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Speciál

Přeloučský ROŠT

Úvod
Milí spoluobčané,
dovolili jsme si pro vás připravit speciální vydání Přeloučského ROŠTU na počest 100. výročí vzniku samostatného Československa. Mgr. Matěj Pešta sestavil přehled
událostí po jednotlivých desetiletích z pohledu života
v Přelouči. Na těchto stránkách naleznete zmínky o růz-

ných událostech, které v našem městě a okolí proběhly
během posledních 100 let. Písemný přehled jsme doplnili
i dobovými fotograﬁemi. Dále ve speciálu naleznete i zajímavosti ze života v první republice, několik postřehů
od našich dětí, žáků základních škol, tvorbu dětí ZUŠ Přelouč na téma válka a první republika. Doufáme, že se vám
tento speciální Rošt bude líbit.
Redakce Roštu

červen 2018

Speciál

Vyhlášení Československé republiky v Přelouči
Válečné problémy na podzim 1918 v Přelouči eskalovaly. Jedním z nich byli i lichváři, kteří měli snahu vydělávat na hospodářské situaci. Městská rada dokonce 9. října
plánovala postavení sloupu s tabulí se jmény lichvářů, který by byl umístěn na viditelném místě na náměstí. V říjnu
taktéž vojáci hlídali pole v době sklizně, aby nedocházelo k jejímu nevhodnému použití. Situace už ale spěla k zásadnímu zlomu. Podobně jako jinde vznikl Okresní národní výbor, v Přelouči 27. října v čele s Karlem Liegrem.

1. listopadu pak proběhla tryzna k uctění padlých,
kterou pořádala Národní jednota severočeská. Toho dne
přes Přelouč také projela delegace Slovenské národní rady. V dalších dnech přijížděli vojáci z války, a naopak odjížděli dobrovolníci bojovat s Maďary o Slovensko. V cukrovaru byli nasazeni vojáci, kteří chtěli jít domů, ale správa
cukrovaru to kvůli probíhající řepné kampani nechtěla
dovolit. Zástupci Okresního národního výboru sem proto zašli uklidnit situaci. Školní mládež se do školy vrátila
4. listopadu. Situace se začala uklidňovat a začaly se psát
první dny nového státu.

Podrobné informace o historii Přelouče
naleznete v čtyřdílné knižní publikaci

DĚJINY MĚSTA PŘELOUČE I. – IV.
(1086–1989)

Fronta na chleba před pekařstvím Josefa Laciny,
dnes dům čp. 166 v Hradecké ulici (1914–1918)
Informace o pražských událostech sem došly 28. října
odpoledne, asi kolem patnácté hodiny. O hodinu později se
už konal průvod na oslavu samostatnosti a konce války,
ve kterém šla i školní mládež a hudba. Na náměstí k lidem
promluvil radní JUDr. Vanča. Lidé byli nadšení, byly
sneseny znaky rakouských úřadů do spolkové místnosti
Občanské záložny. Zde se konal i koncert hudebního kroužku na oslavu prvního dne republiky. Večer pak procházela městem mládež za zpěvu národních písní.
29. října zasedal národní výbor a městská rada. Hlavní
projev měl starosta Jan Vincenc Diviš. Rada se usnesla na
konání průvodu městem a nabádala občany ke klidu. V době zasedání rady se na náměstí shromáždil dav lidí, ke kterému pak promluvil Jan V. Diviš a Vanča. Hovořili o třistaleté porobě a o mučednících od roku 1620 do současnosti
(tedy i o legionářích). V průběhu projevů byly prý strženy
rakouští orli a odneseni do hostinských místností Občanské záložny, konala se zde „výstava rakouského ptactva“.
Konal se též průvod, údajně „za účasti tisíců“.
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Všechny 4 knihy lze zakoupit v kanceláři na Městském úřadě Přelouč, 3. patro, kancelář sekretariát starostky nebo v KICMP, Masarykovo náměstí Přelouč.
Ceny: I. díl 180 Kč, II. díl 150 Kč, III. díl 150 Kč,
IV. díl 200 Kč.
2018
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1. Historie města Přelouče v letech 1918–1927
Ani po říjnovém převratu Přelouč
neopustily hospodářské problémy,
a i nadále bylo nutné nějakou dobu
např. potraviny shánět na potravinové
lístky. Symbolickou tečkou za válkou
bylo vysazení lípy svobody, které se konalo 30. března 1919 v místech dnešní
křižovatky ulic Pardubická-Kladenská.
Ve městě byla bytová tíseň, která byla
daná i nedostatkem stavebního materiálu. Vyvstal také problém kolaborantů se starým režimem, z válečného zbohatnutí byl v Přelouči obviněn zámožný
sedlák Václav Linhart, významný představitel místních agrárníků. Postupně
byly odstraňovány dvojjazyčné nápisy, některé instituce byly za pomalý
průběh těchto prací kritizovány.
Lidé se začali také bavit – v Přelouči se opět hrálo divadlo, v červnu 1919
byl v domě U černého koně zřízen biograf, opět fungoval místní Sportovní
klub. Významným prvorepublikovým
spolkem se stal Sokol, od roku 1920
i Orel, dále byla v Přelouči i dělnická tě-

2018

lovýchova. Studenti uspořádali v květnu 1919 majáles.
Co se politiky týče, strany zahájily přípravy na volby. Nastal problém
s místní klerikální (pozdější lidovou)
stranou a římskokatolickou církví jako
takovou. Vznikl místní odbor spolku
Volná myšlenka, který dokonce navrhl
zbourat sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého (v jejích očích symbol „lží
a otroctví“) a vysadit místo něj lípu svobody. 15. června 1919 se konaly první
poválečné volby. Strany se umístily
v tomto pořadí: strana sociálně demokratická, národní socialisté, národní
demokraté, lidovci, strana pokroková a agrárníci. Dosavadního starostu
J. V. Diviše tak nahradil František Horáček. Nové vedení města začalo prosazovat velkolepý stavební program
či investice do školství, situace v zásobování byla ale i v létě 1919 kritická.
Elektriﬁkace města probíhala od roku
1913, vodovod ani kanalizace v Přelouči stále ještě nebyl.

