvou
měsíců.
České dráhy, a.s. se nebrání ani ostatním dalším iniciativám ve spolupráci
s Městským úřadem v Přelouči, které povedou k dalšímu zlepšování služeb pro
cestující a občany města Přelouče.
Tiskové oddělení, České dráhy, a.s.
3) V říjnu 2004 po skončení prací na
stavbě rychlodráhy a protihlukových zábran jsem se ptal, kdo opraví zničené
cesty stroji a nákladními auty cest „Na
Krétě“ a cesty k zahrádkám a mezi garážemi. V Roštu bylo radnicí sděleno, že to
vede v patrnosti a na jaře to bude opraveno. Bohužel tam ale nebylo napsáno
na jaře kterého roku!! Je totiž dneska již
druhé jaro a v současném deštivém počasí tam jsou jenom „rybníky“. Zřejmě tam
z radnice nikdo nejezdí. Budou opravy
cest a prostorů provedeny vůbec ještě
v tomto desetiletí? Je možno věřit slibům
radnice?
Po vyhodnocení škod se zhotovitelem stavby železničního koridoru došlo
k dohodě, že místo místních oprav se
provede celková rekonstrukce ulice Labská a Vratislavské náměstí a zhotovitel
poskytne slevu v částce 453.000,- Kč. Na
tuto stavbu mělo město zpracovanou projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení. Zároveň byla upravena část
místní komunikace v místní části Lhota.
Pokud se týká cesty k zahrádkám
a mezi garážemi, jedná se o účelovou
komunikaci a poničená je hlavně část
na konci ulice Jarošova (křižovatka s ulicí Nerudova a cesta ke garážím). Na tuto
komunikaci byla v roce 2005 zpracována projektová dokumentace a stavba
nebyla do rozpočtu 2006 zařazena. Pokud bude akce zařazena do rozpočtu
města, dojde k opravě výše uvedené komunikace včetně poničené křižovatky
(celkové náklady cca 4.500.000,- Kč).
P. Myška,
vedoucí správy majetku města
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Nabídka pronájmu počtvrté
Od loňského října má pronajatou restauraci v Občanské záložně společnost STARBUCK, s.r.o. Na slibovanou vinotéku s nejlepšími francouzskými víny za bezkonkurenční ceny nebo výstavy s hudebním doprovodem
si ale můžeme nechat zajít chuo. Společnost v současné době dluží nájemné za 4 měsíce a pronajaté prostory nenasvědčují, že restaurace bude v dohledné době
v provozu. Vzhledem k nečinnosti a prodlení v placení
nájemného radní rozhodli k 30. 4. 2006 nájemní smlouvu vypovědět a vyhlásili záměr na nový pronájem zmíněných prostor. Za posledních
5 let město vyhlašuje pronájem restaurace již počtvrté.

Přeloučská poliklinika a.s.
Ordinační hodiny kožního oddělení
pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pártek:

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Horáková
Cabrnochová
Horáková
Cabrnochová
Horáková

7.30
7.30
7.30
7.30
7.30

-

11.30
11.30
11.30
11.30
12.00

12.00
12.00
12.00
12.00

-

13.45
16.30
13.45
16.30

Inzerce
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Základní škola
Smetanova ul.
22. duben - Den Země

Víte, že 22. duben je dnem naší planety - Den Země? Ne,
nevíte? Ale ano. Proto jsme si připravili soutěže, hádanky, křížovky, osmisměrky a různé úkoly na téma Den Země.
Někteří z nás vypracovali i krátké referáty a vyrobili skládačky - puzzle.
Viděli jsme také film o vzniku naší planety před několika
miliardami let, jak si myslí vědci.
Moc se nám líbil kreslený film Stvoření světa, který je hodně legrační. Ve výtvarné výchově jsme malovali hezké obrázky
a ve slohu jsme zkoušeli psát zprávu pro Rošt.
Děti z naší třídy se něco nového naučily a také si dobře zasoutěžily.
Podobné úkoly jsme připravili i pro naše prvňáčky. Den Země je svátek naší planety a všech organizmů.
Planeta Země je totiž jediná planeta, kde můžeme žít my,
různí živočichové a rostliny.
A proto bychom si ji měli všichni vážit a chránit.

Přejeme naší planetě Zemi hodně čistoty a vylepšení vztahů člověka k přírodě.
Vyškrtejte v osmisměrce těchto 10
zvířat: chrobák, komár, motýl, moucha, ovád, pavouk,
sova, žluva, včela,
vosa

TAJENKA:

......................................................

Sepsali a sestavili žáci ze 4.B

Gymnastika
Trojice dívek se zúčastnila okresního kola soutěže ve sportovní gymnastice.
V silné konkurenci si děvčata vedla velmi dobře. Kristýna
Hubáčková ze 4.B obsadila v celkovém pořadí 6. místo, Tereza
Trkanová z 9.C 7. místo a Barbora Plecháčková ze 6.A 15. místo.
V soutěži družstev obsadily dívky 3. místo. Blahopřejeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. H. Neradová

Literární soutěže
,,Evropa ve škole 2006“ v 53. ročníku literárního soutěžního projektu evropských škol, se se svou prací zúčastnila Alina
Kulakovská ze 7.C. Ve II. kategorii získala 3. místo v krajském
kole a ve středu 3. května v Domě hudby v Pardubicích se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků a předávání cen.
Mgr. V. Jelínková

Sport
I ve sportovním zápolení jsme uspěli. Žáci naší školy postoupili v turnaji Coca-Cola v kopané do druhého kola a v malé kopané do okresního finále do Pardubic.
Mgr. V. Tomanová

Zeměpisná soutěž
I v letošním roce se žáci naší školy zúčastnili zeměpisné
soutěže ,,S Tera klubem“. Po dvou korespondenčních kolech
postoupila třída 9.C do finále krajského kola, kde v konkurenci 150 školních tříd celé republiky obsadila 42. místo, což je
velký úspěch. Gratuluji: Markétě Luňákové, Martinu Jelínkovi
a Markétě Calabové, kteří třídu v tomto kole reprezentovali.
Mgr. V. Tomanová
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AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
ROŠŤÁCI BODOVALI
V úterý 11. dubna se v Holicích konalo
krajské kolo postupové soutěžní přehlídky pěveckých sborů. Zúčastnilo se více než 20 sborů ze všech koutů kraje v kategorii školních
pěveckých sborů a v kategorii sborů uměleckých škol. Náš sbor mohl při takové události vystoupit poprvé a pro všechny to byl den
plný nových a krásných zážitků.

Vše začalo společným rozezpíváním pod
vedením dlouholetého znamenitého sbormistra
Pardubického dětského sboru doc. ing. V. Nováka, následovaly krátké pódiové zkoušky,
zkoušky v šatnách a jednotlivá vystoupení
sborů v kategoriích. Nálada byla příjemná,
i když napětí bylo veliké, a tak vystoupení
dopadlo velmi dobře. Přesto jsme byli velmi
překvapeni při vyhlašování výsledků, neboo
jsme získali více bodů nežli sbory s dlouholetou tradicí, která je k poznání na zvuku
sboru. Získali jsme 2. místo - stříbrné pásmo
a zvláštní ocenění za sólová vystoupení a hudební doprovody. Ráda bych zde poděkovala Pavlu Čapkovi, klavíristovi ZUŠ Přelouč, za
jeho čas s námi strávený a jeho vynikající
doprovod.
Cesta autobusem zpět uběhla velmi rychle. Byli jsme sice velmi unavení, ale radost
z ocenění byla velká, oslavovalo se - jak jinak nežli zpěvem a určitě se k oslavě ještě
vrátíme na první schůzce.
Děkuji všem mým malým i velkým zpěváčkům za výdrž, skvělý výkon a výbornou
náladu!
Mgr. Veronika Pokorná, sbormistr

Exkurze do Hvězdárny
a planetária
Přitahuje Vás vesmír a astronomie vůbec?
Pokud je tomu tak, pak neváhejte a navštiv-
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te Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Tuto návštěvu uskutečnily třídy 5.A a 5.B
ZŠ Masarykovo náměstí v pondělí 27. 3. 2006.
Hvězdárna nabízí výukové programy pro
školy. Každý program trvá průměrně dvě vyučovací hodiny a jeho obsah vychází z učebních osnov.
My jsme měli možnost projít výukovým
programem pro 5. ročníky ZŠ s názvem „Sluneční soustava“, ve které si žáci mohli zopakovat své vědomosti o Slunci, Zemi, planetách, Měsíci, o střídání dne a noci a střídání
ročních období. Nejdříve jsme všichni společně přešli do promítacího sálu, kde nám zkušený pracovník Hvězdárny ukázal modely planet,
promítal je na plátně a vyprávěl zajímavosti
o sluneční soustavě. Potom jsme zhlédli film
o Marsu a sluneční soustavě.
Každá třída pak pokračovala ve výukovém programu odděleně. Postupně jsme se podívali do Planetária, kde dětem promítli noční
oblohu ve čtyřech ročních obdobích a vysvětlili viditelná souhvězdí. Na modelu Foucaultova kyvadla se všichni přesvědčili o tom, že
se Země skutečně otáčí. Nejzajímavější byla
určitě prohlídka kupole Hvězdárny s dalekohledem a projekcí Slunce na plátně. Na závěr
si žáci prohlédli model oběhu Země kolem
Slunce. I zde jim bylo vše názorně vysvětleno.
Po skončení výukového programu si děti
mohly zakoupit drobné astronomické pomůcky (velký zájem byl o ochranné brýle pro pozorování Slunce), pohlednice a publikace.
Exkurze se všem zúčastněným velmi líbila a zároveň byla příjemným a poučným
zakončením učiva o sluneční soustavě.
Mgr. D. Kutilová

Po vítězství 6:0 nad ZŠ Chvaletice a 5:2
nad ZŠ Řečany nad Labem porazilo naše mužstvo složené z chlapců 9. ročníku vhodně
doplněné mnoha „šesoáky“ i svého finálového soupeře ZŠ Smetanova 3:2 a po zásluze
si vybojovali postup do okresního kola.
Konečné pořadí:
1. ZŠ Masarykovo n.
2. ZŠ Smetanova ul.
3. ZŠ Choltice
4. ZŠ Řečany nad Labem
5. Gymnázium Přelouč
6. ZŠ Chvaletice
Nejlepší střelec turnaje: Radek Šolta - ZŠ Masarykovo n.
PeadDr. M. Souček

Lyžařský výcvik
(Orlické hory - Jedlová)
V pondělí 20. 3. nastal den našeho odjezdu. Všichni se těšili, že na krátkou dobu
opustí své domovy a trochu se osamostatní.
Po příjezdu nás personál chaty přivítal velice
dobrým jídlem. Pobyt byl příjemný. Každý den
jsme chodili lyžovat. Ve středu většina z nás
zažila zážitek, na který nelze zapomenout.
Stal se hitem i po návratu do školních lavic.
Byla to návštěva muzea v Deštném, kde nás
přivítala starší paní. Vyprávěla nám o dějinách jejich městečka, o významných lidech,
kteří muzeum navštívili, o věcech, které používali naši předci. Odcházeli jsme obohaceni
o spoustu nových informací. Návrat do penzionu byl velmi veselý. Další dny jsme opět
lyžovali, všichni udělali velký pokrok, a tak
mohli už jezdit i na vleku.

