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Milí spoluobčané,

nastal předvánoční čas, blíží se konec roku, a tak mi dovolte malou  
rekapitulaci letošního roku u nás v obci. V minulém Zpravodaji jsem 
zmínila, že zastupitelstvo obce na letošní rok 2013 nechystá velké 
akce, jelikož je nutné se po větších investicích věnovat akcím drob-
nějším, jako jsou rekonstrukce některých částí chodníků a uliček, 
provádění údržbových prací týkajících se zeleně a terénních úprav 
prováděných  z důvodů snadnější následné péče.
    
Stavební akce byly zahájeny v červnu rekonstrukcí uličky U Brož-
ků, kde byl proveden dvouvrstvý živičný povrch včetně podkladu  
a v předstihu bylo v této uličce rozšířeno veřejné osvětlení o dvě 
lampy. Práce pokračovaly rekonstrukcí chodníků v ulici Průmyslová, 
podél firmy J4 a před č.p.127 včetně obrub. Rovněž byla provedena 
rekonstrukce prostor hlavního vjezdu do základní školy. 
    
Dále z důvodů zlepšení odtokových poměrů kanalizační stoky Na 
Obci u čp. 79 a tratí ČD byla upravena šachta a části stoky. Z bez-
pečnostních důvodů bylo zhotoveno nové zábradlí u přechodu přes 
Velký labský náhon včetně zpevnění stezky z recyklátu. Dále byla 
provedena demolice staré a výstavba nové čekárny MHD u Loche-
nic. Stavba byla financována společně s obcí Lochenice.
 
V základní škole byly na tento rok naplánovány úpravy ústředního 
topení včetně měření a regulace po provedeném zateplení budo-
vy z prostředků Operačního programu Životního prostředí.  Úpra-
vy byly provedeny včetně úprav stávajících rozvodů a oprav nátěrů  
a malby. Rovněž byla provedena plánovaná rekonstrukce osvětlení  
v jednotlivých třídách. Vše úspěšně proběhlo během školních let-
ních prázdnin. 
 
Dle nových rozpočtových pravidel měla obec na rok 2013 získat ze 
sdílených daňových příjmů do obecní pokladny zhruba o 4 miliony 
Kč větší finanční prostředky. Tomu ale  málokdo z nás zastupitelů 
věřil, a proto jsme rozpočet sestavili přebytkový s tím, že v případě 
příznivého naplňování daňových příjmů na sklonku léta uskuteční-
me další naplánované akce. Protože se daňové příjmy vyvíjely velice 
příznivě, byl ještě na podzim  zhotoven odstavný pruh v ulici Školská, 
pro zkvalitnění zimní údržby byla provedena oprava chodníku Na Vy-
šehradě a z téhož důvodu byl zrealizován nový chodník pro pěší „za 
řezníkem“ do ulice Nová, včetně napojení na stávající komunikace.
 
Jelikož nám počasí celkem přálo, bylo možné ještě opravit praskliny 
a propadliny na místních komunikacích novým systémem, plošným 
ohřevem poškozených míst. Náklady na všechny zmíněné akce byly 
zhruba za 3 400,-tis. Kč a na všechny akce nad 100 tis. Kč bylo pro-
vedeno řádné výběrové řízení v rámci interní Směrnice o zadávání 
veřejných zakázek. Mimo běžné údržby zeleně byly provedeny i růz-
né terénní úpravy, například na stráni za sportovní halou, na stráni 
proti bývalému areálu Gumokovu a na stráni v aleji pod nádražím.
 
Obec již několik let usiluje o bezúplatný převod pozemků bývalého 
hřiště s okolními pozemky v aleji pod nádražím, a to hlavně z důvodů 
zkulturnění tohoto areálu. Asi málokdo z vás ví, že pozemky patří 
státu. Ten se však v poslední době k obcím nechová příliš vstřícně  
a větší pozemky se snaží zpeněžit formou výběrových řízení, kterých 
se obce zúčastnit prakticky ani nemohou. Jelikož tento převod obci 
umožněn nebyl, požádali jsme po dlouhých jednáních o výpůjčku 
těchto pozemků. V listopadu jsme uzavřeli smlouvu o výpůjčce na 

dobu osmi let, kdy bude obci umožněno bezplatné užívání těchto 
pozemků. Po uplynutí této doby by měla být šance získat tyto po-
zemky do vlastnictví. Pozemky budou využívány především sborem 
dobrovolných hasičů, ale dle podmínek pro výpůjčku musí  sloužit  
i veřejnosti ke sportovním účelům.

Plány na rok 2014

Zastupitelstvo obce plánuje na příští rok provádět v obci akce v po-
dobném duchu, v jakém byly v letošním roce, tzn. opravy a údržby 
chodníků, odstavných  pruhů. Je zapotřebí řešit havarijní stav stráně 
u Šolců v návaznosti na komunikaci v ulici Školská. Dále máme v plá-
nu se zaměřit  na bezpečnost chodců na přechodech. Úprava zeleně 
bude prováděna opět ve větším rozsahu a v místním parku budou 
z bezpečnostních důvodů  výměněny  hrací prvky. V základní škole 
počítáme s pokračováním úprav interiéru z uspořených prostředků 
na vytápění, ale konkrétní úpravy budou upřesněny na začátku roku.

Rozpočet obce na rok 2014 byl navržen mírně přebytkový, je zve-
řejněn na úřední desce u obecního úřadu a zároveň na úřední elek-
tronické desce umístěné na webových stránkách obce – www.pred-
mericenl.cz.  Obec hospodaří s přebytkem a  předpokládaný stav na 
účtech obce na  konci roku 2013 bude zhruba 10 mil. Kč. Na elek-
tronické úřední desce jsou pravidelně zveřejňovány výsledky hospo-
daření a je do nich možné nahlédnout kdykoli i po uplynutí zákonné 
lhůty pro zveřejnění.  

Závěrem bych chtěla touto cestou poděkovat všem místním spol-
kům za jejich aktivity rozvíjející sport a kulturu v obci,  za práci  
s dětmi a mládeží, za skvělou reprezentaci obce na různých soutěžích  
a závodech. Českému svazu důchodců za zpříjemňování života na-
šim seniorům, rovněž Sboru dobrovolných hasičů za uspořádání 
Dětského dne, Českomoravskému klubu vojenské historie za organi-
zaci pietního aktu v obci ke Dni veteránů.

Vám všem bych chtěla popřát hezké a klidné prožití vá-
nočních svátků, především hodně zdraví a spokojenosti 
v roce 2014.

Stanislava Marková – starostka   

NÁKUP STROJE HAKO CITY MASTER 1250 

v rámci dotace z fondu FS/CF (fond soudržnosti EU) a státního fondu 
životního prostředí (SFŽP )

V souladu s Operačním programem životního prostředí - prioritní 
osa: „Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí“ v oblasti pod-
pory  „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů“, 
Obec Předměřice nad Labem požádala o poskytnutí dotace na ná-
kup čisticí komunální techniky v rámci uvedeného programu.

Jedná se o uklízecí - zametací a kropicí vůz pro úklid místních komu-
nikací a chodníků. Na základě nabídky trhu, konzultace s technický-
mi službami HK a v souladu s provedeným výběrovým řízením byl 
vybrán stroj HAKO City master 1250.
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Dne 10.9.2013 jsme obdrželi „Rozhodnutí o přidělení dotace“ s roz-
pisem financování projektu:

Celkové náklady na projekt 2 262 800 Kč

Z toho celkové způsobilé 
výdaje

2 217 800 Kč

Nezpůsobilé výdaje                45 000 Kč

Výdaje SF/CF (EU) 85 % 1 885 130 Kč

Výdaje SFŽP 15 % 110 890 Kč

Vlastní zdroje 10 % 221 780 Kč

2 217 800 Kč

Z toho pořizovací cena stroje 2 153 800 Kč 

Ostatní náklady projektu 
– způsobilé

64 000 Kč

Ostatní náklady projektu 
– nezpůsobilé            

45 000 Kč

2 262 800 Kč

Celkové náklady obce – vlastní zdroje

10 %                                                   221 780 Kč 

Nezpůsobilé výdaje                45 000 Kč

266 780 Kč

Vlastní dodávka stroje, převzetí a zaškolení obsluhy proběhlo dne 
15.11.2013. Po provedení registrace na Odboru dopravy Magistrátu 
města HK a přidělení SPZ byl dne 27.11.2013 proveden první zku-
šební úklid.

BIOODPAD

Firma Marius Pedersen a.s. – Hradecké služby a.s. provádí v Hradci 
Králové a okolí svoz bioodpadu do specielních upravených nádob  
o objemu 140 a 240 litrů.
Obec Předměřice nad Labem  projevila zájem o tento druh svozu. 
Hradecké služby a.s. jsou ochotny tento způsob služby poskytovat  
i v katastru naší obce. Požadavkem je však určitý počet nádob, které 
budou svezeny při jednom svozu. Vzhledem k této skutečnosti pro-
síme o vyplnění níže uvedeného dotazníku pro zjištění základních 
údajů pro další jednání s firmou. Pro základní orientaci uvádím, co 
patří a co nepatří do těchto nádob:

✓   PATŘÍ ×   NEPATŘÍ 
tráva listí, plevel zbytky jídel

kořeny, štěpky, květy, padané 
ovoce

maso, jedlý olej

zbytky ze zeleniny, skořápky uhynulá zvířata

kávová sedlina, čajové sáčky                            obaly znečištěné potravinami

Období svozu: duben – říjen                                       Interval svozu: 14 dní

Pro vaši lepší informaci uvádím několik orientačních cen svozu. Opa-
kuji orientačních, protože výsledná cena se bude odvíjet právě od 
množství nádob na jeden svoz.

(140 l) nádoba vlastní           600-700 Kč

(140 l ) nádoba v pronájmu 800-900 Kč                                  

(240 l) nádoba vlastní           900-1100 Kč

(240 l ) nádoba v pronájmu 1200-1300 Kč                                  

Dotazník na: www.predmericenl.cz » zpravodaj, kde jej lze vyplnit 
a odeslat na e-mail: kalousek.vladimir@seznam.cz, nebo doručit 
osobně na OÚ, popřípadě vhodit do poštovní schránky na dvoře OÚ, 
vlevo vedle vchodu.                                                         
Vladimír Kalousek

DOTAZNÍK

Mám zájem o  svoz bioodpadu do specielních nádob:                                              ANO / NE

Velikost nádoby: 140 l / 240 l

Preferuji nádobu: vlastní / v pronájmu

Vaše jméno a příjmení: Ulice: Č. popisné:

Dotazník slouží pouze pro potřebu obecního úřadu. Nehodící se škrtněte.

Zde odstřihněte.
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Předměřický zpravodaj vychází zpravidla  na konci kalendářního 
roku, a ač je již v plném proudu nový školní rok, pravidelně přináší 
také ohlédnutí za školním rokem uplynulým. Dovolte mi tedy poo-
hlédnout se za školním rokem 2012/2013 a podělit se s vámi o to, 
čím naše škola žila.
 
