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Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

Rada města Přelouče
65. schůze rady města se konala
4. května 2005
Radní se zabývali podrobným řešením vnitřních prostor současného Kulturního zařízení města na Masarykově
náměstí, které bude zrekonstruováno pro
potřeby městské policie. Rozhodli, že pravá část přízemí a celé patro bude sloužit městské policii, v levé části přízemí
plánují vybudování dvou kanceláří. Současné prostory městské policie v ulici
Za Fontánou bude užívat oddíl Junáka
Přelouč jako náhradu za prostory na náměstí.
Radní také odsouhlasili příspěvek ze
vzdělávacího fondu pro Military´s cars
AzJ na uspořádání přehlídky vojenských
historických vozidel. Veřejnost ji má možnost zhlédnout v sobotu 11. června v době 9-11 hod. na Masarykově náměstí.
Na základě usnesení rady byla vyhlášena veřejná zakázka na opravu chodníků v Pražské ulici a prodloužení inženýrských sítí v průmyslové zóně. Komise
doporučila a radní schválili uchazeče nej-

vhodnější nabídky na opravy chodníků
firmu COLAS, a.s., za cenu 942 794,- vč.
DPH. Nabídka firmy KVIS Chrudim s.r.o.
za cenu 1 226 858,- Kč vč. DPH byla posouzena jako nejvhodnější na realizaci
prodloužení stávajících inženýrských sítí
v průmyslové zóně.
66. schůze rady města se konala
16. května 2005
Radní projednali a schválili
- Provozní řád koupaliště ve volné přírodě - písník Lohenice-Mělice na sezónu
od 4. června do 4. září 2005
- podmínky pro vypracování projektové
dokumentace stavby tělocvičny pro ZŠ
Smetanova v Přelouči umístěné ve školním areálu v Kladenské ulici
- zadávací podmínky výzvy k vypracování a podání návrhu cenové nabídky
„Rekonstrukce místních komunikací na
Vratislavském nám.“ a „rekonstrukci
místní komunikace v Labské ul.“ včetně seznamu firem, kterým bude výzva
zaslána

Stalo se
" 5. 5. jednal místostarosta ve věci FF 2005 na Herecké asociaci v Praze
" 6. 5. se zúčastnil místostarosta a tajemník MěÚ výběrové komise pro technika BOZP města
" 7. 5. zastupoval místostarosta město na pietním aktu k 60. výročí ukončení II. sv. války
" 9. 5. jednání s Českou podnikatelskou pojišnovnou
" 10. 5. místostarosta s tajemníkem MěÚ přivítali dětské ragbyové družstvo z Roche la Moliere a z našeho města v Občanské záložně
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- trvalé umístěním znaku města Přelouče na hasičském vozidle města
CAS 25 RTH zásahové jednotky SDH
města Přelouče
- uzavření smlouvy o spolupráci mezi
městem Přelouč a p. L.Slabým při pořádání turnaje v plážovém volejbalu
(od 1. do 3. července) a vodním fotbalu (29. do 31. července), které se konají
na hrázi písníku. V souvislosti s těmito
akcemi udělili výjimku na konání veřejné hudební produkce v době od 2. 7.
od 22 hod. do 3. 7. do 04 hod. a 30. 7.
v čase od 22 hod. do 31. 7. do 04 hod.
Radní se také zabývali využitím objektu v Hradecké ulici býv. Černý kůň.
Vzhledem k tomu, že objekt nelze využít
pro potřeby města a k vysokým nákladům na rekonstrukci, doporučili zastupitelům odprodat budovu s pozemkem
o výměře 1 820 m2 za cenu minimálně
5 000 000,- Kč.
Dále radní vyhlásili záměr na výpůjčku pozemku o výměře cca 300 m2 (pozemek po bývalé uhelné kotelně K13)
na dobu 10 let za účelem výstavby územního střediska Zdravotnické záchranné
služby Pardubického kraje - výjezdové
středisko Přelouč.

obce. Součástí semináře bylo i absolvování akreditovaného
kursu „Komunikační a prezentační techniky, tvorba profesionálního image.“ Ke zpestření společenské části semináře přispěl Bolek Polívka a Jiří Pecha
" 18. - 20. 5. se tajemník MěÚ zúčastnil vzdělávání vedoucích
úřadů územních samosprávných celků v Institutu pro místní správu v Benešově
" 19. 5. se setkal místostarosta města s královehradeckým arcibiskupem Mons. Karlem Otčenáškem při příležitosti konání besedy v kostele sv. Jakuba
" 20. 5. se místostarosta zúčastnil slavnostního vyřazení studentů Gymnázia Přelouč

" 16. 5. zasedal tajemník MěÚ v komisi pro otevírání obálek
a vyhodnocení nabídek k pronájmům

" 21. 5. se konala soutěž dětských hasičských družstev pořádaných SDH ČHJ Přelouč na fotbalovém hřišti za účasti
starostky města, která vítěznému družstvu předala pohár
města Přelouče

" 17. 5. se na městském úřadě konala pracovní schůzka starostky se zástupci organizačního výboru Žákovského turnaje v kopané, jednalo se o zajištění pomoci ze strany města při organizaci turnaje

" 24. 5. se konal konzultační den pořádaný Ministerstvem
vnitra ČR ve spolupráci s KrÚ PK na téma „Právní předpisy obcí na úseku veřejného pořádku“. Této konzultace se
za město zúčastnil místostarosta města

" 17. 5. se místostarosta zúčastnil odborného setkání obcí
a měst Pardubického kraje

" 24. 5. se zúčastnil tajemník setkání účastníků projektu
benchmarking (metoda vzájemného porovnání) v oblasti
rozšířené působnosti obcí 3. typu ve Vrchlabí

" 18. - 20. 5. se starostka zúčastnila semináře s názvem Žena
ve veřejné správě a politice, který se konal na farmě Bolka
Polívky v Olšanech. Odborné části se zúčastnil ředitel a zástupce Úřadu vlády ČR, pracovníci MF ČR a MVČR, kteří
podali informace o připravovaných změnách zákonů pro
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" 26. 5. zasedal tajemník závěrečné odborné poroty pro udělování cen dabingu v Praze
" 26. - 27. 5. starostka zastupovala město na IX. sněmu Svazu měst a obcí ČR ve Žsáru nad Sázavou, na programu
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byla diskuze a schvalování zprávy o činnosti Svazu, jeho
finanční zajištění, schválení priorit činnosti Svazu a připomínky Svazu k některým zákonům pro obce
" 31. 5. se starostka na základě pozvání vedení společnosti
TPCA zúčastnila slavnostního otevření automobilky v Kolíně-Ovčárech
- Město Přelouč požádalo firmu „Pavel Haupt“ o zpracování cenové nabídky na odborné ošetření památného stromu

Sezóna začíná
Uprostřed borových lesů písníky s průzračnou vodou. To je
místo, které je především v letních měsících vyhledávané širokou veřejností. Lohenickomělické písníky s vybaveností rekreační oblasti nabízí možnost koupání, vodního lyžování, tenisu a volejbalu.
Město Přelouč zajišnuje v sezóně od 4. června do 4. září
na svých pozemcích sociální zázemí pro návštěvníky. Jedná se
o pravidelný úklid pláže, umístění kontejnerů na odpadky, kabiny WC a denní měření teploty a pH vody včetně její kvality.
Část pozemků města je využita ke stánkovému prodeji (6 prodejců na hrázi mezi písníky a 1 na dětské pláži). Poplatky za
parkování jsou stejné jako v letech minulých: 10,- Kč/den pro
motocykly, 20,- Kč/den pro osobní automobily a 100,- Kč/den
pro obytné automobily a automobily s přívěsy. Výše poplatku
je stálá po celou sezónu. Soukromí vlastníci dalších pozemků
u písníků si za jejich stav a využití odpovídají sami.

- dubu letního v areálu kynologického cvičiště. V kmeni
je trhlina, která narušuje stabilitu, proto je nutné provést
v koruně vazby, aby nedošlo k rozlomení a nevratnému
poškození stromu.
- v ulici Palackého bylo sedm uschlých stromků pyramidálních dubů podél potoka nahrazeno novými tak, aby byla
zachována pravidelnost tohoto stromořadí vysazeného
městem jako náhrada za bývalou topolovou alej.

O plavebním kanálu
není stále rozhodnuto
Krajský úřad Pardubického kraje na základě podaného odvolání sdružení Svobody zvířat přezkoumal rozhodnutí na umístění stavby „Nový plavební stupeň Přelouč“.
Krajský úřad rozhodl, že nemůže vydané územní rozhodnutí stavebního úřadu Přelouč potvrdit, svým opatřením rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání.
Stavební úřad věc znovu projedná ve smyslu rozhodnutí krajského úřadu - to znamená, že se bude řídit právním názorem
vydaným odvolacím orgánem.

Záchranná služba
bude mít svoji budovu
V těchto místech
bude stát budova
záchranné služby
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Výjezdové středisko záchranné
služby Přelouč dosud sídlí společně
s lékařskou službou první pomoci
v nevyhovujících
podmínkách a na
základě nevýhodné nájemní smlouvy v prostorách přeloučské
polikliniky. Radní Pardubického kraje proto vyčlenili finanční
prostředky na projekt nové budovy v místech bývalé uhelné
kotelny (K13) u silnice směrem na Benešovice. Pokud nebude možné získat z rozpočtu kraje celých šest milionů, rozdělí se akce do dvou let vždy po třech milionech korun. Začít
stavět by se mělo ještě do konce roku.
Původní záměr byl postavit objekt jako středisko pro integrovaný záchranný systém, tedy zdravotnická záchranná služba, lékařská pohotovost a profesionální i dobrovolní hasiči.
Hasičský záchranný sbor ale na realizaci stavby nemá finanční prostředky, a proto se Pardubický kraj rozhodl vybudovat
samostatný objekt výlučně pro potřeby výjezdového střediska
ZZS Přelouč. Projekt bude zpracován tak, aby do budoucna
mohl být dostavěn až do původně plánového záměru.

Přeloučský ROŠT

Zprávy z radnice

Krajští úředníci změnili
trasu objížMky
S výstavbou kruhové křižovatky dochází od 1. června do
15. září k objížsce, ve které jsou oproti původní dohodě podstatné změny.

!

Pokladní hodiny
Po, St
Út, Čt
Pá

8.00 - 12.00
9.00 - 11.00
9.00 - 11.00

13.00 - 16.30 hodin
12.00 - 13.30 hodin
12.00 - 13.00 hodin

Zaplatit nejpozději do konce června můžete v hotovosti, převodem na účet 190001425561/0100 nebo poštovní poukázkou,
kterou si vyzvednete v pokladně MěÚ, dveře č. 8.

Regenerace panelového sídliště
„Třídy Obránců míru“
Objížska je vedena následovně.
# Směr od Pardubic na Prahu - veškerá doprava bude vedena po stávající silnici I/2
# Směr od Prahy na Pardubice - osobní doprava + nákladní doprava do 3,5 t + autobusy pojedou ulicí Havlíčkova Žižkova - Kladenská - Pardubická
# nákladní doprava + tranzitní doprava bude projíždět ulicí
Havlíčkova - Jankovice - Litošice - Sovolusky - Turkovice Nový Dvůr - Bukovina - Stojice - Heřmanův Městec - Svinčany - Choltice - Veselí - Valy - Pardubice. Objízdná trasa bude jednosměrná.