Dramatizace románu
R. Johna „Memento“
Dne 5. 4. zhlédli žáci 8. a 9. ročníků dramatizaci známého románu od R. Johna „Memento“. Toto vystoupení pořádala umělecká
agentura Rajcha z Poličky.
Dramatický román vypráví o Michalovi,
který byl partou zlákán ke konzumaci drog.
Po deseti letech končí v psychiatrické léčebně s vážně poškozeným mozkem a odříznut
od okolního světa.
Příběh je podle skutečné události a je určen hlavně pro ty, kteří by chtěli drogu okusit.
Myslíme si, že ti, co příběh zhlédli, se drog
vyvarují.
K. Jelínková a N. Robová, 9.B

Velké výkony v malé kopané
Velmi cenné vítězství na silně obsazeném
turnaji v malé kopané potěšilo hráče i učitele. Vždyo projít turnajem bez ztráty bodu, ale
hlavně po celou dobu předvádět výborný
fotbal, se nepovede každý den.

Po příjezdu domů jsme si uvědomili, jaké pěkné zážitky nám lyžařský výcvik přinesl.
Žáci 7.A, B
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Úspěchy pěveckých sborů
na soutěži v Holicích
Dva dny před velikonočními prázdninami se vydal autobus
plný zpěváčků do Holic. Pěvecké sbory Perlička, Puntík a Korálek se rozjely změřit své síly s ostatními sbory z celého okolí
na Krajské kolo celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů. Pro Perličku a Puntík to bylo jejich první velké soutěžní vystoupení.
Odpoledne byl pro zpěváčky připravený zábavný program,
zatímco sbormistři přijímali pochvaly i doporučení od odborné
poroty. Nakonec se všichni dočkali - vyhodnocení bylo tu. Velká
sláva - všichni křičeli a navzájem si fandili. Všechny naše děti
zpívaly jako slavíčci. Svědčí o tom i jejich umístění.
Perlička - stříbrné pásmo v kategorii II.A
Puntík - bronzové pásmo v kategorii II.A
Korálek - stříbrné pásmo v kategorii II.B
Po tomto úspěchu nemohlo následovat nic jiného, než velká radost a pořádná oslava, u které nechyběly ani „rychlé špunty“ a dva velké ovocné dorty pro šikovné zpěváčky z Perličky
a Puntíku.
Mgr. Michaela Drábková

Dům dětí a mládeže v Přelouči, Veverkova 752,
telefon 466 672 003
nabízí rodičům letní tábor

Krkonoše - Bratrouchov
Termín: 10. 7. - 19. 7. 2006
Závazné přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč od
února 2006. Cena letního tábora je 2 800,- Kč - v ceně je zahrnuta doprava, strava, ubytování, pojištění, vstupy. Rádi zodpovíme všechny dotazy. Pozor! Kapacita tábora je omezena, proto
neodkládejte přihlášení svého dítěte.

Příměstský tábor pro děvčata
a kluky od 1. třídy ZŠ
Termín: 24. 7. - 28. 7. 2006 a poslední týden
o prázdninách 28. 8. - 1. 9. 2006
Cena tábora: 400,- Kč
Sraz účastníků Příměstského tábora je vždy v 9.00 h. v DDM
v Přelouči. Přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Přelouč každý
den od 8.00 do 16.00 hodin. Přihlásit se musíte do 30. 6. 2006,
při odevzdání přihlášky zaplatíte i výše uvedenou cenu tábora.
Těšíme se na vás.
pracovníci DDM Přelouč

INDIÁN - Zruč nad Sázavou
Termíny: I. běh: 2. 7. - 15. 7. 2006
II. běh: 15. 7. - 28. 7. 2006
Každý běh je připravován pro děti ve věku 7-15 let v počtu
asi 40 účastníků. V táboře není zavedena elektřina, pitná voda je vedena z městského vodovodu. Vyplněnou závaznou
přihlášku a doklad o zaplacení je třeba odevzdat nejpozději
do 30. 4. 2006 v DDM Přelouč.

Cena tábora: 2 900,- Kč
Přihlášky obdržíte od 1. 2. 2006 v DDM Přelouč každý den
od 8 do 17 h., na požádání zašleme poštou.
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Naše gratulace patří v tomto měsíci i Marii Ptákové,
která získala dvě druhá místa v ústředním kole soutěže
ZUŠ ČR ve hře na zobcovou a příčnou flétnu.
Maruška obstála v těžké celonárodní konkurenci svých
vrstevníků a získala pro naši školu i město Přelouč nádherná
ocenění. V příštím školním roce žákyně zahájí studium na konzervatoři v Pardubicích - obor klavír. Přejeme Marušce hodně
dalších úspěchů, radosti, štěstí a našemu městu hodně takových hudebníků i mladých lidí.

Pozvání na koncerty v měsíci květnu
23. 5. v 16.00 hodin - tradiční taneční podvečer bude ve znamení pohádky O princezně z obrazu. Choreografie a nastudování tanečních čísel p.uč. P. Boria a p. uč. J. Vítková.
V programu vystoupí i žáci partnerské ZUŠ ze Slovenska.
11. 6. v 16.00 hodin v Záložně Přelouč - premiéra divadelní podoby Tolkienova Hobita. Nastudoval soubor ZUŠ Přelouč
Z-ušáci v režii Zdeňka Rumpíka. Na výtvarných dekoracích
se podíleli žáci výtvarného oboru.
Jana Bednářová

Dny otevřených dveří
- přijímací pohovory do ZUŠ Přelouč
Vážení rodiče, milí přátelé,
čas letí jako voda. Prázdniny jsou za dveřmi a za nimi na nás
čeká nový školní rok. Dovolujeme si Vás proto touto formou pozvat k návštěvě naší školy, která se nachází nedaleko vlakového nádraží v ulici K.H.Máchy 325. Budete zde mít možnost
nahlédnout do výuky jednotlivých předmětů. Věříme, že jste se
již dříve s výkony našich žáků setkali nebo Vás oslovila některá z našich mimoškolních aktivit a budete mít zájem o zařazení do studia na naší škole i pro Vaše děti. Přihlášku ke studiu si
můžete vyzvednout v kanceláři školy. Přijímací pohovory jsou
předem stanoveny na tyto termíny:
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Přeloučské školství
hudební obor: 5.6.-16.6.2006 v časech od 14.00 do 16.30 hodin
(v pátek vždy do 16.00 hodin)
taneční obor: 5.6.-6.6., 12.6.-13.6. v časech od 15.00 do 17.00 h.
výtvarný obor: 5.6.-16.6.2006 v časech od 14.00 do 16.30 hod.
(vyjma pátky)

Jaro
Jak tak lítám kolem třídy s globusem,
abych dětem vysvětlila, proč se v našem
podnebném pásu střídají roční období,
v duchu si říkám, jestli to vůbec ještě platí...
Jestli to s tou naší zeměkoulí není nahnutý nejen kvůli její ose. Ale zase přišlo, i když nejdřív to vypadalo na návrat
doby ledové, pak jsme skočili rovnýma
nohama do období dešoů, Labe se na
nás málem přišlo podívat, jak si žijeme
daleko pod horami, ale jaro zase přišlo.
Nejdřív nás tradičně převálcovala jarní únava, ale už nás to táhne ven. Někdo
na zahrádku - jeden z donucení, druhý
rád, někdo na výšlap, někdo se prohání na
kolečkových bruslích nebo osedlá kolo.
Aspoň okna otevřít a peřiny vyhodit
na balkón, ao naberou sluníčka a jarní-
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literárně dramatický obor: 5.6., 9.6., 12.6. a 16.6. v čase od
14.00 do 16.30 hodin.
Přijímací pohovor mimo tato uvedená data je nutno domluvit předem alespoň telefonicky na číslech 466 958 700 nebo
466 058 709.

ho povětří. Zhluboka se nadechnout…
Ale fuj! Sluníčko vytáhlo nejen kytky, ale
i kuřáky na balkón. Vy se držíte zpátky
- vytopíte je sotva jednou za rok, ale vaši
sousedi se vám pomstí několikrát denně. Ráno budíček - cigaretka na čerstvém
vzduchu chutná, mně v ložnici o dost míň.
Ta večerní se mi taky příčí, naštěstí přes
den může člověk prchnout do lesů.
Prchá se pěšky, na kole nebo autem.
Prchá se jen tak na chvilku nebo s báglem na pár dní. Prchat se dá i vlakem.
To se domluví pár kamarádů a jednoho
dne se sejdou na nějakém nádraží, pozdraví se, po nastoupení baví celý vagon,
někde se vysypou z vlaku, potkávají lidi, toulají se krajinou, hrajou a zpívají
a spí pod hvězdama… Mezi námi - zastřešený stoh je v dubnu úplnej interhotel. A jak na Pálavě chutná víno… Po
čtyřech dnech se začnete těšit na vanu
a hrnec čaje, co nechutná uzeně, nastal

čas vrátit se domů. IC se někde zdrželo,
takže nás vzali Pendolinem. Připadala
jsem si, jako bych lezla v zablácených
holinách s vidlemi v ruce do uklizeného
obýváku.
Po návratu jsem se tím hned chlubila - svezla jsem se Pendolinem - a z vandru, heč. Tak to jste mě málem přejeli,
vece kamarád. To byste nevěřili, co může taky jednomu jaro přinést.
- Jedu takhle škodovkou, no světlo už na
mě bliklo, ale to ještě přejedu. Závory
jsou dole, než bys řekl švec. A já mezi nimi na kolejích. Utýct, přerazit závoru - to
se nedoplatím… Pendolíno už houká, podél koleje kousíček místa - doleva, zpátečka, couvnout…
- A co lidi kolem?, ptám se. - Nevím, dvacet centimetrů ode mě se za okýnkem
míhalo pendolíno, tak zblízka už ho doufám v životě neuvidím…
Tak šoastný jaro…

Inzerce

5 / 2006

19

Inzerce

!

Inzerce

20

Přeloučský ROŠT

Inzerce

!

Inzerce

5 / 2006

21

Napsali nám

!