Z dosud nezmíněných spolků v Přelouči za první republiky pracoval např.
studentský spolek Ladislav Quis a pěvecký odbor Občanské besedy, který
se roku 1921 přejmenoval na sbor Josef
Bohuslav Foerster. Znovu začal pracovat Muzejní spolek pod vedením Josefa Ledra. Nadále fungoval Klub velocipedistů a od roku 1922 působil i Klub
československých turistů. Rozvíjelo se
i skautské hnutí, a dokonce byli v Přelouči i esperantisté. Stoupal počet lidí
bez vyznání, někteří přešli k Církvi československé. Před Vánocemi 1919 byly ve škole ze zdí sňaty kříže. Až do
roku 1937 se pravidelně slavil 28. říjen
jako výročí vzniku republiky, dále se
slavily březnové narozeniny prezidenta Masaryka. Ten Přelouč osobně navští vil 23. září roku 1922. Ve dnech
11. až 12. června 1921 se v Přelouči konala hojně navštívená vzpomínka na
popravené pány z roku 1621. Za první republiky byly oblíbené i Husovy
oslavy.

Město se také snažilo rozjet podnikání v průmyslové části u vlakového
nádraží. V roce 1923 tak byla v místech
pozdější Zbrojovky krátce aktivní ﬁrma
Železoprůmysl, od roku 1920 začal stavět svůj areál Ing. Josef Hirsch pro svou
ﬁrmu J. V. Myslík-Hyršovský. Zpočátku vyráběl pro radiofonii a telefonii. Prosperovala také ﬁrma Chvojkova napajedla, naopak problémy měla továrna na
výrobu kávových náhražek. V roce 1922
jí nahradila čokoládovna EGO. V provozu byl cukrovar a Rolnické družstvo.
Probíhaly také první pokusy o zavedení autobusové dopravy na Přeloučsku.
V červenci 1921 se poprvé více projevila místní KSČ. Volby konané roku 1923
změnily politickou situaci – sociální demokraté oslabili, posílili komunisté. Celkově měly občanské strany nad socialistickými převahu. Novým starostou
se stal Theobald Havránek, socialisté
ale prováděli obstrukce. Politická situace byla napjatá a již v říjnu 1924 bylo
zastupitelstvo rozpuštěno. Nové volby dopadly podobně jako ty předchozí, starostou byl opět Havránek, situace se však již stabilizovala.

22. prosince 1923 v Přelouči koncertovala Česká ﬁlharmonie. Všechny
místní spolky vyvíjely aktivitu, 15. června 1924 se konala také Žižkova slavnost. V hotelu U Jelena zřídila firma
J. V. Myslík-Hyršovský rozhlasovou
stanici, ta se stala velkou atrakcí. 26. září 1926 se konalo pokládání základního
kamene sokolovny, byla to významná
událost. Roku 1925 byla odhalena pamětní deska L. Quise na domě čp. 25
na Masarykově náměstí. V roce 1926
byl dokončen velkolepý projekt knižních Dějin města Přelouče, jejichž autorem se stal Josef Ledr.
Agrárníci byli stále velice silní, od
jara 1926 měli dokonce Selskou jízdu.
V září 1927 se pod jejím vedením konaly velké oslavy sta let od vynálezu ruchadla. Přibližně od května 1926 byla
v Přelouči místní fašistická organizace,
5. března 1927 zorganizovala setkání
s generálem Radolou Gajdou v hotelu
U Jelena. Od roku 1925 se aktivně řešil
problém vodovodu, angažoval se hlavně sládek Vojtěch Emler, jeho nabídku
k provozování vodovodu však město
nepřijalo. V roce 1925 elektřinu odebíra-

lo už 800 odběratelů. Firmu Hyršovský
přebrali roku 1926 noví majitelé, přejmenovala se na Radiozávody Zenith.
V roce 1918 měla Přelouč 569 domů
a 3254 obyvatel, při sčítání lidu 1921
572 domů s 982 byty a 3568 obyvatel.
Bytovou krizi město začalo řešit mj.
stavbou městských bytových domů
čp. 136, 761 a 762 v dnešní ulici Československé armády, dokončeny byly do
roku 1924. V roce 1923 byl Občanskou
záložnou vystavěn rohový dům čp. 27
na dnešním Masarykově náměstí. Pro
své zaměstnance budoval byty i průmyslník Chvojka. Aktivní soukromí
stavitelé byli v Přelouči tehdy Karel
Materna (v oblasti kolem tehdejší Palackého třídy), Vilém Rudolf (Havlíčkova ulice) či Jan Ludvík (vilky v okolí sokolovny). V oblasti Na Vyšehradě
stavěl zase Oldřich Dmejchal. Úspěšně se rozvíjela stavební činnost v průmyslové části města u nádraží. Roku
1927 byla dokončena vodní elektrárna s mostem přes Labe podle projektu architekta Roitha. V srpnu 1927
dokončil stavitel Antonín Mahn budovu biografu. Vznikaly též nové ulice.

Část Pernštýnského náměstí,
vysoký dům je čp. 156 v Hradecké ulici (1920)

Vzpomínková slavnost na dvacet sedm popravených
českých pánů v Praze v roce 1621 za velké účasti veřejnosti
konaná na přeloučském náměstí (12. června 1921)

Pohled z labského mostu na jihovýchod,
v pozadí komín cukrovaru a továrny EGO (1925–1926)

Výstavba jezu na labském mostu,
v pozadí starý železný most (1925)

Ženy a dívky v krojích čekají společně s hasiči
na příjezd prezidenta Masaryka (23. září 1922)

Svěcení praporu Okresního sdružení republikánského dorostu
československého venkova v Přelouči v záloženském parku (1923)

Pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster (1926)

