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Váení ètenáøi, milí spoluobèané,
jsme na zaèátku posledního mìsíce roku 2006 a zanedlouho s úderem poslední minuty
konèícího roku budeme muset konstatovat, e jsme opìt o jeden rok starí.
Máme pøed sebou pøedvánoèní shon, nakupování dárkù, úklid, peèení cukroví,
ale i celoroèní bilancování, aby pak ve ustalo a my jsme mohli spoleènì vychutnat
to tajemné kouzlo Vánoc se vím, co k nìmu patøí.
Dovolujeme si Vám touto cestou popøát krásné a klidné proití svátkù vánoèních
a hodnì zdraví, tìstí a elánu po celý pøítí rok 2007.
místostarosta mìsta

starostka mìsta

Pøítí èíslo: Lednové èíslo Rotu vyjde v pátek 5. ledna 2007.
Uzávìrka pøítího èísla je 22. prosince 2006.
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Zprávy z radnice

Rada města Přelouče
V novém složení se rada města sešla 13. listopadu.
Radní projednali a schválili:
" jednací řád rady města ze dne 13. 1.
2003
" uzavření nájemní smlouvy na byt pro
správce v objektu Občanské záložny na
dobu určitou 3 roky
" umístění internetového vysílače na stožáru bezdrátového příjmu rozhlasu města v místní části Tupesy za podmínky
uzavření nájemní smlouvy s firmou JALI, Velké Svatoňovice
" finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč
z fondu rady města na činnost Hospice Anežky České v Červeném Kostelci
na rok 2007
" vyřazení movitého majetku Multicar sešrotováním, resp. použitím na náhradní díly
Radní se také podrobně seznámili
s návrhem řešení veřejné zeleně včetně městského mobiliáře. Současný stav
městské zeleně nesplňuje svoji funkci,
zeleň je zastaralá, nesouměrná, vychází
z 50.-70. let minulého století, kdy chyběla koncepce jejího řešení. Výsadby probíhaly nejednotně, byly používány dřeviny, které do městského prostředí nepatří.
To se týká také parků i stromořadí, které dožívají. Rada města vzala tuto zprávu na vědomí a odsouhlasila navržený
plán (více článek: Veřejná zeleň).

V dalším bodě jednání radní projednali a vydali Nařízení obce č. 4/2006.
Tímto nařízením se vymezují oblasti
města Přelouče, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít
ke stání motorového vozidla jen za sjednanou cenu. Na základě tohoto nařízení
se vymezily úseky místních komunikací
v části ulice Pražská mezi Sokolovským
a Masarykovým náměstím a úsek místní
komunikace v části ulice Hradecká mezi
Masarykovým a Pernštýnským náměstím,
které lze užít k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou,
nejvýše však na 24 hodin. (citace zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) pouze za cenu určenou v ceníku.
Nařízení současně stanovilo, že takto
určená cena bude hrazena na místě
prostřednictvím parkovacích hodin.
V ceníku je stanovená cena za stání ve výši 10,-- Kč za hodinu, minimální
sazba ve výši 5,-- Kč, stání je zpoplatněno ve dnech pondělí až pátek, pokud není některý z těchto dní státem uznaný
svátek, v době od 7.00 hod do 18.00 hodin, v sobotu a v neděli se stání nezpoplatňuje, zpoplatněné stání bude provozováno od 1. 1. 2007; V nařízení se dále
vymezují plochy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou
k podnikání podle zvláštního právního
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předpisu 2), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce nebo
k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce (dále jen
oprávněná osoba) za poplatek stanovený radou města. Uhrazení poplatku se
prokazuje parkovací kartou.
Zvláštním předpisem se rozumí Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o parkoviště na Pernštýnském náměstí. V ceníku rada stanovila poplatek ve výši
6 000,- Kč za rok s tím, že
" poplatek může být uhrazen i na dobu
kratší - na 1/2 nebo 1/4 roku a cena bude upravena poměrem z roční částky,

" správcem poplatku jsou Technické služby města Přelouče, po uhrazení částky vydají „parkovací kartu“, kterou se
prokazuje uhrazení sjednané ceny, parkovací karta je platná na jeden kalendářní rok, na kartě se vyznačuje období
platnosti, které začíná prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po
uhrazení poplatku. Vymezení částí města, ve kterých může oprávněná osoba
získat „parkovací kartu“ po uhrazení
sjednané ceny je následující - rodinné
a bytové domy a budovy s provozovnami, které bezprostředně sousedí s místními komunikacemi v části ulice Pražská v úseku od Sokolovského nám. po
Masarykovo nám., v části ulice Hradecká od Masarykova nám. po Václavské
nám. a náměstí Masarykovo, Pernštýnské a Václavské.
Nařízení obce zrušilo současně na základě stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje nařízení obce č. 1/2006
o organizování dopravy ve vymezených
oblastech na území města, kterou se
vymezují oblasti obce, ve kterých lze
místní komunikace nebo jejich určené
úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu, a nařízení obce č. 2/2006
o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech města.
Celé nařízení č. 4/2006 a schválený ceník č. 1/2006 je uveřejněn na internetových stránkách města.

3

Zprávy z radnice

!

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Irena Burešová je starostkou našeho města již třetí volební období, do křesla místostarosty byl zvolen ing. Ivan Moravec.

Z dvaceti přítomných získala starostka města hlas od 16 členů. Se stejným počtem hlasů byl zvolen také místostarosta města.

Stalo se
# 7. 11. 2006 se starostka zúčastnila jednání představenstva
a.s. SOP Přelouč v sídle společnosti Marius Pedersen v Hradci Králové, představenstvo zhodnotilo výsledky činnosti f. SOP
v roce 2006 a schválilo její rozpočet na rok 2007, dále se
řešila především problematika dalšího rozšíření separace odpadů a zajištění fungování systému zpětného odběru elektroodpadu
# 9. 11. 2006 starostka jednala s vedoucím odborné sekce dopravy Krajské hospodářské komory Pardubice, bylo dohodnuto, že další jednání sekce dopravy se uskuteční v Přelouči
dne 4. 12. 2006, město zde bude kromě jiného prezentovat
záměr výstavby nového autobusového nádraží
# 15. 11. 2006 se starostka setkala s p. Kulakovskou, vedoucí
střediska Zdravotní domácí péče v Přelouči, jednalo se o dalším vývoji potřeb zdravotních i sociálních služeb ve městě včetně možnosti využití některých objektů města pro tyto
služby
# 15. 11. 2006 navštívil starostku ředitel regionální pobočky
KB Pardubice p. ing. Adamac, diskutovalo se zejména o in-
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V pondělí 6. listopadu se sešli nově zvoleni zastupitelé na
svém prvním zasedání. Po přečtení výsledků komunálních voleb do zastupitelstva města složili jednotliví členové zákonem
předepsaný slib. V tajné volbě byla zvolena starostkou města
Irena Burešová, místostarostou města ing. Ivan Moravec. Rada
města usedne ve složení : Irena Burešová, Jan Bezdíček, ing. Vlastimil Hývl, ing. Ivan Moravec, Mgr. Lubor Pacák, MUDr. Jiří Prokopec a Mgr. Vlastimil Rambousek.
Předsedkyní finančního výboru byla zvolena ing. Zdenka
Kumstýřová, členové: Bc. Ondráček Roman, ing. Jolana Volejníková,PhD., MUDr. Ilona Součková , Mgr. František Jelínek,
RSDr. Jaroslav Čapský a Lucie Macháčková , DiS.
Majetkový výbor povede MVDr. Pavel Jadrníček, členové: Dobroslav Pánek, ing. Milan Prokop, ing. Mirek Kumstýř a Martin Macháček.
Ve volbě o předsedu kontrolního výboru zvítězil Jaromír
Runkas, členové: PharmDr. Blanka Vácová, Roman Štefanský,
Jaroslav Mercl, Ladislav Mifek a Stanislav Ziegler.
I. veřejné zasedání zastupitelstva se bude konat 14. prosince od 15.30 hodin ve velkém sále Občanské záložny.

vestičních záměrech města a o produktech, které KB městům a obcím nabízí
# 18. 11. 2006 se starostka zúčastnila vernisáže fotogragií Radka Kalhouse, která je umístěna v nově otevřené vinotéce
U Kotýnků v Přelouči
# 22. 11. 2006 starostka zastupovala město na jednání rady
Mikroregionu Podhůří Železných hor, jehož je město členem, na programu byla zejména příprava rozpočtu mikroregionu na rok 2007 včetně plánu jeho činnosti
# 23. 11. 2006 se na MěÚ konala schůze Rady Svazku obcí Přeloučska k problematice odpadového hospodářství, město
zastupovala starostka
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Parčík v Hradecké ulici

S nově zvoleným zastupitelstvem přichází také noví oddávající. Přijímat prohlášení o uzavření manželství v našem městě budou po celé volebním období kromě starostky Ireny Burešové a místostarosty Ing. Ivana Moravce také Mgr. Zuzana
Jánská, Mgr. Věra Jelínková a Martin Macháček.

Stopy minulosti
V pondělí 6. listopadu přiběhla skupinka dětí s vytřeštěnýma očima na služebnu městské policie, že za školou TGM našly „hodně lidských kostí a dokonce jednu celou kostru!“. Hlídka na místě zjistila, že se skutečně nejedná o žert. V hloubce
přibližně jednoho metru ležela celá kostra a několik dalších
kosterních pozůstatků. Nikdo z kompetentních orgánů však nebyl informován, výkopy nebyly nijak zabezpečeny a děti dokonce ve výkopech po kostrách chodily a okopávaly je, ovšem nikoli tak, jak činí archeologové. „Kontaktovali jsme proto státní
policii, technik-kriminalista provedl odborné ohledání místa
a odebral vzorky pro příslušné expertízy, převážná část kosterních pozůstatků již byla odvezena“, sdělil nám Petr Veselý, šéf
městské policie.
Následným šetřením bylo zjištěno, že výkop je prováděn záměrně, že zde probíhá archeologický průzkum. Kosterní pozůstatky byly ve velice dobrém stavu a podle slov odborníků pocházejí ze 17. století.

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

červenolistý buk
šácholan - keř
šácholan
červ. převislá jabloň
sakura
smrk
katalpa-keře
červ. dřištál
svída

10., 11. hortenzie
12.
mahon
13.
bobkovišeň
14., 15. hlohyně
16., 17. tavolník
18.
tis pnoucí
19.
břečtan
20.
psí víno

Projekt rozvoje zeleně zahrnuje grafické zpracování plánované výsadby v parčíku. Využitelnost parčíku by se podle návrhu měla zvýšit obnovením cesty v západní části s doplněním
laviček, pohledově park uvolnit od ulice Hradecká. Provést
zkvalitnění zeleně probírkami (prosvětlením) a doplněním zajímavých dřevin s převahou kvetoucích či pestrobarevných
druhů.
K odstranění jsou navrženy 3 modříny, 8 bříz (ve dvou etapách), 2 smrky, borovice a jeřáb, keře šeříku a zlatice.
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Veřejná zeleň
Obnovou zeleně, zlepšením životního prostředí a sjednocením městského
mobiliáře se zabývali radní na své schůzi 13. listopadu. Vedoucí odboru životního prostředí navrhl priority řešení, které
rada města odsouhlasila. Protože v současné době nelze počítat se státními dotacemi, budou finanční prostředky použity z rozpočtu města. Jedná se o finanční
prostředky, které město Přelouč obdrželo jako část finančního odvodu za zábor
půdy ze zemědělského půdního fondu
v souvislosti s výstavbou plavebního stupně Přelouč. Tyto finance jsou účelově vázány na ochranu a tvorbu životního prostředí.
1. Obnova parku u Sokolovny
Obnova dřevin v tomto parku byla zahájena již na jaře. V mimovegetačním
období by mělo dojít k dosazení vzrostlých dřevin a keřů a dotvoření kruhového záhonu před pomníkem obětem válek.
Zároveň se odstraní nevhodné dřeviny,
zejména keřů. Tím se park otevře z ul.
ČSA směrem k pomníku obětem války.
(Tento bod bude do plánu veřejné zeleně zařazen až po schválení územního
plánu)
2. Obnova parku pod Záložnou
Na základě projektové dokumentace
rekonstrukce městského parku doporučujeme v rámci zlepšení estetické úrovně této části města provést v 1. fázi rekonstrukce parku tato opatření:
a) Odstranění vývěsek u chodníku směrem k náměstí po pravé straně a instalace na jiná místa ve městě . V úvahu přichází v ul. ČSA, kde by vývěsní
skříňky navazovaly na úřední desku
města. Dále pak mezi Penny marketem a parčíkem proti cukrárně. Na vytvořeném odpočívadle by mimo vývěsní skříňky byly instalovány i lavičky.
Pro realizaci této varianty by postačilo vypracování jednoduché studie, která by doplnila současnou dokumentaci. Další možnou lokalitou se jeví
prostor v ul. 28. října naproti květinářství Hol-Flor. Jednalo by se umístění
zcela nových vývěsních skříněk, které by byly v souladu s celkovou koncepcí městského mobiliáře. Všechny
výše uvedené lokality jsou dostupné,
dostatečně frekventované a s docház-
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kovou vzdáleností od existujících vývěsních skříněk (jak u městského
parku, tak u parku U Kinterů). Přemístění musí být samozřejmě řešeno
v dohodě s jejich uživateli.
Částka za přemístění a instalaci nových skříněk by byla hrazena z výdajů na nový městský mobiliář, kterou pro veškerý mobiliář navrhujeme v rozpočtu na rok 2007 ve výši
400 000,- Kč.
b) Vyčištění vstupního prostoru parku
až po pomník Jana Dítěte (odstranění esteticky a ekologicky nefunkčních
pámelníků a starých či nevhodných
stromů) a jeho následná dosadba, vše
v souladu s projektem. Tento postup
v první fázi otevře pohledový prostor
do parku a bude doplňovat nově opravenou komunikaci.
Vzhledem ke značné finanční náročnosti realizace vstupní brány do parku (cca 0,5 mil. Kč) doporučujeme od
tohoto řešení ustoupit. Park by měl
být naopak otevřený občanům města
a měl by sloužit k jejich odpočinku.
Problémem v této fázi je úprava cest.
V první etapě doporučujeme ponechat stávající chodníky a jejich úpravu zabezpečit při celkové rekonstrukci parku.
Částka ve výši cca 50 000,- Kč pro
úpravy vstupního prostoru parku (úpra-