130. výročí Hasičského sboru
25. června letošního roku
uplyne 130 let od založení dobrovolného hasičského sboru
v Přelouči. Od samého založení sboru se sdružovaly a sdružují v našem dobrovolném
sboru lidé, kteří cítí vnitřní potřebu pomáhat bližnímu.
Při této významné události se my členové hasičského sboru ČHJ Přelouč ohlížíme nejen
do minulosti, ale hledíme i do budoucnosti.
Nyní několik vzpomínek na minulost.
Zakladatelem a prvním starostou sboru byl pan Jan Bartoníček - ředitel přeloučského cukrovaru, velitelem byl zvolen
učitel pan Bedřich Kostka. Členové sboru byli rozděleni do tří
skupin - lezci, bourači a čerpači vody. První cvičení probíhala na lezecké kostře, která byla postavena v místě staré benzínky. První veřejné cvičení se konalo v Přelouči 1. září 1876.
První zásah u požáru byl ve Valech dne 28. září 1878. Sbor
byl členem hasičské župy chrudimské od roku 1879. V roce
1882 byla zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka se 170 metry
hadic a 8 metrů savic. O rok později byl zakoupen za 400 zlatých vůz pro dopravu 15 lidí. Sbor byl činným členem spolku
pro zřízení Národního divadla a zúčastňoval se mnoha kulturních a společenských oslav doma i v zahraničí (Krakov a Lublaň). V roce 1883 byl vydán výborem sboru a městské rady Hasící řád města. Vzhledem k růstu a významu přeloučského has.
sboru byla 9. srpna 1895 ustavena hasičská župa se sídlem
v Přelouči. 22. 12. 1895 se přihlásila za člena Ústřední hasičské
jednoty Království Českého pod číslem 84. V župě bylo 28 sborů a měla 712 činných členů. Při požárech pomáhali hasičům
huláni 11. pluku místní posádky. Dragouni poskytovali nejen
koňskou přípřež, ale pomáhali u stříkačky při čerpání vody.
21. 7. 1901 se v Přelouči konal 6. sjezd hasičské župy přeloučské, kterého se zúčastnilo 41 okolních sborů s 813 krojovanými hasiči. V roce 1922 padlo rozhodnutí sboru o zakoupení motorové stříkačky, která nahradí stříkačku ruční. Původní
odhad ceny tohoto stroje se pohyboval okolo 50 000,- korun.
12. 7. 1924 byla uzavřena smlouva na dodání automobilové stříkačky od Fy Stratílek z Vysokého Mýta za kupní cenu
128 960 Kč. Zároveň byl objednán dvoukolový výsuvný žebřík
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s dostupnou výškou 15 metrů za 8000 Kč. Smlouvy byly splněny 28. 10. 1924. Prvé ukázky byly provedeny na náměstí za
budovou školy. Při příležitosti 50. výročí založení sboru se konal v Přelouči Krajinský hasičský sjezd, kterého se zúčastnilo
99 okolních sborů. V roce 1927 byla bratrem Svobodou založena samaritánská služba sboru. Začíná podomní sbírka na stavbu nové požární zbrojnice. Sbírka vynesla částku 20 092 Kč.
Město však váhalo se započetím
stavby. Celá věc došla tak daleko,
že s ohledem na nezájem městské rady se uvažovalo o zániku
sboru. Finanční prostředky se
našly, stavba byla realizována
stavitelem Maternou. Hasičský
dům byl slavnostně otevřen a předán do užívání 13. 8. 1933. Celkové náklady na výstavbu činily
201 171,70 Kč. V roce 1935 bylo
započato s budováním podzemní nádrže v nynější Jarošově ulici, nádrž slouží dodnes. Potíže se
svoláváním členů sboru k požárům byly vyřešeny v roce 1936
instalováním poplachových zvonků do bytů činných členů a do přeloučských podniků.
Přichází rok 1939. Sbor zakoupil přívěsnou motorovou stříkačku. Našemu sboru bylo nařízeno, že musí s 11 člennou posádkou poskytovat pomoc až do vzdálenosti 300 km. Za dobu
1 roku měl sbor 73 výjezdů. V květnu 1945 nastupují členové
sboru se zbraní v ruce a po dobu 14 dnů střeží budovy školy
a Občanské záložny, kde byly sklady důležitých zdravotních
materiálů.
18. 11. 1945 byl sboru předán vůz Mercedes se stříkačkou
DS 16. V roce 1947 předáváme do obce Bělá na Hlučínsku
dvouproudní ruční stříkačku a 10 dílů hadic. Tato vesnice byla po přechodu fronty zničena (ze 65 domů zbylo pouze 16).
U příležitosti 75. výročí založení sboru se konal 11. 6. 1950
Krajský hasičský sjezd v našem městě. Účast 2 594 krojovaných hasičů, 140 hasičských vozidel a 80 motocyklů.
Vybudovali jsme podzemní požární nádrž na Náměstí Svobody - sloužila až do doby, kdy došlo k rekonstrukci silnice
1/33, kdy byla nádrž zrušena. Přibyla i podzemní
nádrž na náměstí TGM, tato je funkční dodnes. Byla nám přidělena 2 vozidla na podvozku PRAGA RN,
výsuvný žebřík 18m, přívěsná motorová stříkačka
PPS 12 a automobilová cisterna CAS 16. Poplašné
zvonky u členů jsou nahrazeny telefony.
V letech 1963 až 1969 měl sbor 80 výjezdů.
V hasičském domě byly opraveny podlahy v garážích, vybudováno ústřední topení a sklad paliva. Budova byla připojena na městský vodovod. Do vozidel
byly instalovány mobilní radiostanice a zakoupeny
občanské radiostanice. Naši radisté zajišoovali radiový provoz Národního kola celostátní soutěže požárních družstev v Pardubicích. Sbor se zúčastnil
ukázkového námětového cvičení v roce 1972 také
v Pardubicích. V roce 1976 bylo v naší budově zří-
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zeno detašované pracoviště OVPÚ Pardubice. Poté následuje
bezplatné převzetí veškeré mobilní techniky i věcných prostředků sboru profesionál. hasičů. Od této chvíle nemá sbor vlastně nic. Za pomoc při likvidaci požáru v PARAMO Pardubice
bylo 9 našich členů vyznamenáno ÚV ČSPO medailí „Za odvahu a statečnost“.
Po 17. listopadu 1989 se sbor stává součástí SH ČMS. V roce 1990 požaduje vedení hasičů z Pardubic na městu bezplatné převedení Hasičského domu do jejich vlastnictví. Toto
je však městským úřadem po dohodě s námi zamítnuto. Postupem ze strany vedení profesionálních hasičů z Pardubic
se ztrácí aktivita členů a sílí nervozita při práci. Přes to se naši
členové zúčastňují školení a kurzů (např. v Kralupech nad Vltavou - likvidace ropných a olejových havárií, dýchací technika,
obsluha motorových pil atd.
V roce 1994 jsme vlastními silami provedli přístavbu místnosti v hasičském domě. 10. 3. 1994 nám městský úřad zakoupil a 26. 4. předal do užívaní CAS 25, hadicový přívěs, osvětlovací agregát, izolační dýchací přístroje a další materiál, který
byl zakoupen v bývalé TESLE Přelouč. Jsou předány nové pracovní stejnokroje, členové výjezdové jednotky jsou vybaveni
bezdrátovým svolávacím zařízením. 1. 12. 1995 byla převedena do vlastnictví města původně zapůjčená CAS 25. V roce
1996 jsme oslavili 120. výročí založení sboru - bylo provedeno ukázkové námětové cvičení na hotel Fontána a provedeny
ukázky záchranných prací a techniky na náměstí TGM. Po této
akci jsme si mysleli, že se zvýší aktivita všech členů sboru. Stal
se opak. Část členů nebyla tomuto nakloněna. Vznikly velké názorové rozdíly na práci ve sboru. V této situaci pak přišlo rozhodnutí SH ČMS o navýšení členských příspěvků. Vyvrcholením
sporů bylo odmítnutí tehdejšího starosty sboru pana Boureana
plnit usnesení valných hromad z roku 1997 a 1998. O možnosti přechodu ze sdružení SH ČMS do jiných hasičských organizací. V této době navíc někteří členové sboru prosazovali nedemokratické myšlenky, že většina se musí podřídit menšině.
Po jednání s prezidentem ČHJ 13. 1. 1998 byl výsledek o možnosti přestupu sboru do ČHJ přednesen na valné hromadě dne
19. 1. 1998. Po rušné debatě za přítomnosti 29 členů sboru
se vyslovilo 15 pro přestup, 11 členů bylo proti a 3 členové se
zdrželi hlasování. Po další akci, kdy se každý člen sboru písemně vyjádřil o tom, jak dále pokračovat, následovalo vyloučení
těch členů, kteří se vyslovili pro přestup do ČHJ. Byl ustaven
přípravný výbor pro přechod do ČHJ. Dne 2. 4. 1998 byla ustavují valná hromada Hasičského sboru ČHJ Přelouč. Byli jsme
zaregistrování v České hasičské jednotě pod číslem 029 - 98.
Protože nebylo dosaženo dohody o rozdělení majetku, byla na
HS ČHJ podána žaloba k Okresnímu soudu v Pardubicích. Proběhlo 5 stání a rozsudkem okresního soudu bylo rozhodnutí,
že veškerý majetek bývalého společného sboru zůstává majetkem SH ČMS Přelouči. Proti rozsudku jsme se na základě rozhodnutí prezidia ČHJ odvolali ke Krajskému soudu v Hradci
Králové. Bohužel krajský soud rozsudek z Pardubic v plném
rozsahu potvrdil. Sbor musel odevzdat celou finanční částku
a zaplatit soudní výlohy. V této době nám zůstalo v pokladně
cca 500,- Kč. Sbor byl začleněn do I. Východočeské župy ČHJ
se sídlem v Hlinsku v Čechách. V práci nepřestáváme, avšak
děláme jen to, na co nám síly a finanční prostředky postačují.
Odoláváme pomluvám ze strany SH ČMS i nezájem o naši práci ze strany městského úřadu. Máme však radost z toho, že se
nám do sboru hlásí mladí členové. V této pro nás kritické době
jsme provedli na požádání v rámci výcviku práce v TEPO-STOP
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Přelouč. Navázali jsme spolupráci, která trvá dodnes. TEPO-STOP
Ing. Paroubka je náš dlouholetý hlavní sponzor. Nyní s odstupem můžeme prohlásit, že firma podala pomocnou ruku v pravou chvíli. Díky, velké díky za ni. Pomáhala nám i naše župa.
V rámci oslavy 125. výročí založení sboru předvedly děti při
oslavě MDD ukázky požárního útoku. My jsme pro děti připravili program, ve kterém si samy děti vyzkoušely práci v hasičském řemesle. Této akce se pod parkem zúčastnilo 350 dětí.
Díky této akci se po prázdninách přihlásily v DDM děti, se kterými pracujeme dodnes. Děti se účastní různých soutěží v okolí Přelouče i samotné župě. Starší členové pracují v zásahové
jednotce dobrovolných hasičů ve městě. 6 našich členů bylo
pomáhat odstraňovat následky povodní v roce 2002 v obci Velké Žernoseky u Litoměřic. Za tuto práci dostal sbor poděkování od MV České republiky a generálního ředitele HZS ČR. Při
týdenním pobytu v této lokalitě bylo navázáno přátelství, které
trvá dodnes a věřím, že v budoucnu nezanikne.
Na základě rozhodnutí prezidia ČHJ jsme uspořádali v roce 2005 soutěž dětských hasičských družstev na sportovním
stadionu v Přelouči. Zúčastnilo se ho 18 družstev z Čech. Díky
našim sponzorům a městskému úřadu jsme se tohoto úkolu se
ctí zhostili. Letos naši členové pomáhali při záplavách v Přelouči a okolních obcích. Pokračujeme v práci s dětmi a připravujeme je na oslavu 130. výročí založení sboru. Slibme si, že
budeme i nadále pokračovat v hasičské práci, abychom plnili
ustanovení prvních stanov sboru z roku 1886 - že ve městě
Přelouči je sbor dobrovolných hasičů, který chce pomáhat při
zdolávání požárů a chránit životy a majetek občanů ve městě
i širokém okolí.
Výbor HS ČHJ Přelouč
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INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

sídlo:

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

SETKÁNÍ S PRIMAŘEM GERIATRIE
NEMOCNICE PARDUBICE
MUDR. IVO BUREŠEM

Téma: Pravidla domácí péče
Co vlastně domácí péče znamená a proč
byla vytvořena? Jaké jsou možnosti pro
pečující rodiny? Kdo je podpoří?
Na tyto i další vaše otázky dostaneme
odpovědi.
Hostem bude i zdravotní sestra
Bc. Jana Tomšů,
která momentálně pracuje na onkologii
pardubické nemocnici a před lety založila Oblastní charitu Pardubice.
Setkání se uskuteční ve čtvrtek
25. května 2006 od 15 hodin
na faře za kostelem sv. Jakuba na
Masarykově náměstí v Přelouči.
Je zde bezbariérový přístup.
Zveme širokou veřejnost na šálek
kávy a malé občerstvení.
Zdenka Kumstýřová

VZDĚLÁVÁNÍ
Dnešní doba klade na nás všechny
stále větší nároky a tak i my, vzhledem ke
kvalitě poskytování našich služeb, věnujeme velkou pozornost vzdělávání našich
pečovatelek.
V rámci přípravy internetových stránek
naší charity absolvovala v měsíci březnu
jedna z nás týdenní rekvalifikační počítačový kurz a další se ho zúčastní v následujících měsících.
V měsíci dubnu jsem se zúčastnila
v Červeném Kostelci dvoudenního semináře na téma „Poradenství a komunikace
s klientem“. Tématem bylo zdokonalování
a ohraničování vztahu mezi pečovatelkou
a klientem, sebepoznání a komunikace.
V Červeném Kostelci dále proběhl další dvoudenní seminář na téma „Psychiatrické minimum“, kterého se zúčastnila
pečovatelka Rita Hudcová. Lektorkou byla MUDr. Alena Railová, primářka psychiatrického oddělení náchodské nemocnice, která přítomné uvedla do problematiky
obecné psychiatrie, neurotických poruch,
poruch osobnosti, závislostí a léčby psychických poruch.
Pečovatelka Jana Kulková se v měsíci květnu chystá na týdenní pečovatelský kurz, který probíhá v Hospici Červený
Kostelec. Důvodem je získání odborných
a kvalitních pečovatelských návyků.
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Zda teorii dokážeme přenést do praxe, necháme už na posouzení našim klientům.