Staré roubené domy čp. 73 a 72 na Vratislavském náměstí (1927)
2018
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2. Historie města Přelouče v letech 1928–1937
V únoru 1929 se konaly další volby, ale již půl roku předtím vládly
v zastupitelstvu značné neshody. Dokázalo nicméně za své období vystavět 132 obytných domů, zřídit nové
uli ce, počet odběratelů elektřiny
stoupl na 962 apod. Volby roku 1929
vyhrály socialistické strany, starostou
se stal František Suchánek. Velké diskuse se na přelomu 20. a 30. let vedly
o tom, od koho odebírat elektrický
proud, nakonec roku 1933 vyhrál Východočeský elektrárenský svaz v Pardubicích. Roku 1930 skončila dvacetiletá historie ﬁrmy na ohýbaný nábytek
Fagus, nahradila jí ﬁrma na polévkové koření, která se jmenovala Jenta.
4. července 1929 Přelouč zasáhla
silná vichřice, která způsobila velké
hospodářské škody – polámala lesy,
poškodila věž na školní budově, pře-

trhala telefonní a telegrafní dráty.
Hlavně ale strhla střechu závodu Zenith, který tím vyřadila na tři měsíce
z provozu. Nakonec Zenith roku 1931
nahradila Radiotechna, která vyráběla radiopřijímače značky Telefunken.
Této firmě se velmi dařilo a držela
Přelouč i v době hospodářské krize,
která jí zasáhla roku 1930. Město v době krize pomáhalo nezaměstnaným
tím, že je zaměstnalo na nouzové práce, pro ty nejpotřebnější vařilo od roku 1933 polévku. Přesto stoupala kriminalita. Krize chtěli využít místní
fašisté, opět přijel Radola Gajda. Velmi silná byla na přelomu 20. a 30. let
agrárnická strana a další organizace
na ní navázané. Jakýmsi vrcholem
její činnosti bylo odhalení pomníku
Antonína Švehly 13. června 1937 nedaleko lípy svobody.

Sokolovna byla slavnostně otevřena sérií kulturních akcí ve dnech
15. 5. – 9. 6. 1929, 2. června se v Přelouči konal i okrskový slet. 13. srpna
1933 byl slavnostně otevřen Hasičský
dům v dnešní Zborovské ulici. Sportovní klub (AFK) byl velmi aktivní,
hrál se fotbal a šachy, provozovala se
házená a atletika. Roku 1929 bylo na
hřbitově dohledáno údajné místo,
kde byl pohřben vynálezce ruchadla
František Veverka a následně odhalen i pomník s ruchadlem. Občanská
beseda nadále vyvíjela činnost. Výrazně se ve městě v druhé polovině
20. let vyproﬁloval herec František Filipovský, pozdější člen Osvobozeného divadla. Roku 1932 se v Přelouči
poprvé promítal zvukový ﬁlm. Sokol
měl tehdy i vlastní hudbu či loutkové
divadlo, 18. června 1932 uspořádal

benátskou noc na Labi pod hydroelektrárnou. Od roku 1931 také pořádal dětské letní tábory v Bratrouchově, kam se z Přelouče na tábory
jezdilo i v dalších desetiletích.
Pod parkem byl počátkem 30. let
dokončen sportovní areál (dětské hřiště, tenisové kurty, fotbalové hřiště
AFK s atletickou drahou, zimní a letní jízdárna pro Selskou jízdu a střelnice). Mezinárodního úspěchu dosáhl
atlet Jaroslav Štork-Žofka, člen přeloučské AFK. Roku 1932 získal čtyři
tituly mistra Československa ve vytrvaleckých bězích a chůzi, roku 1936
se účastnil olympiády v Berlíně, kde
skončil v chůzi na 50 km čtvrtý. V zimě se pod parkem hrával také hokej.
12. srpna 1934 byla dokončena budova Dělnické tělocvičné jednoty čp. 845.
Problémem byl nedostatek místa na
školách. Z tzv. staré školy se odstěhovala radnice, přesto se ale učilo
i v sokolovně a Občanské záložně.

Přelouč také musela reagovat na
nástup fašistů v Německu. Uspořádala tedy např. cyklus přednášek
o protiletecké obraně. Továrna EGO
státu dokonce věnovala jedno letadlo.
26. srpna 1934 se konal Den brannosti za účasti ministra obrany Bohumila Bradáče – program byl pestrý, na
stadionu se např. konala přehlídka,
na které vystoupili hasiči, sokolové,
DTJ, Orel, sportovní kluby, selské
a sokolské jízdy a vojsko. Volby proběhly až 1. prosince 1935, v nich vyhrály strany občanské nad socialistickými. Nikdo tehdy nemohl vědět,
že další svobodné obecní volby se
budou konat až roku 1990. Starostou
se stal opět František Suchánek. Na
přelomu let 1936/1937 proběhl další
pokus o zřízení vodovodu, tentokrát
se prováděly sondáže u Labe. Byly
úspěšné, výstavba vodovodu a kanalizace mohla začít. Válka ale přípravy
zkomplikovala.

Některé významné stavby období 1928–1937 jsme již zmínili. Přidejme k nim ještě budovu spolkového
domu TJ Orel čp. 90, která byla budována od roku 1937. Téměř vedle
byl roku 1938 dokončen Masarykův
dům Církve českobratrské evan gelické čp. 87. Roku 1932 byla dokončena Městská spořitelna čp. 419
a o čtyři roky později i hotel Sport
čp. 824. Velice zajímavá je také vila
Jelena čp. 745, která představuje
architektonickou modernu, dokončena byla roku 1928. Bývalý areál
Železoprůmyslu byl roku 1928 zakoupen Ministerstvem národní
obrany a roku 1932 zde zahájil podnik Vojenský autoopravárenský závod (lidově Zbrojovka). Ten pod
různými názvy vydržel až do roku
2004. Zabýval se např. opravou
a výrobou vozů Praga V3S a byl významným přeloučským zaměstnavatelem.
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Kasárna Autozbrojovky (1931)
Dům pana Salﬁckého na Pernštýnském náměstí,
toho času prodejna kozích párků (kolem 1930)

Účastníci kurzu technického kreslení v Přelouči
(leden 1932)
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Dětští herci v kostýmech po představení
(zřejmě před 1934)

Theobald Havránek,
přeloučský hasič a starosta
(1932)

Hasičský dům čp. 54
ve Zborovské ulici
(zřejmě 1934)

Budova sokolovny (1936–1938)

Výroba v Radiotechně (kolem 1935)