va prostoru před výsadbou a následná
výsadba) by měla být hrazena z částky uplatňované v rámci rozpočtu města na rok 2007 navrhované v rámci
organizace Sadové úpravy a výsadby ve městě a místních částech, kde
celková částka je uplatňována ve výši 300 000.- Kč.
3. Návrh úpravy zeleně na Masarykově náměstí
a) Dosadba 3 javorů na Masarykově
náměstí
Při rekonstrukci ul. Pražská byl před
Českou spořitelnou vytvořen prostor
pro výsadbu kulovitého javoru. Před
Občanskou Záložnou došlo u 2 ks
stejného typu kulovitých javorů k vylomení roubů a tím ke zvrhnutí těchto dřevin do původní přírodní formy
- javoru mléče. Ty je nutno odstranit
a doplnit je ihned stejným typem roubovaného javoru mléče a to z důvodu ujednocení symetrického sadovnického řešení Masarykova náměstí
z minulých let. Tato výsadba v ceně
15 000,- Kč by měla být provedena
ještě v letošním roce a je hrazena
z fondu životního prostředí z rozpočtu pro letošní rok 2006.
b) Návrh řešení okolí sloupu sv. Jana
Nepomuckého
Vzhledem k tomu, že pomník sv. Jana
Nepomuckého tvořil vždy výraznou
dominantu náměstí, bylo by vhodné
otevření pohledu na tento sloup snížením dvou tisů před ním (a to i vzhle-
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dem k jeho předpokládanému osvětlení). Tyto tisy nebyly řádně udržovány
a došlo v jejich hmotě k nadměrnému nárůstu. I když tis obrůstá velmi
dobře, je nutno provést jejich ořez citlivě až na 1/3 jejich současné výšky.
S tím by bylo vhodné provést i úpravu
koruny obou lip tak, aby došlo k jejich zahuštění. Dále by v tomto prostoru mělo dojít k podsadbě stinného
prostoru pod těmito lipami stínomilnými rostlinami (barvínek, břečtan).
Vhodné by bylo odstranit z tohoto
prostoru vývěsní tabule (příjezd, odjezd autobusů), které již nebudou
sloužit svému účelu. Hrazeno ve výši 15 000,- Kč z rozpočtu na rok
2007 na v rámci organizace — Sadové úpravy a výsadby ve městě a místních částech, která je uplatňována ve
výši 300 000,- Kč.
c) Řešení cyklistické stezky
Záhony okolo cyklistické stezky na
Masarykově náměstí doporučujeme
oživit tím způsobem, že záhon směrem k parkovišti bude osázen nízkými tavolníky (keře cca do 60 cm) a to
vzhledem k minimálnímu nároku na
ošetřování a odolnosti proti možnému
poškození. Před vysázením musí být
chemicky zlikvidován plevel a výsadba musí být provedena do agrotextilie, která zabrání prorůstaní plevelů.
Záhon směrem k podloubí ponechat
pro sezónní výsadby letniček (dvouletek). Jedná se o velmi exponovanou
lokalitu, která bude vyžadovat intenzivní ošetřování. Vysázení tavolníků
by mělo být hrazeno z částky uplatňované v rámci rozpočtu města na
rok 2007 navrhované v rámci organizace Sadové úpravy a výsadby ve
městě a místních částech, kde celková částka je 300 000,- Kč.
d) Výhledová rekonstrukce stromořadí u základní školy
Toto stromořadí lip ořezávaných na větevní čípek či „na hlavu“ jeví díky způsobu pěstování známky poškození.
Výhledově je tedy nutno uvažovat
o celkové rekonstrukci stromořadí,
tedy o výměně dřevin. Slovem výhledově se rozumí doba cca 10 let. Do
té doby by mohlo stromořadí při vhodném ošetřování plnit své funkce.
V tomto případě se jedná o běžnou
údržbu. Prozatím se nepočítá s finančními náklady na rekonstrukci stromořadí. Jedná se o koncepční záměr
obnovy.
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e) Podloubí
Již v minulosti — jsou zde i patrné závěsné háky v klenutí - bylo podloubí
vyzdobeno závěsnými koši s převislými květinami. Doporučujeme navrátit se k tomuto řešení, které by výrazně oživilo vzhled náměstí. Je nutno
jednat s jednotlivými vlastníky domů
a požádat o jejich souhlas s umístěním závěsných nádob do podloubí na
jejich nemovitostech s tím, že by ze
strany města byla hrazena údržba této mobilní zeleně. Jedná se o koncepční záměr. Částku na její realizaci je
možno hradit z fondu životního prostředí, přičemž v první řadě je nutné
investovat především do pořízení závěsných nádob.
4. Rekonstrukce zeleně na kruhovém
objezdu u roštu.
Doporučujeme vyjmout vysázené skalníky, chemicky zlikvidovat plevele, vyjmuté skalníky vysázet zpět a to do
agrotextilie, která zabrání novému prorůstaní plevelů.
5. Rekonstrukce parku U Kinterů
Vzhledem k rekonstrukci části centra
města doporučujeme v ul. Hradecké

rekonstruovat parčík podle přiloženého projektu. Dojde zde bohužel ke
kácení několika vzrostlých dřevin, které esteticky a z hlediska zdravotního
stavu nevyhovují parametrům kladeným na veřejnou zeleň. Toto kácení
ale umožní rozvoj nově vysazených
dřevin a toto místo by se tak mohlo
stát poměrně reprezentativní a občany využívanou lokalitou. Projekt obnovy tohoto parku nepočítal s obnovou

!

či rekonstrukcí zdi, která park uzavírá
směrem k náměstí. Rekonstrukce této zdi bude muset být řešena v rámci
rekonstrukce tohoto parku.
V souvislosti s touto rekonstrukcí bude nutné, tak jako u městského parku, přemístit vývěsní skříňky. Navrhujeme podobné řešení jako u skříněk
u městského parku pod Záložnou opět po dohodě s jejich uživateli.
Předběžná odhadovaná cena na základě projektové dokumentace je
cca 200 000,- Kč a tato částka je
uplatňována i v návrhu rozpočtu města na rok 2007.
6. Sjednocení městského mobiliáře
(lavičky a odpadkové koše ap.)
V rámci základních priorit obnovy veřejné zeleně v příštím roce (viz předchozí body 1—5) doporučujeme sjednocení a doplnění městského mobiliáře.
Jedná se zejména o lavičky, odpadkové koše, vývěsní skříňky. V současné
době převládá jejich různorodost.
Například odpadkové koše můžeme
v historickém jádru vidět jak zelené,
tak oranžové i v kombinaci obou barev. Vývěsní skříňky jsou mnohdy nefunkční nebo nevyužívané.
Při rekonstrukci mobiliáře doporučujeme postupovat podle projektů zpracovaných pro město, zejména podle
Programu obnovy zeleně, kde autorka prosazuje mobiliář produkovaný
firmou Cité s.r.o. Zlín. Jedná se o moderní, všeobecně použitelný mobiliář
jak do historického, tak do moderního městského prostředí. Tento mobiliář koresponduje s mobiliářem navrženým Ing. Arch. Košařem v rámci
revitalizace města. Nedoporučujeme
používat historizující městský mobiliář, protože ani další prvky používané při rekonstrukcích různých částí
těchto lokalit nemají historizující charakter. V souvislosti s tím doporučujeme město rozčlenit do jednotlivých
zón tak, aby byly ucelené lokality s jednotným řešením mobiliáře.
V první fázi je nutno sjednotit mobiliář v centru města: náměstí Masarykovo Václavské, Pernštýnské a v ulicích Hradecká, 28. října, Pražská, ČSA
a v parcích U Kinterů, U Sokolovny.
V další etapě pak řešit lokalitu sídliště ohraničenou ulicemi Kladenská,
Račanská a Pardubická.
V rámci rozpočtu na rok 2007 pro sjednocení městského mobiliáře je uplatňována částka 400 000,- Kč.
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SVOZ ROŠTÍ
V 45. a 46. týdnu t.r. provedly Technické služby, jako každoročně, podzimní svoz větví a roští v rámci služeb poskytovaných občanům města a místních částí. Letošní akce byla však
doprovázena zvláštním nešvarem, resp. neukázněností některých občanů. Především ve městě lidé odkládali v ohlášeném
termínu před své domy často nejen větvě z ořezu stromů, ale
i ostatní bioodpad ze svých zahrádek! A tak se městské chodníky stávaly dočasnou skládkou a plnily se kromě větví i plastovými (!) pytli se shrabaným listím, zbytky z květinových záhonů, bramborových natí a "přebytků" úrody ovoce. Paradoxně
právě v roce, kdy město zajistilo občanům možnost třídění bioodpadu prostřednictvím zdarma poskytnutých speciálních nádob. Třídění tedy museli následně zajistit pracovníci TS a celá
akce byla konáním těchto občanů narušena a zdržena. V této souvislosti vyvstává otázka: jsou všechny příslušné nádoby
využívané k určenému účelu? Žádám proto občany, kterých se
tato problematika týká, aby při příštích obdobných akcích odkládali před své domy pouze roští a větve, které lze dál zpracovat, případně spálit, a s ostatním odpadem nakládali v režimu
stanoveném městem (nádoby, sběrné místo apod.). Za pochopení a spolupráci předem děkuji.
Karel Šilhavý

Víceúčelová hala
Protože ani v letošním roce nepřidělil stát našemu městu
dotaci na stavbu sportovní víceúčelové haly, zvažovali zastupitelé zainvestovat tuto akci pomocí úvěru. Ze zpracované ekonomické rozvahy, která na základě požadavku byla v březnu
předložena radě a následně pak zastupitelstvu města, vyplynulo, že tento krok je pro městský rozpočet nepřijatelný. Pokud
by si město vzalo úvěr 30 mil. korun na dobu 10 let, zaplatilo
by na úrocích 6,8 mil. Kč.
Nově zvolení radní vidí výstavbu haly jako jednu z prioritních akcí, kterou navrhnou k zařazení do investičního plánu
města. Pokud město nezíská státní dotaci, měla by se stavba
uskutečnit i za cenu úvěru. Výstavba haly bude přínosem nejen pro sportovce, ale také pro téměř 700 žáků Základní školy Smetanova, kteří nemají prostory pro výuku tělesné výchovy.
Podle vypracované projektové dokumentace je hala dostavbou
areálu ZŠ Smetanova.
Nová hala je navržena převážně pro kolektivní míčové hry
(basketbal, volejbal, házená, florbal). Na severní křídlo stávající budovy školy nejprve navazuje část spojovací chodby, prostor pro vstup do školy a dále navazující části sociálního zázemí. Zde je umístěno šest šaten včetně sociálního zázemí.
Každá šatna s umývárnou je dimenzována pro 15 hráčů. V objektu je počítáno i se samostatnou šatnou pro rozhodčí. Objekt
je řešen jako jednolodní budova s vlastním vchodem pro veřejnost, který je oddělen od vstupu hráčů a školních dětí. K hale je přidruženo její zázemí - toalety pro veřejnost i pro osoby
se sníženou schopností pohybu a orientace, dále pak klubovna a sklady nářadí. Místnost se samostatným sociálním záze-
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mím, určená jako šatna pro rozhodčí, bude sloužit i jako šatna pro uklízečky a jako místnost první pomoci.
Na jižní křídlo stávající školy navazuje budova dílen s bytem
správce a dále pokračují stáje pro koně. V přízemí objektu dílen jsou umístěny dvě učebny pro výuku práce s keramickou
hlínou, sklad potřebného materiálu a výrobků, kabinet učitele,
hygienické a sociální zázemí. V budově stájí jsou plánována
dvě stájová stání pro koně, prostory pro krmivo (sklad sena,
granulí apod.), sedlovna, prostory hygienického zázemí a sklad
pro zahradní činnosti.
Dostavba areálu ZŠ Smetanova
- předpokládané finanční náklady
Demolice
Tělocvična a hygienické zařízení
Spojovací chodby a venkovní objekty
Dílny a stáje
Zdravotní technika
Umělé osvětlení, vnitřní el. rozvody
Celkem

1 200 000 Kč
30 000 000 Kč
9 640 000 Kč
12 500 000 Kč
1 810 000 Kč
1 000 000 Kč
56 150 000 Kč

Předpokládané finanční náklady jsou uvedeny v cenách roku 2005.

V ulicích našeho města
bude víc vánočních ozdob a světel,
než v minulých letech
První vánoční výzdoba se ve městě objevila už v polovině
listopadu. Do pátku před prvním adventem by měli pracovníci technických služeb rozmístit více než 50 vánočních motivů.
Vzhledem k rekonstrukci Hradecké ulice, včetně veřejného osvětlení, nebude v této části letos vánoční výzdoba osazena. Motivy vánoční výzdoby z původních sloupů se prostě na nová nižší světla parkového osvětlení nevejdou. Výzdoba v této lokalitě
bude dořešena po dokončení rekonstrukce v příštím roce. Nově se letos rozsvítí naopak ulice Pardubická v úseku před Penny Marketem a balkon Občanské záložny. Na vánočně vyzdobeném náměstí se Přeloučáci sejdou den před Štědrým večerem,
kde bude připraven již tradiční kulturní program.

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice
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Pod podloubím
řádil sprejer

Přestavba mateřské školky
dokončena

Dva dny jsme míjeli fasádu městského úřadu počmáranou
čímsi, co možná osloví nadšené sprejery. Ostatní jen zakroutí
hlavou a zařadí tento druh zábavy mezi vandalství. Nápisy byly vytvořeny v sobotu mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní. Z nedě-

Pardubická stavební společnost, která ve výběrovém řízení zvítězila, předá dokončenou práci 5. prosince. V průběhu
posledního měsíce v roce dojde k postupnému dovybavování školky a stěhování dětí do nového. Celkové náklady na
přestavbu a dostavbu školky činily 11, 9 milionů korun. Od
Ministerstva financí z programu „Podpory rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionálního školství“ získalo
město dotaci ve výši 3 mil. korun.

Prázdné prostory děti zabydlí v průběhu prosince

le na pondělí však byly nápisy opět zabíleny. Zřejmě se autor,
který nebyl schopen zkrotit své výtvarné vášně, zalekl a uvedl
vše do původního stavu. Sprejerství je totiž považováno za poškozování cizích věcí a pachateli hrozí peněžitý trest a odnětí
svobody až na jeden rok.

Inzerce
Inzerce

12 / 2006
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Kácení proschlých dřevin
Během zimního období dojde ke kácení několika proschlých bříz v Ledrově ulici. Břízy jeví známky napadení tracheomykózou. Jsou proschlé a jejich větve hrozí pádem. V té-

to lokalitě dojde také k vyčištění prostoru od náletových keřů
tak, aby mohla být celá plocha sečena. Po prověření existence inženýrských sítí se uvažuje v této lokalitě o nové výsadbě
dřevin. Zároveň dojde k pokácení několika dožívajících jeřábů v ul. Kladenská, kde je nahradí již vysázené stromořadí
lísek tureckých. Vykácení dosavadních jeřábů umožní rozvoj
výsadby nových dřevin.