NAVŠTIVTE NAŠE
WEBOVÉ STRÁNKY
Počítač a s ním i internet, nepatří už
nyní k nadstandardnímu vybavení domácnosti, zrovna tak jako již není doménou pouze mladé generace, ale velkou měrou zasahuje a ovlivňuje i život
seniorů. A tak i my jsme naši nabídku
služeb a informace o naší práci převedli
do elektronické formy.
Na našich webových stránkách najdete informace o nabídce našich služeb,
ceníky, kontakty, ale hlavně vše o námi
připravovaných akcích.
Zpětně zde najdete zhodnocení Tříkrálových sbírek, bohatou fotogalerii a pár
slov o tom, co právě proběhlo.
Doufáme, že se Vám naše webové
stránky zalíbí a stanete se tak pravidelnými návštěvníky adresy www.charitaprelouc.cz
Rádi také uvítáme vaše návrhy, nápady, dotazy či jiné ohlasy na naší emailové adrese: pecovatelky@charitaprelouc.cz
Monika Krejčíková

Ohlédnutí za návštěvou náměstka
MUDr. Mariána Hoška z MPSV
a Mgr. Martina Žárského,
ředitele Odboru sociálních služeb
MPSV v Přelouči
V úterý 11. dubna 2006 nás navštívili pracovníci z MPSV, abychom se dověděli více o přijatém zákoně o sociálních
službách, který začne platit 1. 1. 2007.
Mění se celý systém, proto jsou všechny
informace důležité. Při této příležitosti přijel i pan radní Bc. Miloslav Macela, který
má na našem krajském úřadě v kompetenci sociální služby. Ten nám vysvětlil
aktivity kraje v souvislosti s novým záko-

nem, například povinnou registraci organizací poskytujících sociální služby. Na
MPSV vznikne pro veřejnost databáze
všech poskytovatelů služeb, kde budou
kromě jiného i informace z inspekce, jak
kvalitně jsou u organizace služby poskytovány.
4 ROKY JAKUB KLUBU
/ ROMSKÝ DEN V JAKUB KLUBU

Oslava 4. výročí Jakub klubu
a Mezinárodního Romského dne
V rámci mezinárodního dne Romů pořádal Jakub klub již 3. „Setkání s romskou
kulturou“. Toto setkání se uskutečnilo
6. dubna od 15 hod. v sále přeloučské
Orlovny. Účinkovali zde skupiny z romského střediska v Pardubicích i děti z našeho klubu. Hudební skupina Juniors se
jako již každým rokem představila se svými písněmi. Mohli jsme se tak zaposlouchat do rytmické romské muziky, která
nás zavedla do nespoutaného světa Romů a přiblížila nám život v jiné kultuře.
Své taneční umění předvedli i taneční
skupiny Berušky, Romane čhaja děti Slunce, které nás zaujaly vášnivým tancem
a smyslem pro rytmus. Samozřejmě nechybělo i vystoupením děti z Jakub klubu. Nádherným zpěvem nás okouzlila
Dominika Valášková, s moderním tancem nás rozhýbaly Jakubačky a nikoho
nenechal chladným braek dance v podání Davida Smrčka. Akci moderovala Karolína Husáková, která si také zaslouží
obdiv za svůj výkon.
Od 17 hod. proběhlo přátelské utkání v sálovém fotbálku a kuželkách. Sva-
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Napsali nám
zu kuželek bychom chtěli tímto poděkovat za jejich ochotný přístup a podporu.
Všichni, kteří měli zájem, si tak mohli
navzájem změřit své síly při sportu.
V tento den jsme se odpoutali od předsudků a sešli se společně na jednom
kulturním odpoledni. Kdyby takových dní
bylo více, pevně věřím tomu, že by mezi
námi zmizela pomyslná bariéra, která
nám brání otevřít se světu. Neboo svět je
přeci tvořen lidmi nejrůznějších kultur
a barev kůže.
Naše poděkování patří nejen všem
účastníkům, divákům, ale i pekárně Jenta Přelouč, která nám zajistila na oslavu 4. výročí Jakub klubu i romského dne
pěkné pohoštění.

!

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
CHARITA PŘELOUČ
IČO: 701 88 769
Masarykovo náměstí 48, 535 01 Přelouč
tel.: 466 958 107, mobil: 731 402 374

caritas

HLEDÁME NOVÉ DOBROVOLNÍKY
Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, každý z nás umí něco,
co může poskytnout druhým.
Pokud máte trochu volného času a chuo pomáhat druhým, jste vítáni!
Naše činnost je zaměřena na děti a seniory.

PŘIJĎTE K NÁM!
ve středu

Vše, co potřebujete vědět, Vám rádi objasníme!
Nezávazné informace poskytneme
17. 5. 2006 od 15 do 17 hod. v sídle Charity Přelouč,
Masarykovo náměstí 48, římskokatolická fara.
Případně volejte na tel. 731 402 374.

S přáním krásného dne za Jakub klub
Radoslav Housa

Těšíme se na Vás!

Městská knihovna v Přelouči
nabízí nové tituly a zve k návštěvě
NAUČNÁ LITERATURA
psychologie
ŽENATÁ, Kamila
Obrazy z nevědomí: práce v arteterapeutickém ateliéru.
Praha: Portál, 2005.
umění
SOUKUP, Roman
Škola digitální fotografie.
Praha: Grada, 2006.
sport
POLÁK, Jaroslav
Nin tsun do combat: bojové techniky
s tyčí a mečem.
Praha: Naše vojsko, 2006.
vlastivěda, cestopisy
LAJDAR, Milan
Okolo Hradce: příběhy, pověsti a tipy na
výlety.
Hradec Králové: M. Lajdar, 2004.
ČERNOHOUS, Alan
Jak přežít v Rusku (1990-2003).
B.m.: Kitěž 2, 2006.
PRYER, Ada
Deset let na Borneu.
Praha: BB art, 2006.
KRÁSNÁ LITERATURA
RUDIŠ, Jaroslav
Nebe pod Berlínem.
Praha: Labyrint, 2003.
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GIONO, Jean
Muž, který sázel stromy.
Havlíčkův Brod: Literární čajovna
Suzanne Renaud, 2006.
LAWRENCE, David Herbert
Duha.
Praha: Argo, 1999.
VOTÝPKA, Vladimír
Paradoxy české šlechty.
Praha: Dokořán, 2005.
POEZIE
VERLAINE, Paul
Paul Verlaine v překladech Františka
Hrubína.
Praha: Nibiru, 2006.
PRO MLÁDEŽ
BŘEZINOVÁ, Ivona
Blonvatá Kerolajn.
Praha: Albatros, 2006.
ELMANOVÁ, Olga
Rozum pod lavicí, aneb, Co v učebnici
nenajdeš: rčení, osobnosti, cizí slova.
Praha: Knižní klub, 2004.

Opět proběhla
„Noc s Andersenem“
V Městské knihovně zažilo 31. 3. - 1. 4. 2006 pohádkovou noc 19 dětí,

kterým asi dlouho nevymizí z paměti půlnoční stezka odvahy a strašidla, která
zkoušela jejich šikovnost, bystrost a hlavně nebojácnost. Celou noc uvedla pohádka H. Ch. Andersena „Malenka“ a svoje
dojmy z ní mohly děti výtvarně ztvárnit.
Taky si zajímavě popovídaly s panem
Andersenem o jeho neobyčejném životě. Následoval večer plný soutěží, hádanek a zábavy. Druhý den ráno, ten kdo
měl chuo, mohl si vytvořit jarní dekoraci
- květináč a vajíčko zdobené ubrouskovou technikou a papírového zajíčka. A za
rok se budeme těšit zase s dalšími pilnými čtenáři na hezky strávený společný čas.
J.K.
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Květnová výročí a významné dny na Přeloučsku
1. 5. 1913
byl dán do provozu v Lázních Bohdaneč moderní pavilón „Gočár“, pojmenovaný podle projektanta pavilónu arch. Josefa Gočára, rodáka ze Semína
u Přelouče

17. 5. 1905
byl jmenován čestným občanem Přelouče kníže Jiří z Lobkovic, zemský maršálek

1. 5.1926
byl v Dašicích odhalen památník padlým v první světové válce. Památník je dílem sochaře a kameníka Vávry z Přelouče

17. 5. 1909
se narodil přeloučský rodák JUDr. Jaroslav Sluka, právní publicista, pracovník Právnického ústavu min. spravedlnosti

2. 5. 1940
se narodil v Břehách PhDr. Petr Jakeš, CSc., přírodovědec, geolog - geochemik. Působil jako
vědecký pracovník na univerzitách v Austrálii, Japonsku,
v americkém Houstonu, v r. 1974 obdržel ocenění NASA
za práci na programu Apollo

17. 5. 1930
koncertovala v Přelouči Česká filharmonie za řízení Václava Talicha. M.j. předvedla Smetanovu Mou vlast

2. 5. 1997
byla ve chvaletických loděnicích pokřtěna námořní lov pro německého zákazníka jménem
„Pardubice“
4. 5. 1886
se narodil v Přelouči akademik MUDr. Jiří Diviš, vynikající hrudní chirurg; v r. 1923 provedl první
transfuzi krve v ČSR
4. 5. 1947 byl v Přelouči položen základní kámen k Památníku I. a II. odboje. Symbolický kámen tvořila kostka z lomu v Ležákách
5. 5. 1864
se narodil ve Valech Ing. arch. Boža
Dvořák. Studoval architekturu v Praze, ve Vídni a Paříži.
Od r. 1898 působil v Pardubicích
6. 5. 1876
se narodil ve Břehách u Přelouče Vincenc Šetina, katolický duchovní, v letech 1934-1951 působil jako arciděkan v Pardubicích. V 50. letech byl internován v Želivě
7. 5. 1867

shořelo při požáru v Labětíně 16 chalup

10. 5. 1968
zemřel v Pardubicích František Voves,
rodák z Jankovic, hudební pedagog, dirigent orchestru Východočeského divadla v Pardubicích
11. 5. 1913
se narodil v Krasnodaru Adolf A. Lebeda, publicista, překladatel, sportovec - zakladatel džuda
v ČSR, nositel VII. Danu, v r. 1933-1944 mistr v těžké
váze. Mládí prožil s rodiči v Přelouči
12. 5. 1919
se narodil v Přelouči Miloš Hudlický,
český chemik. Pedagog na VŠCHT v Praze, profesor na univerzitě v Blacksburgu (Virginia, USA), zakladatel českého
výzkumu organických sloučenin fluoru. Autor a spoluautor řady monografií o chemickém fluoru
12. 5. 1958
byla zahájena stavba přeloučského koupaliště na Slavíkových ostrovech. Dokončena v létě 1960
12. 5. 1978
obdržel čestné občanství města Přelouče Sergej Sukasjanov, sovětský voják, kterého zastihl konec války v Lohenicích
13. 5. 1995
zemřel v Torontu přeloučský rodák Karel Černík, býv. důstojník čsl. armády, účastník zahraničního
odboje. Působil jako major na Vysoké škole válečné v Praze, po vyloučení v r. 1948 následoval svoji rodinu do Anglie
16. 5. 1905
byly v Přelouči zahájeny bohoslužby
v dokončeném evangelickém chrámu dle projektu pražského architekta Rudolfa Přiženeckého
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16. 5. 1926
byl otevřen nový most přes Labe u hydroelektrárny v Přelouči