Pomník Antonína Švehly
na rozhraní Pardubické a Kladenské ulice (1937)
2018
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3. Historie města Přelouče v letech 1938–1947
V září 1938 proběhla i v Přelouči
mobilizace. Jak se očekávalo, přišli po
Mnichovu uprchlíci z pohraničí. V rámci pomnichovské vlny antisemitismu
byly rozbity výkladní skříně některých
židovských obchodníků a vylepovány
protižidovské letáky a hesla. O průběhu
okupace v březnu 1939 v Přelouči toho mnoho nevíme. Jistě bylo důležité
obsadit hlavně místní Zbrojovku. Němečtí vojáci obsadili také sokolovnu,
Občanskou záložnu, Masarykův dům
i Hasičský dům. Svobodný život byl
stále více omezován, vrátily se potravinové lístky. Začátkem okupace byli pozatýkáni místní komunisté, válku
z nich přežili jen dva. JUDr. Emil Kubík se stal v červenci 1939 předsedou
správní komise města a nahradil dosavadního starostu. Vznikla také místní
skupina nacistické strany NSDAP.
Roku 1940 byl dokončen Sociální
dům čp. 935 (dnes je v něm mateřská
škola Za Fontánou) a stal se tak jednou
z mála novostaveb tohoto období. Konečně začala stavba kanalizace, první
domy se připojily roku 1941. V listopadu 1939 byla v Přelouči otevřena zřejmě
první mateřská škola – v Masarykově
domě. Roku 1942 se městský úřad přestěhoval do bývalých židovských objektů čp. 25 a 26 na náměstí. V roce 1940
byl rozpuštěn Junák, roku 1941 i Sokol.
Přeloučané však také aktivně působili proti okupačnímu režimu. Mnozí
byli např. zatčeni pro rozšiřování letáků.
Problémy byly i s tajnými vysílačkami
a nelegálními úpravami rozhlasových
přijímačů pro poslech zahraničního vy-

sílání. Životem za tuto činnost zaplatil
roku 1942 revizor Radiotechny Jindřich Fröde. Za šíření letáků byl zatčen (a později v káznici zemřel) Rudolf Sobotka. V Přelouči byla činná
kolaborantská organizace Vlajka, v ní
byl aktivní hlavně majitel tiskárny Otakar Ludvík a jeho syn Zbyněk. Mládež
Vlajky se činila i proti Židům. Autozbrojovka do roku 1942 opravovala vozidla pro okupanty, později i pancéřovou
techniku. I Radiotechna vyráběla pro
německé potřeby.
27. září 1941 nastoupil do funkce říšský protektor Heydrich a poměry v Přelouči se utužily. Po pražském atentátu
27. 5. 1942 po něm byla v našem městě
dokonce pojmenována jedna ulice. Rok
1942 přinesl dvě oběti na životech, které
souvisely s heydrichiádou – přeloučská
rodačka PhDr. Anna Zbořilová (která
působila v Praze v univerzitní knihovně) byla popravena 20. června v Praze
a 24. června zemřel v Pardubicích v Zámečku Miloš Stantejský, účetní mlýna
v Ležákách. 9. prosince 1942 byli přeloučští Židé deportováni do Terezína
a následně Osvětimi, téměř nikdo z nich
se nevrátil. Za prodej tzv. čerčilek zaplatil životem Oldřich Libenský z Radiotechny a hodinář František Frýba.
V lednu 1945 byl v Drážďanech popraven student Miroslav Potůček. S koncem války byla vylepšována protiletecká ochrana obyvatel.
Od konce roku 1944 již bylo zřejmé,
že síla okupantů začíná klesat. 26. ledna
1945 v Přelouči zastavil transport smrti,
který vezl vězně evakuované z koncen-

Dožínková slavnost v místech
dnešního Sokolovského náměstí (zřejmě 1938)
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tračních táborů z východu. Deset jich
v Přelouči zemřelo a následně bylo pohřbeno na přeloučském hřbitově. Od
24. února museli muži pracovat na kopání zákopů a zátarasů. 1. dubna 1945
proběhl nálet amerického letounu na
německý nákladní vlak mezi Přeloučí
a Lhotou pod Přeloučí. Němci začali zabavovat automobily a jízdní kola. Koncem dubna se začaly přeloučské odbojové skupiny připravovat na převzetí
moci od okupantů, několik osob založilo tzv. štáb. Chtěli se spojit s revolučním národním výborem, o kterém však
s jistotou nevěděli, jestli existuje. Tvořili
ho zejména členové ilegální komunistické strany, na spolupráci však nepřistoupili. Svoji činnost v revolučních
dnech vyvíjeli i partyzáni.
V Přelouči bylo ještě mnoho ozbrojených Němců, kteří hlídali Autozbrojovku, školu na náměstí, most přes Labe
byl údajně podminován, ve městě bylo
SS a Gestapo. V sobotu 5. května dopoledne již do Přelouče docházely zprávy
o zahájeném Pražském povstání. První
německé nápisy na budovách byly odstraněny a lidé se začali shlukovat na
náměstí. Bylo vyjednáno převzetí Zbrojovky do českých rukou. Na náměstí se
začaly vyvěšovat české vlajky, lidé nosili trikolóry. Byla formálně převzata
moc a v čele národního výboru, který
vystoupil z anonymity, stanul Ing. Jan
Potůček. Ten poslední informace sdělil
davu na náměstí z okna úřadu a zazněla česká hymna. Z oken školy přitom
dění na náměstí sledovali Němci s kulomety. Hlavním úkolem národního vý-

Dům Sociální péče těsně před dokončením (1940)

boru bylo převzít důležité objekty ve
městě, neměl však zbraně ani vojáky.
Zaměstnanci Automobilní zbrojovky
byli rozhlasem vyzváni, aby 7. května
nastoupili do práce a kontrolovali Němce před neuváženými kroky. Rodiče byli informováni, aby své děti drželi raději doma.
7. května již přes město projížděly
ustupující německé jednotky. Toho dne
se zřejmě Češi ozbrojili zbraněmi, které
po sobě zanechaly ustupující německé
jednotky. V úterý 8. května v podvečer
v Praze Němci kapitulovali. V Přelouči téhož dne vyvrcholil ústup Němců
z města, který začal ve chvíli, kdy Češi
začali mít navrch. Davy vojáků a úředníků přicházely a přijížděly na různých
dopravních prostředcích od Břehů, Valů a Jankovic. Zformovali se na náměstí, byli odzbrojeni a následně odjížděli
směrem na Čáslav (odzbrojovány byly i projíždějící transporty na železnici a silnici).
Do Prahy dorazily 9. května v ranních hodinách první sovětské tanky
maršála Koněva. V Přelouči opustil plukovník Schmitz konečně Autozbrojov-

ku. Tento den také přinesl oběti na životech. Při ústupu Němců hlídkovali
u labského mostu cestář František Hrobař ze Břehů a zemědělec Josef Zeman
z Mělic. Projíždějící příslušníci SS je
zastřelili. Střelba byla opětována a několik německých vojáků zemřelo. V ulicích města začalo nejpozději 9. května
rabování. Ve čtvrtek 10. května po
12.00 přijela od Pardubic do Přelouče
sovětská Rudá armáda, vládlo velké
nadšení. Je třeba upřesnit, že Rudá armáda do Přelouče nepřijela v tancích,
nýbrž jen v nákladních automobilech či
na motocyklech. V následujících dnech
městem projížděly další kolony Rudé
armády, někteří vojáci se ve městě a okolí ubytovali a zdrželi několik týdnů. Na
fotbalovém hřišti se shromažďovalo velké množství německých ustupujících
vojáků, kteří byli odzbrojeni a pak dobrovolnou strážní službou, kterou tvořili i ani ne osmnáctiletí chlapci, odváděni směrem na Čáslav do sběrných
táborů.
Přišlo také zatýkání kolaborantů,
kte ří byli dočasně držení ve věznici
soudu. Poslední Němci byli z Přelou-