Kavky ruší klid a odpočinek
Kavka obecná je zařazena mezi druhy silně ohrožené. Patří do řádu pěvců,
stejně jako např. slavík. Původně hnízdila ve skalách nebo v dutinách stromů
v parcích a listnatých lesích. Dnes ale téměř úplně přesídlila do měst, kde hnízdí
nejčastěji ve starých nepoužívaných komínech, na věžích, na půdách a římsách nebo ve větracích šachtách domů.
A právě větrací šachty v jednom z bytových domů v Pardubické ulici se staly útočištěm několika desítek párů kavek. Znečištování balkonů a oken trusem, pronikavé volání zvláště v ranních hodinách
a před soumrakem rušily klid a odpočinek. Obyvatelé domu proto požádali o vý-

možností na domech. Přínosem by byla
také spolupráce se základními školami
a skautskými oddíly v rámci ekologické
výchovy dětí.

jimku z ochranných podmínek pro záměr
umístění mřížek na větrací otvory domu,
čímž došlo k částečnému omezení hnízdních prostor. Mimo hnízdní sezónu, dojde
k zaslepení větracích otvorů s výjimkou
těch, pod kterými se nenacházejí ani okna
ani balkony. Jako částečnou náhradu za
ztracené hnízdiště město Přelouč zajistí
materiál na výrobu 8-10 budek pro kavky a vytipuje, ve spolupráci s Agenturou
ochrany přírody a krajiny vhodné lokality pro jejich umístění. Vyvěšování budek
je nouzové a doplňkové řešení, které zcela nenahradí zničená hnízdiště. Nejjednodušší, nejlevnější a pro kavky nejbezpečnější zůstává zachování hnízdních

Trh práce
na Přeloučsku
Na ÚP v Přelouči bylo k 31. 10. 2006 evidováno celkem
903 uchazečů o zaměstnání, což představuje pokles nezaměstnaných o několik desítek oproti předchozímu měsíci (přesně
o 68 uchazečů). Celková míra nezaměstnanosti v měsíci září
tedy činila v této oblasti 6,12 % (dle původní metodiky).
K obcím s největší mírou nezaměstnanosti patří ke sledovanému datu např. Tetov (25 %), Urbanice (15,38 %), Vápno
(14,04 %), Sovolusky (13,43 %), Selmice (13,33 %), apod. Nízkou míru nezaměstnanosti naopak zaznamenali obce Mokošín (0 %), Litošice (2,08%), Poběžovice u Přelouče (2,44 %),
Bukovina u Přelouče (2,56 %), Přepychy (2,63 %). V Přelouči dosahovala míra nezaměstnanosti 5,94 % a z celkového počtu
53 obcí se umístila se svojí mírou nezaměstnanosti na 28 místě.
V okrese Pardubice činila celková míra nezaměstnanosti
5,73 % s celkovým počtem 4 694 evidovaných uchazečů.
Úřad práce v Pardubicích evidoval v okrese k 31. 10. 2006
celkem 2 920 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadlo v okrese Pardubice v průměru 1,6 uchazeče. Na Přeloučsku bylo k 31. 10. 2006 hlášeno na ÚP celkem
262 volných míst, z toho 95 v Přelouči. Na jedno volné místo
připadlo v měsíci říjen celkem 3,4 uchazeče, v Přelouči pak
3,1 uchazeče.
Leoš Malina, DiS., vedoucí pobočky
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Kulturní služby města Přelouče vyzývají zájemce
z řad podnikatelů na pronájem reklamních skříněk.
V případě zájmu volejte 777 613 555 - p. Marek.

Vánoční soutěž
pro celou rodinu
Galerie Kotýnek
se představila veřejnosti
Portrétní fotografie Radka Kalhouse si může přeloučská veřejnost prohlédnout v nově renomovaném domě U Kotýnků.
Kvalitu děl uznala i porota Czech press photo v roce 2004 oceněním jedné z jeho fotografií - 1. místem v kategorii Portrét.
Pro návštěvníky galerie je připravena bohatá nabídka kvalitních
vín i ostatních nápojů, včetně pohoštění. Galerie spojuje provoz kvalitní vinotéky s příležitostným kulturním posláním, které v našem městě chybí.

Pomocné tlapky
Pes je nepochybně věrným přítelem člověka. Pro Terezu Pánkovou je však pes také důležitým pomocníkem v jejím běžném
životě. Tereza je tělesně postižená a pohybovat se může jen na
invalidním vozíku. Koncem listopadu ji obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky předala „do dlouhodobého užívání“
asistenčního psa Feebie, který částečně nahradí službu osobního asistenta.
A jak to všechno začalo?
Před necelými třemi lety se Tereza na výstavišti v Brně dozvěděla o společnosti Pomocné tlapky. Na základě žádosti byla zařazena do databáze a poté následovaly vstupní pohovory.
Společnost totiž předává klientovi psa vycvičeného podle konkrétního typu tělesného postižení. Při hledání vhodného týmu
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Odpočítávání dní do Vánoc a dalších krásných slavnostních
dní se zrychluje a také my chceme přispět k vašim příjemným
chvílím. V minulém čísle jsme proto vyhlásili znalostní soutěž
pro celou rodinu. Děkujeme za váš zájem, vylosovaní výherci
obdrží dárky poštou.
Správné odpovědi:
I. kategorie: Jaký znak má město Přelouč? - černý rošt ve zlatém poli (výherci: trojčátka Moravcovi)
II. kategorie: Popište prapor města - sedm střídavě zlatých
a černých pruhů (Martin Zelený, Smetanova)
III. kategorie: Kolik let uplynulo od otevření budovy Občanské
záložny? - 105 let (výherkyní je Jana Juhaňáková z České Lípy)

- klienta a psa - se přihlíží zejména na rozsah postižení, jeho
životní styl, záliby, potřeby a povahu. Společnost tedy zajištuje
„výcvik šitý na míru“ - jak klienta, tak psa. Ke klientovi se čtyřnohý přítel dostává zhruba ve dvou letech života. Společnost byla
založena v roce 2001 a klientům předala už 58 vycvičených psů.
V ulicích našeho města, v marketu či v restauraci (nebot
i sem může asistenční pes podle vyhlášek číslo 137/2004 Sb.
a 347/2002 Sb. vstupovat) tez můžeme vídat Terezu se svým
asistentem - dvouletou fenkou labradorského retrívra Feebie.
Důležitou věcí, která není tak úplně známá, je skutečnost, že
asistenční pes jdoucí vedle vozíčkáře by neměl být oslovován
ani hlazen cizími lidmi.
Život se zdravotním postižením přináší mnoho otazníků, at
už v praktickém životě a nebo po zdravotní stránce. Přejeme
Terezce, aby se svým psem tvořila ten nejlepší tandem.
Více o asistenčních psech se dozvíte na webových stránkách
www.pomocnetlapky.cz.
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Městská policie informuje
Někteří z Vás jistě zaregistrovali, že
po obdržení dotace z Ministerstva vnitra
dochází k realizaci druhé etapy výstavby kamerového systému. Po zpracování
několika projektů, analýz a dokumentací tak byla v maximální možné míře využita investice státu.
Snahou městské i státní policie bylo,
aby kamerový systém dokázal monitorovat vjezdy a výjezdy do města z hlavních
tahů - Pardubice, Kolín, Hradec Králové,
aby monitoroval prostory a parkoviště kolem marketů, hotelů, pošty, bank, spořitelen, restaurací atd. Zkrátka tam, kde
nejčastěji docházelo a může docházet
k protiprávním jednáním. A to se myslím
podařilo. Pochopitelně, že se setkáváme
s názory obyvatel, aby kamerových bodů
bylo více, aby bylo chráněno právě „jejich vozidlo a jejich dům“. Aby ale došlo
k umístění kamery, která dokáže sledovat určený prostor, to závisí na stavu kriminality v sledovaném prostoru a finanční náročnosti celého projektu.
V příštím roce bude naší snahou, aby
došlo k monitorování okolí diskotéky Maddox a sportovišt pod městským parkem
- hokejbal, tenis, rugby, fotbal...
Kde jsou tedy nové kamerové body
zřízeny a co budou monitorovat:
$ Světelná křižovatka na rohu ulic Karla Čapka, Pardubická, 28. října. Monitorovat bude tyto prostory - okolí
restaurace a parkoviště u Hotelu Sport,
U Soudku, Flora, Market PENNY a parkoviště, Pernštýnské nám. a Českou
poštu, parkoviště u čp. 91, ulici Pardubickou.
$ Sokolovské náměstí (křižovatka ulic
- Pardubická, Pražská, Českobratrská).
Monitorovat bude market PLUS a parkoviště, Hotel Fontána a parkoviště,
vjezd a výjezd směr od Kolína, části
ulic Kladenská, Zborovská, Labská.
Využitelnost kamer stávajících je
jasně dokazatelná, bylo poskytnuto
mnoho indicií vedoucích k dopadení
pachatelů několika trestných činů
a přestupků. Jen pro představu: v kamerovém deníku je zaevidováno více
jak 370 různých poznatků a protiprávních jednání!
Než přejdu k zajímavým událostem
od 24. října do 22. listopadu 2006 na zá-
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kladě velice správného upozornění upřesňuji událost z 27. 9. 2006, kde jsem
uvedl, že MP řídila provoz při dopravní
nehodě ve 20.00 hodin na světelné křižovatce u Soudku.
27. 9. 2006 v 19.55 hodin je na tísňovou linku přijato hlášení o dopravní nehodě. Oznámeno je rovněž polici státní,
záchranné službě a hasičům. Hlídka MP
přijela společně s PČR na parkoviště u Hotelu Sport. PČR si nehodu na místě převzala, vyrozuměla skupinu dopravních nehod, řídit provoz ani další asistenci na
místě nechtěla a hlídka již na místě te-

rapidně mění a šetření ve věci nabírá jiný obrat.
% 25. 10. v 9.00 hodin je z důvodu překročení rychlosti zastavena dvojice
dvou za sebou jedoucích vozidel.
Osádku tvořili Romové, z nichž ani
jeden řidič nevlastní řidičský průkaz,
jeden z nich měl navíc vysloven zákaz řízení. Byli předáni PČR a bylo jim
sděleno obvinění z trestných činů.
% 26. 10. v 11.38 hodin se na služebnu
dostavil oznamovatel, který sdělil, že
viděl, jak u lávky přes Labe sedí muž,
který „páskuje“ náboje do zásobníku
a vedle sebe má položený samopal.
Protože se jednalo o důvěryhodnou
osobu a přesný popis, hlídka prohledává místo události a široké okolí, vyrozumívá rovněž policii státní. Nikdo
na místě však nebyl nalezen, přesto
v případě podobného zjištění nás
ihned kontaktujte!
% 27. 10. ve 14.40 hodin hlídka zasahuje na nádraží, kde zastavuje vlak
s černým pasažérem. Ten je vyveden,
ztotožněn a dále pracovníky drah
sankcionován.
% 28. 10. v 16.35 hodin hlídka řeší krádež alkoholu v marketu Penny. Pachatel byl i s alkoholem na místě zadržen
a hlídkou jako obvykle po zjištění potřebného blokově vyřešen.

dy policii nesuplovala. Navíc odjíždí po
uvedené dohodě k dalšímu oznámení.
Na místo se vrací opět přibližně po 30ti
minutách, ale důstojníkem ze skupiny
dopravních nehod je opět informována,
že na místě není potřeba.
K řízení dopravy při dopravní nehodě došlo týž den o několik hodin později, kdy na výjezdu z Přelouče havarovalo nákladní vozidlo. Zde hlídka při řízení
provozu strávila téměř dvě hodiny. Za posunutí a výměnu v událostech se omlouvám, a pozorným čtenářům za upozornění děkuji.
% 24. 10. ve 21.59 hodin je na kamerovém systému zachycen pád cyklisty,
který poměrně velkou rychlostí naráží do svodidel na nadjezdu přes železniční trat. Mladík je ošetřen a na
místo přijíždí skupina dopravních nehod. Jaké je ale jejich překvapení,
když mladík tvrdí, že byl loupežně přepaden a byly mu odcizeny věci. Po
shlédnutí záznamu se jeho výpověz

% 30. 10. v 8.45 hodin hlídka provádí
šetření ohledně pálení gum v bývalém areálu VOP Přelouč. Po provedeném šetření je případ předán na
životní prostředí, kde se sankce za
uvedené jednání pohybují v desítkách
tisíc korun.
% 31. 10. ve 13.10 hodin je na tísňovou
linku nahlášeno loupežné přepadení
spodní „benziny“. Jak jistě víte, provedeným šetřením a především vyhodnocením záznamu z kamerového
systému byli pachatelé za pár dnů
zadrženi a obviněni z několika trestných činů. Kromě příchodu pachatelů k čerpací stanici se ještě podařilo
dohledat vozidlo, kterým se k místu
dostali. Odtud již pátrání kriminální
policie vedlo jasným směrem.
% 2. 11. byl na služebnu doveden pes
tzv. bojového plemena. Naštěstí majitel, jak jsem v minulém příspěvku předesílal, psa vybavil štítkem s adresou.
Za necelou hodinu si tak psa štastný
majitel vyzvedl.
% 3. 11. v 17.35 hodin vyjíždí hlídka na
žádost výpravčího ČD k prověření ozná-
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mení, že v prostoru u podchodu došlo k sražení „čehosi“. Hlídka na místě naštěstí našla pouze zbytky pernaté zvěře.
% 5. 11. v 11.50 hodin hlídka vyjíždí k dopravní nehodě u marketu PLUS, na
místo přivolává záchrannou službu.
Dále u řidiče provádíme dechovou
zkoušku, která prokazuje 2,89 promile alkoholu v krvi!
Od září letošního roku vlastníme kalibrované a atestované zařízení na měření promile alkoholu v krvi - DRAGER,
Alcotest 6810, obsahující i tiskárnu, která hned na místě vytiskne potřebný protokol pro pozdější dokazování, který si
i přestupce na místě podepíše. Zařízení
je i plně využito kolegy z PČR a bylo jím
odhaleno téměř 20 závažnějších přestupků. Jen připomínám, že pokuty, které obohacují městský rozpočet za požití alkoholu, pokud nejde rovnou o trestný čin,
se pohybují ve výši 25-50 tis. Kč. Návratnost investice je tak po jednom zjištěném
a zadokumentovaném přestupku.
% 6. 11. v 20.25 hodin hlídka zajištuje
pomoc a následně lanem odtahuje
vozidlo z hlavní silnice na parkoviště
k další opravě, aby nebyla ohrožena
bezpečnost a plynulost silničního provozu.
% 7. 11. ve 13.30 hodin hlídka řeší občansko právní spory a fyzické napadání v jedné z rodin. Jednání agresora
se bude projednávat na přestupkové
komisi.

PČR a probíhá šetření po možných
pachatelích. K překvapení všech ale
nápisy o den později mizí, jsou přebíleny. V pachateli se zřejmě hnulo
svědomí.
% 12. 11. ve 13.30 hodin hlídka vyjíždí
k otevřenému vozidlu i s klíčky v zapalování. Jak se ukázalo, nepozorný
řidič ve vozidle klíčky nechal a ani ho
neuzamkl. Pozorným občanem a včasným upozorněním však nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání a majitel si vozidlo s velkými díky bez závad
převzal.
% 14. 11. v 11.34 hodin hlídka řeší potyčku Romů u marketu Penny. Napadly se zde dvě rodiny, a „řádily“ především ženy. Potyčku ukončil jeden z přítomných mužů, který kromě několika
úderů pěstí a kopanců do hlavy jedné
z žen ještě zbytku svých spoluobčanů obranným pepřovým sprejem provedl důkladný průplach jejich obličeje. Případ je i nadále v šetření.
% 15. 11. v 10.50 hodin hlídka opětovně
řeší přistiženého zloděje v obchodě.
Po lustraci zda nebyl trestán je řešen
blokovou pokutou.
% 16. 11. v 15.20 hodin oznamuje majitelka jednoho obchodu, že ji děti pomalovaly fasádu. Podle popisu byly
děti zanedlouho chyceny. Jejich „štastní“ rodiče se potom s oznamovatelkou na náhradě škody a uvedení do
původní stavu rozumně domluvili.
% 17. 11. v 07.38 hodin je hlídce ozná-
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meno poškození vozidel. Na místě bylo zjištěno, že si nějaký silák zkoušel
kopy nohou do dveří vozidel. S poškozenými bylo okamžitě provedeno
pátrání po možném pachateli. Případ
je vzhledem k výši škody šetřen jako
trestný čin a po „silákovi“ se i nadále
pátrá.
% 19. 11. v 17.20 hodin hlídka ukládá
další tučnou blokovou pokutu pachateli drobné krádeže v marketu Penny. S blížícím se vánočním časem se
tento jev stává bohužel velmi častým.
% 20. 11. v 22.02 hodin hlídka zastavuje vozidlo s osádkou 6ti Romů. Nikdo z nich pochopitelně nemá doklady ani řidičský průkaz, a jak říkají, „jen
tak se projíždějí“. Na místo musela být
z důvodu lustrací přivolána PČR a jejich jednání bude náležitě ohodnoceno správním orgánem.
Toto je přehled zajímavějších událostí
z naší práce za uvedené období.
Protože nové vydání Roštu vyjde
až po Novém roce, Všem občanům
přeji krásné a především klidné prožití vánočních svátků a do Nového
roku pevné zdraví a mnoho štěstí.
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

% 7. 11. ve 14.35 hodin je hlídka upozorněna na lidské kostry, které se nacházejí ve výkopech kolem kostela na
Masarykově náměstí. Některé z dětí
ve výkopech chodily a do koster kopaly. Na místo byla přivolána PČR,
prostor byl alespoň částečně zajištěn
a případ i nadále šetří policie zda nedošlo ze strany „archeologů“ k porušení zákona.
% 8. 11. v 21.15 hodin je kontrolována
osádka vozidla, které bylo spatřeno
v místech, kde docházelo k trestné
činnosti. Kromě důkladné kontroly
osob byly všechny poznatky předány
kriminální policii, která již dále provádí příslušná opatření.