Nechcete zaplatit?
Na to můžete draze doplatit
Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu činí
492 Kč/osoba
Sazbu poplatku tvoří:
a) částka 242 Kč na kalendářní rok (v této částce jsou zahrnuty náklady na separování plastů a papíru, svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu) a
b) částka 250 Kč na kalendářní rok. Tato částka je stanovena
podle skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu (v této částce nejsou náklady na separovaný sběr skla, plastů a papíru ani svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu)

Regenerace panelového sídliště znamená postupnou regeneraci stávajících panelových sídlišn ve víceúčelové celky zahrnující např. výstavbu dopravní infrastruktury včetně sanace
pěších komunikací a veřejných prostranství, vybudování nových
spojek místních automobilových komunikací, parkovacích stání včetně předepsaného počtu stání pro vozidla zdravotně postižených osob, sanace a doplnění veřejného osvětlení. Regenerace zahrnuje také úpravu veřejných prostranství včetně
sanace a doplnění ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou
vzrostlých stromů a zatravněním ploch, sanaci stávajících a zřizování nových dětských hřišn s pískovišti, průlezkami a parkovými odpočinkovými plochami a lavičkami.
Na tuto akci bude Město Přelouč žádat Ministerstvo pro
místní rozvoj České republiky o státní účelovou dotaci, která může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových nákladů. Dotace není určena na opravy bytových panelových domů.
Samotná regenerace by se uskutečnila na podzim roku 2006.
Regenerace sídliště „Třídy Obránců míru“ je konkrétně sídliště na nám. 17. listopadu a sídliště v ulici Obránců míru.
Při zpracování projektu je nutná účast obyvatel. Z tohoto
důvodu chceme požádat obyvatele zmíněné části o vyplnění dotazníku, který osobně doručí v průběhu června stážisté z Městského úřadu Přelouč. Dotazník s vámi během několika minut také vyplní. Po posouzení výsledků dotazníku,
připomínek a námětů občanů vás budeme informovat prostřednictvím městského rozhlasu a internetových stránek www.mestoprelouc.cz) o termínu konání schůzky s projektantem, kde se
všechny zúčastněné strany pokusí optimalizovat své připomínky a náměty. Za vaši spolupráci předem děkujeme.

Nebudou-li poplatky řádně uhrazeny, může správce výši poplatku zvýšit až na trojnásobek, tzn. 1 476 Kč/osoba.
Poplatek ze psa činí ročně:
a) za prvního psa v rodinném domku v obvodu města 120,- Kč
v ostatních domech v obvodu města 1 000,- Kč
v místních částech města
60,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa
v rodinném domku v obvodu města
180,- Kč
v ostatních domech v obvodu města 1 500,- Kč
v místních částech města
90,- Kč
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Všech 76 bytových jednotek v nové výstavbě v Pardubické
ulici je již obsazeno. Pokud nenastane něco nečekaného,
co by stavbu na čas zastavilo, budoucí nájemníci by se
mohli nastěhovat už koncem letošního roku.
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Ohlédnutí

O postup do celorepublikové kola v soutěži dětských hasičských
družstev přijelo do Přelouče bojovat 200 malých hasičů.
Pietní akt u pomníku padlých připomněl šedesáté výročí ukončení II. světové války.

Vítězné družstvo získalo pohár starostky města.
Zavzpomínat přišli především pamětníci.

Čarodějnický slet vylákal do ulic stovky lidí.

Královéhradecký arcibiskup Mons. Karel Otčenášek navštívil naše město. Za velkého zájmu veřejnosti proběhla v kostele sv. Jakuba beseda a následně pak arcibiskup celebroval mši svatou.
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Při večerním reji přilétají stále mladší čarodějnice.

Přeloučský ROŠT

Ohlédnutí

Pod bystrým okem profesorů absolvovali v druhé polovině května studenti gymnázia maturitní zkoušku.

!

Trochu štěstí při losování otázky si přál každý student.

Slavnostní vyřazení: desítky šnastlivců už drží v ruce vytoužené potvrzení o zkoušce dospělosti.

Inzerce
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Trh práce
na Přeloučsku
Nezaměstnanost na Přeloučsku v měsíci dubnu opět poklesla. Úřad práce v Přelouči evidoval k 30. 4. 2005 celkem
1 218 uchazečů o zaměstnání a celková míra nezaměstnanosti činila v této oblasti 8,7 % (dle původní metodiky).
K obcím s nejvyšší mírou nezaměstnanosti patří např. Sovolusky (25,37 %), Pravy (21,62 %), Vápno (21,05 %), Litošice
(20,83 %), Urbanice (19,23 %), Tetov (18,33 %) atd. Nejnižší míru nezaměstnanosti vykázaly například obce Holotín (0 %), Žáravice (3,49 %) a Chrtníky (4,0 %).
Úřad práce v Pardubicích evidoval k 30. 4. 2005 celkem
632 volných pracovních míst; v porovnání s březnem 2005 došlo ke zvýšení o 2,6 %. Na jedno volné pracovní místo připadá
v okrese Pardubice v průměru 9,3 uchazeče. Nejvíce hlášených
volných míst bylo z odvětví strojírenství, dále z odvětví obchodu a služeb. Celkem 71,4 % volných míst bylo určeno pro dělnické profese a 28,6 % pro pozice technické a ostatní.

Informace o počtu nezaměstnaných
v ČR k 30. 4. 2005
$ K 30. 4. 2005 evidovaly úřady práce celkem 512 557 osob, což
je o 27 899 osob méně než ke konci předchozího měsíce.
$ Meziměsíční pokles nezaměstnaných zaznamenalo všech
77 úřadů práce; největší pokles byl v okresech Pelhřimov,
Jindřichův Hradec a Písek.
$ Podporu v nezaměstnanosti v dubnu 2005 poskytovaly úřady práce 139 480 uchazečům o zaměstnání, tj. 27,2 % všech
osob vedených v evidenci.
$ Míra registrované nezaměstnanosti vypočtená podle nové
metodiky z dosažitelných uchazečů o zaměstnání k 30. 4.
2005 činila 8,9 % (dle původní metodiky - 9,8 %). Nejnižší
míra nezaměstnanosti byla v okresech Praha - západ (2,5 %),
Praha - východ (3,1 %) a Praha (3,4 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než celorepublikový průměr vykázalo 32 okresů;
nejvyšší byla v okresech Most (21,9 %), Karviná (19,1 %),
Jeseník (17,5 %) a Chomutov (16,3 %).

$ Úřady práce evidovaly k 30. 4. 2005 celkem 54 078 volných
pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadá
v současné době v průměru 9,5 uchazeče, z toho nejvíce
v okresech Litoměřice (125,3), Karviná (69,7) a Bruntál (47,6).
Ing. Eva Šopíková
ÚP Pardubice - detaš. prac. Přelouč

ÚŘAD PRÁCE V PARDUBICÍCH
DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ PŘELOUČ
K. H. Máchy 98

Informuje o své nové službě

PORADENSTVÍ PRO FIRMY,
OBCE A UCHAZEČE
Odbor trhu práce v Přelouči nabízí své služby:
$ každé pondělí od 8:00 do 17:00 hod. poradenské dny pro
uchazeče o zaměstnání (nové možnosti zaměstnání, informace o uplatnění na trhu práce, aj.)
$ každou středu od 8:00 do 17:00 hod. poradenské dny pro
firmy a obce (poradenství v oblasti příspěvků a dotací aktivní politiky zaměstnanosti, výběru uchazečů, prvního kontaktu s ÚP, informace o veřejně prospěšných pracích, evropském
sociálním fondu, rekvalifikacích), dále pak nabízí organizování firemních dnů pro zaměstnavatele
Možnost individuálních konzultací a poradenství po předchozí telefonické domluvě i mimo výše uvedené dny.
Kontakt:

Leoš Malina, DiS.
Odbor trhu práce - detašované pracoviště Přelouč
tel.: 466 958 827
e-mail: leos.malina@up.mpsv.cz

Proplujte Přeloučí

Valy
Přelouč

LoM Arnošt z Pardubic vás zve na projížMku
Jízda se koná v sobotu 18. 6., 16. 7.
a 20. 8. 2005
JÍZDNÍ ŘÁD
Pardubice
Srnojedy
Srnojedy
Valy
Valy
Přelouč
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odjezd
příjezd
odjezd
příjezd
odjezd
příjezd

9:00
9:45
10:00
11:00
11:20
14:30

Přelouč
Valy
Valy
Přelouč
Přelouč
Valy
Valy
Přelouč
Přelouč
Valy

odjezd
příjezd
odjezd
příjezd
odjezd
příjezd
odjezd
příjezd
odjezd
příjezd

13:00
13:40
13:50
14:30
15:00
15:40
15:50
16:30
17:00
17:40

Přelouč
Valy
Valy
Srnojedy
Srnojedy
Pardubice

odjezd

17:50
18:30

odjezd

18:45
19:25
19:30
20:35
20:40
21:45

příjezd
příjezd
odjezd
příjezd
odjezd
příjezd

Závaznou rezervaci lze učinit pouze zakoupením jízdenky v předprodeji nebo
na lodi.
Plavby dle jízdního řádu se konají při
minimálním množství 15 cestujících.
TEL: 602 484 620, 728 969 904

Přeloučský ROŠT

Aktuální informace

Nad vašimi dotazy

!

ANKETA

1. Mám řidičský průkaz z roku 1991, jakou dobu bude ještě
platný a jak dlouhé jsou čekací doby na oddělení dopravy v Přelouči?
MK
Výměnu vašeho řidičského průkazu musíte provést do konce roku 2007. Čekací doby jsou do 10 minut.

V minulém čísle Roštu jsme vyhlásili anketu na využití
restauračních prostor Občanské záložny. V průběhu měsíce
května jste měli možnost zasílat své náměty.
Anketní lístky byly distribuovány také prostřednictvím
škol v našem městě.
Vyhodnocení ankety se dočtete v příštím čísle.

Podle § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do dne nabytí účinnosti zákona jsou jejich držitelé povinni vyměnit do pěti let od nabytí
účinnosti zákona.
ŘP vydán do konce roku 1993 - výměna do konce roku 2007
ŘP vydán do konce roku 2000 - výměna do konce roku 2010
ŘP vydán po 1. 1. 2001

- výměna do konce roku 2013

Podle § 87 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.
Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou
odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku
a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení
68 let věku pak každé dva roky

Inzerce

2. V minulém Roštu jsem se dočetl, že Rada města Přelouče
mé manželce, která je pověřena řízením ZŠ Smetanova doporučuje zrušení výpovědi z pracovního poměru Mgr. Dagmar Václavkové. Z dopisu, který jí byl zaslán cituji: „Rada
města Vás opětovně důrazně vyzývá, abyste v zájmu svém
i školy okamžitě zrušila (zpětvzala) výpověb z pracovního
poměru p. Mgr. Václavkové. Tento Váš krok očekáváme nejdéle do 29. 4. 2005. V případě, že tak neučiníte, je rada města připravena situaci řešit dalšími personálními změnami
ve vedení školy.“
Co rada města svými podivnými vyhrůžkami sleduje? Jde
o demonstraci moci, nebo jen o nezvládnuté emoce?
Ing. Wilfried Brudný

Inzerce

6 / 2005
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Městská policie informuje
V dnešním příspěvku nejprve odpovím všem občanům, především řidičům
na dotazy směřující k dopravnímu značení a situace kolem budoucího kruhového objezdu. Vzhledem k tomu, že se
jedná o silnici I. třídy, celé dopravní značení včetně uzavírky, umístění dopravních
značek atd. je plně v kompetenci krajského úřadu. Město k tomuto pouze vyjadřuje své stanovisko, na které bohužel
nemusí být brán zřetel.