Školu navštěvovalo 249 žáků, kteří byli vyučováni v 11 třídách po-
dle ŠVP Žák, student, občan. Výchovně vzdělávací práci doplňovaly 
v průběhu roku další aktivity, které obohacovaly školní výuku. Vy-
učující jich žákům nabídli více než 40. Žáci navštěvovali divadelní, 
hudební i filmová představení, uskutečnila se řada exkurzí, předná-
šek a besed. Žákům dále nabízíme uplatnění v různorodých a atrak-
tivních mimoškolních aktivitách. Zúčastnili se plaveckého výcviku, 
lyžařského výcviku, škol v přírodě, letního tábora ŠD, výuky anglic-
kého jazyka, či výuky hry na hudební nástroje pod vedením učitelů 
ZUŠ Smiřice a ZUŠ Chlumec nad Cidlinou. Jako každý rok měli žáci  
i letos možnost rozvíjet své zájmy v kroužcích, které na škole vedou 
vyučující 1. i 2. stupně. Žáci dále sbírali kaštany a žaludy, sušili po-
merančovou kůru, šili panenky pro UNICEF v rámci projektu Adoptuj 
panenku, zachráníš život.

Každou školu reprezentují i výsledky žáků ve vědomostních, doved-
nostních a sportovních soutěžích. Pod vedením svých učitelů se žáci 
zapojili do Olympiády z českého jazyka, Matematické olympiády, 
Matematického korespondenčního semináře, Dějepisné olympiády, 
Biologické olympiády, do Dopravní soutěže a do soutěže Hledáme 
nejlepšího mladého chemika. Diplomy a odměny si přivezli ze sou-
těže Svět očima dětí za 1. místo a dvakrát za 3. místo v okresním 
kole, v soutěži Požární ochrana očima dětí dvakrát za 1. místo a jed-
nou za 2. místo v okresním kole, v krajském kole téže soutěže se 
postupující žákyně umístila na 3. místě. Ve výtvarné soutěži Nama-
luj obojživelníka roku 2013 získala žákyně letošní 9. třídy 1. místo  
v celorepublikovém kole. Týmy žáků 1. i 2. stupně měřily své síly i ve 
sportovních soutěžích: v Poháru České florbalové unie, ve florbalové 
soutěži Orion cup, v Poháru rozhlasu v atletice v soutěži družstev,  
v soutěži ve vybíjené Preventan cup. V turnaji v kopané Mc Donald´s 
Cup obsadilo družstvo žáků 4. - 5. tříd 2. místo v okresním kole.

V uplynulém školním roce jsme úspěšně prošli kontrolou České škol-
ní inspekce  Královéhradeckého inspektorátu a celonárodním povin-
ným testováním žáků 5. a 9. tříd NIQES v českém jazyku, anglickém 
jazyku a v matematice.

A teď se vás na něco zeptám. Znáte Milana? Že nevíte, o kom je řeč? 
Tak pozor! Denně kolem něj můžete projít ve vstupní hale školy, Je 
to mamut, pokrytý hnědou huňatou srstí, s mohutnými zahnutými 
kly a s velkýma důvěřivýma očima, symbol celoškolního projektu 
Nebojte se mamuta, realizovaného ve druhém pololetí loňského 
školního roku. Projektová metoda je ideálním prostředkem, jak vý-
uku jednotlivých předmětů propojovat a jak ji obohacovat o nové 
pohledy tak, aby si žáci neustále rozšiřovali svůj obzor. V případě 
tohoto projektu to byla snaha přivést žáky k poznání, že místa, kudy 
denně procházejí a kde žijí, ale kterým velmi často nevěnují pozor-
nost,  vypovídají mnoho zajímavého o historii či událostech, jež  se 
tam v minulosti odehrály .  A tak začalo pátrání o historii nejvzdále-
nější. Nejprve se žáci vypravili do Muzea východních Čech v Hradci 
Králové na výstavu Pravěk je kůůl. Zde si prohlédli modely pravěkých 
zvířat a archeologické nálezy z doby lovců mamutů, které dokládají 
osídlení Předměřic nad Labem, ale i Lochenic a sousedních Plotišť 
nad Labem a Svobodných Dvorů už v době pravěku. Dozvěděli se, 

že z Předměřic nad Labem pocházejí některé vzácné nálezy, např. 
pazourkové škrabáky, kosti mamuta a jiných velkých zvířat, jelení pa-
roh a kostrové hroby, také bronzové a železné náramky, náhrdelníky, 
spony, jehlice, kroužky, náušnice, dětské hliněné hračky, bronzové 
sekery a železné meče. Kostrový hrob s bronzovým mečem, měděná 
dýka, kostrový hrob s železným mečem a další nálezy byly objeveny 
v Lochenicích. Nejčastějším archeologickým nálezem je keramika. 
Na území Předměřic a Lochenic byly nalezeny amfory zdobené otis-
kem šňůrky a na hrnčířském kruhu vytvořené nádoby zdobené sku-
pinami vlnovek, nebo ozdobnými, různě hlubokými vpichovanými 
rýhami. Naleziště zvoncových pohárů z období neolitu bylo zkoumá-
no v Lochenicích a patří k největším v Čechách.

Po stopách těchto nálezů se do terénu vydali žáci 2. stupně v ho-
dinách občanské výchovy. Na vycházce po Předměřicích objevo-
vali místa, kde byly v minulosti prováděny archeologické výzkumy,  
a současnou podobu těchto míst vyfotografovali. Ve škole pak for-
mou skupinové práce vytvořili mapu archeologických nálezů v Před-
měřicích nad Labem a dále  panely o životě mamutů, či o pravěké 
módě. V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vytvořili 
žáci 1. i 2. stupně mamuty kreslené, vystřihované z papíru, vyrýva-
né do plastelíny či vypalované z keramické hlíny. Již zmíněný ma-
mut Milan, největší z nich, vznikal podle návrhu a modelu Martiny 
Válkové, vychovatelky ŠD. Za velkého zájmu celé školy ho dotvořila 
děvčata z loňské 9. třídy. Na  kresbách žáci velmi zdařile zachytili 
podobu a zdobení nádob a amfor, jiní napodobovali pravěké nástěn-
né malby. Obrázky archeologických vykopávek a nálezů inspirovaly 
žáky k napsání příběhů těchto předmětů v hodinách českého jazyka. 
Na závěr si žáci na školní akademii zazpívali veselou písničku o ma-
mutovi Nebojte se mamuta, jejímž autorem, stejně jako autorem 
celého projektu, je Mgr. Pavel Urban, ředitel školy. Práce na projektu 
žáky zaujala, s chutí se zapojovali do všech činností a vše velmi pro-
žívali. Výsledky jejich bádání během cesty do doby lovců mamutů  
a jejich výtvarné práce jsou v čele s mamutem Milanem vystaveny 
v prostorách školy a staly se součástí výzdoby školy ve vstupní hale. 
Doufáme, že zaujmou i návštěvníky naší školy.

Na webových stránkách školy zs.pnl.cz se můžete informovat také  
o všech dalších akcích základní školy, mateřské školy a školní družiny. 

K nahlédnutí je zde i Výroční zpráva za rok 2012 – 2013 a Inspekční 
zpráva Královéhradeckého inspektorátu.
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Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se o činnost školy zají-
mají a kteří činnost školy podporují. Jménem vedení školy a celého 
pedagogického sboru přeji čtenářům Předměřického zpravodaje 
klidné prožití vánočních svátků a v novém roce dostatek zdraví a 
spokojenosti.

Mgr. Jana Kopřivová
KNIHOVNA

Obecní knihovna Předměřice nad Labem slouží také jako knihovna 
školní. Její prostory jsou proto využívány nejen v odpoledních vý-
půjčních hodinách pro veřejnost, ale také v hodinách dopoledních, 
kdy zde probíhají besedy o knihách, hodiny knihovnické gramotnos-
ti, či výuka.

Uběhl další knihovnický rok, a tak mi dovolte, abych vám některé 
tyto akce přiblížila podrobněji. V únoru jsme v knihovně přivítali 
paní Jitku Vítovou. Žákům 1. až 4. třídy představila svou knihu O 
Květušce a tesaříkovi. Přečetla dětem několik ukázek, seznámila je 
s profesí spisovatelky a pohovořila o své spolupráci s ilustrátorkou 
této knihy. Při plnění zábavných úkolů, které paní Vítová připravila, 
získaly děti navíc mnoho nových informací o obyvatelích hmyzí říše.

Koncem března se těší velké oblibě dnes již mezinárodní knihovnic-
ký projekt Noc s Andersenem. Víte, že letošní 13. Noc s Andersenem 
se konala nejen v Evropě, ale i v Americe a Austrálii a přihlásilo se k 
ní 77 599 čtenářů na 1 298 spacích místech? V předměřické knihov-
ně se Noc s Andersenem pořádala  poosmé a zúčastnilo se jí 24 dětí 
a 4 dospělí. V programu nazvaném Pocta Heleně Zmatlíkové prová-
zel děti po celý večer kocourek Modroočko z knihy J. Koláře Z deníku 
kocoura Modroočka, kterou doprovodila svými nezaměnitelnými 
obrázky Helena Zmatlíková. Tato naše vynikající ilustrátorka  knih 
nejen pro děti by se v listopadu 2013 dožila devadesáti let. Poctu 
H. Zmatlíkové jsme vzdali ještě jednou v říjnu. Děti se samy staly 
ilustrátory a knihu Z deníku kocoura Modroočka doplnily vlastními 
obrázky. Ty si mohli návštěvníci knihovny prohlédnout na výstavce 
v knihovně a potom byly obrázky zaslány do výtvarné soutěže Zlatý 
Zmatlík.

V letošním roce si celá kulturní veřejnost připomínala ještě jedno 
významné kulturní výročí – 1 150 let od příchodu slovanských vě-
rozvěstů Cyrila a Metoděje. Slovanský jazyk a písmo, které začali na 
území Velké Moravy tito učenci používat a rozšiřovat, měly zásadní 
význam pro rozvoj naší kultury. Proto jsme se zapojili do projektu Po 

stopách nejen písma Cyrila a Metoděje, který měl dvě části:  literární 
s názvem Dopis z Velké Moravy a výtvarnou s názvem Moje abece-
da. Soutěže se zúčastnilo celkem 178 čtenářů. Z pořádající Měst-
ské knihovny Hodoním, kde proběhlo celorepublikové vyhodnocení 
soutěže, přišla milá zpráva. Získali jsme cenu knihovnic za obrázek 
Dráček Venda a kolektiv žáků 4. třídy obdržel cenu knihovnic za lite-
rární styl dopisů ze současnoti na Velkou Moravu.