18. 5. 1935
se narodil v Přelouči Ing. arch. Lubomír Driml, autor projektů významných budov ve Východočeském kraji. Rovněž byl autorem poválečného územního plánu města Přelouče za vedení doc. Ing. Krásného,
významného urbanisty na ČVUT v Praze. Svoji úspěšnou
podnikatelskou činnost ukončil po krátké nemoci 29. 8.
2005 v Pardubicích.
19. 5. 1939
byla knihovna v Přelouči pojmenována na „Městskou knihovnu Dr. Ladislava Quise“
19. 5. 1977
byla v Týnci n/L otevřena plavební komora pro otevření „Labské vodní cesty do Chvaletic“. Tím
dnem byla zahájena doprava uhlí do chvaletické elektrárny.
20. 5. 1899
byl v Kojicích založen Svaz dobrovolných hasičů, jehož prvním starostou se stal Josef Malý
20. 5. 1931
zemřel v Praze přel. rodák JUDr. Rudolf
Politzer. Právník - školský pracovník, viceprezident zemské školní rady. Zasloužil se o rozvoj českého školství.
21. 5. 1870
se narodila v Mitavě (Lotyšsko) Marta
Raphaelová, akademická malířka, cestovala po celé Evropě, později se usadila v Kladrubech n/L, kde 24. 12. 1954
zemřela. Věnovala se hlavně portrétní malbě.
21. 5. 1934
se konal v Přelouči koncert České filharmonie za řízení Václava Talicha. (50. výročí úmrtí
B. Smetany)
23. 5. 1941
Při výkopu městské kanalizace v Přelouči objevili dělníci zachovalé dřevěné roury, zbytky někdejšího přeloučského vodovodního potrubí ze 16. století
24. 5. 1785
potvrdil císař František II. městu Přelouči všechna jeho dosavadní privilegia
24. 5. 1992
zemřel v Praze přeloučský rodák - čestný občan města Přelouče František Emler, akademický
malíř. Svá díla tvořil vedle rodného Polabí při studijních
cestách v cizině a později hlavně na Vysočině (letní
pobyt v Kuklíku)
25. 5. 1928
koncertovala v Přelouči Česká filharmonie pod taktovkou Václava Talicha
25. 5. 1930
byl odhalen pomník padlým v první
světové válce ve Štěpánově na Přeloučsku
26. 5. 1952
zemřel v Praze choltický rodák PhDr. Jindřich Barvíř, český petrograf a mineralog, středoškolský
profesor, později profesor petrografie na UK v Praze. Jako
regionální archeolog provedl řadu průzkumů.
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27. 5. 1932
zemřel na Novém Zélandě přeloučský
rodák, starší z bratrů Topičových Josef. Studoval na Vysoké škole technické - obor chemie. Podnikl řadu cest do
zámoří (Austrálie, Severní a Jižní Amerika), usadil se na
Novém Zélandě, kde také zemřel.

Základní kámen byl k ní položen 7. 4. 1783
29. 5. 1997
zemřel v Praze-Modřanech
Adolf A. Lebeda, sportovec - zakladatel džuda
v ČSR, nositel VII. Danu, několikanásobný přeborník v ČSR. Mládí prožil s rodiči v Přelouči

28. 5. 1903
se narodil v Horušicích Josef Bok, malíř, umělecko-průmyslový výtvarník a restaurátor. Řadu kreseb z Přelouče a Zdechovic uveřejnil v časopise „Krajem
Pernštýnův“

30. 5. 1818
se narodil v Přelouči Jan Dítě, městský
správce - čestný občan města Přelouče. Zasloužil se o zvelebení města a oživení kulturního života v Přelouči

29. 5. 1783
byla v Trnávce na Přeloučsku vysvěcena první evangelicko-augšpurská modlitebna u nás.

31. 5. 1929
narodil se v Přelouči Ing. Jiří Rydlo, specialista v oboru elektrotechnického zabezpečení železnic.
Publikoval v odborných časopisech.

Pěvecký sbor J. B. Foerster v Přelouči slaví 85. výročí své činnosti
Zájem o veřejnou pěveckou činnost
má v našem městě bohatou tradici. Letopisci uvádějí založení místního pěveckého spolku „Vojmír“ již dnem 6. 1. 1863
s členskou základnou 40 členů, Prvním
předsedou spolku byl zvolen farář Josef
Čáňa, sbormistrem učitel František Vosyka. Později splynul tento spolek místní
Občanskou besedou, v jejímž rámci byl
v r. 1900 zřízen hudebně pěvecký odbor
za vedení regenschoriho pana Františka
Filipovského st. A učitele pana Václava
Myslivečka. Avšak již po roce se tato pěvecká složka v rámci Občanské besedy
vyčlenila v samostatný odbor s názvem
Pěvecké sdružení - odbor Občanské besedy. Právě toto pěvecké sdružení přispělo činností oživení kulturního života
v našem městě.
Avšak první světová válka kulturní
život v celé zemi utlumila. Teprve po jejím ukončení došlo k oživení kulturní činnosti i u nás. Současně došlo i k organizační změně uvnitř Občanské besedy,

kde došlo k osamostatnění Pěveckého
odboru, který navíc dostal souhlas slavného hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foerstera, aby Pěvecký sbor v Přelouči nesl jeho jméno. Stalo se tak dnem
11. října 1921. Sám skladatel věnoval novému sboru heslo na slova člena sboru
přeloučského cestovatele Karla Františka Ludvíka. Novému sboru bylo uvolněno finanční depositum v Občanské záložně. Po pěveckém spolku „Vojmír“ ve
výši Kč 3 158,95.
Za dobu trvání sboru se vystřídalo
ve vedení celkem 11 sbormistrů, nejdéle
- 42 roků - působil v této funkci Stanislav Polanský, bývalý ředitel ZUŠ v Přelouči. Díky jemu má sbor bohatý kmenový repertoár písní a skladeb, které pro
smíšený sbor vybíral a upravoval. Po jeho náhlém úmrtí v r. 2003 se obětavě
ujal vedení Jiří Kupka, varhaník a vedoucí chrámového sboru v Přelouči.
Smíšený pěvecký sbor J. B. Foerster
v Přelouči zajišouje pravidelným vystou-

Pěvecký sbor společně s J. Petrovickou a F. Filipovským (r. 1983)
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pením slavnostní ráz květnových oslav
ukončení druhé světové války a rovněž
i oslavy vzniku ČSR 28. října na Masarykově náměstí v Přelouči. Sbor nechyběl
též při odhalování památníku obětem fašismu a nacismu v Přelouči. Již tradičně
zajíždí sbor na předvánoční besedu Klubu rodáků a přátel města Přelouče v Praze, kde si získal velké sympatie u všech
účastníků besedy. V programu každoročních vystoupení nechybí ani místní Domov důchodců.
Přeloučské veřejnosti se smíšený sbor
pravidelně představí dvakrát do roka, a to
jarním a vánočním koncertem ve dvoraně Občanské záložny, které vždy úspěšně uvádí a přednesem vybrané poezie
obohacuje paní Renata Klečková, učitelka ZUŠ v Chrudimi.
Při této příležitostí je třeba připomenout, že v Přelouči vyrůstá nová pěvecká generace v úspěšném dětském sboru „Korálek“ při ZUŠ Přelouč. Je to sbor
několika věkových kategorií a lze proto
předpokládat, že alespoň někteří příslušníci z tohoto mládežnického sboru doplní v budoucnu smíšený pěvecký sbor
J. B. Foerster.
Oslavy 85. výročí založení sboru se
uskuteční v sobotu dne 27. května 2006
slavnostním koncertem ve dvoraně Občanské záložny za spoluúčasti pěveckého sboru „Vlastislav“ z Heřmanova Městce, se kterým J. B. Foerster dlouhodobě
spolupracuje, a dále za účasti spojených
sborů „Pernštýn - Ludmila-Suk“! z Pardubic a dětského sboru „Korálek“ při ZUŠ
Přelouč.
Občané našeho města i okolí jsou na
tento slavnostní koncert srdečně zváni.
Pěvecký sbor
J. B. Foerster Přelouč
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Pohledy do historie Přelouče
Renesance do českých zemí již od roku 1492 přinesla změnu životního stylu, opouští se středověký ideál
pozemského žití. Renesanční člověk staví umění převážně do služeb člověka, umělci odkládají někdejší anonymitu, jsou ctěni a obdobně v malířství i v plastice se do popředí dostává portrét jako výraz individualismu
a sebevědomí jednotlivce
Mezi „portréty“ z doby renesance bychom měli zařadit také náhrobní kameny. Najdeme je na mnoha místech v českých zemích. Může se s nimi chlubit i Přelouč. Dva náhrobní kameny nalezneme na vnější straně
jižní stěny kostela sv. Jakuba. Původně zakrývaly hroby přímo v podlaze kostela a na svém dnešním místě se
ocitly později při opravách farního chrámu. Zcela určitě jim toto přemístění neprospělo, neboo jejich původní
krásná podoba během času zmizela.
Náhrobní kámen o rozměrech 90x192 cm je velmi poškozen. Ztvárňuje mužskou postavu ve zbroji. Stopu
bližší identifikace náhrobku by mohlo prozradit jen torzo data v levém okraji horní části nápisu. Špatně čitelné datum nese letopočet 1599. V tomto roce v Přelouči zemřel jediný muž, kterému by příslušelo ztvárnění
v rytířské zbroji, a jehož pozůstalí měli i dost finančních prostředků na pořízení plastického náhrobního kamene. Zda onen kámen skutečně zpodobňuje Jana Magerleho ze Sobíšku (zvaného Poděbradský) přeloučského písaře, primátora, nakonec pardubického purkrabího to zůstává otázkou. Druhý figurální náhrobek zobrazuje postavu malého děvčete, u jehož nohy je erbovní štítek s vyobrazením ptáčka červinky, tzv. mluvící
znamení. Kámen nese částečně poškozený nápis, který sděluje, že dívenka Beninga je dcerou přeloučského
faráře Karla Rubeculy Novopražského a že zemřela v roce 1626.
Snad se mě podařilo čtyři sta let staré náhrobky „oživit“ alespoň kresbou. Ale tak vzácné kameny by bylo
nejlépe restaurovat - jsou pamětí města Přelouče.
Marcela Danihelková
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Kulturní služby města Přelouče
KVĚTEN 2006

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. května
sobota
Pozor změna
začátku
15.30 hod.
157 minut
7. května
neděle
17.30 hod.

90 minut
12. května
pátek
20.00 hod.
108 minut
13. května
sobota
20.00 hod.

95 minut
14. května
neděle
17.30 hod.
103 minut
19. května
pátek
17.30 hod.

163 minut
20. května
sobota
17.30 hod.