če odsunuti v červnu 1946. Řešily se
také problémy s tzv. partyzány. 9. června 1945 se konala volba nového národního výboru, předsedou se stal komunista Rudolf Šípek. Po květnu se
začaly rozvíjet politické strany. Aktivní byla strana komunistická, sociálně
demokratická a národně socialistická.
Výuka na školách se rozeběhla 25. května 1945. Politické strany byly po válce
centralizované na čtyři strany Národní fronty. Sportovní organizace po válce fungovaly dobře, podobně i Junák.
Nově v Přelouči vznikla pobočka Českého národního aeroklubu, který získal bývalé vojenské cvičiště u Hájku
pro letiště. Po skončení války také odešlo poměrně dost místních do pohraničí, tím se částečně zmírnila bytová
krize.
V květnu 1946 se konaly parlamentní volby, na základě nich byl rekonstruován (obnoven) výbor. Byli v něm
národní socialisté, komunisté, sociální
demokraté a lidovci. Předsedou se stal
Václav Datel, ale byl jím jen do března
1947, kdy ze zdravotních důvodů odstoupil. Nahradil ho Václav Dvořák.

Útěk Němců z Přelouče (8. května 1945)

Barikáda v ulici 28. října (květen 1945)

Sovětská armáda přijíždí do Přelouče (10. května 1945)

Přeloučská ﬁlharmonie v Občanské záložně (1947)
2018
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4. Historie města Přelouče v letech 1948–1957
Začátkem roku 1948 byla nalezena pamětní deska L. Quise, která byla
za války schovaná. Poválečný národní výbor se sešel naposledy 12. února 1948 a rada 23. února 1948. Jaký byl
průběh „Vítězného února“ v Přelouči? 22. února jeli někteří přeloučští komunisté na sjezd závodních rad do
Prahy, týž den vznikla ve Zbrojovce
jednotka Lidových milicí (měla 60 členů), poté i v Tesle (od roku 1945 nástupce Radiotechny). Akční výbory
začaly s očistou v úřadech a podnicích. Rada národního výboru byla
i bez voleb zásadně proměněna, do
čela se dostal komunista Adolf Hrubeš. Sociální demokraté splynuli s komunisty, ostatní strany byly redukovány a jejich činnost byla omezena.
Asi koncem března 1948 byl zlikvidován Orel, postupně byl podmaňo-

ván i Sokol, který byl připojen k sokolské jednotě v Tesle. V roce 1948 se
na dlouho naposledy slavilo výročí
úmrtí Masaryka, narozeniny Beneše,
vznik republiky apod. Význam naopak nabyl První máj a 20. listopadu
byl oslavován Klement Gottwald.
Komunistická strana zdůrazňovala
svá výročí, sjezdy, konference apod.
Začaly se uzavírat závazky k většímu pracovnímu výkonu. V listopadu
1949 bylo Masarykovo náměstí přejmenováno na náměstí Rudé armády, přejmenovány byly i ulice.
V létě 1950 proběhla reorganizace národních výborů, předsedou se
stal Jaroslav Tichý, hned v prosinci
ho ale nahradil Antonín Šindelář. Od
února 1951 byl v čele města Jaroslav
Rubeš. Skončilo soukromé podnikání ve velkých podnicích i v případě

živnostníků – některé podniky byly
znárodněny, jiné ukončily činnost.
Poslušnější živnostníci mohli vstoupit do Komunálního podniku, který
vznikl v únoru 1950. Byly zredukovány přeloučské hostince a restaurace (zůstaly jen hotely U jelena, U nádraží, restaurace Záložna, hostinec
Albíny Šprincové, U Žabků a U Krejzlů). Začala kolektivizace zemědělství, jejíž průběh byl komplikovaný.
Podmínky se pro zemědělce začaly
zhoršovat od podzimu 1948, v únoru
1949 byla zřízena státní strojní stanice, na velké zemědělské pozemky
byla uvalena nucená správa. 1. ledna 1953 oficiálně vzniklo Jednotné
zemědělské družstvo, činnost zahájilo už o dva měsíce dříve. Zpočátku
mělo 42 členů a obhospodařovalo
209 ha půdy. Techniku však JZD

dlouho nemělo, muselo tak pracovat
s koňskou silou.
Ve městě se začal projevovat nedostatek potravin, které bylo nově
možné sehnat jen ve státních a družstevních obchodních organizacích
Pramen, Budoucnost, Masna, Kovomat, Tep apod. Tesla procházela různými organizačními změnami, až od
ledna 1953 působila opět samostatně
a začala její nejúspěšnější éra. Po nástupu žen do práce byla více užívána
i mateřská škola v Sociálním domě,
roku 1951 byly v bývalé Nebuželského vile založeny jesle. Škola začala
být přeplněná. V polovině roku 1949
vznikla v Přelouči dokonce hudební
škola. Učňovské školy měla Zbrojovka a Tesla. Vyvstal opět bytový
problém, navíc v době, kdy od roku
1949 existoval samostatný přeloučský okres. V červenci 1953 konečně
začaly stavby prvních bytových domů za sokolovnou. Na přelomu let