V červnu jsme se již popáté zapojili do celostátní knihovnické akce 
na podporu čtenářské gramotnosti – pasování prvňáčků na čtenáře. 
Žáci plnili čtenářské úkoly pod dohledem princezen z Písmenkového 
království a za přítomnosti svých rodičů. Ve slibu, který složili na kon-
ci slavnosti, zaznělo, že si knih budou vážit, že budou knihy mít rádi a 
že se kniha stane jejich věrným kamarádem. Dodejme, že po prázd-
ninách jsou tito žáčci, dnes již druháci, opravdu pilnými návštěvníky 
knihovny!

V říjnu jsme se pustili do výroby záložek do knih, na kterých děti vy-
obrazily své oblíbené literární hrdiny. Koncem měsíce se v knihovně 
sešlo 69 záložek, které putovaly do Súkromné spojené školy v Koši-
cích. Stejný počet záložek naši čtenáři dostali od dětí z Košic. Akci 
Záložka do knih spojuje školy a knihovny organizovaly Národní pe-
dagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského v Praze a Slovenská 
pedagogická knižnica v Bratislavě a letos jsme ji vyzkoušeli poprvé.

Začátek listopadu patřil letošním prvňáčkům. Půjčovna pro děti se 
proměnila ve strašidelné doupě, kde byl pro děti připraven soutěžní 
a zábavný program nazvaný Strašidelná noc, aneb Strašidel se nebo-
jíme, spojený s nocováním v knihovně. Pro veřejnost jsme v měsíci 
listopadu připravili již pátou besedu s panem Jiřím Márou. Tentokrát 
účastníci zeměpisné přednášky doplněnou poutavým vyprávěním a 
promítáním diapozitivů a videosekvencí navštívili Austrálii. Pan Jiří 
Mára je autorem sedmi dokumentárních filmů a sedmi cestopisných 
knih, které je možné si v knihovně zapůjčit. K vánočnímu vyprávění a 
čtení se s dětskými čtenáři sejdeme ještě v prosinci.

Do tohoto výčtu nejsou zahrnuty návštěvy dětí školní družiny, další 
návštěvy žáků se svými vyučujícími ani výstavky k výročím spisova-
telů, ilustrátorů, či soutěže, které jsou v průběhu celého roku také 
připravovány. O našich akcích jste pravidelně informováni na webo-
vé adrese: 
www.knihovnapredmericenadlabem.webk.cz.
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Na závěr mi dovolte, abych poděkovala všem návštěvníkům knihov-
ny za jejich zájem o činnost knihovny. Děkujeme také těm, kteří 
knihovnu navštěvují „virtuálně“, a těšíme se, že i v roce 2014 najde 
cestu do knihovny co nejvíce čtenářů. Vždyť už Francesco Petrarca 
napsal: „Knihy nemají být nábytkem, který by zdobil dům. Mají být 
potravou, která živí ducha.“
 Mgr. Jana Kopřivová

RYCHLOSTNÍ KANOISTIKA: ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA 2013

11 medailí a vynikající finálová umístění 
předměřických závodníků na Mistrovství ČR v Račicích!

Závodníci oddílu kanoistiky TJ SOKOL Předměřice mají za sebou 
úspěšnou sezónu. Po sérii jarních přípravných závodů dosáhli výbor-
ných výsledků na Mistrovství České republiky v rychlostní kanoistice, 
které se konalo v červenci za mezinárodní účasti na umělém kanále 
v Račicích. Úspěchy zaznamenali především nejmladší benjamínci  
a muži. Tradičně kvalitní výkony předvedli i naši veteránští závodníci.

V kategorii benjamínci B (chlapci ve věku 11 let) získal Marek Pro-
kop dvě stříbrné medaile za druhá místa na trati 200 m a 500 m  
v kajaku jednotlivců, k nimž přidal spolu s Tomášem Hradilem  
z Nymburka ještě třetí místo v kajaku dvojic na 200 m a čtvrté místo 
v kajaku dvojic na 500 m.

V nejpočetněji obsazené kategorii benjamínci A (chlapci ve věku 12 
let) předvedl výborné výkony v kajaku jednotlivců Michael Prokop, 
který se na tratích 500 m i 200 m probojoval ve velké konkuren-
ci do finále A, na 500 m obsadil páté místo a na 200 m pak čtvrté 
místo, když o medailovou pozici přišel až těsně v závěru závodu. Ve 
společenství s Martinem Matouškem ze Sparty Praha pak získal dvě 
bronzové medaile v kajaku dvojic na 200 m a 500 m. Dobře si vedl  
v kategorii benjamínků A i David Militký, který se v kajaku jednotliv-
ců na 500 m umístil na 3. místě ve finále B (celkově 12.) a na 200 m 
na 5. místě ve finále B (celkově 14.).  Spolu s Lukášem Novotným ze 
Sokola Pražského se prosadili i v kajaku dvojic, kde obsadili 4. místo 
na 200 m a 7. místo na 500 m.

Skvěle si vedli bratři Kostkanové v nejsilnější kategorii kajaku mužů 
s mezinárodní účastí závodníků z Nového Zélandu. Vojtěch Kostkan 
se na trati 500 m poprvé v kategorii dospělých probojoval do finále 
A, kde obsadil 9. místo. Dále se umístil na trati 200 m na 8. místě 
ve finále B. Jaroslav Kostkan se v těžké kvalifikaci prosadil rovněž 
do finále A na sprinterské trati 200 m. Ve finále ho bohužel  z boje 
vyřadila technická závada na pádle a závod nedokončil.

V kategorii juniorů startovali Václav Schejbal a David Vyleťal. Václav 
Schejbal obsadil v kajaku jednotlivců na 1000 m 16. místo (7. ve fi-
nále B). Na kajaku dvojic pak spolu obsadili 6. místo v závodě na 500 
m a 8. místo na 200 m.

Tradičně dobře si vedli veteráni. Vladimír Vyleťal i  Vlastislav Vyle-
ťal získali mistrovské tituly v kajaku jednotlivců na 200 m ve svých  
věkových  kategoriích.  Na trati 1000 m pak Vladimír přidal stříbrnou 
a Vlastislav bronzovou medaili. Na deblkajaku obsadili na trati 500 
m 3. místo. Bronzovou medaili ve své věkové kategorii získal i Václav 
Prokop.

Náš oddíl se zúčastnil ještě závodů v Černožicích nad Labem,  
Sezemicích, Jablonci, Liberci a Praze, kde jsme získali další medai-
lová umístění. Do závodní sezóny se zapojilo celkem 14 závodníků, 
další pak startují v dvacetičlenné posádce dračí lodě. V celkovém 
hodnocení Labsko – Orlického poháru, který sdružuje seriál 6 regio-
nálních závodů na Labi a Orlici, jsme obsadili 6. místo z 20 zúčastně-
ných oddílů. V celkovém hodnocení Českého poháru jsme obsadili 
30. místo.

Po ukončení sezóny na vodě probíhá zimní kondiční příprava. Pra-
videlné společné tréninky se konají vždy v úterý a v pátek od 17:00 
hod. v tělocvičně ZŠ. Zde rádi přivítáme nové zájemce o kanoistiku, 
zejména z řad dětí, aby nám pomohli navázat na dlouholetou tradici 
úspěchů předměřické kanoistiky. Pro bližší informace je k dispozici 
kontaktní mail kanoistika.predmerice@seznam.cz .

Předměřická dračí loď

Předměřičtí kanoisté všech generací tvoří páteř posádky dračí lodě 
startující pod hlavičkou sponzora jako STRATOS AUTO TEAM. Vý-
konnostní úroveň posádky se stále zvyšuje. V letošním roce jsme 
již počtvrté zvítězili v regionálním závodě „Polabský drak“ v Hradci 
Králové a na Mistrovství Orlických hor na Pastvinské přehradě. Po 
úspěšné sezóně regionálních závodů posádka na podzim vstoupila 
do závodů celostátní a mezinárodní úrovně. Poprvé jsme se zúčast-
nili Mistrovství ČR, kde jsme v nejpočetněji obsazené kategorii Mix 
obsadili na tratích 200 m a 2 km shodně vynikající 7. místo. Posled-
ním závodem sezóny byl vytrvalostní závod Tragicky dlouhé tratě  
(2x 4,5 km s hromadným startem)  v Praze, který je považován za 
neoficiální mistrovství Evropy dračích lodí na dlouhých tratích. Naše 
posádka obsadila v nejsilnější kategorii OPEN v konkurenci posádek 
z Maďarska, Polska a Německa a za účasti nejlepších českých dra-
gonů vynikající 3. místo. Vzhledem ke stále se zlepšujícím výkonům 
uvažujeme v příští sezóně o pořízení vlastní dračí lodě a dalším zin-
tenzivnění tréninkové a závodní činnosti.

Ing. Václav Prokop
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Tělocvičná jednota Sokol Předměřice nad Labem náleží do Orlické 
župy, která sdružuje 39 sokolských jednot. Naše TJ čítá v současné 
době 141 členů, kteří jsou organizováni v následujících oddílech: 
divadelní soubor, florbal, kanoistika, nohejbal a volejbal. Nyní si 
dovolíme představit Vám činnost a úspěchy našich oddílů a spolků  
v uplynulém období.

Divadelní soubor

V letošním roce se uskutečnila v Předměřicích n. L. premiéra kome-
die Pan radní si neví rady. S touto hrou jsme se též zúčastnili Ná-
rodní přehlídky Sokolských divadel v Lázních Toušeňa a nadále s ní 
vystupujeme. Také v roce 2014 nás čeká několik dalších vystoupení  
a v únoru 2014 se zúčastníme přehlídky amatérských divadel v Ne-
chanicích. I přesto, že tato komedie byla napsána koncem 19. stole-
tí, po aktualizaci do dnešní doby diváky vždy pobaví.

V současné době již připravujeme pohádkovou hru Královnin prs-
ten. S touto pohádkou náš soubor začínal hrát divadlo před dvanácti 
lety a měla úspěch nejen v naší obci. Královnin prsten jsme odehráli 
celkem dvanáctkrát. Nyní máme soubor obohacen o několik nových 
mladých a nadšených herců, a proto chceme pohádku v úpravě  
a s písničkami nastudovat znovu. Pro toto nastudování jsme si již 
vyjednali odkoupení kostýmů z divadla v Pardubicích. Pevně věříme, 
že opět potěšíme malé i velké diváky.

V listopadu jsme uspořádali další netradiční, nejen taneční, zába-
vu, tentokrát na téma Divoký západ. Děkujeme všem sponzorům za 
ceny do tomboly a všem, kteří nás svou účastí přišli podpořit. Doufá-
me, že jste se dobře pobavili a že nelitoval nikdo, kdo přišel. 