92 minut
21. května
neděle
17.30 hod.
20.00 hod.
104 minut
26. května
pátek
17.30 hod.
112 minut
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HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
Velká Británie/USA-thriller, dobrodružný, mysteriozní. Pronásledován nočními můrami, díky nimž ho jizva bolí hůř než
obvykle, Harry s povděkem uniká znepokojivým snům a s kamarády Ronem a Hermionou navštíví mistrovství světa ve
famfrpálu.
65,- Kč mluveno česky mládeži přístupný

FIMFÁRUM 2
ČR-Pohádek není nikdy dost. A navíc, tohle nejsou jen tak
ledajaké... Čtyři zbrusu nové pohádky z oblíbené knihy Jana
Wericha. Klasik animovaného filmu Břetislav Pojar natočil
slavný příběh maličkého Palečka, plný zvratů a dobrodružství o jeho cestě do světa a zase domů.
60,- Kč mluveno česky mládeži přístupný

CASANOVA
USA-milostný život nejslavnějšího svůdníka všech dob. Benátky, 18. století. On byl legendárním dobrodruhem, jehož
milostné úspěchy se staly inspirací pro tucty dalších generací
svůdců. Ona byla nejnadanější spisovatelkou své doby.
65,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

HOSTEL
USA-nejhrůznější film posledních deseti let. Hostel vypráví
příběh dvou kamarádů, kteří se v touze po netradičních zážitcích vydají na cestu napříč Evropou - s tím, že pokud jim
zůstane místo vzpomínek jen jedno obrovské okno, nebude
je to nijak zvláš[ mrzet.
65,- Kč
mládeži do 18let nepřístupný

UNIVERZÁLNÍ UKLIZEČKA
Velká Británie-Rowan Atkinson se po třech letech vrací na
filmová plátna. Hraje muže tak zabraného do psaní „perfektního kázání“, že ani netuší, že jeho manželka ho podvádí a jeho dorůstající děti jsou chuligáni.
60,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

MNICHOV
USA-Nejtragičtější den v olympijských dějinách, masakr izraelských sportovců v roce 1972 v Mnichově se nesmazatelně
vepsal do historie dvacátého století. Sérii nájemných vražd
proti strůjcům atentátu v napínavém thrilleru zmapovala režisérská legenda Steven Spielberg.
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

RŮŽOVÝ PANTER

27. května
sobota
17.30 hod.
135 minut
28. května
neděle
17.30 hod.

124 minut
2. června
pátek
20.00 hod.
115 minut
3. června
sobota
17.30 hod.

145 minut
4. června
neděle
17.30 hod.
145 minut
9. června
pátek
20.00 hod.
134 minut
10. června
sobota
20.00 hod.

USA-ztratil se diamant Růžový panter... A nejzmatenější detektiv na světě se ho snaží najít. Film se natáčel i v České republice. Inspektor Jacques Clouseau. Jméno, které vzbuzuje
hrůzu ve všech zločincích světa - a také ve všech ostatních
lidech, kteří měli tu čest se s ním setkat.
50,- Kč
mládeži přístupný

121 minut
11. června
neděle
17.30 hod.

WALK THE LINE
USA-V roce 1955 vkráčel drsný, vyzáblý kytarista, který si
říkal J. R. Cash, do tehdy ještě neznámých Sun Studios v Memphisu. Tento okamžik měl později nesmazatelný vliv na vývoj
americké kultury.
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

MATCH POINT - HRA OSUDU
Velká Británie-láska nebo touha. Pravda nebo klam. Všechno
nebo nic. „Muž, který řekl ‚Raději bych byl š[astný než dobrý‘, viděl hluboko do podstaty života. Lidé se bojí čelit faktu, jak ohromná část života závisí na štěstí. Je děsivé vědět,
kolik toho je mimo naši kontrolu.“
60,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

ZÁKLADNÍ INSTINKT 2
USA-spisovatelka Catherine Tramellová (S.Stone) má opět
problémy se zákonem. Scotland Yard určil psychiatra, aby ji
vyšetřil. Stejně tak, jako dříve Nick Curran, je doktor Galss
C.Tramellovou okouzlen a vlákán do svůdné pasti.
mládeži do 15let nepřístupný

GEJŠA
USA-I gejša může milovat.. Příběh filmu, který je zasazen do
tajemného a exotického světa, jenž si dodnes uchovává své
kouzlo, se odehrává v letech před Druhou světovou válkou,
kdy je malá japonská holčička odtržena od svých chudých
rodičů, aby pracovala jako gejša.
mládeži do 12let nevhodný

EXPERTI
ČR-SEK.SEM.SEXEM! Maturant Oskar tráví většinu času
bux u počítače, nebo s kamarádem Filipem. Když Oskara odmítne dívka a přednost dá movitému spolužákovi Viktorovi,
rozhodne se mladý muž radikálně změnit život.
mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

ZKROCENÁ HORA
USA-největší silou přírody je láska. Film vypráví milostný
příběh dvou mladých mužů, rančera a kovboje, kteří se poznali v létě roku 1963 a stali se přáteli na celý život.
mládeži do 15let nepřístupný

UNDERWORLD: EVOLUTION
USA-dlouholetý spor mezi upíry a vlkodlaky nabírá nových
rozměrů, začínají krvelačné hody a čas na velkolepou pomstu. Pokračování hitu o odvěkém boji mezi upíry a lykany...
mládeži do 15let nepřístupný

ŠTĚSTÍ
ČR-nový film režiséra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ je dojemným
příběhem o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v lásku. Atmosféra filmu navazuje na Slámův
úspěšný film Divoké včely, který měl mimořádný ohlas u diváků.
mluveno česky mládeži přístupný

RAFŤÁCI

107 minut

ČR-„Hledám roštěnku. Zn.: na pokusy“. Letní teenagerovská
komedie režiséra Karla Janáka s Vojtou Kotkem a Jirkou
Mádlem v hlavních rolích. Poslední dovolená s rodiči, při které kluci zažívají akce, u kterých by rodiče vůbec být neměli.
70,- Kč mluveno česky mládeži přístupný

16. června
pátek
17.30 hod.

JAK SE KROTÍ KROKODÝLI

75 minut

USA-nová dobrodružství odvážného kolouška a jeho kamarádů. Po více než šedesáti letech se znovu setkáme s Bambim,
Velkým knížetem, Dupíkem, Kvítkem, Filim a Výrem poté, co
mladý jelení princ zjistí, že jeho tatínek je Velkým knížetem.
mluveno česky mládeži přístupný

ČR-komedie, rodinný. Nová rodinná komedie Marie Poledňákové o tom, že nikdo nechce zůstat sám. Hrají: Miroslav
Etzler, Ingrid Timková, Jiří Mádl, Žofie Tesařová, T. Peč,
V. Postránecký, S. Laurinová, E. Holubová, T. Duchková ad.
65,- Kč mluveno česky mládeži přístupný

17. června
sobota
17.30 hod.
91 minut

USA-a chládek je fuč. Vracejí se naši hrdinové Manny, Sid,
Diego a věčná smolařka Kryserka a užívájí si výhody světa...
mluveno česky mládeži přístupný

BAMBI II

DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA
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Pozvání na výstavu
Základní škola Praktická v Přelouč
pořádá výstavu, prací II. ročníku krajské
výtvarné soutěže „Duha“ na téme Jarní
probuzení.
Výtvarné práce můžete zhlédnout
v Záložně od 1. května do 31. května,
kam jste srdečně zváni.
Jarmila Housová

Inzerce

Inzerce

Poděkování
My členové JSDH pří Měú Přelouč, kteří jsme se byli zapojeni do záchranných prací pří letošních záplavách - členové
HS ČHJ Přelouč - děkujeme Vám, paní starostko, a dalším zástupcům za péči a starostlivost o nás, kteří jsme pomáhali.
V péči nebyly žádné nedostatky a za tu starost o nás ještě
jednou srdečný dík.
Členové JSDH z HS ČHJ Přelouč

14. květen
- Den pro rodinu
V neděli 14. května 2006
zveme všechny děti, rodiče
i prarodiče na Masarykovo náměstí v Přelouči
Program pro všechny věkové kategorie, soutěžit můžou jednotlivci i celé rodiny.
Hudba, hry a soutěže!
(lukostřelba, rybolov, stavba hradu a mnoho dalších)

Od 14.00 začínáme soutěžit.
Od 14.30 do 15.15 hod. malování na asfalt
na téma RODINNÁ VLAJKA.
Vyhodnocení v 15.30 hod.
Soutěží se o fotbalové míče, sladkosti a jiné ceny.
V případě špatného počasí se akce uskuteční v Občanské
záložně a malovat budeme na papír a ne na asfalt.
Akci připravilo Sdružení žen při KDU-ČSL MO Přelouč
a Charita Přelouč (Jakub klub).
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE:
Hlaváčková Veronika
Studentská
Rokyta Jaroslav
Popova
Semerád Michal
Jižní
Steklý Martin
nám. 17. listopadu

JUBILANTI:

Černohlávek Oldřich
Kladenská

80 let

Langová Marie
Sluneční

80 let

Ponešová Marie
B. Němcové

80 let

Matulová Jiřina
Čechova

80 let

Novák Václav
Žižkova

80 let

Šrámková Věra
Lohenice

80 let

Hlubučková Zdenka
Sluneční

85 let

Beran Josef
Klenovka

86 let

Holíková Anna
Stantejského

86 let

Vránová Jiřina
Foersterova

86 let

Malá Anna
U Rybníčka

89 let

Vítkovcová Božena
nám. 17. listopadu

90 let

Březinová Marcela
Kladenská

91 let

Imrichová Jaroslava
Karla Čapka

75 let

Kopecká Emilie
Smetanova

75 let

Pokorný Vlastislav
Popova

75 let

Pták Ivo
Račanská

75 let

Priessnitz Josef
Kosmonautů

75 let

Rybová Božena
Tyršova

75 let

Suchánek Josef
Lédrova

75 let

Šolta František
Jarošova

75 let

STŘÍBRNÁ SVATBA:

Velc Vladimír
Pardubická

75 let

Knotek František a Světlana

Bálková Vlasta
Popova

80 let

Bahník Jaroslav
Smetanova

80 let

Boženy Němcové

ZLATÁ SVATBA:
Holan Miloslav a Olga
Hykš Vladimír a Jiřina

Kladenská
ČSA

Inzerce

5 / 2006
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„Čest poraženým
a sláva vítězům“
Dne 22. 4. jsme uskutečnili výpravu na závod v lovu ryb
udicí přívlačí. Zúčastnilo se celkem 145 závodníků z ČR
a Slovenska. Naše výprava za MO ČRS Přelouč měla 11 dospělích a 9 závodníků z řad mládeže.
Cíl byl jasný, pokusit se obhájit loňské 1. místo Davida Nekvapila a 2. místo Martina Foršta. Tentokrát nám však taktika
nevyšla a mnohdy chybělo i to rybářské štěstí k umístění do
první desítky. Pstruzi nám padali z háčků a to bylo nepříjemné
hlavně u dětí, když člověk viděl jejich zklamání u každé ztracené ryby. Přestože jsme obsadili
místa až v druhé desítce startovního pole, bylo pro nás potěšující, že se dala dohromady taková
skvělá parta a o dobrou náladu
nebyla nouze. Mládež se naučila
čestně prohrávat a to se jim v životě neztratí. A tev trocha statistiky.
Do jezera bylo nasazeno 3.500 ks
pstruha duhového. Celkem se nachytalo 1701 ks pstruha, 22 ks
štiky. Největší rybu, štiku o délce 67 cm, zdolal Martin Schauer
z Poličky. Po celý závod panovalo velmi teplé, skoro letní, počasí, což na Poličce nebývá zvykem.
Děkuji závodníkům za přístup k reprezentaci naší MO ČRS
Přelouč a města Přelouč.
Petrův zdar
Václav Nekvapil
nekvapil@seznam.cz
tel. 608 028 040

SK KUŽELKY PŘELOUČ
pořádá

5. ročník turnaje trojic neregistrovaných hráčů
v kuželkách
o Putovní pohár oddílu SK kuželky Přelouč