1949/1950 vznikla myšlenka připomenout skutečnost, že Přelouč osvobodila sovětská armáda a 7. května
1950 byl na náměstí odhalen pověstný tank na podstavci s pamětní deskou. Vydržel zde 40 let.
Co se kultury týče, od roku 1948
byla při Tesle a Zbrojovce umělecká
tělesa. Do Závodního klubu Tesla
Přelouč byla začleněna Občanská
beseda, která skončila k 23. 3. 1951.
Přeloučskou zajímavostí byla tehdy
junácká kapela hrající zhruba v letech
1947–1949. Zde získali první praxi
hudebníci významní pro další desetiletí (včetně Stanislava Polanského).
Kolem roku 1950 Junák skončil, podporován byl ale Český svaz mládeže.
Po úmrtí Stalina a Gottwalda se poměry ve společnosti trochu uvolnily
a od počátku roku 1954 se stal novým předsedou národního výboru
Miroslav Rambousek, který zvládl
celé čtyřleté období a roku 1957 byl

zvolen znovu. Od roku 1953 se opět
řešil vodovod a to kvůli stavbě sídliště. To bylo na vodovod napojeno roku 1956. Poměry v JZD po roce
1953 zmírnily a někteří zemědělci
z něj dokonce vystoupili. V červnu
1957 byl dokončen vepřín a kravín
za městem směrem na Benešovice.
Po roce 1953 bylo již zásobování trochu lepší, na některé produkty se
ale fronty stály i nadále. 1. září 1953
vznikla sloučením národní a měšťanských škol jedenáctiletá střední
škola, poprvé tak bylo možné v Přelouči získat maturitu. 9. května 1954
se konal velkolepý sjezd pionýrů.
Ještě před rokem 1950 byly dokončeny bytové domy čp. 952, 953, 954
a 955. Podobné bytovky se pak rozšířily v 50. a 60. letech. Roku 1950
měla Přelouč 954 domů s 1546 byty
a 4334 obyvateli. O sedm let později již 1010 čísel popisných a 5770 obyvatel.
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Vepřín a kravín za městem před dokončením (zhruba 1957)
Přeloučský tank-pomník
na tehdejším náměstí Rudé armády (1950)

Předání Rudé standarty
Komunistické strany
v Autozbrojovce (1954)

Výroční zasedání
Československého svazu
mládeže (1955)
Zemědělská výstava v sokolovně (1956)

Oslavy 1. máje na tehdejším náměstí Rudé armády (1955)
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Oslava mezinárodního dne dětí (zhruba 1955–1957)

Zemědělské práce v JZD (1957)

Oprava školy na náměstí (1957–1958)
2018
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5. Historie města Přelouče v letech 1958–1967
Tesla se úspěšně rozvíjela a patřila
ke špičce v rámci RVHP. Od roku 1957
zde užívali jako první v republice v bateriových radiopřijímačích tranzistory,
radiopřijímač T 58 byl pak velmi žádaný a vzniklo ho 230 000 kusů. Od roku
1958 v Tesle vyrábí i plošné spoje. Do
konce roku 1958 bylo 90 procent půdy v kolektivním majetku. V roce 1959
v Přelouči vznikla první samoobsluha,
nacházela se v domě čp. 22. V hotelu
Sport sídlil v 50. letech Sbor národní
bezpečnosti. Pokračující stavba sídliště
si vyžádala novou školu – předána byla k 1. září 1959 jako čp. 1025, dokončovala se ale až do počátku 60. let. Její
otevření byla velká slavnost, které se
účastnil i herec Filipovský. Na náměstí tedy zůstala devítiletá základní škola a v nové budově byla dvanáctiletá
střední. Hudební škole se dařilo, ale

měla málo místa. Mateřská škola byla
i v 50. letech hlavně v Sociálním domě.
V roce 1960 byly otevřeny druhé jesle
v domě čp. 662. Lékaři se soustředili do
polikliniky v bývalé Chvojkově továrně (dnes tzv. stará poliklinika čp. 268).
Do konce roku 1959 vzniklo na sídlišti více jak 250 nových bytů, další desítky byly v nově postavených rodinných domech. Na přelomu 50. a 60. let
vznikla na Pernštýnském náměstí tzv.
stará benzina. Na podzim 1958 byla vystavěna současná lávka na Slavíkovy
ostrovy. V roce 1957 byla zahájena stavba koupaliště, poprvé bylo otevřeno
roku 1959, ale pak se ještě budovalo
až do roku 1964.
Kultura ve městě se celkem dobře
rozvíjela. Zajímavostí Přelouče se od
roku 1958 stala mezinárodní fotograﬁcká výstava Premfoto. Od roku 1958 se

jako hudebník výrazně prosazuje Stanislav Polanský, roku 1959 se stal i sbormistrem sboru Foerster. Roku 1957 se
konal první ročník slavného přeloučského žákovského fotbalového turnaje.
K 1. červnu 1960 skončil okres Přelouč.
12. června 1960 se konaly nové volby, účast byla 99,9 procent a kandidáti Národní fronty dostali 100 procent
hlasů. Novým předsedou se stal Jaroslav Ruml a dosavadní Místní národní výbor (MNV) byl přejmenován na
Městský národní výbor (MěNV). Stejné vedení zůstalo i po volbách 14. června 1964. V dubnu 1968 vznikl tzv.
městský dvůr, vlastně předchůdce
dnešních Technických služeb města
Přelouče. V 60. letech také došlo ke
změně v dopravě – hlavní silnice byla
z náměstí převedena do dnešní Pardubické ulice, znamenalo to značné

demolice starší zástavby. Výstavbu bytů se v druhé fázi povedlo rozjet více
až od poloviny 60. let, k roku 1966 bylo dokončeno 36 nových bytů. Vodovod dosud nefungoval v celé městě, na
sídlišti s ním byly problémy. Místní
obchodní síť na tom byly velmi špatně,
město se totiž značně rozrostlo. V polovině 60. let mělo 6500 obyvatel, dalších 3000 jich sem dojíždělo za prací
a 5000 lidí jezdilo z vesnic na nákupy.
Od ledna 1962 probíhala první rekonstrukce elektrické sítě od jejího zavedení v roce 1913. Největší stavbou
60. let se stal Domov důchodců čp. 1060
dokončený roku 1964, část jeho personálu tvořily i řádové sestry. Řada přeloučských budov byla ve špatném stavu, včetně Záložny, z které se měl stát
internát Zemědělské školy. I zásluhou
zásahu Františka Filipovského k tomu naštěstí nedošlo. Opravy Záložny
skončily roku 1966, resp. 1968.
Po celý rok 1961 se konaly oslavy
700 let od povýšení Přelouče na město,