Došlo rovněž ke změně objízdné trasy. Jako poslední verze je stanovena tato objízdná trasa pro směr Kolín-Pardubice. Veškerá doprava včetně tranzitní
povede do Přelouče ulicí Pražskou, zde
bude odkloněna do ulice Havlíčkova, odtud směr Jankovice-Litošice-Turkovice na
silnici č. 17 a odtud směr Heřmanův Městec-Choltice-Veselí-Valy. V ulicích Havlíčkova, Žižkova počítejte s umístěním dopravních značek B 28 - Zákaz zastavení
a B24 A a B - Zákaz odbočení. Ve směru Pardubice-Kolín bude stále průjezdný jeden jízdní pruh o šíři min. 3,25 m.
Jak vidíte, došlo oproti minulým informacím k rapidním změnám, které bohužel
nemůžeme ovlivnit do té doby, pokud se
nebude jednat o dotčení místních komunikací. Prozatím se nemění pouze datum
uzavírky, a to od 1. 6. do 15. 9. 2005.
Na časté dotazy k využití radarového měřiče rychlosti sděluji, že měření
probíhá přibližně obden a to nejen na
teritoriu samotného města, ale také v přilehlých obcích, které nejsou nijak o přítomnost strážníků ochuzeny. V níže uvedené tabulce Vám uvádím statistický přehled. Zajímavé jsou především poslední
dva řádky, nebon s přijetím nového zákona o pozemních komunikacích by si
přestupci právě zde uvedení již moc
„nezajezdili“.

Radarový měřič rychlosti

Nyní k přehledu několika zajímavých
situací od 20. 4. 2005 do 20. 5. 2005
% dne 26. 4. v 7.45 hod. si strážník při
výkonu služby na přechodu pro chodce povšiml muže, který ve zjevně podnapilém stavu vyšel z baru „Montána“, usedl na motocykl a projížděl
ulicí ČSA. Muž byl hlídkou zastaven
a byla přivolána hlídka PČR. Než však
dorazila, opilý muž se snažil z místa
činu uprchnout, a proto musely být

použity donucovací prostředky - služební pouta. Ani to však nestačilo
a na protialkoholické záchytné stanici, kam byl převezen, ještě napadl policistu, takže si ještě vysloužil napadení veřejného činitele. V krvi měl mladík
více jak 2,5 prom.
% dne 28. 4. v 00.30 hod. jsme na žádost PČR opět vyjížděli do Montány,
kde návštěvníci tentokrát odmítali zaplatit útratu. Bylo jim důrazně domluveno a dluh vyrovnali.
% dne 29. 4. v 17.20 hod. na oznámení
občanů hlídka MP prováděla šetření
v ulici Žižkova, kde došlo ke srážce
dvou cyklistů. Zraněnému cyklistovi
byla poskytnuta první pomoc a byla
přivolána záchranka. Případ byl předán nehodové skupině PČR.
% dne 30. 4. v 12.00 hod. hlídka vyjíždí
na oznámení do prostor Mělických
písníků, kde byly v ohništi nalezeny
použité injekční stříkačky. Stříkačky
hlídka uložila do speciálního kontej-

neru kterým je vybaven služební automobil, a byly odevzdány do kontaktního centra v Pardubicích.
% dne 1. 5. v 17.50 hod. jsme na oznámení majitele jedné z restaurací vyjeli
na místo, kde se nacházel otec nezletilé dívky a stěžoval si, že dceru osahával neznámý muž. Díky místní znalosti hlídky byl pachatel zjištěn a celá
věc byla postoupena PČR na podezření ze spáchání trestného činu.
% dne 2. 5. v 21.15 hod. si hlídka povšimla při kontrole obce Škudly požáru „Na skalkách“. Místo bylo zajištěno a byli přivolání hasiči, kteří oheň
asi 10m od lesa uhasili.
% dne 3. 5. v 6.40 hod. volali z jedné přeloučské firmy a oznamovali, že se v této nachází podezřelý muž, který se zde
údajně „ptal na práci“. Hlídka po výjezdu na místo muže zadržela a provedla u něho bezpečnostní prohlídku,
při které byly nalezeny kromě loveckého nože také osobní věci zaměstnanců. K prokázání totožnosti byl podezřelý eskortován na služebnu PČR
kde se ukázalo, že se jedná o muže
s bohatou kriminální minulostí. Vše
nakonec skončilo obviněním ze spáchání trestného činu.
% 3. 5. v 14.25 hod. si strážník mimo
službu povšiml mladíka, který chtěl
naše město zkrášlit plakáty a lepil je,
kde ho napadlo. Byla mu udělena nejen bloková pokuta, ale všechny plakáty musel strhat a řádně po sobě
uklidit.
% 5. 5. v 18.30 hod. byl v Penny přistižen zloděj při drobné krádeži. Po provedené lustraci s ním byl jeho přestupek vyřešen blokovou pokutou.
% 6. 5. v 14.30 hod. nahlásil na Městskou policii muž, že při vyklízení starého domu nalezl náboj z 2 světové
války do leteckého kulometu. Náboj
byl hlídkou MP zajištěn a předán pyrotechnikovi PČR.
% 13. 5. v 02.50 hod. jsme na žádost obsluhy vyjížděli opět do baru „Montána“, kde měl mladík ohrožovat hosty nožem. Situace byla na místě
zklidněna, podezřelý byl zpacifikován, a protože se jednalo o podezření ze spáchání trestného činu , byla
na místo přivolána PČR, která si případ i s pachatelem převzala.
% 13. 5. v 13.30 hod. opět strážník mimo službu zadržel pachatele, který
natankoval u horního benzinového
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čerpadla benzín za 700,- Kč a snažil
se ujet. Pachatel byl po prokázání totožnosti předán s podezřením ze spáchání trestného činu PČR.
% 14. 5. v 00.10 hod. jsme na upozornění občanů vyjížděli na Vratislavské
náměstí, kde parta mladíků v opilosti
rušila noční klid. Parta byla rozpuštěna a aktéři budou předvoláni k dořešení na služebnu MP.
% 14. 5. v 19.15 hod. si pozorný občan
povšiml na pláži Mělických písníků
200 l sudu s neznámou zapáchající
tekutinou. Ihned na místo vyjíždí hlídka MP, hasiči a pracovníci životního
prostředí. Sud s neznámou látkou byl
zlikvidován a předešlo se tak všímavostí lidí k možné ekologické havárii,
která by jistě byla pro místní občany
velmi citelnou právě k místu nálezu.
% 16. 5. v 9.00 hod. na telefonát občana ze Lhoty vyjíždíme k domu starší
paní, která uvnitř volá o pomoc. Dům
musel byl strážníky násilně otevřen
a ke zraněné byla přivolána záchranná služba, která zraněnou ihned převezla k ošetření.

% 17. 5. v 02.30 hodin oznamují občané z ulice Palackého, že v této stojí
již dlouho nastartované vozidlo, má
puštěné rádio a ruší noční klid. Hlídka na místě zjistila, že muž, který byl
nucen opustit bydliště, si sedl před
dům do auta, kde si topil a pouštěl
hudbu. Po důrazné domluvě byl z místa vykázán.
% 19. 5. v 08.50 oznamují všímaví občané, že v parčíku u restaurace Skleník leží nehybně žena. Oznámení se
skutečně zakládalo na pravdě a na
místě byla nalezena již strážníkům
známá „firma“. Byla vzbuzena, odeslána domů a po vystřízlivění s ní
bude přestupek dořešen.
% 19. 5. v 23.50 hodin si stěžují občané, že před restaurací Montana dochází k rušení nočního klidu. Hlídka na místě přestupce zajistila a vše
vyřešila ke spokojenosti oznamovatelů.
% 20. 5. v 01.30 byla zastavena parta
mladíků, kteří na zastávce ČD pravděpodobně poškodili jeden z automatů. Po zjištění totožnosti a poda-

!

ném vysvětlení k uvedené věci se
nakonec jeden z mladíků k činu doznal.
Toto je přehled zajímavějších událostí z naší práce za uvedené období.
Ještě připomínám naše telefonní čísla: 466 959 660, tísňová linka 156,
mobilní telefon: 736 641 952
e-mail: mp@mestoprelouc.cz
Bc. Petr Veselý
velitel Městské policie Přelouč

Děkujeme Václavu Luňákovi, řediteli Stavebního podniku s.r.o. za zhotovení překážek, které používáme pro
praktickou dopravní výuku
v rámci programu Prevence
kriminality.
Městské policie Přelouč

Inzerce
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Aktuální informace ze ZŠ Masarykovo náměstí
Malá kopaná
Za účasti pouhých čtyř základních
škol jsme pořádali okrskové kolo v malé kopané. Po velmi dobrém výkonu obsadila naše škola 1. místo a zajistila si
společně s druhými v pořadí - žáky ze
ZŠ Smetanova ulice postup do kola okresního, které se uskuteční v rámci Olympiády mládeže v Pardubicích.
Výsledky:
MN Přelouč Smetanova Gymnázium Pořadí:

1.
2.
3.
4.