Stanislava Hrušková

Florbal

Nejmladší florbalovou kategorií je přípravka. Pod vedením trené-
rek A. Žilkové a K. Ševčíkové se věnujeme především všeobecnému 
rozvoji pohybových schopností nejmladších florbalistů a vytváření 
základních florbalových návyků. I nejmenší florbalisté mají za sebou 
účast na turnaji, kde se nehraje na umístění, ale o radost ze hry, 
která je na těchto nejmladších sportovcích patrná na první pohled. 
Důkazem vytrvalé práce s nejmenšími je fakt, že se nám každým ro-
kem podaří vychovat několik hráčů, kteří jsou schopni nastupovat již 
v ligových utkáních se starší kategorií, tedy s elévy.

Elévové jsou druhou nejmladší kategorií v našem florbalovém oddí-
le. Tato kategorie se pod vedením P. Maléře a J. Kubce již pravidelně 
účastní turnajů a ligových zápasů v rámci ligy České florbalové unie 
(ČFBU). Na úspěch v turnaji „Montas cup“, který jsme na podzim 
roku 2012 vyhráli, jsme navázali vítězstvím v silně obsazeném turna-
ji „AM Gnol cup“, který se uskutečnil v prostředí domácí sportovní 
haly v dubnu letošního roku. Na turnaji jsme porazili nejen nejlepší 
týmy z Hradce Králové, ale také týmy Přelouče a Rtyně. Též v  ligo-
vém ročníku 2012 se nám s týmem elévů vedlo velice dobře a skon-
čili jsme v bodovém součtu na druhém místě. V letošním ligovém 
ročníku se předměřickým elévům opět velice daří a po 12 odehra-
ných zápasech máme na svém kontě deset vítězství, jednu remízu  
a jednu porážku. 

V kategorii mladších žáků, kterou trénovali trenéři P. Hubáček a P. 
Kvašinský, jsme v roce 2013 obsadili 6. místo ze 13 týmů Králové-
hradeckého kraje se ztrátou 5 bodů na 3. místo. Dva naši mladší žáci  
– Jakub Šimůnek a Ondřej Erbs - se na konci sezóny podívali na tur-
naj regionálních výběrů, čímž byli odměněni za své výborné výkony 
v celé sezóně. V letošním ligovém ročníku, pod vedením nových tre-
nérů Pavla Hellmanna a Jakuba Svobody, hrají mladší žáci stejným 
způsobem jako kategorie elévů, tedy na dvou hřištích systémem 
3+1. V současnosti jim patří druhá příčka v bodovém hodnocení. 
V sezoně 2013/2014 byla nově založena kategorie starších žáků. 
Tento tým se pod vedením P. Hubáčka zúčastnil předsezónní letní 
přípravy. Nastupuje v nových červenomodrých dresech a aktuálně 
se pohybuje ve středu tabulky s ambicemi na umístění do 5. místa 
ze 13 týmů. 

V příštím roce máme v plánu rozšířit florbalový oddíl o další tým, 
a to o mužstvo v kategorii dorostenců, do kterého hledáme nové 
hráče narozené v roce 1998 a 1999. 

Týmy mužů (tým A a B) jsou již tradičními florbalovými mužstvy na-
šeho Sokola. Stejně jako v předešlých letech nastupují v zápasech 
„Florbalové ligy amatérů“, která se pravidelně hraje v předměřické 
sportovní hale. Tato soutěž se nově výkonnostně rozdělila na první  
a druhou ligu. Tým „A“ tak nastupuje v první lize a tým „B“ v lize dru-
hé. Kromě ligové soutěže se náš A tým účastní jednodenních florba-
lových turnajů. Za všechny uvedeme Předměřický pohár (1. místo 
z 12 týmů), turnaj ve Skutči (5. místo z 16 týmů) nebo Joker Cup  
v nedaleké Jaroměři (14. místo z 18 týmů).

             Tým trenérů
Nohejbal

Stejně jako v uplynulých letech se scházíme i letos na trénincích ve 
sportovní hale. V období letních prázdnin pak využíváme venkovní 
sportoviště mezi halou a školou. 

V měsíci dubnu 2013 jsme uspořádali nohejbalový turnaj tříčlen-
ných družstev. Tohoto turnaje se zúčastnilo 12 týmů z okolních měst 
a  obcí (např. Třebechovice pod Orebem,  Bříza, Neděliště). Turnaj se 
velice vydařil a všichni si užili příjemný sportovní den. 

V letošním roce se také rozrostla předměřická nohejbalová základ-
na, a to hned o 10 nových členů.  Již tradičně v měsíci prosinci or-
ganizujeme další nohejbalový turnaj „Memoriál  Pavla Mrkvičky“. 
Turnaj je určen pro dvanáct tříčlenných družstev.

Karel Polívka

OBECNÍ PLES

V tomto našem příspěvku  bychom vás chtěli sr-
dečně pozvat na  4. Obecní ples, který se bude ko-
nat již 1. února 2014  v sále Hostince U Bajerů. 

K poslechu a tanci bude hrát opět Lyra club pod 
vedením p. Jaroslava Perného. Věříme, 

že se přijdete dobře pobavit.
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Volejbal

I v letošním roce pokračoval volejbalový tým v pravidelných trénin-
cích. Smíšený amatérský oddíl AVK Sokol Předměřice n. L. se zúčast-
nil s našimi dvěma týmy turnaje v Předměřicích n.L. Týmy obsadili 
5. a 8. místo.

P. Hubáček

Závěrem bych rád poděkoval všem členům TJ SOKOL Předměřice n/L 
za vzornou reprezentaci naší TJ a popřál jim mnoho dalších úspěchů 
v jejich snažení. Poděkování patří také všem, bez kterých bychom 
naši činnost nebyli schopni vykonávat, tedy vedoucím oddílů, trené-
rům, rodičům,  organizátorům a v neposlední řadě také Obci Před-
měřice nad Labem a všem sponzorům, kteří nás v našich aktivitách 
podporují.

Jan Kubec – Starosta TJ SOKOL Předměřice n/L

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLAVOJ – FOTBAL

Hodnocení sezóny mladších žáků – podzim 2013

Nová sezóna nám začala již v půlce srpna, kdy jsme absolvovali letní 
soustředění v kempu Pecka. Na tomto soustředění jsme se připravo-
vali na podzimní část sezóny. Myslíme si, že jsme se připravili velmi 
kvalitně, protože v poločase sezóny nám patří mistrovská pozice. 
Sice jsme měli během podzimu slabší chvilky, ale to k fotbalu patří 
a fotbal to dělá zajímavější. Tabulka obsahuje 14 kvalitních týmů, 
které mezi sebou odehrály podzimní část. Naše bilance je následují-
cí: 14 zápasů, 11 výher a 3 porážky. Náš tým má ze všech účastníků 
nejlepší obranu s 21 obdrženými brankami. Soupeřova konta jsme 
zatížili 48 brankami. Naším nejlepším střelcem je Jakub Šimůnek  
s 15 brankami. Tým bychom chtěli pochválit za poctivě odváděnou 
práci během podzimu. Je vidět, že děti fotbal baví a chtějí se zlepšo-
vat, a to je jenom dobře. Během zimy nás čekají minimálně 3 halové 
turnaje, kde zkusíme zaútočit na medailové pozice. Věříme, že se 
kvalitně připravíme i na jarní sezónu, že potvrdíme titul půlmistra  
a celou soutěž vyhrajeme.

Mrkvička, Ponikelský, trenéři

Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Bod. PK
Předměřice 14 11 0 3 48: 21 30 12
Malšovice 14 10 0 4 62: 22 33 9
FC HK žákyně 14 9 1 4 61: 30 28 7
Stěžery/Probluz 14 8 2 4 68: 33 26 5
Třebeš B 14 8 2 4 74: 41 26 5
Kunčice 14 8 2 4 53: 26 26 5
Lovčice 14 8 2 4 55: 39 26 5
Červeněves 13 8 1 4 81: 49 25 7
Kobylice/Myštěves 14 7 1 6 64: 51 22 1
Cerekvice 14 5 0 9 32: 52 15 -6
Hořiněves 14 4 1 9 44: 74 13 -8
Smiřice 13 4 0 9 42: 76 12 -9
Urbanice/Libčany 14 1 0 13 20: 90 3 -18
Ohnišťany 14 0 0 14 16:116 0 -21

SPV 
Sport pro všechny, kteří mají chuť a náladu se hýbat

HODINY PRO DOSPĚLÉ:

Pondělí: 19 - 20 hodin – AEROBIK
19 - 20 hodin – KONDIČNĚ-REHABILITAČNÍ CVIČENÍ

Středa: 19 - 20 hod. – KONDIČNĚ-REHABILITAČNÍ CVIČENÍ, 
bez aerobních prvků, jednoduché sestavy, 
bez poskoků – protáhnete a posílíte celé tělo. 

Čtvrtek: 19 - 20 hodin – ZUMBA 
Stále populární, dynamická, zábavná, při hodině propotíte veškeré 
oblečení, spálíte až 500 kalorií a při tom budete zářit úsměvem od 
ucha k uchu. Čtvrtek:  VOLEJBAL

HODINY PRO DĚTI:

Pondělí: 16:30 - 18 hodin – MLADŠÍ ŽACTVO 
Děti cvičí na nářadí, zdokonalují se v atletice, hrají míčové 
a pohybové hry. 
18 - 19 hodin – STARŠÍ ŽÁKYNĚ 
Nářadí, míčové hry, atletika, aerobik.

Středa: 16 - 17 hodin – RODIČE A DĚTI 
Pro děti od 3 let, rozvíjení motoriky, koordinace pohybu, upevňování 
vztahu mezi rodičem a dítětem.

Čtvrtek: 15 - 19 hodin – MAŽORETKY 
Krásné kostýmy, načesané holčičky.

Oddíl mažoretek byl založen v roce 2008. V současné době ho na-
vštěvuje 50 dívek ve věku od 4 do 15 let. Vedoucí trenérkou a cho-
reografkou je Karolína Fialová. Děvčata jsou rozdělena podle věku 
do 4 kategorií a 3 soutěžních družstev. Mažoretky vystupují na růz-
ných akcích, plesech a karnevalech. Soutěžní týmy se účastní závo-
dů v mažoretkovém sportu. V loňském roce se Ďáblice (juniorky) 
umístily na 3. místě, Berušky (kadetky) na 2. a 3. místě a Růžičky 
(děti) na 1. a 2. místě. Letos v říjnu Berušky v Lanškrouně obsadily 
2. místo. Další závody je čekají na jaře 2014. Do nejmladšího oddílu 
stále přijímáme děvčátka od 4 do 6 let. Pokud máte zájem, aby se 
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i vaše holčička stala mažoretkou, přijďte vždy ve čtvrtek mezi 15.  
a 16. hodinou do tělocvičny ZŠ.