Přeloučští kuželkáři úspěšní
v sezoně 2005/2006
Konečné tabulky sezony 2005/06
A družstvo - krajský přebor I. třídy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PŘELOUČ A
Týniště n. Orl.
Rychnov B
České Meziříčí
Náchod D
Pardubice B
Solnice B
Česká Třebová C
Vysoké Mýto
Hylváty B
Smiřice B
Dobruška B

22
22
22
22
22
22
22
22
22
222
22
22

2489
2456
2440
2430
2413
2391
2392
2398
2411
305
2403
2435

265: 87
202:150
177:175
185:167
175:177
169:183
167:185
158:194
169:183
144:208
140:212
161:191

37
27
23
23
23
22
20
20
20
19
15
15

263:121
230:154
222:162
208:176
207:177
200:184
204:180
181:203
179:205
159:225
157:227
148:236
138:246

42
32
29
28
27
27
26
21
20
17
16
14
13

B družstvo - krajský přebor II. třídy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Svitavy A
Rychnov C
PŘELOUČ B
Rybník B
Svitavy B
Dobruška C
Solnice C
Josefov A
České Meziříčí B
Pardubice C
Josefov B
Vysoké Mýto C
Pardubice D

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

2353
2347
2296
2356
2341
2356
2350
2323
2309
2293
2288
2285
2205

A družstvo - se stalo již potřetí přeborníkem kraje v sestavě Jarolím, Kasa, Kubant, Miláček, Ryšavý a Skala. Náš celek
v tomto ročníku suverénně vyhrál s náskokem 10 bodů před
druhým Týništěm nad Orlicí. Jarní část sice nebyla tak úspěšná jako podzim. Venku náš tým ztratil body v Týništi n. Orlicí,

ve dnech 16. - 18. a 23. - 25. května 2006
vždy od 16.30 hodin v kuželně Přelouč,
Nerudova ulice (proti prodejně Chalupář).
Po dohodě možno i 20. a 21. května 2006 od 9.00 hod.
Disciplína 3 x 40 hodů do plných.
Přihlášky do 12. května 2006
Telefonicky: 777 198 174 p. Miláček (8 - 20 hod.)
466 303 905 p. Kasa (7.30 - 14 hod.)
Startovné 150 Kč za družstvo splatné před startem
Podmínkou účasti je
sportovní oblečení a čistá obuv (se světlou podrážkou)!!!
Průběžné výsledky na
www.kuzelkyprelouc.wz.cz
v menu turnaje.
Těšíme se na Vaši účast.
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A družstvo - krajský přeborník
Zleva stojící: Ryšavý Jiří, Skala Miroslav, Miláček Petr
Zleva sedící: Kasa Dušan, Kubant Pavel, Jarolím Tomáš

Přeloučský ROŠT

Sport
Náchodě a Českém Meziříčí, ale remizoval v Pardubicích a body přivezl z České Třebové. Na domácí dvoudráze si vedl na
výbornou a neztratil ani bod. V hodnocení jednotlivců Skala
skončil na druhém, Miláček na třetím místě, Kasa byl šestnáctý
a Ryšavý devatenáctý z šedesáti hodnocených hráčů. Při současné výkonnosti jednotlivých hráčů se naše družstvo určitě neztratí ani v divizní soutěži a bude dobře reprezentovat naše město.
B družstvo - neudrželo druhu příčku z podzimní části a v konečném pořadí obsadilo třetí místo za celky Svitav A a Rychnova C. Jaro nevyšlo našemu týmu hlavně venku, kdy pouze remizovalo ve Svitavách s domácím béčkem. Na domácí dvoudráze
neprohrálo, ale na udržení druhého místa v tabulce to nestačilo. Bylo to způsobeno nevyrovnaností výkonů jednotlivých hráčů

!

hlavně na venkovních drahách. Projevilo se to i v hodnocení jednotlivců, kdy hráč Klička obsadil 16., Elis 25., Cärlan 53., Zeman 54., Macík 60. a Samek 62. místo ze 75 hodnocených jednotlivců.
Mimo tyto sportovní aktivity uspořádal oddíl SK kuželky Přelouč podnikový turnaj zaměstnanců firmy CONEX, elektrárny
Chvaletice a další ročník turnaje neregistrovaných o Putovní pohár SK kuželky Přelouč proběhne v měsíci květnu 2006. Uskutečnilo se velikonoční koulení pro děti z organizace Jakub klub
a pro zájemce o sportovní vyžití je naše kuželna vždy k dispozici. Doufáme, že kuželky v Přelouči se budou i nadále rozvíjet
a podaří se vybudovat lepší sportovní stánek než je dosavadní kuželna.
sk

Sokol Přelouč představuje sportovní oddíl
asijských sportů - aikijujutsu
Oddíl aikijujutsu navazuje na tradici asijských sportů v Sokole Přelouč. V roce 2005 se oddíl rozrostl o další členy. Dnes
pravidelně cvičí 30 žáků a žákyň do 18 let spolu s 6 dospělými. Velký zájem o cvičení je z řad nejmladších dětí, které jsou
inspirovány ukázky výcviku aikida, které oddíl provádí vždy
na náborovém dni v září a na Mikulášské besídce. V minulém
roce oddíl pořádal letní týdenní soustředění pro mládež i dospělé v Cholticích. Soustředění se zúčastnilo 34 účastníků. Vysoce
kvalifikovaní lektoři, kteří celé soustředění vedli, zaručili profesionální přístup k účastníkům. K žádnému vážnému zranění
nedošlo. Akce byla všemi hodnocena velmi kladně a již byla
zahájena příprava podobné akce o letošních prázdninách.
Soustředění
vedli Sensei V. Bibr, hlavní metodik výcviku Celní
správy ČR, Sensei R. Krabs, mistr školy aikijujutsu Sokol Benátky n. Jizerou,
Sensei Mgr. I. Ročín, učitel TV na
střední škole - výuka karate, Sensei M. Vlk výuka
tradičního aikida, Sensei Bc. V. Brebera, absolvent FSpS MU
Brno výuka sebeobrany aikijujutsu - zajišoovatel veškeré organizační záležitosti, Sensei M. Karabec - cvičitel
MP Přelouč,
student FSpS
MU Brno, kondiční příprava,
gymnastika,
rozcvičky a organizační záležitosti.

5 / 2006

Oddíl má v sokolovně specielně vybavený sál pro asijské
sporty. Cvičení probíhá každé pondělí a středu od 17 - 19 hod.
a pro dorost a dospělé od 19 - 21.30 hod.
Výbor jednoty

Oddíl gymnastiky
Dne 22. 4. se gymnastky TJ Sokola Přelouč zúčastnily župního závodu všestrannosti a byly úspěšné.

Fričová Lenka, Dlasková Dita, Hubáčková Kristýna, Hykšová Michaela, Plecháčková Bára, Bulušková Kamila, Pospíšilová Dáša,
Vokounová Edita, Trkanová Tereza, Entová Ilona, Sedláková Lenka.
Umístění:
Fričová
- stříbrná, Dlasková
- 4. místo
Hubáčková - bronzová, Bulušková - 7. místo
Plecháčková - stříbrná, Trkanová
- 6. místo
Pospíšilová - zlatá
Vokounová - stříbrná
Entová
- bronzová
Sedláková
- stříbrná
Dík patří především cvičitelce Zdeně Šporkové.
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FbC Maddox Přelouč vítězem Severovýchodní divize
Rok založení:
2004
Klubové barvy: Oranžová, žlutá
Největší úspěchy: 2006 - vítěz Severovýchodní divize,
2005 - vítěz poháru města Hořic,
2005 - postup do druhého kola poháru ČFBU
Historického úspěchu dosáhl florbalový tým, když si na posledním turnaji v Heřmanově Městci bezpečně pohlídal postup
do Severovýchodní ligy.Vezměme však všechno hezky po pořádku a podívejme se, jakým vývojem toto mužstvo prošlo.

Zleva nahoře: Kurka, Ledecký, Raška, Jadrníček, Sedláček,
Vančura, Polívka
Dole zleva:
Pokorný, Bulíček, Výborný, Novák, Pšenička,
Lelek
Již v letech 2001-2004 se parta nadšenců scházela pravidelně při nedělním florbalovém odpoledni v tělocvičně Gymnázia, až na jaře 2004 vznikla myšlenka začít tento sport brát
vážněji. A tak Petr Novák s Davidem Polívkou založili a na
svaz ČFBU přihlásili v historii první přeloučský florbalový tým.
Po shánění financí nezbytných k provozování této záliby se
jako nejlepší jevila spolupráce s hudebním klubem Maddox
a tím vznikl oficiální název.
První sezóna byla spíše seznamovací a většina hráčů kolektivu si zvykala na nové rozměry hřiště (40x20 m), pravidla
(florbal není hokejbal či lední hokej) a především na své spoluhráče. Pro některé byl florbal úplně prvním sportem na registrované úrovni. Ale i přesto všechno sezóna 2004-2005 neskončila úplným fiaskem a v premiéře jsme v silné konkurenci
soupeřů obstáli. Šesté místo z jedenácti týmů a počet 20 bodů
při skóre 106:93 znamenalo zůstat se pro příští rok v soutěži,
neboo poslední čtyři týmy sestupovaly do rozšiřující se šesté
ligy. Na závěr si tým odskočil do Hořic na tamní turnaj o pohár města a se suverenitou si jej také odvezl. Ve finále porazil ligové juniory Hořic 6:1.
Na konci srpna 2005 se „mančaft“ představil v Litvínově
v prvním kole poháru ČFBU(obdoba fotbalového poháru ČMFS)
a při měření sil s pražskými kluby (Prosex Bejx, Lynx, Sokol Žižkov) a domácím druholigovým Bivojem Litvínov obstál opět na
výbornou a z druhého místa postoupil do dalšího kola, což bylo vzhledem k ambicím před pohárem pro všechny příjemně
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překvapivé. Ve druhém kole konaném ve Dvoře Králové už to
taková sláva nebyla a zdecimovaná sestava, kdy byl k dispozici pouze jeden hráč na střídání, se držela zuby nehty od výprasků. Nicméně pohár otevřel oči všem zúčastněným hráčům a měli jsme možnost vidět způsob přípravy a přístupu
týmů, které již něco v našem florbale znamenají (Litvínov, Nymburk, Stochov). Po poháru si všichni začali uvědomovat, že máme ještě hodně co dohánět, a tak začala kvalitní příprava na
nadcházející sezónu 2005-2006 s jasným a jediným cílem poprat se o postup do Severovýchodní ligy.
Úvod soutěže nás zastihl ještě v popohárové euforii a po
několika kolech bylo jasné, že společně s Novou Pakou a Rtyní v Podkrkonoší budeme aspirovat na titul. Vybudovali jsme
si vlastní herní projev, založený na důsledné obraně hrající někdy na hranici pravidel a již osvědčené spolupráci útočníků,
kdy začaly krystalizovat dvojice, trojice hráčů hrajících spolu
téměř naslepo. Ke všemu samozřejmě přispívala i trojice brankářů, chytajících ve velkém stylu (celkový počet 5 vychytaných
čistých kont hovoří ve florbale za všechno). Ke konci soutěže
se začalo již potichu mluvit o postupu a o tom, že tuto šanci
již nesmíme pustit. A tak se poslední 3 turnaje mužstvo proměnilo v tým táhnoucí za jeden provaz a veškeré osobní úspěchy
ve statistikách šly najednou stranou. Tím zaslouží dík úplně
každý, kdo se nějakým způsobem na díle podepsal.
Na závěr podotkněme, že je velká škoda, že jsme se během
celé sezóny nemohli představit a o radost z postupu podělit
s příznivci ve sportovní hale v Přelouči.
23.4. Heřmanův Městec
23. FbC Maddox Přelouč - Orel Rtyně v Podkrkonoší 4:4
(3:0,0:3,1:1)
Branky: Pokorný, Novák, Raška, Polívka
24. FbC Maddox Přelouč - FBC Sokol Ústí n/Orlicí 10:5
(4:0,3:2,3:3)
Branky: Raška 3, Pokorný 2, Bulíček 2, Bína, Ledecký, Novák
Konečná tabulka soutěže:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FbC Maddox Přelouč
TJ Sokol Nová Paka-Falcons
Orel Rtyně v Podkrkonoší
FbK Kostelec n/O
FTC Vysoké Mýto
FbK Gymnázium Č. Třebová
FBC Sokol Ústí nad Orlicí
FBC REAST TJ Jablonné n/O
Fighter Sokol Pardubice