Inzerce

% 11. 11. v 3.53 hodin je hlídkou zjištěno, že dosud neznámý pachatel sprejem nastříkal na fasádu městského
úřadu nápisy. Protože se jedná o podezření z trestného činu, je přivolána
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Základní škola
Smetanova ul.
Šachový turnaj

o přeborníka ZŠ Smetanova proběhl 20. 11. v Domě dětí. Zúčastnilo se ho celkem 30 šachistů. Vítězné 1. místo získal Jan
Mencl z 9.A, 2. místo Vladimír Kopáč také z 9.A, 3. místo David Nekvapil z 8.B. Na dalších místech se umístili Jakub Černý
(9.A - 4. místo) a Martin Zelený (7.B - 5. místo). Všem účastníkům děkujeme a vítězům blahopřejeme!
HN

Beseda
s p. Václavem Balonem pro žáky 9. tříd se uskutečnila 3. 11.
Pan Balon žákům vyprávěl o svých zážitcích z 2. světové války, kdy byl vězněn v koncentračním táboře, i o letech po válce.
Besedě předcházela projekce DVD ,,Nebe nad Evropou'' z projektu společnosti Člověk v tísni ,,Příběhy bezpráví''. Děkujeme
p. Balonovi za čas, který našim žákům věnoval při zajímavé
besedě.

Semináře
s příslušníky městské policie policie probíhají i v letošním školním roce na I. i II. stupni. S dětmi 1. tříd si 24. 10. policisté povídali o ochraně zvířat, stejně tak 7.11. se žáky 2. tříd. S jejich
staršími spolužáky (3., 4. a 5. tř.) mluvili o kompetencích MP,
dopravní výchově a rodinném právu. Další semináře proběhnou i na II. stupni.
VJ

Plavecký výcvik
v současné době absolvují žáci 3. tříd a nově také žáci 4. tříd,
kteří se svými vyučujícími navštěvují plavecký bazén v Pardubicích. Úspěšní plavci získávají na závěr „mokré vysvědčení.“
JC

VČD v Pardubicích
naši žáci již tradičně navštěvují v rámci předplatného mimo vyučování. 14.11. tak zhlédli divadelní hru ,,Vztahy na úrovni“,
zatímco pro žáky 3. - 5. roč. v době vyučování divadlo uvedlo
hru „Hrátky s čertem“.
JK

Letošní krásný podzim bude ještě dlouho těšit žáky 3.A.
Společně s dětmi jsem se rozhodla vyhlásit soutěž O nejhezčího Podzimníčka, na jehož zhotovení se mohla podílet celá
rodina. Jedinou podmínkou bylo použítí přírodního materiálu.
Maminky, tatínkové, babičky, ale i dědečkové spolu s dětmi vymýšleli, tvořili a lepili.
A výsledek stál za to. Tolik různých nápadů, které jsme
mohli na naší výstavce obdivovat! Vyhlásit vítěze jsme nakonec
nedokázali. Odměnu si za svou snahu zasloužili všichni.
Mgr. Iva Kalousková

Jak jsem vyráběl(a) Podzimníčka:
Vůbec jsem nevěděla, co budu dělat. Tak jsem se zeptala
táty, ale ten mi řekl, at si ho vymyslím sama. Napadlo mě, že ve
sklepě máme spoustu kaštanů. Vyrobila jsem z nich chaloupku a z listu udělala komín.
P. Flonerová
Jeli jsme s mamkou do lesa autem. Našli jsme pařízek, jeřabiny, šišky a kukuřici. Vyráběli jsme v kuchyni a zabralo nám
to hodně času.
P. Václavek
My s mamkou jsme se poradili a pak jsme si to namalovali. Přinesl jsem z lesa šišky, mech, listy, kus dřívka a tatka mi ho
uřízl. Vše jsme rozložili na stůl v obýváku a pak si to pomalu
slepovali tavnou pistolí.
P. Písařík

Projektový den
pro žáky II. stupně „Ochrana obyvatelstva“ se konal
ve spolupráci s hasičským
záchranným sborem Pardubice 31. října. Žáci 9. tříd
byli seznámeni s prací,
výzbrojí a zásahy hasičů
a s chováním obyvatel při
nebezpečných situacích,
např. požáru atd. Dále žáci všech ročníků absolvovali zdravotní kurz a kurz
způsobu chování při ohrožení života. Na závěr všichni žáci absolvovali testy,
které ověřily jejich znalosti.
VJ

Třídní soutěž 3.A

Pozvání
na Vánoèní akademii
Tradièní vánoèní akademie se bude konat
ve støedu 13. prosince v 15 a 17.30 hod.
v Obèanské zálonì.
Pøedprodej vstupenek v INFAKU od 4. 12. 2006.

Vechny srdeènì zveme!
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Aktuality ze ZŠ Masarykovo náměstí
NÁŠ PERNÍKOVÝ SLAVÍK
Měsíc říjen na naší škole už tradičně patří zpěvu. V jednotlivých třídách probíhají třídní kola školního Slavíka, děti si chystají své oblíbené nebo i ve škole nacvičované písničky a vše
vrcholí školním kolem soutěže, kde si poměří své pěvecké kvality nejlepší a nejodvážnější třídní slavíci.

Naši školu úspěšně reprezentovalo 5 chlapců. Všichni si
vedli výborně, nejlépe pak LUKÁŠ VOJTĚCH, kterému se podařilo obhájit zlatou medaili z loňského roku.
Pro všechny byl soutěžní den zvláštní a milou událostí. Kluci už cestou z Pardubic začali vybírat nový soutěžní repertoár
pro příští rok. Nový elán k další práci-právě v tom je hlavní
smysl takových setkání.
Mgr. Veronika Pokorná

Hudební pořad
Pavel Urban, Jiří Petera a plyšový Karel, neboli Univerzální
band Karla Vitriála nás pozvali na procházku populární hudbou. Přes polku, operetu, kankán, písničky budovatelské i semaforské ukázali vývoj české populární hudby. „Hitovky“ jako
Tulák Karla Hašlera, Chlupatý kaktus, Mravenec, Slunečnice,
Babeta doprovodili na tradiční i netradiční hudební nástroje.
Pořad se konal 7. 11. v Občanské záložně.
Děkujeme.
Mgr. D. Staňková

Život dětem

Nejšikovnější chlapce - vítěze jednotlivých kategorií pak čeká intenzivní příprava pro kolo krajské. Letošní 5. ročník soutěže se uskutečnil 8. listopadu v Pardubicích v DOMĚ HUDBY.
Z celého Pardubického a Hradeckého kraje se sjelo 44 chlapců, kteří přednesli jednu píseň lidovou a jednu dle vlastního
výběru, jednu povinně bez hudebního doprovodu, druhou s podporou klavíru.

Život dětem je občanské sdružení, které zaslalo Základní
škole na Masarykově náměstí magnetky s vlastním symbolem - usměvavým sluníčkem a obrázky zvířátek. Jedna stála
25,- Kč. Žáci naší školy nabídli veřejnosti a také si sami zakoupili celkem 350 kusů magnetek. Na účet sdružení tedy přibylo 8 750,-Kč.
Z výnosu sbírky se nakupuje zdravotnická a přístrojová
technologie pro dětská oddělení nemocnic ve všech městech
naší republiky. Veškeré informace jsou k nahlédnutí na stránkách www.zivotdetem.cz.
Děkujeme všem, kteří si magnetky koupili. Přispěli jste k tomu, co je cílem sbírky „...změnit dětské slzy v dětský smích“.
Žáci 9. tř.

Skautský oddíl DVOJKA PŘELOUČ
Skautský oddíl, má v současné době 19 kluků ve věku od
11 do 15 let. Je rozdělen na dvě samostatně fungující družiny,
které vedou rádcové: Lukáš Fejk - Kocour a Martin Pleskot Pecka. Tyto družiny mají každý týden pravidelné družinové schůzky, které připravují rádcové s pomocí užšího vedení. Toto vedení koordinuje celý oddíl, připravují společné akce (minimálně
jednou měsíčně) a vymýšlí program založený na skautských metodách (pobyt v přírodě, týmová spolupráce, všestranný rozvoj
osobnosti, charakteru…)
Užší vedení se skládá ze tří zkušených skautů, kteří prošli
skautskou výchovou a vědí, jak předávat tyto myšlenky. Jsou
jimi Lukáš Spurný - Lucky, Mgr. Karel Šild - Radar a Martin Pittner - Píta.
Kluk, který se rozhodne chodit do skautu, může vyzkoušet
mnohé. Činnost skauta má jednu velkou výhodu - je všestran-
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ná, bohatá, skládá se především ze sportu z programů zaměřených na moderní technologie, cest (at už do blízkých či vzdálených míst), činností podporující kreativitu, výřečnost, týmovou spolupráci, adaptabilitu, rozvoj charakterových vlastností
a mnoho dalšího.
Jestliže vás cokoliv zajímá ohledně druhého oddílu nebo
má někdo z Vašeho okolí zájem přihlásit se, obracejte se na
Lukáše Spurného - Luckyho 728 55 11 45 nebo lukasspurny@seznam.cz.

15

Napsali nám

!

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

sídlo:

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

Tříkrálová sbírka 2007
Rtut teploměru začala nebezpečně klesat, po ulicích pochodují červené uši a nosy, výlohy obchodů se hodily do gala, něco mi říká, že se nezadržitelně blíží Vánoce. Štědrý den - nikdy nekončící souboj kapra s paličkou na maso, Hod boží a na
Štěpána - umaštěné pusy od slavnostního oběda, ale i svátek
Tří králů, 6. leden. Nejenže je tradicí v tento den odstrojit vánoční stromek, posledních pár let se může stát, že u Vašich
dveří zazvoní tři nastrojení koledníci s písní a úsměvy na rtech.

domu), ale hlavně hřejivý pocit, že jste vykonali něco pro ty, kteří to nejvíce potřebují.
Část výtěžku bude věnována na vybavení nového střediska
charitní pečovatelské služby v Cholticích (s koupelnou a prádelnou), financování aktivit pro seniory v Přelouči a na vzdělávací počítačové programy a hry pro Jakub klub.
Každý den by měl člověk udělat něco dobrého a já osobně
si myslím, že přispění na Tříkrálovou sbírku je pro to skvělá
příležitost. Dokažme, že štědří lidé ještě nevymřeli, tedy alespoň u nás v Přelouči rozhodně ne!
Kristýna Hudcová, koordinátora sbírky

Výstava fotografií o naší činností
Pokud se chcete dovědět víc o všech naších aktivitách, jste
srdečně zváni na výstavu fotografií, které dokumentují naši
činnost. Výstava bude přístupná od středy 6. 12. 2006 do pátku
15. 12. 2006 ve vestibulu Občanské záložny.
Vernisáž výstavy se uskuteční 6. 12. 2006 ve 14 hodin a bude spojena s vystoupením žáků ZUŠ a pěveckého
sboru Rošmák.
Informace o všech našich aktivitách a službách máme
umístěné na našich nástěnkách na Pražské ulici a na náměstí 17. listopadu.

Rok se s rokem sešel a takřka za humny je i jedna z největších celostátních sbírek, sbírka Tříkrálová. Organizátorem je
Česká katolická charita. Na Přeloučsku se loňský rok povedl
husarský kousek, a to vybrat částku 72 775, 50 Kč. Letos máme v plánu tento výtěžek překonat, to však nepůjde bez Vaší pomoci. Celá akce propukne ve středu 3. 1. 2007, kdy na řadu přijdou nejdříve okolní vesnice a v pátek 5. 1. 2007 Přelouč.
Slavnostní vyvrcholení sbírky proběhne v sobotu 6. 1. 2007
v Občanské záložně, kde bude připraven od 15 hodin kulturní program pro všechny, kteří přispěli svou troškou do mlýna, ale i pro širokou veřejnost. Vystoupí tanečníci z TK Chvaletice a pak diskotéka. Tímto jste všichni srdečně zváni!
První týden nového roku mnoho dětí opustí alespoň na
chvíli školní lavice, převléknou se do krásně zdobených ornátů, naučí popěvek a vyrazí na svou cestu do Betléma. O každou
skupinku pečuje pověřená dospělá osoba, vyzbrojená průkazkou vedoucího a zapečetěnou pokladničkou. Až se pod Vašimi okny začnou rozléhat první tóny tolik známé koledy My tři
králové, nezamykejte dveře, nedělejte, že dům, ve kterém bydlíte, vlastně vůbec není Váš, otevřete, prosím, nechte si zazpívat
a přispějte na potřebné. Vždyt ta děcka nechodí v mrazu jen
kvůli tomu, aby hulákala po ulicích a rušila Vás při domácích
pracích, ale dělají to kvůli tomu, aby alespoň nějak podpořila
lidi v nouzi, ty, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Za malý příspěvek Vám bude odměnou nejen „tříkrálovský“ cukřík,
kalendářík, nápis nad dveřmi K+M+B (Kristus žehná tomuto
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ZAHÁJENÍ VÝSTAVY V SOBOTU 2.12. V 17 HOD.
S HUDEBNÍM DOPROVODEM
otevøeno: pa-ne 9-16 hod.
výstava je prodejní, potrvá do 7.1.2007
vstupné dobrovolné
ul. T. Pøelouèského 332, Pøelouè

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

Vánoční Senior klub

!

Na závěr opět Tříkrálová sbírka

Ve čtvrtek 21. 12. 2006 zveme seniory i jejich blízké na vánoční setkání na faře (za kostelem sv. Jakuba). Začátek v 15.30.
Koledy si zazpíváme společně s dětmi ze sboru Nela - Neva.
Přijzte se s námi vánočně naladit.

Živý Betlém s Betlémským světlem
V sobotu 23. 12. 2006 v rámci akce Zpívání na schodech připravujeme na Masarykově náměstí s dětmi z Jakub klubu živý
Betlém. Budete zde mít možnost připálit si Betlémské světlo,
které jako každoročně přivezou skauti i do našeho města.

V Přelouči budou koledníci navštěvovat domácnosti v pátek 5. ledna 2007. Budou mít
k dispozici i složenky a pokud vás doma nezastihnout, nechají vám v schránce složenku.
Můžete pak přispět na sbírku i tímto způsobem. Bude tam předepsaný náš variabilní symbol a peníze pak přijdou k nám. Z celé vybrané částky se vrátí k nám 65 %, další část půjde
na zahraniční humanitární pomoc.
Děkuji Vám za Vaší štědrost.
Zdenka Kumstýřová

Neváhejte a navštivte nás v Jakub klubu
od pondělí do čtvrtka a to v době od 14.30 do 17.00 hodin
ty, tábory? Pak je tu náš klub právě pro
vás a veškeré činnosti máte zdarma.