Smetanova
Řečany
Gymnázium
Gymnázium
Řečany
Řečany

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

MN Přelouč
Smetanova Přelouč
Gymnázium Přelouč
Řečany

Coca-Cola školský pohár
v kopané
Po vítězství v základním turnaji v Cholticích jsme odehráli zápas 1. kola v Prachovicích, kde jsme po mírné převaze zvítězili 2:1, když obě branky vstřelil R. Šolta
až v poslední minutě! K zápasu druhého
kola jsme nastoupili v Dašicích. Po bezbrankovém výsledku na konci zápasu
rozhodovaly o dalším postupu pokutové
kopy, ve kterých se vyznamenal náš brankář J. Šutovec, který všechny penalty soupeře kryl a navíc sám jednu proměnil. Ve
3. kole jsme prohráli se žáky ZŠ Hlinsko
na penalty a tím naše cesta v letošním
ročníku skončila.
Všem žákům patří dík za velmi
dobré výkony a vynikající reprezentaci naší školy.
Bc. Martin Bulušek

Bojovníci k pohledání
Fotbal hraný se zápalem, bojovností a touhou po vítězství byl k vidění na
okresním kole malé kopané v podání
všech žáků 4. a 5. tříd v Moravanech.
Nejlepší čtyři školní týmy se tu utkaly
o postup do krajského finále.
Jako vítězové okrskového kola jsme
neodjížděli s velkými ambicemi, ale při
trošce štěstí byl vysněný postup nadosah.
Po jedné porážce, remíze a vítězství jsme
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skončili druzí, když rozhodující branky
jsme obdrželi vždy v posledních vteřinách
zápasu.
Všichni hráči si zaslouží obdiv a uznání za předvedenou hru. Za vyzdvižení určitě stojí výkon a nádherné zákroky brankáře Davida Hajna a góly jako z učebnice
v podání Václava Vančury.
PaedDr. M. Souček

I FRANCOUZSKÉ PÍSNĚ ZNĚLY
NAŠÍ ŠKOLOU…
Už se stalo příjemnou tradicí, že
v rámci týdenního pobytu na pozvání
místního ragbyového klubu navštíví děti
z francouzského města Roche-la-Moliére naši školu.
V minulých letech pro ně učitelé a žáci naší školy připravili sportovní dopoledne v tělocvičně a ukázku práce dětí
v keramické dílně.
V letošním roce se setkání dětí uskutečnilo 10. května v učebně hudební výchovy, kde pro ně zazpívali členové školního sboru ROŠŤÁK a zatančily dívky
-posluchačky volitelného předmětu hudební tvořivost. Z dílny sboru Rošnák si
děti poslechly českou lidovou píseň Komáři se ženili, žertovný kánon Dumla,
dumla, spirituál Kumbaya, černošskou
píseň Bhombela, Pohádku o písničce
a našimi dětmi oblíbený spirituál O happy day. Také naši návštěvníci nám zazpívali jednu ze svých francouzských
lidových písní. A jaké by to bylo dětské
setkání bez společných hrátek? Taneční doprovod na francouzskou lidovou píseň Avignonský most je známý snad ve
všech zemích Evropy. A tak se 40 dětí
z Francie a 20 českých Rošnáků dalo do
společného tance a celou školou se nesl
koktejl češtiny a francouzštiny…
Vedle sladké odměny pro všechny
účastníky bylo velkým dárkem získání
nových kamarádů …
Mgr. V. Pokorná

Yamaha
Dne 29. 4. 2005 žáky naší školy navštívili studenti školy Yamaha z Českých Budějovic s programem Yamaha
in concert.
Celým programem nás provázela skupina mladých lidí, mezi kterými byly tři
zpěvačky, zpěvák, klávesista a ti, bez
kterých bychom nic neslyšeli - zvukaři.

Během představení jsme slyšeli mnoho
známých písní, které patřily mezi naše
oblíbené. Také jsme si mohli zasoutěžit o pár cen. Pokládali nám otázky, na
které jsme mohli odpovídat dokonce
na pódiu. Po jejich výborných pěveckých výkonech si mohli žáci požádat
i o autogram.
Po dlouhé době žáky naší školy opravdu představení bavilo. Nejen, že jsme si
poslechli řadu oblíbených písniček, ale
také si trochu odpočinuli od školy, i když
pouze na jednu hodinu.
J. Šoltová, IX. B

H. Ch. Andersen
V letošním roce vyhlásila Městská knihovna v Přelouči výtvarnou soutěž k 200.
výročí narození pohádkáře H. Ch. Andersena. Soutěž je součástí celorepublikového soutěžního projektu Kde končí svět?
V regionálním kole zvítězily z naší školy s keramickými figurkami a kachlemi
na motivy Andersenových pohádek tyto
žákyně: ze 6.B Michaela Balánová - Statečný cínový vojáček a Klára Milaberská - Pastýřka a kominíček, ze 7.A Petra Pavelková - O princezně na hrášku, z 9.B
Miloslava Šoltová - Ošklivé káčátko
a Marcela Tomišková - Malá mořská víla. Všechna děvčata obdržela věcnou cenu a byla pozvána 1. června do Prahy.
Mgr. J. Müllerová

ZDECHOVICE Cup' 05
V pátek 20.5. se družstvo naší školy
již tradičně zúčastnilo okresní olympiády
ve vybíjené Zdechovice Cup' 05. Tentokrát v nádherné sportovní hale ve Chvaleticích.
Zápasy probíhaly ve dvou skupinách,
z nichž se postupovalo do dalších bojů
o umístění. Jedinou porážku jsme utrpěli od budoucího vítěze turnaje ZŠ Benešovo náměstí, proto jsme ze skupiny postupovali z druhé příčky. První poločas
v boji o 3. místo se ZŠ Mikulovice byl
velmi vyrovnaný, ale v druhé půli zápasu jsme nenechali nic náhodě a s rozdílem 10 bodů jsme jasně zvítězili. Výborné umístění družstva završila svým
osobním úspěchem Lucie Máčiková,
která byla vyhlášena nejlepší hráčkou
turnaje.
Blahopřejeme!
Mgr. V. Káňová
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Smetanova ul.

Poznáváme přírodu
Dne 28. 4. proběhla na 1. stupni naší školy soutěž v poznávání rostlin a živočichů. Zúčastnilo se jí 29 žáků ze šesti tříd.
V kategorii 3. tříd se na 1. místě umístila Jana Mačková ze 3.B, na 2. místě
skončily Tereza Luňáková ze 3.A a Michaela Luňáková ze 3.B a 3. místo patří Denise Hubáčkové ze 3.A.
Čestné uznání za účast v kategorii
4. tříd získal Petr Absolon ze 4.A.
V silně obsazené kategorii pátých tříd
patří první místo Lucii Hrubešové a Žanetě Pobudové - obě z 5.A, na druhém
místě skončil Jiří Maček z 5.C, na třetím
Daniel Kožený z 5.C.
Vítězům blahopřejeme a přejeme
úspěch v okresním kole soutěže.
Mgr. Zuzana Jánská a
Mgr. Věra Mňuková

VZPOMÍNKY NA POBYT
V PŘÍRODĚ V TRHOVÉ KAMENICI
V Trhové Kamenici se nám opravdu
moc líbilo,zážitků je mnoho, na ukázku
2 vzpomínky dětí (nejsou upravovány).
Tereza: nejvíce vzpomínám na - táborák
- jak jsme seděli a opíkali buřty a povídali si
- půldenní výlet - na něm se mi nejvíc
líbila veliká procházka a jak jsme si
prohlíželi koně
- noční hra - na noční hře se mi líbilo
úplně všechno, protože noční hra byla úplně super
Radim: nejvíce vzpomínám na DISCO.
Jak jsem tancoval se Sárou, Nicolou
a Bárou. Ještě se mi líbila šipkovaná,
Jak jsme se Zdeňkem (pozn. Zdeněk je
osobní asistent Radima) jeli tím dost
dobrým terénem. A největší sranda byla, jak mně Zdeněk říkal, an se nekejvu.
A když jsem se zakejval potřetí, spadl
jsem do trávy!
5.A třída Mgr. Z. Jánské

sí získat maturitu na různých středních
školách. Největší zájem byl o Gymnázium Přelouč (13 žáků), jedna žákyně
bude studovat na Gymnáziu Dašická ul.
v Pardubicích. Dalších 27 žáků odchází na střední odborné školy, 7 žáků jde
na SOUT v Přelouči a 3 žáci se rozhodli pro studium na soukromých školách.
Ostatních 21 žáků bude pokračovat
v učebních oborech, aby získali výuční
list ve vybraných profesích.
Mgr. H. Kalinová

MALÉ MĚSTO - VELKÝ ÚSPĚCH
Vynikajícího úspěchu dosáhly žákyně 9.C Veronika Vavřinová a Jana Nejerálová v KRAJSKÉM kole olympiády
v českém jazyce. Veronika se umístila
jako DRUHÁ, Jana skončila na ČTVRTÉM
místě.
Veronika postupuje do celostátního
kola, které se bude konat celý poslední
červnový víkend.
Obě děvčata tak „předběhla“ studenty gymnázií, nejlepší žáky chrudimských,
pardubických a dalších škol našeho kraje.
Oběma patří uznání za projevené znalosti a vynikající reprezentaci naší školy.
Mgr. J. Myšičková

TURNAJ VE VYBÍJENÉ
Naše škola pořádá každoročně turnaj šesnáků ve vybíjené. V okrskovém
kole jsme změřili své síly s chlapci a dívkami z místního gymnázia, Zdechovic
a Choltic. Obě naše družstva zvítězila
a postoupila do okresního kola, ve kterém se sešlo osm nejlepších kolektivů.
Ve středu 18. 5. počasí turnaji chlapců
zrovna nepřálo, proto se utkání přesunula jednak do sokolovny a jednak do
tělocvičny gymnázia. Naši chlapci vybo-

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Ve školním roce 2004-5 opouští naši školu celkem 83 žáků. Z devátých tříd
odchází 70 žáků, dva vycházejí z osmé
třídy a 11 „pánáků“ jde na víceleté gymnázium. Ze 72 vycházejících se 51 poku-
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2. místo v okrese pro družstvo chlapců

2. místo v okrese pro družstvo dívek
jovali krásné 3. místo. Boje o prvenství
mezi děvčaty probíhaly 25. 5. na hřišti
za školou. Našim unikl pohár jen o vlásek. Dívky obsadily 2. místo. Blahopřejeme ke skvělému umístění.
J.L.

NA ZÁVĚR…
Blíží se konec školního roku - o tom
svědčí výjezdy tříd na výlety a exkurze.
V letošním školním roce se naši žáci zúčastnili mnoha kulturních, sportovních, jiných akcí, které jsou již běžnou
součástí života školy.
Dosáhli jsme také významných úspěchů v různých soutěžích, z nichž připomínáme alespoň 3. místo Martina Babky z 9.A v krajském kole konverzační
soutěže v německém jazyce. 3. místo
Magdy Jarošové z 9.C v krajském kole
konverzační soutěž v anglickém jazyce.
V krajském kole recitační soutěže dobře
reprezentovala Alina Kulakovská ze 6.C
(5. místo a zvláštní čestné uznání za přínos českému jazyku). 31. 5. (po uzávěrce Roštu) se zúčastní družstvo 9.C krajského kola v soutěži „Právo pro každý den“.
Žáci absolvovali také olympiádu
v chemii a dějepisu.
Uspořádali jsme finanční sbírku
pro oběti tsunami v Asii (vybráno přes
23 000 Kč) a naše „adoptivní děti“ v Indii. Podíleli jsme se i na Tříkrálové sbírce.
Děkujeme všem, kteří se na úspěších školy podíleli, a přejeme hezké
léto
Vedení školy

ZVEME VÁS
NA VÝSTAVU
VÝTVARNÝCH PRACÍ
ŽÁKŮ ZŠ SMETANOVA
MALBA NA SKLE,
NA HEDVÁBÍ
KK od 1. června
do 24. června
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Základní umělecká škola Přelouč
1. Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře
na akordeon
Zcela výjimečnou událostí v životě
každé školy je reprezentace v celorepublikovém měřítku. Žákyně ZUŠ Přelouč:
Leona Šenková a Michaela Šorfová ze
třídy p. uč. Kocourkové získaly v tomto
prestižním kole soutěže překrásné čest-

ně navázali na tuto jedinečnou národní
tradici.
3. Jarní koncert pěveckých sborů
Ani pedagogové našich pěti sborů
se nedali zaskočit uzavřením Záložny
a se stejnou chutí si upravili jevištní
prostor Kina Přelouč, aby tak přivítali
všechny své posluchače v co nejdůstojnějším prostředí. Výkony sborů pod vedením p. Mgr. Pokorné, p. uč. Čapka
i p.uč. Drábkové pro nás byly milou a příjemnou vzpruhou v čase nejrůznějších
přijímacích i závěrečných zkoušek. Skladby zpívané v podání Komorního sboru
a souboru Claritet byly ukázkou vyvrcho-