byly připravované už od roku 1958
a podíleli se na nich i rodáci žijící v Praze. Quisova pamětní deska byla roku
1960 vrácena na své místo. Klub kultury se činil, řídil i zájmové kroužky, kulturní akce a akce na politicko výchovná
témata. Výstava Premfoto byla v 60. letech na vrcholu, v roce 1966 jí obeslali
fotografové z 35 států světa a její repríza proběhla i ve švédském Stockholmu.
Střední školství prošlo změnou – roku
1966 byla nová škola rozdělena na devítiletku a Střední všeobecně vzdělávací školu, od roku 1968 přeorganizovanou na gymnázium. Na LŠU vznikl
roku 1962 dechový orchestr. Dařilo se
i Zemědělské škole, JZD a státní statky
potřebovaly vzdělané zaměstnance.
Počátkem 60. let se z bývalého DTJ stal
Dům pionýrů. Koupaliště sice fungovalo, ale určitě ne bez problémů. Mládež se naopak chodila koupat do písníků u Labe. Roku 1959 vznikl Sbor
pro občanské záležitosti a v polovině
60. let i Klub důchodců.

Sportovní život byl i nadále soustředěn do TJ Slovan. Žákovskému
fotbalovému turnaji se velmi dařilo,
v květnu 1965 se u nás konala Okrsková spartakiáda, na kterou přijelo
přes 2000 cvičenců a 1300 diváků. Tesla mě la v roce 1961 2023 zaměst nanců a úspěšně se rozvíjela. Bývalá
Chvojkova továrna na napaječky byla za čle něna do státních podniků,
v 60. letech fungovala např. pod názvem Agrotechna. Roku 1960 byl
v Přelouči založen též velkoobchodní závod Drogerie, sídlil v bývalém
Emlerově pivovaru a částečně i v bývalých kasárnách. Podobně jako jiná
města i Přelouč získala družební město, stala se jí slovenská Sereď. Rumlovo vedení (které skončilo roku 1967
víceméně ze zdravotních důvodů) odvedlo celkem dobrou práci, ale nedokázalo vyřešit bytový problém, kanalizaci, vodovod ani polikliniku. V roce
1961 bylo v Přelouči 5836 obyvatel,
1035 domů a 1774 bytů.
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Děti a personál přeloučských jeslí (zhruba 1958–1963)

Budova nové školy čp. 1025
v době dokončování stavebních prací (1960)

12
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Vítání občánků (1959)

Snímek z okresní spartakiády v Přelouči (1960)

Taneční orchestr Ing. Jana Březiny (zhruba 1960–1967)

Budování sídliště. Panelový dům čp. 1030–1031
vidíme v základech a bagr právě pracuje v místě budoucího domu
čp. 1038 a 1039 v ulici Karla Čapka (1960)

Čerpací stanice na Pernštýnském náměstí (1962)

Prvomájový průvod (1964)
2018
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6. Historie města Přelouče v letech 1968–1977
26. dubna 1967 se stal předsedou
MěNV Stanislav Jirout. Blížící se Pražské jaro avizoval 1. máj 1967, který se
obešel bez průvodu i alegorických vozů, podobně proběhl i roku 1968. Sokol se pokusil toho roku obnovit svoji
činnost, po letech se konaly i oslavy
Mistra Jana Husa. Československá
strana lidová a Československá strana
socialistická se pokusily o větší zastoupení ve vedení města. V červenci byly
povoleny živnosti. 21. srpna 1968 ale
přijela do Československa sovětská
vojska a i v Přelouči se lidé pokusili
zmást okupanty odstraněním ukazatelů směrů, město zaplnily nápisy a plakáty s hesly proti okupaci. Popsán byl
dokonce i tank, který výbor nakrátko
slíbil odstranit. Koncem srpna ale bylo vše jinak a začala nastupovat normalizace. Okupační armáda obsadila
kasárna ve Zdechovicích a Bohdanči
a českoslovenští vojáci pak našli umístění v Přelouči, kde mj. oživili místní

sportovní život založením ragbyového oddílu Dukla Přelouč. 28. října se
ještě konala oslava výročí republiky
a oslavu uspořádal i Sokol. Občané
pokračovali v protirežimních akcích –
na jaře 1969 byl opět popsán tank, organizátoři výstavy Premfoto odmítli
převzít zásilky z pěti států Varšavské
smlouvy. První máj 1969 nebyl hojně navštívený, více zaujal studentský majáles. Proběhly čistky ve vedení
městských organizací. V letech 1968–
1969 se změnil personál Domu pionýrů a mládeže, který byl přejmenován
na Dům dětí a mládeže. V kině se opět
začaly promítat sovětské ﬁlmy a První máj 1971 proběhl konečně dle představ komunistického vedení. V roce
1970 se konsolidoval Socialistický svaz
mládeže a roku 1971 tak byla normalizace prakticky dokončena.
Roku 1969 začala konečně výstavba kompletního vodovodu, pokračovalo se i s kanalizací. Stará škola byla

Tank-pomník s nápisem na podstavci (srpen 1968)

Areál Tesly Přelouč (1970)
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ve špatném stavu. Pod parkem se začala chystat výstavba sportovního stadionu. V roce 1970 proběhla v přeloučském cukrovaru poslední kampaň,
jeho budova za nádražím byla počátkem 80. let zbořena. 70. léta přinesla
konečně řešení bytové krize, ke které
přispěla chystaná výstavba elektrárny
ve Chvaleticích (začalo se o ní hovořit
roku 1970). V listopadu 1971 se konaly opět volby, předsedou výboru se
stal Václav Jakubík, který jím zůstal
i po volbách 1976. Po jeho odchodu
do důchodu v roce 1980 ho nahradil
Vladislav Voleský. V 70. letech bylo
připojeno k Přelouči několik okolních obcí (Lhota, Lohenice, Klenovka
a Štěpánov).
Normalizační 70. léta přinesla opět
tradiční každoroční oslavy (od Vítězného únoru, přes První máj až po
výročí VŘSR). V roce 1972 došlo díky chvaletické elektrárně (která je
v provozu od roku 1979) po delší do-

Bytový dům čp. 965 v ulici Československé armády
s dnes již nedochovaným reliéfem s dělnickým motivem (1969)