PŘIJĎTE VYZKOUŠET NĚKTEROU Z NAŠICH HODIN A PŘIDEJTE SE  
K NÁM !!!  :-)

Za tým cvičitelů SPV – Lenka Fišerová

MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU DŮCHODCŮ ČR 
PŘEDMĚŘICE NAD LABEM

Aby člověk nebyl nikdy sám
 
Místní organizace svazu důchodců byla v naší obci založena v prv-
ní polovině roku 2005. Organizace sdružuje důchodce převážně  
z Předměřic nad Labem, máme však mezi sebou i členy bydlící v Lo-
chenicích a v Hradci Králové. Převážně jsou to ženy. Scházíme se 1 x 
měsíčně, kde probíráme různé akce, které se pořádají v našem kraji. 
Zúčastňujeme se i akcí celostátních. Při těchto akcích si zveme na 
besedy odborníky např. z oblasti zdravotnictví, policie ČR, požární 
ochrany a jedenkrát ročně zveme paní starostku Obecního úřadu  
v Předměřicích nad Labem. Některé přednášky nebo besedy jsou 
velmi zajímavé a poučné, například beseda s lékařkou o problémech 
se zuby, zvláště těmi třetími. Nenecháváme „zakrnět” naše duševno 
návštěvou divadel, filmů či pořádáním tematických zájezdů. Navště-
vujeme historické památky. V poslední době jsme si prohlédli zámek 
v Častolovicích či nově otevřený zámek v Kostelci nad Orlicí, rodný 
dům K.J.Erbena v Miletíně či historický kostelík v Nové Pace, Lázně 
Bělohrad, klenotnici v Nové Pace aj.

Ale ani tělu nedovolujeme chátrat. Dvakrát ročně soutěžíme o Pu-
tovní pohár BOWLINGU v místní sportovní hale. Zúčastňujeme se 
Zimních sportovních her v Nové Pace, ale i Letních sportovních her 
ve Skřivanech, kde mnohdy získáváme i přední místa v různých spor-
tovních disciplínách. Kdo nesoutěží, fandí našim členům. Při tom se 
užije mnoho legrace, alespoň se odreagujeme od všedních starostí. 

Od letošního podzimu jsme „rozjeli” rehabilitační cvičení pro ženy  
i muže. Toto cvičení probíhá 1 x týdně v dopoledních hodinách. Díky 
obecnímu úřadu, který nám nabídl prostory ve sportovní hale, jsme 
na tom lépe než důchodci v Hradci Králové. Zatím se tohoto cvičení 
zúčastňuje cca 15 žen, ale i mužům jsou dveře otevřené.

Srdce babiček a dědečků vždy potěší návštěva mateřské školy, kam 
jsme zváni každý rok na Den dětí. Děti nám předvedou svá vystoupe-
ní i obdarují nás milými dárky. Naše organizace na oplátku poskytne 
menší hotovost na různé sladkosti použité jako ceny při soutěžích.

Neuzavíráme se jen do naší komunity ve své obci, ale spolupracuje-
me s ostatními seniorskými organizacemi v rámci celého kraje. Při 
celokrajských oslavách konaných ke Dni seniorů naše členky zajišťo-
valy občerstvení pro 300 účastníků, což nebyla žádná legrace.

Máme vlastní vývěsní skříňku u zastávky MHD „NA STARÉ”, kde se 
najdou vždy potřebné informace a termíny našich setkání. K dneš-
nímu dni má organizace 70 členů. Každý občan starší nad 55 let je 
vítán.

Abychom mohli pracovat tak, jak je výše uvedeno, chceme podě-
kovat  Obecnímu úřadu v Předměřicích nad Labem, který ve svém 

ročním finančním rozpočtu na nás pamatuje.

Takže závěrem možno říci, že ač těla občas unavená, jsme duchem 
mladí, a to je rozhodně prospěšnější, nežlii zahořknout někde o sa-
motě a na všechno jen nadávat.

Za místní organizaci: Skřípková Ludmila

Obsah a časové rozmezí preventivních 
prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé

Preventivní prohlídka se provádí  vždy jednou za 2 roky, zpravidla 
po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední prohlídky. Obsahem 
preventivní prohlídky je:

1) Doplnění anamnézy, včetně sociální anamnézy, posouzení rizi-
kových faktorů a profesního rizika. V rodinné anamnéze je zvlášt-
ní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt 
vysokého tlaku, cukrovky, poruchy metabolizmu tuků a nádorových 
onemocnění a na výskyt závislostí.

2) Kontrola očkování proti tetanu.

3) Kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, váhy 
a výšky, orientační vyšetření zraku a sluchu. Součástí prohlídky je  
i onkologická prevence a zhodnocení onkologických rizik v rodině.  
U mužů při pozitivní rodinné anamnéze klinické vyšetření varlat,  
u žen vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování.

4) Vyšetření EKG u osob od 40 let věku ve čtyřletých intervalech.

5) Laboratorní vyšetření, jehož obsahem je:
- chemické vyšetření moči při každé prohlídce,
- vyšetření cholesterolu  v 18 letech a dále v 30, 40, 50 a 60 letech,
- vyšetření krevního cukru v 18 letech a od 40 let věku ve dvouletých 
intervalech.

6) Stanovení skrytého krvácení ve stolici speciálním testem u osob 
od 50  do 55 let věku 1x ročně, od 55 let věku 1x za dva roky, nebo je 
možné nahradit toto vyšetření kolonoskopií v intervalu 1x za deset 
let.

7) Mamologické vyšetření u žen od 45 let věku  ve dvouletých inter-
valech. 

8) Poučení o možnosti očkování proti infekčním onemocněním, kte-
ré není hrazeno ze zdravotního pojištění. 

K provedení preventivní prohlídky se můžete objednat v naší ordina-
ci, kde jsme schopni zajistit většinu vyšetření. K provedení speciál-
ních vyšetření mimo naši ordinaci dostanete od nás podrobné poky-
ny a zajistíme Vám objednání k příslušným specialistům. Preventivní 
prohlídka bude zakončena celkovým zhodnocením výsledků pro-
vedených vyšetření a vašeho zdravotního stavu. Na základě těchto 
výsledků vám doporučíme případné úpravy jídelníčku, pohybového 
režimu a u kuřáků nabízíme pomoc s odvykáním kouření.

MUDr. Zuzana Zaklová
www.zaklova.eu
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Vážení spoluobčané, 

do konce roku nám zbývá několik dní a nastává období, které nabízí 
příležitost ke zhodnocení a ohlédnutí se za uplynulým rokem. Připo-
meňme si ty nejduležitější okamžiky ze života hasičů.

Výroční valné hromady

V měsíci lednu jsme přijali pozvání na výroční valné hromady ha-
sičských sborů v Sendražicích a Nedělištích, kam také zavítal ředitel 
Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Ing. Fran-
tišek Mencl.  Ve svém příspěvku mimo jiné uvedl, že si velice váží 
práce dobrovolných hasičů nejenom pro jejich profesionální zásahy 
při ochraně zdraví a bezpečnosti obyvatel, ale také pro jejich neza-
stupitelnou úlohu ve společenském životě.

Poslední lednovou sobotu se v hasičské zbrojnici uskutečnila výroční 
valná hromada našeho sboru. Jednání se zúčastnili zástupci sborů  
z Nedělišť, Sendražic a ze Starých Hradů. Ve zprávě o činnosti za rok 
2012 byly zhodnoceny výsledky na soutěžích v požárním sportu, 
činnost na úseku prevence, organizace kulturních a společenských 
akcí. Náš nejstarší člen Milan Bartoš obdržel pamětní list a ocenění 
za 50 let členství ve sboru. V návrhu činnosti na rok 2013 pak byly 
stanoveny úkoly na úseku prevence a spolupráce s obecním úřadem 
v oblasti požární ochrany.

Návštěva stanice Hasičského záchranného sboru 

Dne 23. ledna se kolektiv mladých hasičů vypravil do Hradce Králové 
k prohlídce stanice Hasičského záchranného sboru Královéhradec-
kého kraje.  Zde proběhla prohlídka hasičské techniky a výstroje, 
která se používá při výjezdech k zásahům. Děti si mohly vyzkoušet 
protichemický oblek a podívat se na výbavu hasičských vozidel.  Bě-
hem prohlídky také došlo ke skutečnému výjezdu jednotky k zásahu.

Turnaj v bowlingu

První únorovou neděli se ve sportovní hale v Předměřicích usku-
tečnil turnaj v bowlingu, kterého se zúčastnili mladí hasiči. Děti se 
nejdříve musely trochu rozehrát a pak se začalo naostro. Z našeho 
kolektivu se nejlépe dařilo Lukáši Robovi a z ostatních dětí zvítězila 
Terezka Holečková s mamkou.

Cvičení mladých hasičů

Po celou zimu se mladí hasiči v tělocvičně připravovali na okresní 
soutěž Plamen, která proběhne v měsíci květnu.  Děti musely bě-
hem krátké doby nacvičit požární útok CTIF s překážkami, štafetu 
na 400 m s překážkami, štafetu požárních dvojic, štafetu 4×60 m  
a požární útok. 

Mimořádná humanitární sbírka

Počátkem měsíce února došlo ke katastrofálnímu nedostatku sbí-
rek ošacení pro potřebné, proto jsme byli požádáni o pomoc při 
sběru použitého ošacení v naší obci. Tato akce proběhla 23. února  
v hasičské zbrojnici. Občané mohli kromě letního a zimního oblečení 
odevzdat také lůžkoviny, ručníky, nádobí nebo přikrývky. 

Výlet do bazénu

Protože v březnu bylo ještě chladno a na koupání venku bylo spous-
tu času, naplánovali jsme pro děti výlet do všestarského bazénu. 
Děti měly celý bazén jen pro sebe, tak si to odpoledne krásně užily. 

Zkoušky odborností mladých hasičů 

Jelikož se jaro v letošním roce poněkud opozdilo, provedli jsme první 
dubnovou sobotu v hasičské zbrojnici zkoušky odborností. Po zaha-
jovacím nástupu se před zkušební komisí vystřídalo celkem 8 mla-
dých hasičů, kteří museli předvést své znalosti z vybrané odbornosti.  
Přezkoušení proběhlo nejdříve testem a potom ústní nebo praktic-
kou zkouškou. Děti se připravily na odbornosti strojník junior, stroj-
ník a kronikář.  Po krátké přestávce došlo k vyhodnocení a díky dobré 
přípravě všichni obdrželi osvědčení o úspěšném provedení zkoušky.

Sběr druhotných surovin

V měsíci dubnu jsme v obci provedli sběr železného šrotu a svoz 
starého papíru. Zisk z této akce byl použit na hrazení nákladů spoje-
ných s organizací dětského dne a na nákup věcných cen do soutěží 
Požární ochrana očima dětí a Nebezpečí požáru a děti.

Pálení čarodějnic 

Poslední dubnový den jsme vyjížděli k požárnímu dozoru při pálení 
čarodějnic, které proběhlo na písníku. Jen silný vítr nám komplikoval 
celý průběh této akce. K zapálení došlo ve 20 hodin, jednotka po ce-
lou dobu dohlížela na to, aby nedošlo ke vznícení travního porostu. 
Ohniště bylo uhašeno až následující den v odpoledních hodinách. 