Cyklistická soutěž
ZvŠ Přelouč

né uznání. Kromě radosti z ocenění poroty si děvčata odvezla z Teplic v Čechách
jistě krásný zážitek ze setkání s mnoha
vynikajícími akordeonovými soubory, který pro ně bude inspirací během dalšího
studia.
2. Taneční podvečer
Nebyli jsme jediní, koho zaskočilo
uzavření krásného sálu Přeloučské Záložny z důvodu jeho rekonstrukce. Díky
pochopení p. ředitele Pacáka, velkému
aranžerskému úsilí i schopnosti improvizace našich pedagogů p. uč. Vítkové,
Borii a zvukovým kouzlům p. Drábka se
nám nakonec podařilo uskutečnit tradiční Taneční podvečer v přeloučské Sokolovně. Toto vystoupení je přehlídkou
celoroční práce tanečního oboru a zároveň absolventským vystoupením pro studenty rozšířeného studia. Nápaditá choreografie a profesionálně volená témata
tanečních čísel našich žáků doplnilo ještě vystoupení souboru Radost z Pardubic. Tanečníci v doprovodu živé folklórní skupiny jsou velkým snem i pro nás.
Doufejme, že chun k muzicírování u našich dětí díky virtuálnímu světu počítačů
a televize nevymizí a budou k nám do
školy i nadále přicházet, abychom společ-
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vzdělávání v hudebním, tanečním, výtvarném i dramatickém oboru pod vedením
plně aprobovaných a zkušených pedagogů. Studium dvou cyklů nabízí možnosti rozvoje pro děti ve věku od 5 do
20 let. Absolutorium těchto cyklů je nezbytnou přípravou pro další studia na
středních a vysokých školách uměleckého i pedagogického směru. Své uplatnění
nacházejí naši žáci díky svému rozhledu,
i na školách managementu. Kontaktuje
nás proto osobně v pondělí až pátek
v době od 9:00 hodin do 17:00 hodin, nebo telefonicky na číslech 466 672 015,
466 958 709. Informace o nás získáte
i na webových stránkách www.zus-prelouc.cz.
Jana Bednářová - ředitelka školy

lení studia sborového zpěvu na školách
našeho typu a my pevně věříme, že nás
už brzy budou všechna oddělení reprezentovat na pěveckých přehlídkách u nás
v republice i po celé Evropě.
4. Nejdůležitější akce v měsíci červnu
Ve čtvrtek 16. 6. se koná v baletním
sále ZUŠ Přelouč slavnostní koncert
s vyřazením absolventů studia na naší
škole. Začátek koncertu je v 16:30 hodin.
V sobotu 18. 6. proběhne na nádvoří ZUŠ Přelouč I. ročník festivalu dechových souborů, který by měl být oslavou
55. výročí založení školy i poctou panu
Stanislavu Polanskému, jako jejímu řediteli, učiteli a hudebnímu skladateli.
Srdečně zveme všechny pamětníky i naše stálé příznivce.
5. Po celý měsíc červen probíhají v ZUŠ
Přelouč přijímací pohovory pro studium v roce 2005/2006.
Po celoročním studiu asi děti neplánují hned další studijní závazky, ale jak
nám dají rodiče jistě za pravdu, je třeba na všechno myslet včas. Proto Vám
nabízíme profesionální diagnostiku možného uměleckého zaměření Vašich dětí,
abyste měli dost času na přípravu a 1. září jste již mohli přijít pouze na individuální domluvu rozvrhu. ZUŠ Přelouč nabízí

Druhého ročníku základního kola dopravní soutěže Zvláštní školy Přelouč se
zúčastnili žáci 1. - 9. ročníku. Technickou
část ochotně připravili členové Městské
policie p. Pardubský a p. Slavík za spoluúčasti velitele Bc. P. Veselého. Všechny
překážky byly vyrobeny na míru Stavebním podnikem Přelouč. Moc děkujeme.
Vítězi se v jednotlivých kategoriích stali: Machačová M., Balogová D., Šindelářová R. za mladší žáky, za starší Hrdý M.,
Nevrlý D., Jančiová M. Získané zkušenosti využijeme při okresním kole cyklistické
soutěže v Chrudimi.
Mgr. T. Turková

Přeloučský ROŠT

Napsali nám

Sportovní hry mládeže
Na přeloučském stadionu se 5. května uskutečnilo okresní kolo lehkoatletického čtyřboje žáků zvláštních škol okresu Pardubice. Ti své síly poměřili v běhu
na krátkou a dlouho tran, hodu kriketovým míčkem a skoku dalekém. Nejlepší
byli odměněni věcnými cenami a diplomy. Poděkování patří paní Švecové z hračkárny „Alfa“, která ceny dětem vybírala.
Hana Kutílková
Letos poprvé uspořádala naše škola
pro žáky zvláštních, speciálních a pomocných škol Pardubického kraje výtvarnou
soutěž „Duha“ na téma Jarní probuzení. Výtvarné práce jste si mohli prohlédnout ve
výstavní síni Kulturního zařízení. Výstava
se líbila a my se těšíme na další ročníky.
Jarmila Housová

jejich práce, při které jsem jim podle
potřeby pomáhala. Ušité tělíčko děvčata
nejprve vycpala, potom namalovala panence obličej a přišla velice důležitá práce, vybrat barvu a délku vlasů, panenkám
vytvořit účes. Nakonec došlo na strojení
a šití doplňků. Každá z děvčat ušila originální panenku. Během naší práce se
k nám ještě přidal „Klub správných holek“. Do šití panenky se pustily se stejným nadšením za pomoci vedoucí Zdeny Šohajové.
Ke konci dubna měly oba kroužky našito 27 panenek, 40 cm velkých a všechny opatřené rodným listem.
Panenky mohou do světa.
A tak děvčata z obou kroužků nezištně a svou prací přispěla na dobrou
věc. Děvčatům děkujeme. A snad právě
proto, že děti pomohly dětem, stojí tato
práce za zveřejnění.
Jana Homolová
pracovnice DDM Přelouč

Ušij panenku,
zachráníš dítě

Soutěž malých hasičů

Takovýmto heslem začíná akce, kterou vyhlásila organizace UNICEF. Ušijete panenku, pošlete ji na sběrné místo
a vyplníte pro ni rodný list. Panenky jsou
na Internetu a na různých akcích nabízeny za 600,- Kč, což stačí na zakoupení
očkovací látky proti dětským nemocem
pro jedno dítě.
Koncem února přinesla Veronika Čapková do kroužku „Práce s přírodním materiálem“ ukázat střih a podmínky pro šití
panenek. S babičkou již ušily a poslaly
několik panenek. Materiály jsem si podrobně prostudovala, abych věděla do
čeho se s děvčaty pouštím. Další schůzku
jsme se domluvily, že panenky od příští
schůzky začneme šít.
A tak to všechno začalo s obrovským
nadšením. Základ na panenky jsem děvčatům ušila na stroji a ostatní už byla

Za pěkného sobotního počasí 21. května 2005 proběhla v našem městě soutěž
dětských hasičských družstev české hasičské jednoty. Soutěžilo se o postup do
celo republikové soutěže a o pohár absolutního vítěze. Tento pohár věnovala starostka našeho města paní Irena Burešová. Do Přelouče přijela družstva - vítězové
župních soutěží ČHJ: 4 družstva z Hlinska, 2 družstva ze Štipohlas, 2 družstva
z Malšovic, 2 družstva z Opatovic I, 1 družstvo ze Zaječic, 1 družstvo z Červených
Janovic, 2 družstva z Přelouče, 2 družstva
z Lipoltic (ze SHČMS) a 1 družstvo ze Včelákova. Soutěžilo se ve 3 disciplínách:
štafeta 4 x 60m, požární útok s vodou
a uzlová štafeta. Ve všech disciplínách
se soutěžilo ve 2 kategoriích dětí:
mladší - věk 6-12 let - soutěžilo 9 družstev
starší - věk 12-16 let - soutěžilo 9 družstev.
Vítězové z Přelouče z obou kategorií
postupují do republikového kola soutěže
mladých hasičů, které proběhne v Hlinsku 18. 6. 2005. Po skončení a vyhodnocení závodů v Přelouči postoupila do
Hlinska tato družstva: 2x Hlinsko, Opatovice I, Štipohlasy a Malšovice. Naše děti
se umístily v těsném závěsu za vítěznými
družstvy, ale na postup to nestačilo. Pro
naše děti byl tento závod zkušebním
kamenem a přípravou na další soutěže.
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Zdárný průběh a přípravu zabezpečovali členové nového HS ČHJ, všichni rozhodčí, pořadatelé i členové HS ČHJ Lázně
Bohdaneč. Je naší povinností poděkovat
i všem sponzorům, kteří nám pomohli
tuto akci zajistit. Děkujeme za pomoc:
MěÚ Přelouč, Tepostop s. r. o. Přelouč,
Pavliš a Hartman s. r. o. Chvaletice, SERUM WERK, MPH Přelouč, PARAMO a. s.
Pardubice, DDM Přelouč, Květinářství paní Malínské, DROGA v. o. s. Přelouč, GES
Pardubice, PROMONT s. r. o. Pardubice,
KOVOMONT s. r. o. Pardubice a Přelouč,
EVEREST s. r. o., prodejna malé zahradní
techniky Přelouč, SÚS středisko Přelouč,
TS Přelouč, ELMET s. r. o. Přelouč, HZS Pardubice, PČHJ Praha.
Nesmíme zapomenout na vystoupení dechového orchestru Základní umělecké školy v Přelouči. Vřelý dík všem vedoucím družstev, kteří ve svém volném
čase připravili děti na tuto soutěž, ale
vštěpují jim i lásku pro pomoc bližnímu
v nouzi!
Výbor HS ČHJ Přelouč

Oznámení o volných místech
pro přijetí ke studiu
na školní rok 2005/2006
Oznamujeme všem zájemcům o studium v SOUT, Přelouč, že v současné době má naše škola ještě několik volných
míst pro přijetí ke studiu na školní rok
2005/2006.
Studijní obory:
26-43-L/001 Mechanik elektronik
34-52-L/001 Tiskař na polygrafických
strojích
Učební obory:
23-55-H/002 Klempíř - strojírenská
výroba (autoklempíř)
33-56-H/001 Truhlář
V případě zájmu kontaktujte sekretariát SOUT, Přelouč - tel.: 466 672 744,
fax 466 953 034, e-mail: soutec@soutprelouc.cz, kde s Vámi budou dohodnuty podmínky přijetí ke studiu.

15

Napsali nám

!