Návštěva přechodného zaměstnání
v Pardubicích
Děti z Jakub klubu navštívily pobočku „přechodné zaměstnání“ při klubu
Hurá kamarád v Pardubicích. Dostalo se
nám milého přijetí a byli jsme seznámeni s prací centra, které je velice přínosné
jak pro děti končící základní vzdělání,
tak i pro nezaměstnané. Děti si mohly
uplést košíček z proutí, zahrát na počítačích a prohlédnout si prostory tohoto
střediska. Moc se těšíme na další spolupráci s centrem.

Důležité informace Jakub klubu

Baví vás tanec, divadlo, zpěv? Hrajete
na nějaký hudební nástroj, posloucháte
hudbu? Rádi malujete, tvoříte? Potřebujete si jen tak popovídat, pomoci s domácími úkoly? K učení můžete využít
i počítač. Nebo raději sportujete? Florbal,
fotbal, vybíjená, basketbal, ping-pong, lukostřelba, vzdušný hokej, šipky, to vše si
u nás můžete zahrát. Pokud máte rádi
stolní hry, máme zde pro vás Noemovu
archu, kufr, fotbalek, hokej, šachy, člověče nezlob se, karetní hru bang a mnoho
dalších. Ke zlepšení v anglickém jazyce
nás navštivte každé pondělí od 15 do
16 hodin, kdy probíhá výuka tohoto jazyka. V klubu je i možnost využívání DVD,
videa, PC. Jezdíte rádi na kole, na výle-
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" V sobotu 2. 12. 2006 se v odpoledních
hodinách v sále Orlovny uskutečnila
Mikulášská nadílka s divadelním představením Jakubáků „andělíček Stříbrovlásek“. Děkujeme tímto všem sponzorům, díky kterým se tento příjemný den
mohl uskutečnit.
" Upozorňujeme, že jsme znovu rozjeli výuku Anglického jazyka a to každé pondělí od 15 do 16 hodin. S sebou si vždy
přineste sešit a tužku.
" Každé pondělí florbal holek proti klukům. Přijzte si změřit své síly do tělocvičny v Orlovně.
" 20. 12. 2006 proběhnou Vánoce v Jakub klubu. Uvidíte zde vánoční tradice (lití vosku, výroba a pouštění lodiček z oříšků, rozkrajování jablíček,
házení pantoflem, zpívání koled. ) Jste
všichni srdečně zváni na toto příjemné
odpoledne. Začátek v 15.30.

" 29. 12. 2006 proběhne loučení se starým rokem. Bude vás zde čekat hodnocení uplynulého roku, diskotéka a příjemná zábava. Začátek v 16 hodin.
" Našim sponzorům (MÚ Přelouč, KÚ Pardubice, Diecézi HK, ministerstvo práce
a soc. věcí, SVOS Přelouč, MOVER Přelouč, firma J. Hejný, Pekárna Jenta, Diakonie Přelouč, Mitslob, Lékárna u zlatého Raka, Cukrárna DUO, Zastavárna
Přelouč, květinářství p. Malinská, Alfa
hračky) Nákup a prodej ovoce zelenina - jiří Bareš, Ovoce a zelenina - Alena
Dokonalová, Papírnictví - Ivana Pátková děkujeme za podporu v uplynulém
roce a přejeme krásné, požehnané svátky Vánoční a všeho dobrého v Novém
roce 2007.
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Cimrman v Přelouči
„Jisté je, že Jára Cimrman v Přelouči skutečně pobýval“,
řekl pan František Zachař. Z vyprávění p. Poláka, který bydlel
Na Dole s Járou i z básně dodnes dochované je možné dokázat Cimrmanův krátký, ale přesto plodný pobyt v Přelouči.
Krom toho, že svedl několik místních paní a zveřejnil tuto
epizodu z městských dějin, zůstala po něm báseň, kterou složil
pro svůj nucený odchod z města.
Tuším, tuším, tuším, že odtud pryč musím,
že ty přeloučský panenky opustit musím.
Až já odtud půjdu, tou přeloučskou branou,
vezměte si kámen, házejte ho za mnou.
Až já odtud půjdu, vezmu ranec na ranec,
at mi ..... políbí třeba bratranec.

vůl nepřežil. Měštanstvo pochopilo, že zesměšnili nejen sebe,
ale i celé město. A tak vyhlásili pro všechny mlčení. Ale byl tu
Jára Cimrman. Okamžitě tento zážitek popsal v dopisech známým a jako dopisovatel do C. a K. novin. Odezva na sebe nedala dlouho čekat. Měl být i za pomocí kamenování z Přelouče potupně vyhnán.
Bylo by dobré požádat kapacitu v oboru Cimrmanologie,
pana Svěráka z Prahy, aby se tímto, byt krátkým, ale poučným
pobytem J. Cimrmana u nás zabýval. Je možné, že objeví některé další nepoznané skutečnosti ze života takového génia,
jakým Cimrman byl.
František Zachař

Jára Cimrman na svých toulkách po Čechách zavítal i do
městečka na Labi Přelouče. Jako vždy, kde se objevil, tam se
něco mimořádné událo. Město řešilo problém. Střecha radnice obrostla travou i mechem. Místní měštané se dohadovali,
co s tím udělají. Dělili se na dva tábory. Jedni chtěli na střechu
poslat pokrývače, druzí vymýšleli něco, co se poté mělo zapsat
do dějin. Vytáhnout na střechu vola, aby to, co tam narostlo,
spásl. Cimrman jako ostatně většina obyvatel čekali na výsledek. Ve svém životě Jára zažil ledasco, ale toto předčilo vše, co
doposud viděl a zažil. Čekalo jej však zklamání. Zeleň zůstala,

Inzerce
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Pohledy do historie Přelouče
Předměstí „Na Dole“
Skupiny domů na severním okraji Přelouče, situované pod městem poblíž Labe, vytvářejí obdélné prostranství - dnešní Vratislavské náměstí.
Rozložení zdejších domů připomíná tvar středověké „návesové obce“. Na základě této analogie (částečná shoda, podobnost) zdůrazňované starší literaturou je v Přelouči pevně zakořeněno povědomí o tom, že „Na Dole“ se nalézala
ves Přelouč před založením města ve 13. století. Zmíněná hypotéza je nepravděpodobná, píše historik Petr Vorel, který se zabýval rozložením zemědělských pozemků a starých komunikací. Bylo zjištěno, že nejstarší jádro zemědělského osídlení je kladeno do blízkosti farního kostela sv. Jakuba, do prostoru dnešního Masarykova náměstí. Lze se proto spíše domnívat, že v prostoru „Na Dole“ se před
vznikem města (1261) nalézaly ve 13. století jen domky rybářů. Několik zemědělských usedlostí vzniklo až později s kolonizační činností. Další domovní parcely dotvářející svou polohou zdání návsi středověké vesnice byly Na Dole zřízeny mnohem později. To platí o domě č.p. 65, který byl postaven až před rokem
1770 na obecní půdě, která byla do té doby nezastavěná. (Dům na obrázku:
jedním z nejstarších dochovaných domů Na Dole je čp. 68 - Slavíkův statek. Byl
zřejmě jediným dvorem Na Dole, na který se vztahovalo právo rybolovu na západní části Labe již od středověku).
Každé město a vesnice v českých zemích má určitý fungující historický stavební fond. Ještě na sklonku 1. poloviny 19. století tvořilo v Přelouči tento fond několik vrstev domů. Víme, že jeho součástí byly
i stavby dřevěné. Vyskytovaly se především mimo vnitřní město, na předměstích. V naprosté převaze bychom ještě na počátku dvacátého století našli dřevěnou
zástavbu na předměstí „Na
Dole“. Tyto objekty ze dřeva
se vyznačovaly typickými příznaky tzv. tradičního stavitelství, měly kořeny ve středověké architektuře a v principech
středověkého urbanismu.
Dějiny každého města vytvářejí hlavně lidé, kteří v něm
žijí. To platí o rodině, ve které se narodil František Potůček. Díky jeho až přehnanému smyslu pro evidenci máme
k dispozici ojedinělý doklad
o hospodářské situaci první
poloviny devatenáctého století na malém venkovském
městě. Působil na přeloučské
radnici jako účetní a přivykl důkladné evidenci. Podobný systém evidence, jaký znal z úřadu, zavedl na
svém „domácím“ hospodaření. Byl také dobrým pozorovatelem, protože dokázal zpracovat několik kreseb o městě první poloviny devatenáctého století.
Rodinu Potůčkových připomíná pomník na hřbitově. Stojí na severní straně kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přelouči.
Marcela Danihelková

12 / 2006
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Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové tituly
NAUČNÁ LITERATURA
vojenství
SHIRER, William L.
Vznik a pád Třetí říše.
Praha: Naše vojsko, 2006.
technika
LOSOS, Ludvík
Železniční hračky minulosti.
Praha: Aventinum, 2006.
lékařství
PRŮCHOVÁ, Jarmila
Energetická medicína jako východisko.
Hradec Králové: Svítání, 2006.
cestopisy, průvodci
BUTTRY, Ivana
Putování Francií: Bretaň a Normandie.
Praha: Svatošovo nakl., 2005.
MASTERS, Tom
Petrohrad.
Praha, Svojtka: 2006.

KRÁSNÁ LITERATURA
HÁJÍČEK, Jiří
Selský baroko.
Brno: Host, 2005.

PROCHÁZKOVÁ, Iva
Myši patří do nebe - ale jenom na skok.
Praha: Albatros, 2006.
JEŽKOVÁ, Alena
Karel IV.
Praha: Práh, 2005.

KEROUAC, Jack
Podzemníci & Tristessa.
Praha: Argo, 2006.
KUEGLER, Sabine
Dítě džungle.
Praha: Ikar, 2006.
ZEH, Juli
Hráčský instinkt.
Praha: Odeon, 2006.

A na závěr bychom si dovolily popřát všem čtenářům Roštu hezké prožití
Vánoc, pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti
do nového roku 2007.

vzpomínky
KRYL, Karel
Rozhovory. Praha: Torst, 2006.

Půjčovní doba o vánočních svátcích:
ST 27. 12. 2006 8-12 13-18
ST 3. 1. 2007 8-12 13-18

pro mládež
MARTÍNEK, Zdeněk
O zvířátkách: čtení velkých písmen.
Benešov u Prahy: Blug, 2005.

PODĚKOVÁNÍ
Naše mimořádné poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří u nás v knihovně přiložili ruku k dílu při pokládání nového
lina a především při stěhování několika desítek tisíc knih a mnoha regálů z místnosti do místnosti. Jmenovitě si dovolujeme poděkovat panu Mertovi, paní Marcele Danielkové, Lence i Denise
Hrůšovým, Kubovi Klečkovi, Veronice Vavřinové, Janě Nejerálové, Lucii Pavlíkové, Luboši Ďatkovi, Nikole Dařbujánové a našim
praktikantkám Erice a Jarmile.
Velký dík patří také rodiným příslušníkům pracovnic knihovny, kteří po dva víkendy solidárně v knihovně pomáhali a o hromadách knih se jim možná zdá ještě dnes.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
J.K.

Medvěd a prase
Jiří Jezdínský
Šel medvěd v lese,
Uviděl tam prase,
Dívali se na sebe,
1, 2, 3 hodiny,
Potom oba uběhli.

POZVÁNKA
Protože se chýlí ke konci termín odevzdání kreseb s tématikou Betléma do naší výtvarné akce Vánoční betlémské hrátky,
připomínáme všem, kteří ještě chtějí přispět , že je nejvyšší čas.
Zároveň si dovolujeme pozvat všechny milovníky vánoční
atmosféry, aby se přišli v druhé polovině prosince podívat, jak
náš společný pokus vytvořit originální Betlém vyšel.

JÁ MÁM ZVÍŘÁTKO

Žížala

Žabky
Eva Jirásková

Byla jedna žížala
neuměla zpívat.
Jakmile jen začala,
Mráček začal zívat.

Smál se žabák žábě,
že má nos jak hrábě.
Žabka tamu nevěří,
Raději chystá večeři.

Literární soutěž s tímto názvem bude sice končit až koncem prosince, přesto se nám již sešlo mnoho krásných básniček o zvířatech domácích i divokých. Děkujeme každému z mladých básníků, ale 5.B. ze Základní školy Smetanova ulice a paní
učitelce Malečkové musíme poděkovat zvlášt. Jejich básně i ilustrace k nim jsou tak zdařilé, že si je nejen budeme předčítat na
společném lednovém čtení, ale vydáme je i jako knihu, aby se
jimi mohli těšit i naši čtenáři.
L.H.
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Na louce

Mušky

Anna Dulajová

Lucie Lebdušková

Co dělají na louce,
tyhle slepice?

Šušky, šušky, šušky
šuškají si na palouku.

Ale sem nepatří,
Ani ti houseři.

Šušky, šušky, šušky
dvě malé mušky.

Co sem vlastně patří?
Líni a kapři?

Šuškají si velice
na zeleném trávníce.

Ne,ne.
Barevní motýli,
Ale jen na chvíli.

Šuškají si moc
a pak řeknou dost.

!

A co dál?
Berušek bál.

Inzerce

12 / 2006
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Kulturní služby města Přelouče
PROSINEC 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

Za kopeček zmrzliny, v kině jsi dvě hodiny. A zkus upřít zraky své, na ceny jež připravili jsme.
Vstupné, které nabízíme, jen hojnou účastí zachováme. Jestli kino tady chceme míti, musíme se do něj také vypraviti.

3. prosince
neděle
17.30 hod.
102 minut
8. prosince
pátek
17.30 hod.
89 minut
9. prosince
sobota
20.00 hod.
107 minut
10. prosince
neděle
17.30 hod.

110 minut
15. prosince
pátek
16.30 hod.

6 Kč
89 minut
16. prosince
sobota
17.30 hod.
107 minut
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PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ
USA-Charlotte Cantiliniová hledala dlouhé roky toho pravého.
Tea konečně našla muže svých snů Kevina Fieldse, jenomže se
naneštěstí ukázalo, že jeho matka Viola je přímo ztělesněná
noční můra.
30,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
USA-Lukas si dělá radost tím, že šlape do mravenišT. Stačí jedna
kapka čarovného lektvaru do jeho ucha a rázem je z něj klučina o velikosti mravence, kterého mravenci snadno odvlečou do
nitra mraveniště, aby tam byl odsouzen k převýchově.
30,- Kč mluveno česky
mládeži přístupný

LET ČÍSLO 93
Velká Británie-11. září roku 2001 změnilo moderní dějiny naší
planety víc než jakákoliv jiná událost. Dlouhých pět let muselo
uběhnout, než o tomto strašlivém dni vznikl první film, na který se diváci můžou vypravit do kin.
50,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

ŽENA VE VODĚ
USA-Údržbář Heep se straní lidí a žije mezi vyhořelými žárovkami a pokaženými spotřebiči obytného komplexu do doby než
objeví tajemnou mladou ženu, která žije v přívodních šachtách
pod bazénem obytného komplexu, kde se stejně jako on skrývá
před zraky ostatních...
30,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

120 minut
23. prosince
sobota
15.00 hod.
17.00 hod.