Soutěž Plamen

V sobotu 11. května se naši mladí hasiči jako nováčkové zúčastni-
li jarní části okresního kola hry Plamen, která proběhla na stadio-
nu VLA v Hradci Králové. Na start se připravilo celkem 21 družstev  
a závodníci museli zvládnout 5 disciplín. První disciplínu, požární 
útok CTIF s překážkami, naše družstvo dokončilo až na druhý po-
kus, protože došlo k technické závadě na džberové stříkačce. V této 
disciplíně obsadili 9. místo.  Následovala štafeta 400 m s překážka-



cviku dravých ptáků, kde se dozvěděli zajímavé informace o životě 
dravců. V hudební soutěži nám děti předvedly své pěvecké a taneč-
ní umění. Na závěr proběhlo vyhodnocení soutěže „Požární ochra-
na očima dětí“ a slosování soutěžních kupónů „Nebezpečí požáru  
a děti“, kde vítěz obdržel vstupenku na let horkovzdušným balónem. 

Pomoc na záplavách 

Dětský den nám celý propršel a v době, kdy jsme celí promočení 
uklízeli po této akci, ještě nikdo z nás netušil, že se na některé obce 
v Podkrkonoší žene pohroma v podobě mohutných záplav. Obec 
Rudník, ležící na křižovatce mezi městy Vrchlabí, Trutnov a Hostin-
né přímo pod svahy Krkonoš, patří k těm, kterým povodně uštědřily 
nejtvrdší úder. Mnoho z cest a mostů v jejím okolí bylo prakticky zlik-
vidováno, přibližně 100 domů a nepočítaně zahrad bylo zatopeno  
a zdevastováno, vlivem vydatných dešťů došlo k masivním sesuvům 
půdy. Obec s více než 2000 obyvatel zažila katastrofu. Proto jsme se 
o víkendu 8. a 9. června vypravili do této obce, abychom pomohli  
s odstraňováním následků ničivé povodně. Sedm členů našeho 
sboru po oba dny provádělo odstraňování nánosů bahna, naplave-
ných větví a stromů. Ze zatopených domů jsme vynášeli poškozené  
a zničené věci, u jednoho poškozeného domu jsme museli podepřít 
strop, aby nedošlo k jeho zřícení.

Okrsková soutěž  

V Sendražicích se v sobotu 15. června uskutečnila okrsková soutěž  
v požárním sportu, která byla součástí soutěže O pohár staros-
ty obce. Do soutěže se přihlásilo 10 družstev dospělých a 8 druž-
stev dětí. Po nástupu zahájily požární útok děti, poté následovala 
družstva mužů a žen. Za náš sbor jsme do soutěže jsme přihlásili 2 
družstva dětí, družstvo „A“  s časem 30.00 vteřin obsadilo 3. místo, 
u družstva „B“ byl zaznamenán čas 45.78 vteřin a 5. místo. Muži 
s časem 55.72 vteřin v okrsku obsadili 3. místo a v soutěži O po-
hár starosty obce 6. místo.  Naše ženy dosáhly času 43.16 vteřin, se 
kterým obsadily 1. místo v okrsku a druhé místo v soutěži O pohár 
starosty obce.  
 
Humanitární sbírka 

V sobotu 22. června jsme v hasičské zbrojnici zorganizovali další 
humanitární sbírku, kde současně proběhla sbírka na pomoc lidem  
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mi CTIF, kterou naši zvládli bez chyby a obsadili 9. místo. Ve štafetě 
požárních dvojic obsadili také 9. místo. Další disciplínu štafetu 4×60 
m už naše děti  absolvovaly za hustého deště, ale přesto obsadily 
krásné 9. místo. Požární útok byl poslední disciplínou a naše druž-
stvo skončilo šesté. V celkovém hodnocení mladí hasiči obsadili 10. 
místo. Poděkování patří Pavlíně Šecové, Marku Minaříkovi, Adamu 
Hronešovi, Tomáši Valáškovi, Miroslavu Bendovi, Kateřině Voňkové, 
Lucii Bartošové, Kateřině Javůrkové, Kubovi Valáškovi a Veronice 
Hromádkové za dosažené výsledky a reprezentaci našeho sboru, 
Martinu Robovi a Radce Smetanové za přípravu mladých hasičů na 
tuto soutěž.

Kontroly komínů

V měsíci květnu v obci proběhla první akce zaměřená na kontroly ko-
mínů. Všichni spoluobčané s předstihem obdrželi letáčky s kontakty, 
kde se bylo možné objednat na provedení kontroly. 

Soutěž v požárním sportu ve Světí

Sbor dobrovolných hasičů ve Světí v letošním roce oslavil 80 let od 
svého založení a u této příležitosti uspořádal soutěž v požárním 
sportu, která proběhla v sobotu 18. května na místním hřišti. Z na-
šeho sboru se soutěže zúčastnilo družstvo žen a dětí. Po slavnostním 
nástupu byla zahájena soutěž dětí, poté následovala soutěž druž-
stev žen a na závěr se připravila na start družstva mužů. Po ukon-
čení soutěže si místní sbor připravil ukázku s motorovou stříkačkou 
Stratílek a naše děti představily předměřickou historickou stříkačku.
V závěrečném vyhodnocení naše ženy a děti obdržely diplomy za 
čtvrtá místa.

Soutěž Plačice 

V sobotu 25.května se naši mladí hasiči vypravili na další soutěž do 
Plačic. Na startovní listině bylo přihlášeno 13 družstev dětí, 5 druž-
stev mužů a 3 družstva žen. Za náš sbor soutěžila 2 družstva dětí. 
Přestože družstvo „A“ zatím dosáhlo svého nejlepšího času 29.66 
vteřin, stačilo to pouze na 4. místo. Družstvo „B“ se s časem 49.25  
umístilo hned na 5. místě.

Dětský den 

Dětský den se v letošním roce poprvé uskutečnil v obecním parku ve 
dnech 31. května a 1. června. Páteční program byl tradičně zahájen 
lampionovým průvodem obcí. V parku se pak představily mažoretky 
SPV Předměřice nad Labem a Aneta Nováková s ukázkou aerobiku. 
Na závěr byla pro návštěvníky připravena laserová show. Sobotní 
předpověď počasí se bohužel vyplnila a skoro celý den pršelo.  Pro-
gram začal soutěžemi o ceny jako např. střelba ze vzduchovky, faktor 
strachu, soptíkova cesta, liščí nora, hádej, co to je a další, kde si děti 
vyzkoušely své znalosti a dovednosti. Pod stanem se děti podívaly na 
pohádku „Prasečí slečinky“ a poté diváci zaplnili prostor kolem ta-
nečního parketu, aby si nenechali ujít vystoupení našich mažoretek 
a ukázky aerobiku v podání Anety Novákové a Pavlíny Šecové. Dal-
ším bodem programu byla ukázka likvidace požáru domečku, kterou 
si připravili naši mladí hasiči. Během dne byly pro děti připraveny 
různé atrakce jako např. nafukovací skluzavka, kolotoč, trampolína, 
jízda na poníku nebo malování na obličej, v lanovém parku si děti 
vyzkoušely, jak jsou na tom s odvahou a obratností při překonávání 
lanových překážek. Pro návštěvníky také byla připravena ukázka vý-
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v zatopených oblastech. Spoluobčané tak mohli věnovat nepotřeb-
né letní a zimní oblečení, lůžkoviny, domácí potřeby, peřové přikrýv-
ky, polštáře, nádobí, domácí potřeby a další věci, které pomohou při 
likvidaci následků povodní nebo při návratu rodin do svých domovů.

Soutěž Požární ochrana očima dětí

V letošním roce opět proběhla v celé ČR literární a výtvarná sou-
těž „Požární ochrana očima dětí“, která  je zaměřena na vyjádření 
poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání, nepo-
zornosti při manipulaci s ohněm apod. Do soutěže se zapojili žáci 
zdejší základní školy a kolektiv mladých hasičů. V pondělí 24. června 
proběhlo v základní škole vyhodnocení a předání ocenění žákům, 
kteří postoupili do okresního a krajského kola.

Zde je umístění našich žáků: 

Okresní kolo: Počet zúčastněných: 11 škol, 7 SDH, celkem 231 dětí 

Literární práce:   1. místo Andrea Nepilá, ZŠ Předměřice nad Labem
Výtvarné práce:  1. místo Aneta Machatá, ZŠ Předměřice nad Labem
                              2. místo  Štěpán Filip, ZŠ Předměřice nad Labem

Krajské kolo: Počet zúčastněných: 82 škol, 77 SDH, celkem 2133 dětí

Literární práce:   3. místo Andrea Nepilá, ZŠ Předměřice nad Labem

Výlet mladých hasičů 

O prázdninách 15. července se naši mladí hasiči vypravili na celo-
denní výlet do Hasičského muzea v Přibyslavi. V prostorách rene-
sančního zámku rozšířeného a upraveného v 18. stol. je umístěna 
stálá výstava Historie požární ochrany. Dětem byly představeny 
nejstarší způsoby hašení, rozvoj hasičských spolků od poloviny 19. 
století, vývoj hasičských stejnokrojů a ukázky historické i současné 
techniky.
Výjezdy k zásahům 

V měsíci červenci jednotka vyjížděla k několika zásahům. V pondě-
lí 22. července jsme prováděli likvidaci nebezpečného hmyzu v ul. 
Obránců míru, v pondělí 29. července ve večerních hodinách jsme 

po přívalových deštích vyjížděli k odčerpávání vody a následnému 
odstraňování naplavené zeminy v ul. Na Obci a Obránců míru. V úte-
rý 30. července jednotka opět vyjížděla k odčerpávání vody a od-
straňování bahna ze studny v ul. U Cihelny.

Hasičské soustředění 

O prázdninách ve dnech 10. a 11. srpna se kolektiv mladých hasičů 
vypravil do Dolního Bousova, kde proběhlo již druhé hasičské sou-
středění. Děti nacvičovaly vázání uzlů, zdravovědu, topografii a při-
pravovaly se na závod požárnické všestrannosti. Ve volném čase děti 
využily nedaleké koupaliště, hrály stolní tenis nebo plážový volejbal 
a odpoledne se už všichni těšili na grilování. 

Ukázka hasičské techniky 

V sobotu 24. srpna proběhla v Předměřicích u Labe akce, kde parta 
nadšenců uspořádala pro děti zábavný program na ukončení prázd-
nin. Pro děti byly připraveny různé soutěže a atrakce. Jednou z disci-
plín bylo hašení domečku,  kterou zabezpečili členové našeho sboru. 
Soutěžící měli za úkol co nejrychleji uhasit plameny na domečku, ale 
přitom neshodit panáčka.  Děti si také zastříkaly z hasičské cisterny  
a samozřejmě nemohla chybět pěna. Na závěr proběhlo vyhodnoce-
ní soutěží a předání cen vítězům.