Hledají mladé talenty
Stehno Marine Klub (SMK) společně s SK Nemošice pořádá
v rámci akce „Vodní den dětí“ v neděli 26. června v 10.00 hod.
nábor dětí a potrvá asi do 14.00 hod. Na tuto akci budou vybrány děti přeloučských škol a budou mít zdarma vodní hry, jízdu
na banánu, na člunu a kruhu, skluzavku, trampolínu a vodní
lyže. Z těchto dětí se „kluboví odborníci“ pokusí vybrat tři talenty, které by trénovali a v budoucnu i závodily za sportovní
klub SMK. Nevybraným bude nabídnuta možnost členství za
výhodných podmínek.
Majitelé klubu se dohodli s majiteli pozemků a zřídili novou
příjezdovou cestu. Nebudou již tak rušit koupající se a ani zákazníky u občerstvení. Celá pláž u trafostanice by tedy měla být
volná a jezdit se bude mezi lesem a touto trafostanicí.

Dům dětí a mládeže v Přelouči, Veverkova 752,
telefon 466 672 003

pořádá letní tábory

Krkonoše - Bratrouchov
TERMÍN: 11. 7. - 20. 7. 2005
Cena letního tábora je 2 800,- Kč - v ceně je zahrnuta
doprava, strava, ubytování, pojištění, vstupy.
Pozor! Kapacita tábora je omezena, proto neodkládejte
přihlášení svého dítěte.

Příměstský tábor
TERMÍN: 18. 7. - 22. 7. 2005
Sraz účastníků Příměstského tábora bude vždy v 9.00 hodin ráno v DDM. Děti budou podnikat každý den výlety do
okolí Přelouče, budou se chodit koupat, hrát hry, v případě
špatného počasí bude připraven náhradní program v domě dětí. Návrat a odchod domů z denního programu bude
v 16.00 hodin.

Cena tábora: 400,- Kč

INDIÁN - Zruč nad Sázavou
TERMÍNY:

I. běh: 4. 7. - 14. 7. 2005
II. běh: 14. 7. - 24. 7. 2005

Každý běh je připravován pro děti ve věku 7-15 let
v počtu asi 40 účastníků.

Cena tábora: 2 700,- Kč
Přihlášky obdržíte od 1. 2. 2005 v DDM Přelouč každý
den od 8 do 17 hodin, na požádání zašleme poštou.

Pionýrská skupina pořádá dětský letní tábor

v Budislavi u Litomyšle
v termínu 1. 8. - 14. 8. 2005.
Přihlášky se budou vydávat 12. a 13. 4. od 16 do 18 hod.
na adrese: Marie Mikešová, Choceňská 1187, Přelouč.
Telefon: 466 955 099, mobil: 603 517 946.
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Ve Svojsíkově závodě excelovali
skauti a skautky z Přelouče
O víkendu proběhlo okresní kolo nejdůležitějšího skautského závodu. Skauti a skautky z Pardubic, Přelouče, Holic a Lázní Bohdaneč se sešli na Žumberku v Železných horách, kde se utkali ve dvanácti nejrůznějších disciplínách.
Závod byl již tradičně zaměřen na týmovou spolupráci, sportovní zdatnost, všeobecné znalosti i tábornické dovednosti. První místa v obou kategoriích v něm letos získali skauti a skautky z Přelouče. Do krajského kola postupují ještě
skautky z Bohdanče a skauti z Pardubic.

Junák a Svojsíkův závod
Nejdůležitější závod dostal
jméno po zakladateli českého
Junáka Antonínu Benjaminu
Svojsíkovi. Profesor tělovýchovy Svojsík se na počátku minulého století seznámil se
vznikajícím skautským hnutím ve Velké Británii. Po návratu sezval přední české osobVítězná hlídka Ostřížů
nosti ze všech oborů, mezi po vítězství ve Svojíkově závodě
nimiž nechyběli třeba budoucí prezident Tomáš Masaryk nebo Mikoláš Aleš a spolu s nimi
položil základy skautské metody a založil českého Junáka.
Junák se rychle stal největší dětskou organizací a je jí se
svými padesáti tisíci členy i dnes. Na Pardubicku působí skauti v Pardubicích, Přelouči, Bohdanči, Holicích, Sezemicích a Chvaleticích a Cholticích.
Kontakt: Pavel Matouš - email: pavel.matous@junakprelouc.cz,
mobil: 777 076 547

Ještěrky vyhrály
Modrou flotilu
Stejně jako v loni postoupily přeloučské Ještěrky do finále celostátní celoroční etapové hry Modrá flotila. Skautky z Přelouče postoupily ze
třetího a čtvrtého místa a ve
své kategorii se utkaly s dalšími postoupivšími týmy Družina Ještěrek nakonec obsadila první místo a tímto skvělým úspěchem navázala na
vyhrané Svojsíkovy závody
a potvrdila, že přeloučští skauti i skautky jsou v řadě oborů
na špici.

Skauti se utáboří
na Broumovsku

Jedna z mnoha vodních
disciplín na Modré Flotile

Námořnická abeceda
na Modré Flotile

Letošní skautský tábor přeloučského skautského střediska se uskuteční u Police nad Metují na kraji Broumovkých stěn.
Na tábořišti nazývaném Kozinek čeká na skauty celotáborová hra, výpravy a bojovky ve skalách, výlet do sousedního Pol-
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Napsali nám
ska a táboření s kamarády. Chceme dětem připravit
nezapomenutelných 14 dní romantiky a zábavy.
Tábor proběhne od 2.7. do 17.7. a skauty stojí
pouhých 1700 Kč. Tábor je pro skauty odměnou
za celoroční činnost. Pro veřejnost je tedy uzavřen.

!

Již v 3. září však proběhnou další Skautské dny a po nich bude možno se přihlásit do oddílů. Na nové skauty a skautky budou čekat
různě zaměřené, schůzky, výlety, tábory, hry, ale na setkání se zahraničními skauty na internetu nebo přímo na skautských akcích.

INFORMACE CHARITY PŘELOUČ
caritas

sídlo:

Masarykovo náměstí 48, Přelouč, tel. 466 958 107, 466 958 864

Projekt Zdravé stárnutí pokračuje
Po krásném výletě do Choltic cyklus
přednášek a výletů nejen pro seniory pokračuje dál. V červnu se uskuteční výlet
do Heřmanova Městce, kde se nachází
krásná synagoga a upravený židovský
hřbitov. Prohlídka je domluvena v pátek
3. června 2005 na 14. hodinu, odjezd
z Přelouče bude ve 13.30 hod. od kostela sv. Jakuba na Masarykově náměstí.
Vstupné na prohlídku je 20 Kč pro důchodce a 50 Kč pro ostatní. Příspěvek na
dopravu je 30 Kč.

Omlouvám se za chybné datum, které jsem uvedla v minulém čísle Roštu.
Zdenka Kumstýřová

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
PRO DOMOV DŮCHODCŮ
PŘELOUČ !!!
Máte trochu volného času a chu{ pomáhat druhým? Přihlaste se nám!
Ve spolupráci s Domovem důchodců
v Přelouči hledáme dobrovolníky, kteří
budou pravidelně doprovázet jeho oby-

vatele při procházkách a projížskách na
vozíku v zahradě domova.
Nerozhoduje Vaše kvalifikace, praxe,
náboženské ani politické smýšlení, důležitá je chun pomáhat potřebným.
Veškeré informace Vám ráda poskytnu na tel. č. 775 069 403, nebo se
přijzte informovat osobně ve čtvrtek
23. 6. 2005 od 16.00 do 17.00 hod.
do sídla Charity Přelouč - Masarykovo
náměstí 48 (za kostelem sv. Jakuba).
TĚŠÍM SE NA VÁS!
Rita Hudcová, koordinátorka

Přednáška s ochutnávkou
- Je čaj jenom nápoj?
Jako dalšího hosta přednáškového
cyklu jsme pozvali pana Bolka Nevělíka z Dobré čajovny Pardubice na povídání o čaji. Pokud se chcete dovědět
víc o tajemství čaje, přijzte ve čtvrtek
16. června 2005 v 15.30 na faru za
kostelem sv. Jakuba, kde sídlíme.
Ještě prozradím, že pan Nevělík byl za
čajem i v Japonsku. Více se ale dovíte na
přednášce.
Srdečně Vás zveme!

Zahájení počítačového kurzu
V polovině června začneme s kurzem práce na počítači pro seniory. Kurz
bude probíhat jednou týdně pravděpodobně v úterý v době od 9.30 do 11.00.
Lektorem je pan Pultr.
Pokud máte zájem, přihlaste se na
tel. 466 958 107. V případě mojí nepřítomnosti zanechte vzkaz na záznamníku a já Vám později zavolám.

Sbírka všeho ošacení!
Podařilo se nám zkontaktovat organizaci, která zpracovává veškerý textil,
proto vyhlašujeme ještě jednou sběr tentokrát všeho ošacení. Sběr proběhne
v úterý 14. června 2005 v době od 8
do 10 hodin a odpoledne od 16 do
19 hodin v Orlovně.
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Za doc. ing. Miroslavem Matrkou, DrSc.
Radostný příchod jara může být někdy narušen i zprávou, která se nás citově velmi dotkne. A to je i případ nedávných dnů. Nedlouho po svém 82. výročí narození ukončil v Pardubicích dne
23. dubna t. r. svoji pozemskou poun šlechetný člověk, pan doc. Ing. Miroslav
Matrka, DrSc. V našem městě prožil své
šnastné dětství a školní léta, která v něm
zanechala opravdu vřelý a celoživotní
vztah, že se sem musel opakovaně vracet. Tyto jeho pravidelné jarní návštěvy
bývaly rodinnými příslušníky okomentovávány poznámkou, že se právě uskutečnila „slavnost sněženek“. Není rovněž bez
zajímavosti, že si zvolil za místo svého
sňatku v roce 1947 právě naše město,
třebaže již žil řadu let jinde. Jeho vynikající pracovní i publicistické úspěchy byly
vzpomenuty v ROŠTU v čís. 3/2003, a to
u příležitosti jeho osmdesátin.
Připomeňme si alespoň ve stručnosti časový sled jeho vědecké činnosti:
- po 2. světové válce studium na VŠCHT
v Praze
- r. 1958: vědecká aspirantura /Csc./
- r. 1964: habilitace v oboru organ. chemie /docent/

- r. 1965: přechod na detašované pracoviště VÚOS v Rosicích n. /L.
- r. 1975: vedoucí toxikologické sekce,
nositel Státní ceny
- r. 1977: obhajoba doktorské práce /DrSc./
Jeho bohatá publicistická činnost
byla známa nejen doma, ale též v zahraničí. Během svého plodného života
vychoval 11 řádných aspirantů pro rozličné obory.
Naši čtenáři si určitě připomenou jeho příspěvky v ROŠTU v r. 2000 s názvem
„Moje vzpomínky na Přelouč“ - (Život ve
stínu Špejcharu), které měly deset pokračování. Další své vzpomínky zachytil
v příspěvku „Můj přeloučský syndrom“.
Doc. Ing. Miroslav Matrka, DrSc. Byl
člověk nesmírně čestný a ušlechtilý, navíc mimořádně vzdělaný. Bylo pro mne
velkou ctí, že jsme byli celoživotními přáteli. Při mé březnové návštěvě u příležitosti jeho 82. výročí narození jsem mu přislíbil opět brzkou návštěvu. K té však již
nedošlo... Rozloučil jsem se s ním při kremačním obřadu dne 29. dubna t. r. v Pardubicích.
František Hollmann
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Inzerce
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Inzerce
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Pohledy do historie Přelouče
Dům čp. 17