6 Kč
25. prosince
pondělí
20.00 hod.
108 minut
26. prosince
úterý
17.30 hod.
110 minut
29. prosince
pátek
15.00 hod.

6 Kč
30. prosince
sobota
15.00 hod.

6 Kč
91 minut

VOLVER
Španělsko-Volver je píseň, kterou Raimunda zpívá a nikdo kromě ní neví, co se skrývá ve velikánské lednici. Volver je příběh
o přežití: všechny ženské postavy se snaží přežít a Pedro obdivuje jejich odvahu, projevující se v situacích tragických, groteskních i dojemných.
65,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný
POZOR!

Změna.
ASTERIX A VIKINGOVÉ
začátku
Francie/Dánsko-v naší oblíbené vesnici v Galii
nastala velká událost: právě přijel Zničehonic, šéfův synovec!
A Asterixovi a Obelixovi je přidělen nemožný úkol - učinit z něj
pravého muže.
60,- Kč mluveno česky
mládeži přístupný

22. prosince
pátek
20.00 hod.

Změna.
MADAGASKAR
začátku
USA-z dílny tvůrců komedií Shrek a Příběh žraloka
přichází do kin další počítačově animovaný zázrak - Madagaskar. Hlavními hrdiny příběhu jsou čtyři rozmazlená zvířátka
z newyorské ZOO.
107 minut mluveno česky mládeži přístupný

CANDY
Austrálie-krásná mladá malířka Candy prožívá své první vášnivé vzplanutí s příležitostným básníkem Danem. Jejich láska je
opojná a oba se snaží jen o to, aby byly společné zážitky stále
intenzivnější a oni se mohli plně oddat rozkoši.
65,- Kč
mládeži do 15let nepřístupný

V TOM DOMĚ STRAŠÍ
USA-dvanáctiletý DJ tráví většinu času přemýšlením o domě
starého pana na protější straně ulice, se kterým podle jeho
názoru není něco v pořádku. Svědčí o tom přinejmenším to, že
v polorozpadlém domě se neustále záhadně ztrácejí věci.
65,- Kč
mládeži přístupný
POZOR!

78 minut

GARFIELD, všemi milovaný kocour, odjíždí do
Evropy. Cestuje společně se svým věrným parTákem psem ODIE,
aby překvapili svého páníčka JONA, který je právě s přítelkyní
LIZ v Londýně.
77 minut mluveno česky
mládeži přístupný

6 Kč

KRYSAŘ
ČR-objevil se na přelomu jednoho roku jako přízrak a stejně
tak i zmizel. V tajemných ulicích starobylé Prahy ožil jeho
příběh jen na jediný den a možná jen proto, aby se stal filmem.
63 minut mluveno česky
mládeži do 12let nevhodný

Změna.
DOBA LEDOVÁ
začátku
USA-Přišli. Rozehřáli. Zvítězili. Bylo nebylo. Ne
tak dávno, sotva před 20.000 lety, kdy mrzne až praští, začíná
příběh o mi-mi-migraci. Dialogy k popukání pro malé i velké.
83 minut mluveno česky
mládeži přístupný
POZOR!

3. prosince
neděle
15.30 hod.

Změna.
začátku

17. prosince
neděle
17.30 hod.

Změna.
začátku
USA-a chládek je fuč. Vracejí se naši hrdinové
z prostředí pod bodem mrazu: mamut Manny, lenochod Sid,
šavlozubý tygr Diego a kryso/veverka Kryserka a užívájí si výhody světa, který je ve stavu tání.
mluveno česky
mládeži přístupný

DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA

POZOR!

6 Kč

GARFIELD 2

POZOR!

2. prosince
sobota
15.00 hod.
16.30 hod.

POZOR!

110 minut

PRACHY DĚLAJÍ ČLOVĚKA
ČR-Tři kamarádi na život a na smrt. Za jakým účelem se dnes
dávají dohromady? Aby společně chránili čest dámy? Ale kdepak.
Aby společně získali miliony? No samozřejmě. A jaké cesty k tomu volí ve společnosti, kde o peníze jde především?
55,- Kč mluveno česky
mládeži přístupný

6 Kč

Změna.
začátku
ČR-pásmo krátkých kreslených pohádek. Příhody
Ferdy mravence 17minut, Ferda v mraveništi 16minut, Ferda
v cizích službách 11minut a Příhody Brouka Pytlíka 14minut.
58 minut mluveno česky
mládeži přístupný

STRÁŽCE

5. ledna
pátek
17.30 hod.
96 minut

Kanada/USA-bláznivá romantická komedie s nejasným koncem.
Představte si, že milujete krásnou ženu, ale ona...
mládeži do 12let nevhodný

USA-Pete Garrison je agent americké tajné služby, který kdysi
zachránil život prezidentovi, když skočil do cesty spršce letících
kulek. Od té doby uplynulo již dvacet let a Garrison, který se u tajné služby těší uznání, nyní řídí ochranu první dámy...
30,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

6. ledna
sobota
17.30 hod.

ČR-Grandhotel je čtvrtým filmem režiséra Davida Ondříčka.
Jeho Samotáři a Jedna ruka netleská patří k nejvýraznějším...

POZOR!

1. prosince
pátek
17.30 hod.
20.00 hod.

Změna.
PŘÍBĚH ŽRALOKA
začátku
USA-Oscar - rybka, která pusu nezavře, se chce
pohybovat v nejvyšších společenských vrstvách. Lennymu, bílému žralokovi, způsobila citlivá povaha životní problém, který
drží ve velké tajnosti...
mluveno česky
mládeži přístupný

1. ledna
pondělí
16.30 hod.

FERDA MRAVENEC

MILUJI TĚ K SEŽRÁNÍ

GRANDHOTEL
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Vánoce

!

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
Dům dětí a mládeže v Přelouči, Veverkova 752.
Pracovníci domu dětí a mládeže
Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
která se koná ve dnech 4. 12. - 8. 12.
Otevřeno po-pá od 8.00 do 17.00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Sobota 16. prosince od 16 hodin

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
varhanní hudby a chrámového sboru Ad libitum
a profesora Václava Uhlíře.
Na koncertu zazní vánoční skladby všech století
včetně lidových koled.

BÍLÉ VÁNOCE
EVY PILAROVÉ
Spoluvystupující:
- přeloučský dětský pěvecký sbor Rošták (bývalý Korálek)
a komorní pěvecký sbor ZUŠ Přelouč
- nejmenší český herec Jiří Krytinář
- zpěvák ze SuperStar 2. řady Petr Dvořák
- imitátor zpěváků Libor Petrů

Středa 20. prosince v 19.00 hodin
Občanská záložna Přelouč
Vstupné 180 Kč v předprodeji, na místě 220 Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 4. prosince. Vstupenky můžete zakoupit v kanceláři Kulturních služeb města Přelouče (rohová budova
Městského úřadu Masarykovo náměstí čp. 27) tel. 466 672 259
nebo v kanceláři INFAK (v budově restaurace Bachkus naproti
PENNY) tel. 466 672 181, 466 955 459. Telefonicky objednané
vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději v pátek 15. prosince
do 13.00 hod., potom budou nabídnuty dalším zájemcům.

Místo konání: kostel sv. Jakuba

VÁNOČNÍ SENIOR KLUB
Stavební podnik Přelouč s. r. o., Brunnthaller-CS s. r. o.,
Stavima spol. s r. o.
pořádá

pod záštitou města Přelouč

2. ADVENTNÍ KONCERT
KMOCHOVY HUDBY KOLÍN
pod taktovkou Petra Stříšky

dne 16. prosince od 18 hodin
v sále Občanské záložny v Přelouči
Večerem provází a zpívá Renée Nachtigallová
Vstupenky v ceně 50,- Kč k zakoupení v předprodeji na Kulturních službách
města Přelouč na nám. TGM informace na www.kmochovahudba.cz

Po úspěšné premiéře v loňském roce, vrací se opět na „prkna“ přeloučské Záložny Kmochova hudba Kolín, aby nabídla přeloučským i přespolním svůj tentokráte již druhý Adventní koncert konaný pod záštitou
Města Přelouč. Kdo loňský koncert navštívil ví, že beznadějně vyprodaný sál Občanské záložny, na mnoho posluchačů se vstupenky vůbec nedostaly, za skvělé atmosféry v poklidné době adventní doslova
bouřil a žádal opakovaně hudební přídavky dlouho po skončení hlavního programu. V této tradici míní orchestr pokračovat i v roce 2006
a zážitek návštěvníkům umocnit jedinečnou událostí. A to křtem CD
nazvaného „Pozvání do Polabí“, které „kmochovka“ natočila letos v listopadu za finanční podpory přeloučských firem Stavební podnik Přelouč s.r.o., Brunnthaller-CS s.r.o., a Stavima spol. s r.o. Více prozrazovat
nebudu, jen to, že 2. Adventní koncert Kmochovy hudby Kolín pod taktovkou Petra Stříšky se uskuteční v sobotu 16.prosince 2006 v 18 hodin
v Občanské záložně Přelouč, večerem bude provázet a zpívat Renée
Nachtigallová. Vstupenky v ceně 50,- Kč budou pro nejrychlejší z Vás
k zakoupení v předprodeji na Kulturních službách města Přelouč na
nám. TGM.

Na koncert Vás Srdečně zve Váš spoluobčan
Ing. Moravec Martin, Kmochova hudba Kolín
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Ve čtvrtek 21. 12. 2006 zveme seniory i jejich blízké
na vánoční setkání na faře (za kostelem sv. Jakuba).
Začátek v 15.30 hod. Koledy si zazpíváme
společně s dětmi ze sboru Nela-Neva.
Přijzte se s námi vánočně naladit.

ŽIVÝ BETLÉM
S BETLÉMSKÝM SVĚTLEM
V sobotu 23. 12. 2006 v rámci akce Zpívání na
schodech připravujeme na Masarykově náměstí
s dětmi z Jakub klubu živý Betlém.
Budete zde mít možnost připálit si Betlémské světlo,
které jako každoročně přivezou skauti i do našeho města.

23. prosince v 18 hodin před Záložnou

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Program plný básniček, povídání a koled.
Nezapomeňte vzít s sebou svíčky a zvonečky.
K zahřátí si bude možnost zakoupit
teplé nápoje u stánku p. Alinče
Pořádá: Jiří Drábek av system Přelouč & spol.
(za finanční podpory Města Přelouč a řady sponzorů)

Přeloučský ROŠT

Vánoce
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

!

Vás srdečně zve na

a věřit dobré zprávě - Evangeliu. Tato dobrá zpráva zní: „Bůh
tě miluje“. Zanechme tedy hřích a obratme se k Bohu, nebot
se ho nemůžeme bát, vždyt k nám přichází v malém dítěti.

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ
PROGRAMY

Chci vám popřát radostné a požehnané vánoční svátky, at
je prožijete v duchu veršů básníka, kněze Jakuba Demla:
„Zem jednou do roka je Láskou jata,
zpět na ráj vzpomíná a místa svatá,
kde se svým tvorem besedoval Bůh.
Ten čas je dnes - jen ticho! Napni sluch:
tam venku kdosi jde - to není člověk jeden ó je to Bůh a jeho tvor: dnes vracejí se v Eden…“

úterý 5. 12. v 16 hodin
ADVENTNÍ POBOŽNOST
slouží br. biskup Š. Klásek

Neděle 24. 12. ve 22 hodin
ŠTĚDROVEČERNÍ VIGILIE

Kéž tato slova prozáří vánoční atmosféru vašich rodin a ujistí každého, že není sám, protože v Něm, který se narodil, je Bůh
s námi.
V Kristu P. Lubomír Pilka

Pondělí 25. 12. v 18 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
Vlasta Bičík varhany
Zdena Grossová zpěv

Úterý 26. 12. ve 14.30 hodin
POBOŽNOST VE 2. SVÁTEK VÁNOČNÍ
Neděle 31. 12. 2006 ve 14.30 hodin
DĚKOVNÁ POBOŽNOST
- rozloučení se starým rokem
Sobota 6. 1. 2007 v 16 hodin
KONCERT TŘÍKRÁLOVÝ
vokálně-instrumentální soubor Rebelcanto

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V Přelouči budou koledníci navštěvovat domácnosti v pátek 5. ledna 2007. Budou mít k dispozici i složenky a pokud vás
doma nezastihnout, nechají vám v schránce složenku. Můžete
pak přispět na sbírku i tímto způsobem. Bude tam předepsaný
náš variabilní symbol a peníze pak přijdou k nám. Z celé vybrané částky se vrátí k nám 65%, další část půjde na zahraniční
humanitární pomoc.
Děkuji Vám za Vaší štědrost.

POŘAD BOHOSLUŽEB
V KOSTELE SV. JAKUBA
Štědrý den 24. 12.

ranní
8.00 hod.
(4. neděle adventní)
půlnoční mše svatá 24.00 hod.

Boží hod vánoční 25. 12.

ranní
večerní mše svatá

9.30 hod.
18.00 hod.

ranní

8.00 hod.

Sv. Štěpán 26. 12.

Svátek Svaté rodiny 31. 12.
ranní
8.00 hod.
23.00 hod. Děkovná modlitba za uplynulý rok
a prosba o požehnání do nového roku 2007
Bohorodičky Panny Marie 1. 1. 2007 ranní
večerní mše svatá

9.30 hod.
18.00 hod.

Inzerce

NÁVŠTĚVY BETLÉMA:
Štědrý den 24. 12.
Boží hod vánoční 25. 12.
Sv. Štěpán 26. 12.

15.00 - 17.00 hod.
15.00 - 17.00 hod.
15.00 - 17.00 hod.

BŮH K NÁM PŘICHÁZÍ V JEŽÍŠI KRISTU
Milí Přeloučští, začíná Advent a to je dobrá možnost si uvědomit že Bůh je. A On nás volá ke spolupráci a hlubokému
vztahu. Nejsme jenom tělo, ale i duše a duše prahne po Bohu.
Ježíš, když veřejně vystoupil, volá od té chvíle lidi k obrácení

12 / 2006

25

Společenská kronika
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE:

Chyba František
Lohenice
Kašparová Marie
Pardubická
Šrajbrová Růžena
Choceňská

Cibula Jiří
Pražská
Křivčíková Michaela
Kosmonautů
Landsmann Martin
Jižní
Pražák Daniel
Riegrova
Vácová Nela
Studentská

90 let
90 let

STŘÍBRNÁ SVATBA:
Novák Petr a Jitka
Pokorný Milan a Květoslava
Vavřinec Josef a Marie

JUBILANTI:
Červa Vladislav
Jiráskova
Šimák Drahomír
Studentská
Bečičková Libuše
Tyršova
Hubáček Jiří
K. Čapka
Turynová Helena
Tůmy Přeloučského
Křemenák Václav
Československé armády
Darsová Božena
K. Čapka
Jakubčíková Vlasta
Libušina

88 let

75 let

Jižní
Dobrovského
Račanská

ZLATÁ SVATBA:
Klička Václav a Věra

Račanská

75 let
80 let
80 let

PLATINOVÁ SVATBA:
Zummer Jaroslav a Marie

Lohenice

80 let
85 let

Ve čtvrtek 7. prosince 2006 se dožívá naše maminka

Růženka KUCHAŘOVÁ

87 let

krásných 85 let.

88 let

Přejeme jí hodně pevného zdraví, děkujeme za lásku
a starostlivost. Máme ji všichni moc rádi.
Dcera a syn s rodinami.