120 let hasičského sboru v Čistěvsi 

Poslední srpnovou sobotu jsme se zúčastnili oslav 120. výročí zalo-
žení hasičského sboru v Čistěvsi a 125 let od založení Hospodářské 
čtenářské besedy. Celá akce začala uctěním památky obětem I. a II. 
světové války. Poté se průvod za doprovodu dechové hudby vydal  
k nové budově obecního úřadu, kde došlo ke slavnostnímu otevře-
ní. V další části programu diváci mohli zhlédnout vystoupení ma-
lých hasičů ze Sovětic a pak byla zahájena soutěž v požárním sportu  
„O pohár starosty“, které se zúčastnilo naše družstvo mužů. Během 
dne probíhala výstava historických hasičských stříkaček, ukázky 
techniky IZS, pro děti byla připravena nafukovací skluzavka a ská-
kací hrad. Po ukončení soutěže proběhlo závěrečné vyhodnocení, 
kde naši muži obsadili osmé místo. Program dále pokračoval taneční 
zábavou.

Brigáda v hasičské zbrojnici 

V sobotu 7. září jsme v hasičské zbrojnici uspořádali brigádu. Muži 
prováděli úklid prostoru u stožáru na sušení hadic, odvoz nepotřeb-
ného materiálu a údržbu techniky. Ženy se daly do mytí oken a úkli-
du zbrojnice. V odpoledních hodinách bylo pro všechny členy připra-
veno pohoštění a na návštěvu přijeli také hasiči ze Starých Hradů.

Soutěž Chlum 

Chladné počasí, silný vítr a deštivé přeháňky doprovázely účastníky 
soutěže „O pohár starostky obce Všestary“, která se uskutečnila v 
sobotu 14. září na Chlumu pod rozhlednou. 

Soutěže se zúčastnilo 10 družstev dospělých a 9 družstev dětí. Z na-
šeho sboru se soutěže zúčastnila 2 družstva dětí. V závěrečném hod-
nocení obsadilo první místo družstvo dětí z Mokrovous, druhé místo 
vybojovaly děti z Plačic a pohár za třetí místo si odvezlo družstvo „A“ 



vyjíždí s vozidlem Tatra 138 CAS-32.

Na závěr bych chtěl poděkovat obecnímu zastupitelstvu za spoluprá-
ci a sponzorům za podporu našeho sboru. Jménem hasičského sbo-
ru vám přeji hezké a klidné Vánoce, do nového roku pevné zdraví, 
hodně štěstí a spokojenosti.

Jan Medaš 
starosta Sboru dobrovolných hasičů v Předměřicích nad Labem
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z Předměřic, naše družstvo „B“ se umístilo na krásném pátém místě. 

Soutěž Libřice 

Celkem 30 družstev se zúčastnilo soutěže v požárním sportu „O po-
hár starostky obce“, která proběhla v sobotu 28. září v Libřicích. Na 
startovní listině bylo přihlášeno 14 družstev mužů, 6 družstev žen 
a 10 družstev mladých hasičů. Náš sbor reprezentovala 2 družstva 
dětí. Soutěž zahájili mladí hasiči a muži, na závěr předvedly své do-
vednosti ženy. Našemu družstvu „A“ se útok nevydařil, došlo k roz-
pojení hadice na rozdělovači a útok se nepodařilo dokončit. Druž-
stvo „B“ se s časem 31,63 vteřin umístilo na pátém místě.

Závod požárnické všestrannosti 

Mladí hasiči z okresu Hradec Králové si v sobotu 12. října dali sraz  
v Libčanech, kde proběhlo podzimní kolo Závodu požárnické vše-
strannosti. Do soutěže se přihlásilo celkem 42 družstev dětí. Pro 
mladé hasiče bylo připraveno šest disciplín, střelba ze vzduchovky, 
základy topografie, uzlování, základy první pomoci, znalosti z požár-
ní ochrany  a překonání překážky, které byly rozmístěny na úseku 3 
km. Naše družstvo „A“ se připravilo na start s pořadovým číslem 20, 
družstvu „B“ bylo přiděleno číslo 23. I když naše družstvo „A“ zaběh-
lo šestý nejlepší čas, za chyby na topografii a střelbě ze vzduchovky 
to v závěrečném hodnocení stačilo pouze na 16. místo. Družstvo „B“ 
obsadilo 24. místo. To byla poslední soutěž mladých hasičů v tomto 
roce a děti se pomalu budou připravovat na jarní kolo, které se usku-
teční v měsíci květnu 2014. 

Kontroly komínů

Na víkend 2. a 3. listopadu byla v obci naplánovaná další akce zamě-
řená na kontroly komínů. Z důvodu velkého počtu zájemců začaly 
kontroly už v pátek 1. listopadu. Celkem bylo zkontrolováno 60 ko-
mínů. U většiny komínů nebyly zjištěny žádné závady. V několika pří-
padech došlo k zadehtování komínu vlivem spalování vlhkého dřeva, 
u jednoho spotřebiče na plynná paliva byl zjištěn nedostatečný pří-
vod vzduchu, což mohlo mít za následek otravu oxidem uhelnatým. 
Další kontroly komínů proběhnou v měsíci květnu 2014.

Mikulášská nadílka

I v letošním roce zavítal do hasičské zbrojnice Mikuláš se svou dru-
žinou, aby přinesl dětem nějaké dárky.  Neposlušným čertům se to 
moc nelíbilo a snažili se děti vystrašit. Ty však měly pro strach udě-
láno a rychle se pustily do písniček, básniček i tancování. I když těm 
nejmenším nějaké ty slzičky ukáply, nakonec všechno dobře dopad-
lo a Mikuláš děti obdaroval balíčkem plným dobrot.
Vánoční besídka
A nakonec jsme pro děti v hasičské zbrojnici uspořádali vánoční be-
sídku. Nazdobili jsme stromeček, přinesli vánoční cukroví, zapálili 
svíčku a pod stromečkem každý našel nějaký dárek. Popřáli jsme si 
krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Hasičský sbor

V současné době má náš sbor celkem 101 členů, z toho 37 dětí  
a 64 dospělých. Do požárního sportu jsou zapojena 2 družstva dětí  
a 1 družstvo mužů a žen. Zásahová jednotka má 9 členů a k zásahům 
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Též r. 1902 dr. Ryba prodal svou cihelnu Václavu Zadrobílkovi z Král. 
Vinohrad. R. 1903 Jos. Kudrna postavil továrnu na hospodářské stro-
je a vyhořela tkalcovna. Roku  1904 začalo se  v  ní opět pracovati. 
Téhož roku vystavěna byla obcí silnice k Rusku. V r. 1905 stavěna 
byla nynější okresní silnice z P. do Světí a ve dřevěném mlýně Jos. 
Voženílka Na starých přestalo se mlíti. R. 1906 Jos. B. Česák zařídil ve 
velkém výrobu rákosových holí a bičištat. Téhož roku obec postavila 
silnici od tkalcovny a hostince Na staré až k mlýnům Voženílkovým, 
vysázeny byly stromy podle nové silnice ke Světí, silnice k nádraží a 
podle okresní silnice vesnicí procházející. R. 1907 J. Pospíšil, který 
stal se samotným majitelem sušárny na čekanku, proměnil ji na byty 
pro dělníky a v červenci povoděň zatopila Iuka a pole. Téhož roku 
shořela zadní dřevěná mlýnice u mlýna Na nových, zvaná selskou, 
a více obnovena nebyla, a menší rekonstrukcí nově vystavěný mlýn 
zvětšen byl asi na 200 q semelku. R. 1908 strojírnu postavenou Jos. 
Kudrnou od záložny v Kuklenách koupili Jos. Váša a AI. Celer. Od r. 
1909 vede ji Jos. Váša sám. 

R. 1910 byly v P. 134 domy a 1354 obyvatelé. Téhož roku přestavěn 
byl obecní domek, k němu přistavená hasič. kolna byla rozšířena a 
při poštov. úřadě  otevřena byla telegrafní stanice. V září Labe vy-
stoupilo z břehů rozlilo se. R. 1911 zbořen byl mlýn Na starých, kde 
se více nemlelo, a pila, na níž se řezalo do r. 1910, a postaveny byly 
tu dvě turbiny a malá elektrárna. Tehda zrušen byl i slup, do něhož 
se chytlo denně až 15 kg úhořů. 

Těhož roku Fr. Morávek prodal statek č. 115. a cihelnou. Stavení 
a cihelnu koupil Jos. Novotný, stavitel v Hradci Král, cihelnu a část 
polí cukrovar předměřický a ostatní pole Jos. Voženílek, majitel mlý-
nů v P. R. 1911 koupil tkalcovnu od Jos. Pospišila Fr. Janoušek. R. 
1912 Jos. Voženílek nad elektrárnou v místech, kde stával mlýn Na 
starých, postavil nový žitný mlýn o výkonu 200 q semelku žita za 
24 hodin. Na podzim r. 1911 počato bylo s regulací Labe v katastru 
předměřickém. Nejprve prováděny byly dva průkopy od mostu k Do-
třelovu háji ve Správčicích, jež na podzim r. 1912 byly hotovy. Téhož 
roku postaven byl ředitelstvím vodních cest v Praze provizorní most 
přes Labe. R. 1913 povoleno bylo zem. školní radou otevření 4. třídy 
obecné školy a budova školní byla přistavena. Téhož roku na podzim 
vyhořel nový žitný mlýn J. Voženílka Na starých a více obnoven ne-
byl. Budovy jeho bylo použito za skladiště mouky a obilí a žitný mlýn 
postaven byl do budovy mlýna pšeničného. Na nových. R. 1914 po-
stavil okres železobetonový most na silnici od domu č. 331. ku mlý-
nu a  ustavilo se  Družstvo pro rozvod elektrické síly a v P. začlo se 
elektrikou svítiti. V témž roce konán byl v P. okrskový sjezd hasičský. 
Pokračováno bylo v regulačních pracích na Labi. Počato bylo se stav-
bou nového jezu u mlýna a spojeného sním silničního mostu beto-
nového, které dohotoveny byly r. 1915, až na pohyblivou konstrukci 
jezovou. V r. 1914, kdy vypukla světová válka, mnozí mladíci a mu-
žové z P. musili nastoupiti službu vojenskou. Ilja Radulovič, rodem 
Srb, majitel dílny na umělecké zámečnictví, byl na udání, že smýšlí 
nepřátelský o Rakousku, zatčen a dopraven k divisnímu soudu do 
Josefova. Ač odsouzen nebyl, byl přes to internován v Mellersdorfě 
u Vídně do r. 1918. Po převratě byl propuštěn na svobodu a nějaký 
čas potom přestěhoval se do své vlasti, kde zemřel. R. 1916 stavěna 
byla okresní silnice z P. do Ruska. Prováděna byla úprava Labe nad 
jezem a pod ním a prováděn průkop na Stračínku při hranici před-
měřicko-lochenické. V r. 1915 odvodněno bylo močáloviště Lužiny, 
jímž teče potok, a potok ten sveden byl pod mlýn Na nových a též 
zavezena tůň na Stračínku. Zanikla hospodářsko-čtenářská beseda 
a odbor Ústřední matice školské. Tehdy do P. přistěhovalo se též 15 

židovských uprchlíků z válečného území v Haliči. R. 1916 převzata 
byla okresní silnice k Rusku a pohyblivá konstrukce labského jezu 
byla montována. Téhož roku nastoupilo práci při regulaci Labe 20 
italských zajatců. Při povodni v únoru poškozen byl pravý pilíř jezu. 