Dům na jižní straně Pražské ulice, šestý od náměstí, postavený v roce 1903 ve slohu romantického historismu tzv. eklektismu. Pokud jde o historické, nebo také historizující slohy, živnou půdu se pro ně stává náhle stagnace ve výtvarném umění. Tvůrčí prameny
jakoby s dožívajícím empírem ve 30. Letech 19. Století vyschly. Empír se považuje
za sloh postačující právě jen pro úřední budovy. Proto se záhy významnější
stavby začaly oblékat do historických slohů, které napodobují slohy středověké - románský sloh, gotiku, renesanci, baroko.
V dosavadním pojetí slohů architektury v období let 1890 - 1920
nastává krize. Dochází k míšení slohů bez ohledu na jejich rozdílnou podstatu a právě toto období se označuje eklektismus (přejímání cizích myšlenek do
vlastního díla).
Období historizujících slohů se kryje
s dobou neobyčejné hospodářské
prosperity. Druhá polovina
19. století mění Čechy zejména po krizi v letech
1873 - 1879 z agrární
země v zemi průmyslovou se všemi důsledky plynoucími z těchto
změn.
Obytné domy na malých
městech i na venkově
dostávají nové fasády
historizujících slohů.
Vstup do domu bývá řešený jako ozdobný vestibul (průjezd) se štukovými rámy, pilastry, členěným stropem podobně
jako dům čp. 17. K vybavení těchto domů náleží různé detaily v interiéru, jako ozdobné
mříže u schodiště, plasticky tvarované dveře
s barevnými skly stylová svítidla atd...
Některé tyto detaily dům čp. 17 dosud vlastní
včetně své původní fasády, protože je již dlouhou dobu chráněnou
památkou v našem městě.
Marcela Danihelková

Návrat MUDr. Karla Cholínského do rodného města...
Překvapivě velmi početná skupina příbuzných a známých,
včetně místních přátel, zúčastnila se v sobotu dne 14. května t.r.
pietního aktu na místním hřbitově, t. j. uložení urny našeho rodáka - pana MUDr. Karla Cholínského do rodinné hrobky.
Jako přímý účastník pietního aktu jsem měl dobrý pocit, že
bylo respektováno přání zesnulého, aby byl uložen ke svým nejbližším. A nutno konstatovat, že jsme byli svědky opravdu důs-
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tojného pietního aktu, kterého se zúčastnili i rodinní příslušníci z ciziny.
Za účastníky smutečního obřadu se se zesnulým rozloučil
jeho synovec - pan Pavel Cholínský z Čelákovic, který všem přítomným připomněl osobnost tohoto oblíbeného lékaře a ušlechtilého člověka.
Frant. Hollmann
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Kultura
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Kulturní služby města Přelouče
ČERVEN 2005

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

POZOR! Další film za 15 Kč
JEHO FOTR, TO JE LOTR!
Film za hubičku!

3. června
pátek
17.30 hod.

115 minut
4. června
sobota
17.30 hod.

113 minut
5. června
neděle
17.30 hod.

108 minut
10. června
pátek
17.30 hod.

95 minut
11. června
sobota
17.30 hod.

91 minut
12. června
neděle
17.30 hod.

93 minut

USA-Rodina je tvá největší pohroma. Před čtyřmi lety před
diváky předstoupil „zdravotní bratr“ Greg (neboli Gaylord)
Yebal ve filmu Fotr je lotr. Během víkendu, kdy ztratil zavazadlo, se mu ještě podařilo podpálit dvorek, trochu to přehnal
s volejbalem ve vodě a postříkal kočku barvou.
15,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

BLADE: TRINITY
USA-poslední štvanice začíná… Hluboko v poušti vůdci upírů
oživili stvoření, které stálo na počátku jejich rasy. Legendární
Dracula nyní vystupuje pod jménem Drake a disponuje
schopnostmi, které byly dosud upírům odpírány.
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD
USA-originální směs inteligence, ironie a humoru okouzlí
nejen mladé diváky. Příběh pojednává o třech dětech a jejich
více než pozoruhodné životní cestě. To vše pod dohledem
poručníka - lstivého, vychytralého strýce, který je ochoten
udělat cokoliv, aby získal jejich dědictví.
55,- Kč
mládeži přístupný

SUPERSTAR
Francie-komedie, mysteriozní. Být celebritou dnes není tak
jednoduché, jak to vypadá. Celebrity to mají vlastně velmi
těžké... Každý je hodnotí, každý se jich chce dotknout
a všichni jim lezeme do soukromí ... a na nervy! Ale ...
Bernard Frédéric na to šel jinak ...
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA
Německo, Španělsko, Velká Británie-animovaný, mysteriozní.
Malí hrdinové a jejich obrovské dobrodružství při záchraně
říše Gaya. Pohádková říše Gaya je v ohrožení. Má v tom prsty
žárlivý profesor Suchar. Ale Zino a Boo to tak nenechají.
55,- Kč mluveno česky mládeži přístupný

19. června
neděle
18.30 hod.

106 minut
24. června
pátek
21.00 hod.

95 minut
25. června
sobota
18.30 hod.

121 minut
26. června
neděle
18.30 hod.

125 minut

PÁD DO TICHA
Velká Británie-čím blíže jsi k smrti, tím jsi schopnější udělat
cokoliv pro přežití. Jakmile si totiž uvědomíme, že veškerým
strastiplným dějem neprošel pouze scenárista v teple za psacím
strojem, ale skuteční horolezci Joe a Simon při zdolávání
šestitisícovky v Peru, zatají se nám dech.
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

ROMÁN PRO ŽENY
Česká republika-film je natočen podle stejnojmenného bestselleru Michala Viewegha. Je jemně groteskním příběhem
dvou žen: Laury, která pracuje v redakci dámského týdeníku,
a její ovdovělé matky, tlumočnice a překladatelky Jany.
70,- Kč mluveno česky
mládeži do 15 let nepřístupný

CONSTANTINE
USA-film natočený podle komiksů Hellblazer vypráví příběh
Johna Constantina, muže, který doslova prošel peklem a vrátil
se z něj. Tento muž se dá dohromady se skeptickou policistkou
Angelou Dodsonovou, aby společně vyřešili záhadnou sebevraždu jejího dvojčete.
55,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

CESTA DO FANTAZIE
Japonsko/USA-Chihiro je obyčejná japonská holčička. Když
se se svými rodiči vydává do nového bydliště, jejich auto zabloudí na opuštěnou lesní cestu, vedoucí k záhadnému tunelu.
Chihiro i její rodiče se vydají dovnitř a objeví cosi, co považují
za opuštěný lunapark.
55,- Kč
mládeži přístupný
Film za hubičku!

1. července
pátek
90 minut

POZOR!

Další film za 15

Kč

SKŘÍTEK
ČR-řeznická groteska. Vesnická rodinka, kterou známe z filmu
Cesta z města, se přestěhovala za lepším do malého města.
15,- Kč mluveno česky mládeži do 12let nevhodný

VELKÁ VODA
Makedonie/ČR/Slovensko-na hranici mezi životem a smrtí
se nevyhnutelně setkáš se svým svědomím. Právě skončila
II. světová válka. Lem, stejně jako mnoho dalších válečných
sirotků, je chycen a dopraven do dětského sirotčince.
60,- Kč
mládeži do 12let nevhodný

OD PÁTKU 17. 6. KINO PROMÍTÁ O HODINU POZDĚJI,
V 18.30 NEBO VE 21.00 HODIN
17. června
pátek
18.30 hod.

97 minut
18. června
sobota
21.00 hod.

98 minut
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xXx: NOVÁ DIMENZE
USA-akční thriller xXx: Nová dimenze, je pokračováním hitu
z r. 2002, americké státní zřízení se ocitá v dramatické situaci:
o život populárního prezidenta usiluje radikální frakce, jejíž
kořeny sahají do vysokých vládních kruhů, a budovu parlamentu rozechvívá sílící politické zemětřesení.
70,- Kč
mládeži přístupný

TEAM AMERIKA: SVĚTOVEJ POLICAJT
USA-Team America, mezinárodní policejní formace, jejímž
posláním je chránit globální stabilitu, zjišluje, že mocichtivý
diktátor zásobuje teroristy zbraněmi hromadného ničení.
Hrdinové se proto vydávají na misi, která má zastrašit
nepřátele a zachránit svět.
55,- Kč
mládeži do 15 let nepřístupný
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Společenská kronika
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PŘELOUČÁCI
NARODILI SE:
Lukáš Gamper
Josef Bartůněk
Nikol Hatašová
Eliška Pilařová
Adam Ais

Vančurová Marie
K.Čapka

80 let

Buriánová Anna
Obránců míru

85 let

Pečenková Marie
Borovská

85 let

Zajícová Marie
Na Vyšehradě

86 let

75 let

Kubovčík Štefan
Borovská

91 let

75 let

Loukotková Růžena
Nádražní

92 let

75 let

Zumer Jaroslav
Lohenice

92 let

Veverkova
Pardubická
Obránců míru
Obránců míru
K. Čapka

JUBILANTI:
Flídr František
Tůmy Přeloučského
Vodák Vlastimil
Popova
Vontorčík Venanc
Smetanova
Zemanová Olga
K.Čapka
Korbelová Miloslava
Nádražní
Lazarová Žofie
Za Fontánou
Plaček Jaroslav
ČSA

75 let
80 let
80 let
80 let

STŘÍBRNÁ SVATBA:
Levínský Bohumil a Jana

Dukelské nám.

Pilný Vlastimil a Helena

17. listopadu

Kotátkovi Josef a Alena

Dobrovského

Novotný Jiří a Ludmila

Jižní

Městská knihovna v Přelouči
zve k návštěvě a nabízí nové knihy
NAUČNÁ LITERATURA
politika
Smlouva o Ústavě pro Evropu:
protokoly a přílohy: Euroústava - 50 otázek a odpovědí.
Žehušice: Městské knihy, 2005.
vojenství
TAYLOR, Frederick
Drážsany: úterý 13. února 1945.
Praha: BB art, 2005.
BEKKER, Cajus
Prokleté moře: válečný deník
německého námořnictva 39-45.
Praha: Slovanský dům, 2005.
etika
PREKOP, Jirina
Empatie: vcítění v každodenním životě.
Praha: Grada, 2004.
zoologie
VESELOVSKÝ, Zdeněk
Etologie: biologie chování zvířat.
Praha: Academia, 2005.
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vlastivěda, cestopisy
NOVÁKOVÁ, Marcela
Prameny řek.
Praha: Olympia, 2005.

BERNIG, Jörg
Čas nikoho.
Praha: Mladá fronta, 2005.

SHARP, Hilary
Turistický a horolezecký průvodce západními Alpami.
Frýdek-Místek: Alpress, 2005.

PRO NEJMENŠÍ
NEBOROVÁ, Anna
Oskar a Mimi.
Praha: Brio, 2004.

STINGL, Miloslav
Vládcové ráje.
Praha: Knižní klub, 2005.

BEHENSKÝ, Petr
Zvířátkové říkánky: o tygrech
a žirafách.
Praha: Baset, 2005.