Inzerce
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FbC Maddox atakuje špičku soutěže
Dalšími čtyřmi koly pokračovala Severovýchodní liga
přeloučských florbalistů FbC Maddox.Tři utkání měla jeden
společný jmenovatel a to, že tým musel vždy dotahovat
brankový náskok soupeře. V soubojích s Kolínem a extraligovou rezervou Mladé Boleslavi se jednalo o dvoubrankové manko, s týmem Nymburka dokonce tříbrankové!
S „céčkem“ pardubického Sokola už tato „taktika“ bohužel nevyšla a po osmizápasové šňůře bez porážky ztratilo mužstvo všechny body. V necelé půlce sezony však drží
velmi příjemnou druhou pozici a v uvedených zápasech
předvedlo silného týmového ducha a velký hlad po vítězství. Do konce roku, kdy se soutěž zlomí do druhé poloviny, zbývá odehrát 2 utkání, konkrétně 3. 12. na „domácím“ hřišti ve sportvoní hale Chlumce nad Cidlinou. Na
utkáních jsou všichni příznivci srdečně vítáni.

9.
10.
11.
12.
13.

FBK Sokol Mladá Boleslav B
U.F.O.S. Mladá Boleslav
TJ Sportovec Nymburk
Sokol Pardubice C
SCC Semily

10
8
10
10
10

3
2
2
2
1

3
1
1
0
0

4
5
7
8
9

39:38
27:46
36:56
35:49
27:62

12
7
7
6
3

29. 10. SH Chlumec n. Cidlinou
7. Fbc Maddox - FBC Pitbulls Kolín 2:2 (0:1, 0:1, 2:0)
B: 38. Pokorný, 39. Polívka
8. Fbc Maddox - TJ Sportovec Nymburk 6:5 (0:2, 4:1, 2:2)
B: 19. Lelek, 25., 30. Kurka, 26. Pokorný, 34. Ledecký, 43. Sedláček
12. 11. SH Chlumec n. Cidlinou

Předzápasový pokřik

9. Fbc Maddox - FBK Sokol Ml. Boleslav B 5:3 (0:2, 4:0, 1:1)
B: 16., 19. Vančura, 24., 26. Polívka, 45. Pokorný
10. Fbc Maddox - Sokol Pardubice C 4:7 (2:3, 1:2, 1:2)
B: 3. Sedláček, 15., 23. Lelek, 44. Bulíček
Tabulka po 10. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Orel Rtyně v Podkrkonoší
FbC Maddox Přelouč
FBC Letohrad
FbK Sršni Hořice
FBC Pitbulls Kolín
Sokol Benátky
FbK Kostelec nad Orlicí
SKP Nymburk B

8
10
10
10
8
10
8
8

6
6
5
5
5
5
4
4

2
2
2
2
2
1
3
1

0
2
3
3
1
4
1
3

42:18
44:35
56:36
43:33
28:20
42:39
38:29
31:27

20
20
17
17
17
16
15
13

Kanadské bodování (branky+přihrávky)
Polívka David
Bulíček Přemysl
Pokorný Aleš
Raška Rudolf
Vančura Václav
Sedláček Petr
Lelek Roman

12
12
12
10
10
7
6

(7+5)
(5+7)
(5+7)
(7+3)
(5+5)
(3+4)
(4+2)

Ledecký Ladislav
Bína Pavel
Kurka Pavel
Pšenička Petr
Jadrníček Tomáš
Novák Petr

5
3
3
2
1
1

(1+4)
(3+0)
(2+1)
(1+1)
(1+0)
(0+1)

Brankáři
Jarolím Daniel
Kalousek Jiří
Výborný Daniel

7 záp.
3 záp.
3 záp.

19 gólů / 2,71 záp.
8 gólů / 2,66 záp.
8 gólů / 2,66 záp.
Petr Sedláček

ZPRÁVY Z PŘELOUČSKÉHO HOKEJBALU
A-TÝM - 1. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA
neděle 1. 10.
HC JESTŘÁBI - TJ NOVÁ VČELNICE
Branky: Jurkas 2x, Stoklasa, Příhoda

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

sobota 7. 10.
HC KERT PARK PRAHA - HC JESTŘÁBI
Branka: Horák

4 : 1 (1:1, 0:0, 3:0)

B - TÝM - 2. ČESKÁ NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD

neděle 8. 10.
SK ĎÁBLOVÉ PRAHA - HC JESTŘÁBI
5 : 5 (1:3, 2:0, 2:2)
Branky: Příhoda 2x, Komůrka, Marvan, Jurkas
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Neděle 15. 10.
HBC TYGŘI ML. BOLESLAV - HC JESTŘÁBI 7 : 5 (0:1, 4:3, 3:1)
Branky: Klár 2x, Svoboda, Hora, Slanina

sobota 7. 10.
JEŽCI HEŘM. MĚSTEC - HC JESTŘÁBI B
Branky: Adámek, Schiller
sobota 14. 10.
HC JESTŘÁBI B - 1. HBC SVITAVY
Branky: Svoboda 2x, Kryštof, Kazimír

5 : 2 (3:0, 1:1, 1:1)

4 : 3 (2:0, 2:1, 0:2)
!
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DOROST - NÁRODNÍ LIGA - VÝCHOD
Sobota 14. 10.
TJ PARAMO SVÍTKOV STARS PARDUBICE - HC JESTŘÁBI
Branka: Kryštof
2 : 1 (1:1, 1:0, 0:0)
TJ PARAMO SVÍTKOV STARS PARDUBICE - HC JESTŘÁBI
Branky: Krejčík, Hackenberg
9 : 2 (6:1, 1:1, 2:0)
Sobota 21.10.
HC JESTŘÁBI - HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁLOVÉ
Branka: Holub
1 : 2 na sam. nájezdy
(0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)
HC JESTŘÁBI - HBC AUTOSKLO H.A.K. HRADEC KRÁLOVÉ
6 : 1 (2:0, 1:0, 3:1)
Branky: Kalousek 2x, Holub, Hackenberg, Valkó, Kryštof
ŽÁCI - MČR divize VÝCHOD
čtvrtek 28. 9.
HC JESTŘÁBI - SK KOMETA POLIČKA

2 : 11 a 4 : 5

sobota 30. 9.
DDM ALFA PARDUBICE B - HC JESTŘÁBI

1:0a6:2

neděle 7. 10.
HC JESTŘÁBI - TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ TŘEBOVÁ

0:3a0:8

Sobota 21. 10.
SK JIHLAVA - HC JESTŘÁBI

9 : 0 a 17 : 0

I. PŘELOUČSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA
Pořadatel ligy - HC Jestřábi Přelouč
Hraje 8 týmů, stejným způsobem jako minulé ročníky. Základní část každý s každým dvoukolově, poté nadstavba lichý se
sudým. První a druhý tým po nadstavbě postupuje přímo do

semifinále. Týmy umístěné na 3. až 6. místě postupují do čtvrtfinále. 7. a 8. tým hraje mezi s sebou o 7. místo na tři vítězné
zápasy. 8. tým se utká v baráži s prvním z II. ligy o účast v příštím ročníku.
21. ročníku se zúčastní tyto týmy: BHC Rio (obhájce trofeje),
BC Motor stars jih, Čuníci, Rockets, HT Cepy, Volkswagen, Chlupatej Bobr a BC Jamaica (udržení v 1. lize v kvalifikaci)
HRACÍ DNY:
- základní část: so 25. 11. 06, so 9. 12. 06, so 16. 12. 06,
ne 17. 12. 06, so 23. 12. 06, so 6. 1. 07, so 13. 1. 07,
so 20. 1. 07
- nadstavba: so 27. 1. 07
- čtvrtfinále: so 10. 2. 07
- semifinále: so 17. 2. 07
- finále: so 24. 2. 07, poté tradiční banket se slavnostním dekorování vítězů ve Chvaleticích
II. PŘELOUČSKÁ ZIMNÍ HOKEJBALOVÁ LIGA
Do 2. ligy se přihlásilo 14 týmů. Hraje se základní část každý
s každým jednokolově. Poté prvních 8 týmů postupuje do play-off,
na 2 vítězné zápasy (čtvrtfinále, semifinále, finále). Vítěz postoupí do kvalifikace o I. ligu v sezóně 2007-08. Týmy, které
nepostoupí do play-off sehrají mezi sebou zápasy o umístění
na 2 zápasy pohárově.
Účastníci sezóny 2006-07
Matadors (loňský vítěz, který neprošel kvalifikací o postup do
1. ligy), Devils, Apollo team, Čuňáci, Čmeláci, Desperádos,
A.S.P. Pardubičky, TPS Gambrinus, Alkehol stars, Fan klub Pardubice, Budvar Semín, Red wings Lohenice a nováčkové ligy
Imperátoři a Reds Břehy
Oproti minulému ročníku se nepřihlásil jediný tým Royal of Ja-

Inzerce
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V přeloučské Sokolovně se sešly generace basketbalistů…
V sobotu 4. listopadu patřila Sokolovna těm, kteří se rozhodli oslavit 60. výročí založení basketbalového oddílu. Organizační výbor tohoto setkání nenechal nic náhodě. Dlouhodobě připravoval všechno tak, aby se tu současní a hlavně
bývalí hráči s rodinnými příslušníky cítili dobře a nic jim zde
nechybělo.
Během dne se návštěvníkům představila přímo na palubovce všechna družstva. Hrát začali ti nejmenší a při pohledu na ně bylo všem jasné, že basketbal v Přelouči má velkou
budoucnost! Síly si pak změřili hráči současných družstev mužů A i B a před polední pauzou si zopakovali své umění všichni přítomní muži - bývalí hráči, kteří se ještě zdaleka nepokládají za veterány! Odpolední program zahájili hrou mladší
a starší žáci - naše basketbalové naděje, které následně vystřídaly ženy, doplněné o bývalé přeloučské hráčky. V posledním,
nejsledovanějším zápase potvrdili své dřívější kvality muži - veteráni.
Slavnostní schůzi zahájil předseda oddílu košíkové Vlas-

timil Rambousek, který společně se starostou Sokola Luborem
Pacákem přivítal především zakládající členy oddílu - Miroslava Breberu, Jaroslava Buluška a Jiřího Maršálka. Byly jim předány upomínkové předměty, stejně tak i jednomu z nejstarších
členů Luboši Buluškovi. Všichni přítomní také uctili minutou
ticha památku těch, kteří se bohužel tohoto setkání nedožili
(např. Vlastimil Sojka, Miroslav Štruml, Jaroslav Jindříšek, …).
Předseda oddílu zhodnotil uplynulé pětileté období hlavně po
sportovní stránce (viz říjnový Rošt) a samozřejmě upozornil
i na negativa, s kterými se potýkají všechna družstva oddílu.
Starosta Sokola informoval všechny přítomné o záměrech TJ,
v nichž nechyběla i tolik potřebná výstavba sportovní haly!!!
A pak už se rozproudila zábava, vzpomínalo se, tančilo, … Večerní setkání bylo významné především pro ty, kteří
vážili cestu ze vzdálenějších měst. Nejen pro ně byla připravena výstavka, která obsahovala především kroniky psané V. Sojkou, dobové fotografie v albumech i v obrazech, diplomy, ale
i ocenění a trofeje z posledních let. Narychlo zorganizovaná
projekce fotografií přímo z oslav byla výborným zpestřením,
o které se postaral Honza Dašek. Vrcholem večera byla soutěž ve střelbě trestných hodů a jak jinak - v obou kategoriích
mužů i žen zvítězilo mládí (Pavel Tužil ml. a Simona Hrubešová). Setkání jsme nezapomněli obohatit ani tombolou, která
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obsahovala přes 70 velmi kvalitních cen! Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří do ní přispěli, a také těm,
kteří basketbalové oslavy finančně podpořili: ČEZ, Tepelné
zdroje, SVOS, MONTIFER, BRUNNTHALLER, DD COMPUTERS,
MOVER, CYKLOS, Spojovací materiál - Petr Mergl, Služby města
Pardubic, Husgvarna, INGE Brno, Asig, Hol flor, Bohemiatech,
Cukrárna Duo, MPH Medical Device, DIPA - autovrakoviště, Vlasta - prodejna prádla, KOVOK Praha, Avantgard Pardubice, Hotel Sport, Kusý - zemědělské stroje, MSYM Urbanice, MYLAND,
ZIKURAT, Garant - Václav Sůra,TVK Pardubice, Elektrická zařízení - Jaroslav Kolman, Hotel U Nádraží - VM, Tepostop, Maddox - music club, Rio - billiard club, REXEL, AB elektro, AB sport,
Zeman - uzeniny, Rozkošný - uzeniny, Restaurace U Jiřího, JENTA,
SOUT, Poliklinika a lékárna Přel., Kosmetika - Kadavá, BETA
dlažba, ELMET, MikroPlastik, Autoškola Válek, Holičství, Město
Přelouč. A v neposlední řadě patří poděkování Janu Haasovi,
který se postaral o plné žaludky přítomných, a také manželům
Pacákovým za vzornou obsluhu u baru!

60. výročí basketbalu v Přelouči
jsme od začátku sezony oslavili i těmito výsledky:
ŽENY:
Sokol Přelouč - TJ Jiskra Havlíčkův Brod 76 : 48 (40:22)
Nevolová 14, Hlavatá 11, D.Rambousková 10, Nováková 10,
Roubová 8, Hrubešová 7, Richterová 4, Hiršová 4, Němečková 2, Čáslavková 2, Vytlačilová 2
Sokol Přelouč - Sokol Hradec Králové 62 : 72 (29:45)
Nevolová 19, Roubová 10, Hlavatá 9, Nováková 6, Čáslavková 6, Hrubešová 5, D.Rambousková 5, L.Rambousková 2
Sokol Přelouč - SK Týniště n. Orlicí 85 : 56 (44:23)
Hrubešová 22, Nováková 21, Hlavatá 15, Roubová 10, Němečková 9, D.Rambousková 3, Richterová 3, Jánská 2
Sokol Přelouč - Jablonec n. Nisou 63 : 72 (42:29)
Nováková 21, Hlavatá 15, Richterová 10, Nevolová 9, D.Rambousková 4, Čáslavková 4
Sokol Přelouč - BSK TJ Jičín 91 : 66 (53:31)
Hrubešová 26, Nováková 21, Hlavatá 18, Nevolová 8, Jánská 7,
D.Rambousková 4, Richterová 4, L.Rambousková 3
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MUŽI A:
Sokol Přelouč - TJ Sokol DAREN Chrudim 75 : 72 (31:36)
Konvalina 22, Miřejovský 17, Sojka 15, J.Válek 8, Priessnitz 5,
Novák 4, Přemyslovský 1, Ždánský 1
Sokol Přelouč - TJ Jiskra Havlíčkův Brod 105 : 63 (57:27)
Konvalina 24, Miřejovský 20, Sojka 17, Hrůša 15, J.Válek 12,
Ždánský 6, Roub 4, P.Tužil 3, Přemyslovský 2, Král 2
Sokol Přelouč - BVK Holice 86 : 59 (49:35)
Sojka 25, Miřejovský 20, Konvalina 19, Hrůša 7, Novák 7, Roub 7,
Hostan 2
Sokol Přelouč - TJ Vysoké Mýto 92 : 68 (44:33)
Miřejovský 20, Konvalina 16, Ždánský 14, Priessnitz 13, Sojka 8,
J.Válek 7, Přemyslovský 6, Novák 7, Hrůša 2
Sokol Přelouč - TJ Náchod 56 : 75 (24:37)
Sojka 19, Priessnitz 15, Ždánský 12, J.Válek 8, Roub 2
Sokol Přelouč - Rychnov n. Kněžnou 95 : 100 (51:39)
Sojka 32, Konvalina 20, Miřejovský 19, Novák 6, J.Válek 6, Priessnitz 5, Hrůša 4, Král 3, Přemyslovský 1
Sokol Přelouč - TJ Jiskra Hořice 100 : 104 (49:51)
Sojka 25, Konvalina 22, Půlpán 15, J.Válek 11, Ždánský 9, Hrůša 8, Novák 7, Přemyslovský 3
MUŽI B:
Sokol Přelouč - TJ Skuteč 74 : 99 (32:48)
V.Tužil 19, Kubát 13, Zeman 10, P.Tužil 10, Duda 8, Kautský 5,
Horák 4, Haas 3, Pála 2
Sokol Přelouč - BK Ústí n. Orlicí 71 : 91 (32:45)
Kubát 19, V.Tužil 18, Karásek 11, Horák 9, Haas 5, Kautský 5,
Novotný 2, Pála 2
Sokol Přelouč - BK Gymnázium Vamberk 54 : 79 (29:45)
V.Tužil 14, Kubát 13, Horák 12, Haas 5, Kautský 4, V.Válek 4,
Pála 2
Sokol Přelouč - TJ Svitavy 98 : 88 (44:42)
Král 24, Kubát 21, V.Tužil 13, Horák 12, Duda 11, Karásek 6,
Kautský 5, Pála 4, Haas 2
Sokol Přelouč - SKB Česká Třebová 70 : 64 (40:29)
Kubát 18, Horák 10, Karásek 10, V.Tužil 9, Pála 8, Zeman 6, Duda 5, Novotný 2, Kautský 2
Sokol Přelouč - Sokol Pardubice 84 : 77 (35:46)
Král 25, Kubát 21, Kautský 7, Zeman 6, Horák 4, Novotný 5, Karásek 3, V.Válek 2, Pála 3, Haas 1