24
24
24
22
24
22
24
22
22

17
14
14
15
12
8
7
5
1

3
5
5
1
2
2
3
1
0

4
5
5
6
10
12
14
16
21

126: 61
131: 78
123: 85
107: 69
108:109
76: 86
74:103
55:105
54:158

37
33
33
31
26
18
17
11
2

Statistiky sezony:
Branky + asistence
Útočníci:
Pokorný
Raška
Bulíček
Polívka
Novák

36
28
27
26
21

(17+19)
(18+10)
(22+ 5)
(14+12)
(11+10)

Vančura 14 (8+6)
Lelek
9 (4+5)
Pšenička 6 (3+3)
Bína
4 (2+2)
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Obránci:
Ledecký 19 (11+8)
Kurka
11 (7+4)
Sedláček 10 (2+8)
Jadrníček 9 (3+6)
Král
4 (2+2)
Brankáři:
Výborný 15 záp.
Jarolím
7 záp.
Kalousek 3 záp.

36 gólů ! 2,4 /záp.
19 gólů ! 2,71/záp.
5 gólů ! 1,6 /záp.

4x shoot out
1x shoot out
1x shoot out

Nejen další fotky, ale i mnohem více na www.fbcprelouc.cz
Petr Sedláček

ZPRÁVY Z PŘELOUČSKÉHO HOKEJBALU
VÝSLEDKY JARNÍ SEZONY HC JESTŘÁBI
A-TÝM - 1. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA
neděle 26.3.
HC Jestřábi - Loko Česká Třebová 8 : 3 (3:0, 3:2, 2:1)
Branky: Slanina 2x, Komůrka, Příhoda, Štefanský, Šmíd,
Minařík, Marvan

Branka:

T. Minařík, J. Příhoda - J. Marvan, P. Svoboda,
D. Štefanský
Horák

B - TÝM - 2. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD
sobota 25.3.
HC Jestřábi B - Testa OEZ Letohrad B 5 : 4 (1:0, 1:3, 3:1)
Branky: Schiller, Kryštof, Horák, Minařík, Krejčí

sobota 1.4.
KOVO Praha B - HC Jestřábi 2 : 9 (2:3, 0:4, 0:2)
Branky: Marvan 4x, Příhoda, Slanina, Minařík, Komůrka,
Svoboda

Sobota 25.3.
HC Jestřábi B - HBC Autosklo H:A:K: Hradec Králové B 5 : 4
(2:1, 0:2, 3:1)
Branky: Adamů 2x, Horák 2x, Firich

neděle 12.3.
Tygři Mladá Boleslav - HC Jestřábi 5 : 3 (2:1, 0:2, 3:0)
Branky: Minařík, Komůrka, Slanina

Sobota 1.4.
HC Jestřábi B - Ježci Heřmanův Městec 3 : 4 (1:0, 1:2. 1:2)
Branky: Adamů 2x, Minařík

Po základní části skončilo áčko na 6. místě z dvanácti účastníků. 9 zápasů vyhrálo, 2x v prodloužení, 4x remíza a 7 proher.

Sobota 1.4.
HC Jestřábi Přelouč B - SK Holcim Prachovice 7 : 3 (2:0, 2:2, 3:1)
Branky: Adamů 2x, Mašek 2x, Schiller, Velinský, Krejčí

ČTVRTFINÁLE HRANÉ NA DVA VÍTĚZNÉ ZÁPASY
sobota 15.4.
Dranreb Nová Včelnice - HC Jestřábi 4 : 6 (1:3, 1:3, 2:0)
Sestava: D. Krejčík - M. Šmíd, L. Tesák, Z. Čapek, M. Novotný
- M. Slanina, M. Jurkas, L. Komůrka - J. Horák,
P. Svoboda, J. Příhoda - J. Marvan, R. Stoklasa,
D. Štefanský
Branky: Jurkas 2x, Příhoda 2x, Marvan, Stoklasa.
Sobota 22.4.
HC Jestřábi - Dranreb Nová Včelnice 1 : 6 (0:0, 1:3, 0:3)
Sestava: D. Krejčík (40. R. Ježek) - M. Šmíd, L. Tesák,
Z. Čapek, R. Stoklasa - M. Slanina, M. Jurkas,
L. Komůrka - J. Horák, P. Svoboda, J. Příhoda
- J. Marvan, T. Minařík, D. Štefanský
Branka: Šmíd
Neděle 23.4.
Dranreb Nová Včelnice - HC Jestřábi 4 : 1 (1:0, 2:0, 1:1)
Sestava: D. Krejčík - M. Šmíd, L. Tesák, Z. Čapek, R. Stoklasa
- M. Slanina, M. Jurkas, L. Komůrka - J. Horák,

5 / 2006

Sobota 8.4.
DDM Alfa Pardubice - HC Jestřábi B 5 : 6 (1:2, 3:2, 1:2)
Branky: Minařík 2x, Adamů 2x, Kantor, Schiller
Sobota 8.4.
HBC Petracolor Pardubice - HC Jestřábi B 1 : 8 (1:1, 0:4, 0:3)
Branky: Minařík 2x, Velinský 2x, Horák, Adamů, Málek, Kantor
Béčko postoupilo do play off ze 4. místa a ve čtvrtfinále má za
soupeře Ježci Heřmanův Městec
DOROST - NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD
Neděle 26.3.
1. HBC Svitavy - HC Jestřábi 3 : 6 (3:2, 0:3, 0:1)
Branky: Hutla 3x, M. Kryštof 2x, Malý,
1. HBC Svitavy - HC Jestřábi 3 : 2 (2:0, 1:1, 0:1)
Branky: Kubát 2x
Sobota 1.4.
HBC Autosklo H.A.K. Hradec Králové - HC Jestřábi 4 : 1
(2:1, 1:0, 1:0)
Branka: Mucha

35

!

Sport
HBC Autosklo H.A.K. Hradec Králové - HC Jestřábi 5 : 1
(2:0, 2:1, 1:0)
Branka: Mucha
Neděle 9.4.
HC Jestřábi - 1. HBC Svitavy 2 : 3 na samostatné nájezdy
(1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)
Branky: Kubát, Hutla

ŽÁCI - MČR divize VÝCHOD
Neděle 26.3.
HC Jestřábi - Jokerit Chrudim 1 : 9 a 0 : 8
Neděle 2.4.
Autosklo H.A.K. Hradec Králové - HC Jestřábi 7 : 4 a 1 : 2
na sam. náj.

HC Jestřábi - 1. HBC Svitavy 5 : 1 (2:0, 1:0, 2:1)
Branky: M. Kryštof 3x, Kubát, Valko

Neděle 9.4.
HC Jestřábi - HSK Náchod 0 : 19 a 0 : 11

Sobota 15.4.
HC Jestřábi - 1. HBC Svitavy 3 : 1 (1:1, 2:0, 0:0)
Branky: Vojtíšek, M. Kryštof, Malý

Neděle 23.4.
OEZ Letohrad - HC Jestřábi 17 : 0 a 19 : 0

HC Jestřábi - HBC Autosklo H.A.K. Hradec Králové 3 : 2
na sam. nájezdy (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0)
Branky: Hutla 2x, Valko

INFORMACE O HC JESTŘÁBI NA INTERNETOVÉ ADRESE
www.jestrabi.prelouc.com
- Fáda -

Poslední basketbalové výsledky letošní sezony
Do konce měsíce dubna dohrála závěrečné zápasy svých
soutěží i ostatní basketbalová družstva (nejmladší minižáci a muži A již v březnu), a to s těmito výsledky:

Sokol Přelouč - BK Lokomotiva Plzeň 97 : 86 (45 : 40)
Pacák L. 35, Bulušek 17, Šandera 16, Dlask 8, Dašek 6, Heřman 5

MUŽI B:
Sokol Přelouč - Jiskra Hořice 110 : 83 (61 : 38)
Pitka 27, Král 25, Tužil V. 20, Kubát 16, Haas 5, Nebřenský 5,
Horák 4, Půlpán 3, Pála 3, Karásek 2
Sokol Přelouč - Sokol Nová Paka 75 : 84 (34 : 44)
Tužil V. 18, Král 17, Horák 16, Kubát 13, Půlpán 5, Nebřenský 4,
Karásek 2
Sokol Přelouč - TJ Turnov 68 : 81 (39 : 37)
Král 20, Tužil V. 16, Tužil P. 14, Kubát 8, Půlpán 7, Novotný 2,
Nebřenský 1
ŽENY:
Sokol Přelouč - BSK TJ Jičín 91 : 55 (43 : 30)
Nevolová 20, Richterová 19, Rambousková D. 18, Roubová 17,
Čáslavková 7, Němečková 6, Rambousková L. 4
Sokol Přelouč - Sokol Hradec Králové 71 : 95 (39 : 41)
Roubová 23, Nevolová 17, Rambousková D. 11, Richterová 10,
Čáslavková 6, Rambousková L. 4
MLADŠÍ ŽÁCI A:
Sokol Vyšehrad - Sokol Přelouč 55 : 63 (30 : 37)
Pacák L. 24, Šandera 16, Dlask 6, Kmošek 6, Bulušek 5, Dvořák 4, Heřman 2
BK Ústí n. Labem - Sokol Přelouč 82 : 51 (27 : 24)
Pacák L. 21, Šandera 13, Dlask 6, Dašek 4, Kmošek 3, Bulušek 2,
Šindelář 2
BK Lokomotiva Plzeň - Sokol Přelouč 74 : 60 (27 : 31)
Pacák L. 23, Šandera 20, Bulušek 7, Dvořák 2, Dlask 2, Dašek 2,
Kmošek 2, Heřman 2
Sokol Přelouč - Sokol Písek 56 : 96 (29 : 52)
Šandera 20, Pacák L. 18, Kmošek 6, Šimon 6, Bulušek 5

Po vítězství nad Plzní 97:86 se naši chlapci v lize mladších žáků umístili na 5. místě.
MLADŠÍ ŽÁCI B:
BVK DDM Holice - Sokol Přelouč 44 : 24 (16 : 11)
Šimon 12, Maček 6, Vanžura 2, Jelínek 2, Šindelář 2
BVK DDM Holice - Sokol Přelouč 74 : 20 (24 : 10)
Hývl 5, Šimon 4, Machek 2, Maček 2, Jelínek 2, Machač 2, Šindelář 2, Vanžura 1
Sokol Jilemnice - Sokol Přelouč 46 : 55 (20 : 27)
Dašek 20, Bulušek 16, Šimon 9, Kmošek 7, Hývl 2, Maček 1
Sokol Jilemnice - Sokol Přelouč 34 : 50 (14 : 19)
Dašek 20, Kmošek 11, Bulušek 9, Šimon 5, Maček 2, Hývl 2,
Blažek 1
Závěrečné tabulky a celkové pořadí našich družstev uvedeme
v příštím čísle.
D. Rambousková
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