KRÁSNÁ LITERATURA
CUNNINGHAM, Michael
Domov na konci světa.
Praha: Odeon, 2005.
MÁRAI, Sándor
Judita.
Praha: Academia, 2005.
CHMEL, Ladislav
Vlasta Fabianová: pěknej život
to byl.
Praha: Petrklíč, 2005.

UPOZORNĚNÍ
Půjčovní doba
červenec-srpen:
Po 8 - 12 13 - 18
St 8 - 12 13 - 18
Prosíme všechny dětské čtenáře, aby nezapomněli vrátit
vypůjčené knihy do konce
měsíce června. Přejeme všem

hezké slunečné dny a radost
z vysvědčení. Těšíme se na
Vaši návštěvu.

Pozvánka
na výstavu

ČANKU TEHAN
(Dlouhá cesta)
Akvarelové kresby a dřevořezby ze života severoamerických
Indiánů, autorem je pan Hynek K. Schuster z Přelouče.
Malá vernisáž výstavy proběhne 6. června 2005 v 17.45
v čítárně Městské knihovny.
Srdečně zveme všechny zájemce, výstava potrvá od 6. 6.
do 30. 6. 2005.
J.K.
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Mateřská škola
v Domově důchodců?

Jsme to my jak zamlada. Stále stejní.
Zmoudřeli jsme, marná sláva.
To se v životě stává.
V sobotu 7. května se před Gymnáziem Přelouč sešli absolventi, kteří tuto budovu opustili před 20 lety. Prošli školou, zavzpomínali na společně prožité dny. S velkou radostí uvítali příchod svého třídního profesora dr. Žižky. Všechny poznal, oslovil
jejich jménem a s každým pohovořil. Kolovaly fotografie, hovořilo se o rodinách a dětech.

ANO! Již tradičně na oslavu Dne matek zněly jásavé hlásky
dětí z MŠ v Kladenské ulici Domovem důchodců. Děti potěšily
babičky (i dědečky) také svými tanečky a hezkými přáníčky.
DĚKUJEME!

Poděkování
Děkuji nadaci Duhová energie za poskytnutí sponzorského
daru ve výši 75.000,- Kč, který byl použit na vybavení školní
zahrady. Tímto se zlepšilo sportovní vyžití dětí i estetický vzhled
celé zahrady.
Ladislava Bukovská
Ředitelka MŠ za Fontánou

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu letošních čarodějnic. Velké
díky patří především SDH ČHJ Přelouč (Sbor dobrovolných hasičů) pod vedení Martina Macháčka, kteří celou akci řídili po stránce požární a jako každý rok bez nároku na odměnu. Ještě jednou všem díky.
Kulturní služby a Dům dětí Přelouč

Inzerce

„Už te' se všichni těšíme na setkání příští“, řekla Pavla Hlaváčková, studentka třídy 4. A, Gymnázium Přelouč, 1981-1985.

49. ročník celostátního
žákovského turnaje klepe na dveře
Ve středu 29. června se do Přelouče začnou sjíždět mladí fotbalisté, kteří budou až do neděle svádět boje o místa nejvyšší.
30. června - čtvrtek
7.45 - 17.15 hod. Utkání v základních skupinách A, B, C, D
na hřištích
V 18.45 hod. chlumecké mažoretky povedou průvod
účastníků turnaje za doprovodné účasti
19.15 hod. Slavnostní zahájení turnaje na Masarykově náměstí
1. července - pátek
7.45 - 12.00 hod. Utkání v základních skupinách A, B, C, D
14.00 - 18.15 hod. Utkání ve skupinách E a F - hlavní soutěž
Utkání ve skupinách G a H - soutěž útěchy
20.00 hod. Diskotéka pro účastníky turnaje
2. července - sobota
7.45 - 18.15 hod. Utkání ve skupinách E a F - hlavní soutěž
Utkání ve skupinách G a H - soutěž útěchy
3. července - neděle
7.45 - 16.20 hod. Utkání o konečné umístění
16.30 hod. Finálové utkání 49. ročníku
Celostátního žákovského turnaje
Do dnešního dne jsou k turnaji přihlášena družstva FC Teplice (loňský finalista a vítěz turnaje), bronzový z loňského ročníku AS Pardubice, Marila Příbram, Bohemians Praha, Mladá Bo-
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Sport
leslav, Dynamo Č.Budějovice, FK Kolín, SFC Opava, Siad Most,
RMSK Cidlina, BSK Bardejov, PFK Piešjany, Spartak Trnava,
Steel Trans Ličartovce (fotbalový klub Košice), SK Kladno, Motorlet Praha a domácí FK Přelouč. Losování turnaje bude provedeno v pondělí 27. 6. 2005 na stadionu FK Přelouč v 18 hod.

BASKETBAL
Sezóna mužů na výbornou!
Do letošního ročníku krajského přeboru vstoupilo družstvo
mužů pod vedením dvojice trenérů Jiřího Priessnitze a Ladislava Krále s cílem tento zápas vyhrát a postoupit tak po šesti
letech opět do oblastního přeboru východočeské ligy. Tento záměr se nakonec zdařil, když kolektiv po celou sezónu podával
velmi dobré výkony, jak další řádky potvrzují:
Bylo sehráno celkem 30 utkání, ve kterých družstvo 27x zvítězilo a jen 3x prohrálo při celkovém skóre 3329:2082 bodům
(průměr na zápas 110:69 !!) Dále bylo docíleno několik oddílových rekordů jak jednotlivců tak i družstva:
! v jedenadvaceti zápasech nastříleli muži svým soupeřům
více než 100 bodů,
! v utkání s Moravskou Třebovou dokonce neuvěřitelných
203 bodů !,
! bylo zaznamenáno v jediném zápase 22 úspěšných trojkových pokusů,
! trojek bylo v sezóně nastříleno 242, což činí průměr na utkání 8 trojek!,
! Michal Miřejovský zaznamenal v utkání v Ústí n. O. výborných 54 bodů!,
! Milan Sojka v zápase s Mor. Třebovou nastřílel sám 10 trojek!
! a za jedinou čtvrtinu dovedlo družstvo nastřílet 55 bodů!
Všech 30 utkání v sezóně odehrál Radim Konvalina, o dva
méně Nová, Miřejovský a Sojka, T. Priessnitz 26, Válek a Přemyslovský 23, Půlpán 22.
Nejvíce bodu zaznamenal Sojka - 579 (průměr na zápas
20,6), dále Miřejovský 577 (20,4), Konvalina 459 (15,3), Priessnitz 278 (10,7), Válek 226 (9,8), Novák 216 (7,7), Přemyslovský 214 ( 9,3), Ždánský 185 (10,3), Tužil 148 (7,7).
Střelbu trestných hodů mělo družstvo také dobré, když
z 603 pokusů proměnilo 415, t. j. 68, 7 %. Nejlepší byli Hrůša
83,3% (6:5), Šotola 81,8% (11:9), Tužil 80% (20:16), Konvalina
77,2% (66:51), Miřejovský 75% (136:102), Rambousek 72%

Inzerce
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(25:18), Bystrianský 71,4% (14:10), Sojka 69,3% (101:70), Ždánský 65,7% (32:21), Novák 65,6% (67:44).
O nejvíce nastřílených trojkových košů se podíleli Sojka
60, Miřejovský 52, Priessnitz 31, Tužil 26, Ždánský 18, Půlpán
18, Válek 16.
Před zahájením sezóny s kolektiv mužů může také pochlubit druhým místem ve finále přeboru ČOS v Praze na Vyšehradě, kde až ve finále podlehlo třetiligovým Boskovicím 57:66.
Vlastimil Sojka

Minižáci - Bod od finále ČR
Jako vítězné družstvo Včo se starší minižáci Sokola Přelouč
zúčastnili první květnový týden předkola MČR v Ostravě. Boje
ve velmi silné skupině - Snakes Ostrava, BBK Ives Brno a Sokol Vyšehrad jsme zahájili na výbornou. Brněnské chlapce, naše loňské přemožitele v utkání o bronz, jsme porazili především
díky bojovného výkonu a velmi dobré obraně. Zápas s jasným
favoritem skupiny, domácími basketbalisty, kteří nakonec skončili na MČR druzí, byl pro nás povinností a přípravou před nedělním duelem. Proti Sokolu Vyšehrad, s kterým jsme měli doposud kladnou bilanci, jsme bohužel nepodali optimální výkon.
Důsledky absence náročných utkání jako ztracené míče, neproměňování jasných akcí, špatná střelba i nedostatky ve zvolené taktice obrany nás připravily o vítězství a postup. V normální
hrací době utkání skončilo výsledkem remízou, v nastaveném čase jsme sice získali vedení o čtyři body, ale od té doby
se sen o postupu rozplýval až do porážky o jediný bod.
Sokol Přelouč - BBK Ives Brno 45 : 40 - Pacák L. 12(2/2),
Šandera 12(2/2), Pacák V. 6(2/2)
Sokol Přelouč - Snakes Ostrava 30 : 72 - Dašek 7(2/1),
Pacák L. 6(2/2), Šandera 5(4/3)
Sokol Přelouč - Sokol Vyšehrad 38 : 39 - Šandera 10 (6/2),
Kmošek 10, Pacák L. 3/1)
Pořadí družstev: 1. Snakes Ostrava, 2. BK Ives Brno,
3. Sokol Přelouč, 4. Sokol Vyšehrad

Vítězná náplast na festivalu v Prostějově
Po 14 dnech odcestovali starší minižáci na střední Moravu na festival minibasketbalu naší kategorie. Turnaj byl pro
nás konfrontací s dalšími nejlepšími týmy ČR před podzimní
kvalifikací o žákovskou ligu. Tento záměr nám vyšel pouze
částečně, protože odpovídající obsazení zajistila téměř výhradně moravská družstva. Přesto pro nás náš výsledek vyznívá
velmi optimisticky. Všech pět utkání jsme přesvědčivě vyhráli
a na turnaji tak obsadili první místo. Zlaté medaile jsou tečkou za naším minižákovským basketbalem, nyní nezbývá nic
jiného, než zahájit poctivý trénink s míči č.7 a pokusit se,
šance je skutečně nemalá, o historický úspěch přeloučského
basketbalu. Pro naše město vybojovat účast v nejvyšší soutěži
České republiky - ligu mladších žáků.
Prostějov B - Přelouč 12 : 120 - Pacák L. 22 (2/2), Šandera
21(9/5), Bulušek 16
Přelouč - Příbor 74 : 47 - Pacák L. 22(7/4), Šandera 14(3/2),
Bulušek 8
Ostrava - Přelouč 36 : 62 - Šandera 20(6/2), Pacák L.
13(8/3), Bulušek 8(2/2)
Přelouč - USK 55 : 39 - Pacák L. 14, Kmošek 8(2/0), Šandera 7(6/1)
Přelouč - Kroměříž 63 : 26 - Pacák L. 12(3/2), Šandera
12(3/2), Bulušek 11(4/3)
Pořadí družstev: 1. Sokol Přelouč, 2. BK NH Ostrava,
3. Slávia Kroměříž, 4. USK Praha, 5. BK Příbor,
6. BK Prostějov A, 7. BK Prostějov B
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