Sokol Přelouč - TJ Turnov 223 : 30 (105:13)
Šandera 68, L.Pacák 56, Bulušek 24, Dašek 23, Suchánek 18,
Kmošek 12, Heřman 12, Šebestián 4, Pospíšil 2, Hývl 2, Dvořák 2
Sokol Přelouč - TJ Trutnov 137 : 48 (69:26)
Kmošek 24, Suchánek 20, Dašek 18, L.Pacák 17, Šandera 16,
Dvořák 12, Pospíšil 12, Šebestián 11, Bulušek 6
Sokol Přelouč - Sokol Jilemnice 118 : 71 (64:33)
Šandera 38, Kmošek 24, L.Pacák 23, Bulušek 13, Pospíšil 10,
Suchánek 8, Machek 2
Sokol Přelouč - Sokol Jilemnice 89 : 55 (40:27)
L.Pacák 35, Bulušek 17, Šandera 16, Kmošek 9, Pospíšil 6, Suchánek 4, Machek 2
MLADŠÍ ŽÁCI:
Sokol Přelouč - BK LOKO Trutnov 48 : 35 (20:19)
Hývl 12, Šimon 11, Maček 8, Frič 7, Pitřík 6, Blažek 3, Jelínek 1
Sokol Přelouč - BK LOKO Trutnov 48 : 58 (24:27)
Šimon 19, Hývl 10, Jelínek 9, Maček 6, Blažek 2, Frič 2
Sokol Přelouč - BK Pardubice 40 : 77 (17:42)
Heřman 13, Šimon 11, Jelínek 5, Blažek 3, Hývl 2, Pospíšil 2,
Frič 2, Pitřík 2
Sokol Přelouč - BK Pardubice 62 : 80 (28:37)
Šimon 17, Heřman 12, Jelínek 12, Hývl 9, Pospíšil 6, Maček 6
NEJMLADŠÍ MINIŽÁCI:
Sokol Přelouč - BK Pardubice 4 : 81 (4:35)
Minář 2, Dašek 2
Sokol Přelouč - SŠB Pardubice 54 : 30 (32:12)
Roub 14, Hledík 12, Dašek 9, Hudec 6, Tomášek 4, Minář 2,
Holubová 2, Kořínek 2, Válek 2, Jirák 1
Sokol Přelouč - BK Choceň 50 : 48 (18:24)
Dašek 13, Tomášek 13, Hudec 6,Hledík 4, Jirák 4, Vosáhlo 4,
Válek 2, Pitřík 2 Roub 2
Sokol Přelouč - BK Studánka Pardubice A 66 : 34 (32:9)
Hudec 18, Hledík 12, Pacáková 8, Vosáhlo 8, Tomášek 6, Pitřík 6, Kosina 4, Válek 2, Minář 2
Sokol Přelouč - BK Studánka Pardubice B 104 : 0 (47:0)
Vosáhlo 26, Tomášek 24, Hledík 12, Kosina 10, Minář 7, Pacáková 4, Válek 4, Vokál 4, Hudec 4, Pitřík 3, Holubová 2, Kořínek 2, Luňák 2

Sokol Přelouč - BK Pardubice 36 : 79 (14:42)
Horák 15, V.Tužil 8, Král 3, Karásek 4, Kubát 2, Duda 2, Kautský 2

(uvedené výsledky ze zápasů do 3.11.)

STARŠÍ ŽÁCI:

Stále bez prohry a s rekordem

Sokol Přelouč - Spartak Rychnov n.Kněžnou 69 : 55 (31:26)
L.Pacák 26, Šandera 14, Kmošek 12, Dašek 10, Pospíšil 2, Bulušek 2, Machek 2, Dvořák 1
Sokol Přelouč - Spartak Rychnov n. Kněžnou 92 : 57 (53:28)
Šandera 19, Dašek 17, L.Pacák 17, Bulušek 15, Dvořák 12, Kmošek 9, Pospíšil 2, Hývl 1
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D.Rambousková

Vzhledem k reorganizaci kategorií přišli naši starší žáci zcela
jistě o účast v celostátní soutěži. Na úrovni oblastní soutěže
je tak čekají soupeři velmi rozdílné kvality. Ve druhém kole
oblastního přeboru k nám zavítali chlapci z Turnova a v prvním utkání překonali naši chlapci rekordní zápis mužů ze sezony 2004/05.
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Sokol Přelouč - TJ Turnov 223 : 30 (105:13)
Body: Šandera 68 (3/3, 1x3), L.Pacák 56 (7/5, 1x3), Bulušek 24
(1/0), Dašek 23 (1x3), Suchánek 18, Kmošek 12 (3/0), Heřman 12, Dlask 4, Pospíšil 2, Hývl 2, Dvořák 2, Machek

Sokol Přelouč - BK Pardubice 65 : 53 (32:24)
Body: L. Pacák 23 (10/7), Šandera 18 (7/4), Bulušek 12 (1/1, 1x3),
Dašek 8 (2/2, 2x3), Šimon 2, Suchánek 2, Pospíšil, Dlask, Machek, Kmošek, Šindelář, Heřman

Sokol Přelouč - TJ Turnov 137 : 48 (69:26)
Body: Kmošek 24 (9/6), Suchánek 20, Dašek 18 (2x3), L. Pacák 17 (1/1), Šandera 16 (2/0), Dvořák 13 (2/1), Pospíšil 12
(6/4), Dlask 11 (1/0, 1x3), Bulušek 6 (2/1, 1x3), Hývl

I v téměř gymnaziálním derby jsme pokračovali ve vítězném tažení oblastní soutěží. Za zmínku stojí střelecké schopnosti našich hráčů, které pomohly překonat zónovou obranu soupeře.

Tradiční soupeř z Pardubic nám nenechal ani centimetr palubovky zadarmo. Fyzicky náročné, chvílemi až velmi tvrdé utkání na hranici únosnosti jsme dovedli do vítězného konce.

BK Gymnázium Žamberk - Sokol Přelouč 42 : 56 (10:33)
Body: Kmošek 14 (2/0), Bulušek 13 (3x3), Dašek 6 (2/1, 1x3),
Heřman 6, Šindelář 5 (4/1), Suchánek 5 (2/1), Hývl 5 (2/1),
Machek, Dlask

Sokol Přelouč - BK Pardubice 65 : 58 (41:20)
Body: L.Pacák 18 (8/5, 1x3), Bulušek 16 (3/2, 2x3), Kmošek 12,
Šandera 11 (2/1), Dašek 6 (4/2), Šimon 2 (2/2), Dlask, Suchánek

BK Gymnázium Žamberk - Sokol Přelouč 45 : 78 (28:42)
Body: Dašek 23 (1/1, 2x3), Kmošek 14 (2/2), Bulušek 12 (2x3),
Suchánek 12 (2/2), Šindelář 7 (1x3), Dlask 6 (2/1, 1x3),
Hývl 2, Heřman 2, Machek

OREL PŘELOUČ - oddíl florbalu

Zatímco mladší žáci do bojů v uplynulém období nezasáhli a pilně se na
trénincích připravovali na poslední turnaj letošního roku, který se konal po
uzávěrce přeloučského Roštu 26. 11.
ve Slatiňanech, družstva starších žáků
a zvláště pak mužů měla napilno:
Orel Přelouč - starší žáci
- turnaj v Rokytnici v Orlických horách
11. listopadu (viz foto výše):
FBO Baník Vamberk - Orel Přelouč
2:5
Do zápasu jsme vstupovali s tím, že
vybojujeme 3 body, protože soupeř z do-
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savadních 4 zápasů získal pouze 1 bod.
Hned v 1. minutě zápasu kapitán týmu
Tomáš Blažej po samostatné akci nachytal ještě nerozehřátého gólmana hostí
a střelou po zemi nás dostal do vedení
- 0:1. Následovala naše neustálá převaha, které chyběly pouze góly. O přestávce jsme si řekli, že budeme stále trpělivě
dál hrát svoji hru, a pokud nepolevíme,
góly určitě přijdou a zápas definitivně
rozhodneme pro sebe. A bylo tomu skutečně tak: 0:58 se po akci z levé strany
prosazuje David Verunáč - 0:2, 3:25 po
vyražené střele Michala Pleskota doráží
děrovaný míček do brány Martin Šetina
- 0:3, 5:38 se konečně po pěkné kombi-

nační akci s Honzou Pozlerem prosazuje i Marek Dlask - 0:4 a v 8:57 uzavírá gólový účet opět Tomáš Blažej po nahrávce
Martina Šetiny - 0:5. Soupeř pak v poslední třetině už stačil pouze upravit skóre do
přijatelné podoby.
FTS Florbal Náchod - Orel Přelouč
2:1
K druhému zápasu jsme nastupovali jako outsider, náš soupeř měl dosud
na svém kontě 5 výher a jedinou prohru
se suverénem celé soutěže SK Osečná.
Soupeře jsme však dokázali zaskočit
jednoduchou taktikou. Vycházeli jsme
z důsledného napadání, kdy zvláště všich-
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Sport
FbC Malé Svatoňovice - Orel Přelouč
2:6
V zápase se rozhodovalo zda se dotáhneme do širší špice tabulky či zůstaneme v jejím šedém středu. Přestože jsme
měli převahu, prohrávali jsme po 1. třetině 0:2 a šlo o to, zda se složíme, tak jak
se nám to už letos jednou stalo, nebo
vývoj zápasu otočíme. Paradoxně nám
pomohlo vyloučení Milana Koubka na
5 minut! Oslabení jsme ubránili, Milan si
odpočinul, a když Tomáš Hromádko po
jeho návratu z trestné lavice snížil na
1:2, hrál jak vyměněný a 4 góly konečně
vyjádřil naši až místy drtivou převahu.
Jistě mu k tomu pomohlo povzbuzování
celé jeho rodiny z tribuny a nám všem
i fandění našeho „kotle“ (dokonce i s bubnem!), který vytvořili hráči družstva starších žáků. Góly a asistence: 22., 36., 43.
a 45. Koubek (na první Lapka, na druhou
Fassel), 23. Hromádko Tomáš, 42. Lapka.
ni obránci - Michal Pleskot, Ríša Pulicar,
Honza Mencl a Ondra Janata - nechávali soupeřovým hráčům minimum času
k vytvoření si střelecké pozice. Jakmile
jsme získali míč, dařilo se nám kombinací či vyhraným soubojem jeden na
jednoho přecházet do rychlých protiútoků. A když pak po jedné takové akci
Marek Dlask po spolupráci se svým dvorním nahrávačem Honzou Pozlerem dal
v 11. minutě první třetiny na 0:1, soupeř
velmi znejistěl. Na začátku 2. třetiny jsme
navíc měli po faulu na unikajícího Tomáše Blažeje dokonce výhodu trestého střílení. Bohužel jsme gól ale nedali a štěstí
se k nám asi právě v této chvíli začalo
obracet zády. Od té doby nás soupeř začal kombinačně přehrávat a vytvářel si
šance jednu za druhou. Tehdy se ale do
role hrdiny zápasu obsadil náš gólman
Lá•a Kopáč, který předváděl doslova jeden fantastický zákrok za druhým. Přesto soupeř doslova v poslední vteřině 2. třetiny propasíroval míček do naší brány
a vyrovnal. Výborný florbal a skvělé výkony obou družstev s množstvím šancí na
obou stranách pokračovaly i ve třetí třetině. Když už se zdálo, že i vlivem vyrovnání hry ze strany Orla Přelouč zápas
spěje k zasloužené remíze, došlo ke spornému vyloučení našeho hráče. A tehdy
jsme si museli vypít svůj kalich zklamání až do dna, protože 1:42 minuty před
koncem po teči zapadl děrovaný míček
k levé tyči naší brány. Přesto aplaus diváků po ukončení zápasu pro náš tým

nám alespoň dal pocítit, že jsme předvedli fantastický výkon a favorita téměř dostali na lopatky. Jen škoda tohoho ztraceného bodíku za remízu...
Sestava družstva (viz foto):
brankář: Láza Kopáč
1. pětka: Ríša Pulicar, Michal Pleskot David Verunáč, Tomáš Blažej, Martin Šetina
2. pětka: Ondra Janata, Honza Mencl Tomáš Minařík, Marek Dlask, Honza Pozler.
Trenéři: Miroslav Kumstýř, Štěpán Chábera.

Orel Přelouč - muži
- turnaj v Chlumci nad Cidlinou
4. listopadu:

Sestava družstva:
brankář: Luboš Bednář
obránci: Honza Fassel, Bohouš Lapka, Mirek Kumstýř
1. útok: Milan Koubek, Tomáš Hromádko, Honza Bureš
2. útok: Jarda Hromádko, Štěpán „Beta“
Chábera, Láza Jezdinský.
Další zápasy v listopadu se hráli po
uzávěrce tohoto vydání. Rádi bychom na
závěr 1. poloviny sezóny 2006/7 touto
cestou poděkovali sponzorům družstev
žáků: hlavní sonzor Skupina ČEZ, dále
pak Josef Hejný - výškové práce, Stavební podnik Přelouč s.r.o a MPH medical
plastik Přelouč, bez jejichž pomoci bychom nemohli s mládeží vůbec pracovat! Za celou jednotu Orla Přelouč
pak srdečně přeji všem občanům Přelouče pokojné Vánoce a šmastný nový
rok 2007!
Miroslav Kumstýř

APS Hradec Králové - Orel Přelouč
0:8
Zápas jsme rozhodli drtivým nástupem v 1. třetině, kdy jsme soupeři nasázeli 6 gólů a pak už nebylo co řešit.
Hatrickem se zaskvěl již poněkolikáté
v sezóně náš nejproduktivnější hráč Tomáš „Ton“ Hromádko. Góly a asistence:
5., 10. a 31. Hromádko Tomáš (na první
Bureš, na druhou Kumstýř), 2. a 34. Lapka (na první Jezdinský), 7. a 10. Chábera
(na druhou Hormádko Jaromír), 5. Fassel.
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