V listopadu 1916 Josef Voženílek počal stavěti u svého mlýna elek-
trárnu, která dokončena byla r. 1921. Při povodni r. 1917 na Nový 
rok poškozen byl starý jez labský, i musil býti opraven. Dne 17. dub-
na při nové povodni byla zatopena dolní část P. za tratí a podle ná-
hona ke mlýnu Budínu, a v lednu 1918 při odchodu ledu byl starý jez 
polozbořen a 27. února se zřítil. Náhon Březhradský zůstal bez vody 
a mlýny při něm se zastavily. K regulačním pracím do P. byli povolání 
92 zajatci, doprava po dřevěném mostě byla zastavena a místo něho 
postaven byl pontonový most. Dne 9. července zajatci při regulaci 
labské stávkovali, domáhajíce se zvýšení mzdy a denní dávky chle-
ba. Dne 31. srpna byla voda převedena přes nový jez, náhon opět 
naplněn byl vodou a mlýny po sedmiměsíční nečinnosti začly zase 
mlíti. Na oslavu vzniku čsl. republiky byly 29. října 1918 na mnohých 
domech vztyčeny prapory. Německé nápisy, též tabule s německo-
-českým napisem na nádraží a rakouský znak s poštovního úřadu 
byly odstraněny. Dne 20. listopadu odjelo při regulaci Labe zbylých 
30 italských dělníků pod třemi italskými prapory do Milovic, odkud 
vrátili se domů. Byli radostně rozrušeni a mnozí pohnutě děkovali, 
neboť nejednomu z nich vysvobození ze zajateckého tábora zachrá-
nilo život. Osm zůstalo na regulaci pracovati ještě 21/2roku. Též srb-
ští zajatci zaměstnaní v cukrovaru vrátili ale do svých domovů a i 18 
židovských uprchlíků z Haliče. V prosinci snesen byl úplně starý dře-
věný most a též rozebrán most loďkový vzhledem k pokročilé zimě. 
Tím bylo přerušeno v P. spojení obou břehů labských až do července 
ř. 1919, kdy navezením ramp k novému mostu byla umožněna po 
něm chůze i jízda. R. 1918 koupil též býv. tkalcovnu od Fr. Janouška 
Jarosl. Škoula, materialista z Jaroměře, a přeměnil ji v továrnu na 
zpracování zeleniny a marmeládu. Za světové války padli z P. 32 vo-
jíni. Zvonek na zvoničce zrekvirován nebyl. R. 1919 založen byl Sokol 
a Dělnická tělocvičná jednota, zřízena osvětová komise, konána byla 
slavnost sázení lip Svobody, dvou u zvoničky a dvou u školy, oslavena 
památka Jana Husa pálením ohňů, zbořen byl dřevěný domek struž-
ného u starého jezu a upraveno nově odbočení mlýnského náhona.

R. 1920 elektrárna J. Voženílka uvedena byla v činnost a začla do-
dávati proud do sítě Elektrárenského svazu v Hradci Králové dvěma 
linkami o napjetí  10.000 Vsměrem na Hořice a Rychnov n. Kn. Téhož 
roku skončena byla regulace Iabská v katastru předměřickém. Řečiš-
tě labské zkráceno bylo z původní délky 2.900 m na 1.800 m. Zaveze-
ním tůní a odstavených řečišť bylo získáno plodné půdy 5 ha 30 a. Na 
částech plochy té vysázeny byly lesíky jako ptačí hnízdiště v náhradu 
za křoviska, jež rostla dříve na březích neregulovaného Labe. Mimo 
to v r. 1920 byla obecná škola rozšířena o pátou třídu, akciový kapitál 
cukrovaru rozmnožen byl o 750 akcií po 400 Kč přenechaných dosa-
vadním akcionářům a vypukla dělnická stávka v Škoulově továrně. 
V r. 1921. zřízena byla pokračovací škola živnostenská při obecné 
škole pro Předměřice a Lochenice. Vyhořela továrna Jar. Škouly, od 
něhož koupil jí Jan Šolín, a přestavěl jí na továrnu na kůže. Postave-
no byla 12 půldomků pod nádražím Obecně prospěšným stavebním 
družstvem v P. J. Voženílek, dílem koupí, dílem výměnou za t. zv. 
vilku Monikovu v P. získal býv. sušárnu J. Pospíšila. Na dvoře stat-
ku č. 90. sloužena byla první mše duchovním čsl. církve. Konalo se 
sčítání lidu. Dle něho byli v P. ve 153 domech 1444 obyvatelé, mezi 
nimi 1442 Češi a dva jiné národnosti, 1108 katolíků, 26 evangelíků 
a 82 příslušníci československé církve, 2 jiného vyznání a 226 bez 



tel statku, s chotí Annou založili při Husově fondu v Praze po úmrtí 
své dcery Anny nadání po ní pojmenované s ročním požitkem 1000 
Kč pro nemajetné posluchače vysokých škol českých, rozených v P. 
nebo Lochenicích, okrese královéhradeckém, v Komářicích v okrese 
trhosvinském a na Žižkově. R. 1926 obec koupila od J. Sírůčka dům 
č. 91 a při obecné škole zřízena byla školní kuchyně, v niž se dívky 
vyučují vaření a domácímu hospodářství. Šestnácti usedlíkům v P. 
bylo ode dvora ve Světí na panství smiřickém přiděleno 8 ha pozem-
ků za nejvyšší cenu 5200 Kč a nejnižší 2500 Kč za 1 ha. Řídící učitel 
Bedřich Mindl dán byl ku své žádosti do výslužby. Byl prvním kroni-
kářem obce Předměřic. V kronice její, kterou psal od června 1924 
do 31. prosince 1926, zaznamenal historické zprávy o P. stoletím 14. 
počínajíc. V r. 1927 6. července vyhořelo třetí poschodí mlýna Na 
nových, při čemž poškozeno bylo strojní zařízení. Po ohni provedena 
byla rekonstrukce mlýna Na nových a přistaveno čtvrté poschodí. 
Nyní výkon jeho je 800 q semelku pšenice 4a žita za. 24 hod. Elek-
trický proud pro mletí dodáván je z nové elektrárny J. Voženílka u 
jeho mlýna postavené. R. 1928 zřízeno bylo letní sokolské cvičiště 
a vystavěna na něm sokolská sborovna. V r. 1929 byli v P. 1 majitel 
koželužny, 2 majitelé cihelen, 1 majitelka továrny na výrobu holí a 
bičišťat, 1 výrobce lihových nápojů, 5 hostinských, 9 obchodníků, 1 
prodejna dělnického konsumu, 4 prodejny tabáku, 1 truhlář, 2 pe-
kaři, 1 sedlář, 1 čalouník, strojírna na hospodářské stroje a váhy, 2 
kováři, strojní konstruktuktor železa, 1 kolář, 1 správkař kol, 3 řezníci, 
1 mlynář, 1 krejčí, 2 obuvníci, 4 švadleny, 3 holiči, 3 tesařští mistři, 1 
sadař, 2 hokynáři a 1 zahradník.

V P. narodil se 23. dubna 1851 Jan Koza, bývalý gymnasijní profesor 
v Klatovech a spisovatel, který zemřel r. 1926 v Malých Hydčicích u 
Klatov, a 17. dubna. 1858 inženýr čes. zem. výboru Jos. Bukovský, 
který ve výslužbě žil v P. a zemřel tu r. 1924. Přeložil z němčiny spis 
Napoleon jako vojevůdce od  Yorcka hr. z Wartenburgu.
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vyznání. R. 1922 zvolena byla knihovní rada. Cukrovar byl porolni-
čen. Vydáno bylo nových 3000 akcií po 200 Kč s povinnosti dodávky 
řepy. Staré akcie byly jí sproštěny. Správní výbor cukrovaru sestává 
nyní ze 24 členů a správní rada ze 4, volených z polovice ze starých 
a z polovice z nových akcionářů. Cukrovar byl přestavěn, přestaveny 
byly půdy a nová kotelna a provedena různá zařízení potřebná k vý-
robě cukru. Třiceti pěti žadatelům pronajato bylo ode dvora Zderaze 
na panství smiřickém po 14 a. z 500 a. luk, a jednomu zbývajících 10 
a. Založeny byly Federovaná dělnická tělocvičná jednota a Spolek 
Čechoslováků a Sbor dobrovolných hasičů oslavil 40leté trvání. 

R. 1923 14. a 15. července konána byla slavnost odhalení pomní-
ku 32 vojínů z P„ padlých ve světové válce. Téhož roku byla budova 
školní přistavena. Jan Šolín prodal továrnu na kůže fmě L. Beckmann 
a spol. Elektrárenským svazem v Hradci Král. zaveden  byl do P. 
elektrický proud pro pohon a osvětlení. Zřízena byla telefonní lin-
ka labská pro denní hlášení stavu vody na Labi s telefonní stanicí v 
mlýnské elektrárně. Stavebnímu družstvu Spravedlnosti v Chlumci 
n. C. obec prodala pozemky, jež vyměnila za jiné s cukrovarem. Na 
nich družstvo to r. 1924 vystavělo 18 půldomků (od č. 181.-198.). V 
P. byli 44 rolníci, 48 řemeslníků a 196 dělníků a dělnic. Voleb obec-
ních súčastnily se strany republikánská, národně-demokratická, so-
ciálně demokratická a komunistická. Starostou zvolen byl sociální 
demokrat a náměstkem příslušník strany republikánské. R. 1923 
byla též nákladem okresu vydlážděna okresní silnice od mlýnů Vo-
ženílkových k č. 121., r. 1924 od č. 121. k mlýnu Budínu a r. 1925 
od hostinec Na staré po obci k Lochenicům. Při tom zřízeny byly i 
chodníky silniční, kanalisace a vodní nádrž na vodu k zalévání. R. 
1924 vydlážděna byla okresní silnice z P. do Světí  a zrušena byla 
pátá, roku pak 1925 čtvrtá třída obecné školy pro nedostatek žactva. 
Pří volbě do poslanecké sněmovny a senátu r. 1925 konané, nejvíce 
hlasů dostala strana sociálně demokratická (221, 190), komunistická 
(165, 141) a republikánská (163, 146). Téhož roku Jan Doležal, maji-
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