Domy v místech zahrady dnes již bývalého hotelu Fontána
(kolem 1970)

bě k prvním výrazným stavbám. Od
roku 1976 byla v provozu konečně
nová poliklinika, v tomto roce byla
otevřena i samoobsluha v Leninově
ulici. Už o rok dříve byla další samoobsluha v provozu na Václavském
náměstí. Tesla si roku 1976 otevřela
vlastní školku v ulici K. H. Máchy.
V srpnu 1976 byla slavnostně otevřena nová budova pošty, ke které přiléhaly i panelové domy a objekty ob-

čanské vybavenosti. V září 1974 byl
prakticky dokončen vodovod. Od roku 1976 byly také předávány první
byty na novém sídlišti. Toho roku také začala sloužit osmipodlažní ubytovna v ulici Boženy Němcové. Počátkem roku 1976 byly otevřeny obchody
naproti gymnáziu. V kolektivizovaném zemědělství pracovalo počátkem 70. let jen 50 lidí, dokonce ještě
byli čtyři soukromí zemědělci. Roku

1972 se konal poslední ročník soutěže Premfoto. Ve stejném roce bylo
přeloučské muzeum (do té doby sídlící v Občanské záložně) otevřeno v Divišově vile. Její oprava však nebyla
důsledná a už v 80. letech do budovy zatékalo. Roku 1976 byl do provozu uveden stadion, jehož projekt
vznikl už koncem 50. let. V roce 1970
měla Přelouč 6279 obyvatel a 1134
domů.

Račanská ulice a objekt polikliniky ve výstavbě (1973)

Expozice Tesly v městském muzeu v tzv. Divišově vile
(zhruba 1974–1977)

Koupaliště na tzv. Slavíkových ostrovech (1975)

Samoobsluha na Václavském náměstí (1975–1977)

Výstavba rodinných domků v jihozápadní části města (1976)

Výstavba sídliště v jižní části města, pohled od západu (1977)
2018
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7. Historie města Přelouče v letech 1978–1987
Tesla byla i nadále největším přeloučským podnikem, roku 1979 měla 2383 zaměstnanců. Roku 1979 byla
dokončena mateřská škola v Kladenské ulici, roku 1982 nedaleké jesle.
Sídliště jako takové bylo dokončeno
v průběhu 80. let, v lokalitě U Školy
přibyly další panelové domy roku
1982. V důsledku přílivu nových obyvatel vznikly opět problémy s malou kapacitou škol. Školní jídelna byla dříve na náměstí, chodilo do ní
860 dětí a kapacitně nestačila. Od roku 1982 se proto část dětí stravovala
v dočasné jídelně (v tzv. Skleníku),
od roku 1986 je budova s čp. 1298 užívána jako restaurace. V 70. letech došlo k velké opravě kina, po rekonstrukci bylo slavnostně otevřeno roku
1979. Lidová škola umění sídlila v té
době v Občanské záložně a učilo se
i ve staré škole. Až od roku 1988
sídlí ve své současné budově v ulici
K. H. Máchy.

Národní výbor se zabýval problémem mládeže, která byla za normalizace poměrně nepokojnou částí populace, pravidelně se řešilo podávání
alkoholu nezletilým, vandalismus
a kriminalita. Již od roku 1972 se na
mládež pokoušel výbor působit pořádáním Hovorů s mládeží, na které
se chodilo povinně se školou a hovořilo se o aktuálních politických problémech. Někdy na Hovory přišel i zajímavý host, např. roku 1975 přemožitel
kanálu La Manche Jan Novák. Zajímavý pohled na život mládeže na přelomu 70. a 80. let 20. století z opačné
strany nabízí známý Přeloučský román. Pro staré lidi byl roku 1979 otevřen dům s pečovatelskou službou.
Kulturu ve městě zajišťoval Klub kultury ROH.
Roku 1978 přešly Komunální služby pod Okresní podnik služeb v Pardubicích, znamenalo to zhoršení úrovně služeb ve městě. Také domovní

Demolice posledních zbytků bývalých kasáren
na Pernštýnském náměstí (březen 1978)

správa, která obhospodařovala více
jak 800 bytů, byla převzata Bytovým
podnikem města Pardubic, což nebylo pro Přelouč prospěšné. Podobně
jako jinde se ale na Přeloučsku projevily za normalizace ekologické problémy (skládka odpadu).
V červnu 1981 se konaly další
volby, přišlo volit 5 939 voličů, tedy
99,97 procent. Za deset let stoupl počet obyvatel Přelouče o čtvrtinu, životní úroveň značně stoupla. Předsedou
MěNV zůstal po volbách Vladimír Voleský. Roku 1985 byly k Přelouči připojeny Mělice, následně i Litošice.
I v 80. letech byly v některých oblastech zásobovací problémy. V červnu
1982 se konala velká oslava 100 let
školy na náměstí, přijel na ní i František Filipovský. Již od 80. let se v Přelouči pravidelně koná taneční soutěž
O Přeloučskou věž.
K 1. září 1984 byla otevřena přístavba nové školy. Ve školním roce

Výstavba sídliště v jižní části města, pohled na dnešní náměstí
17. listopadu a domy ve Školní/Studentské ulici (1980)

1985/1986 byla otevřena nová jídelna u gymnázia. Roku 1985 se konala
v Přelouči poslední okrsková spartakiáda. V květnu 1986 se konaly opět
volby, předsedou MěNV se stal Jan
Petr. V 80. letech byla budova Záložny
v opravdu špatném stavu. Individuální výstavba probíhala v 70. a 80. letech v prostoru Nad Krétou, jakožto
i v severozápadní části města. V roce

1978 byly demolovány poslední zbytky starých kasáren na Pernštýnském
náměstí. Koncem 70. let byla dokončena výšková budova čp. 1383 (známá
jako Agra), ke které později přibyla
i zdobená betonová stěna. V letech
1977–1980 také vzniklo silo za nádražím. Roku 1981 byla dokončena
budova lékárny čp. 1379. Objekt staré lékárny byl od roku 1982 upravo-

ván na agitační středisko a výstavní
síň. Roku 1987 byl zprovozněn hotel
Fontána. Kuriozitou je smuteční síň
čp. 1453 – začala být chystána roku
1985, ale dokončena byla až 1989. Nikdy však svému účelu nesloužila. Po
připojení okolních obcí stouply statistiky. Roku 1980 měla Přelouč 1395
čísel popisných, 2750 bytů a 8560
obyvatel.
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Domek čp. 285 v Hradecké ulici krátce před demolicí (1982)
Brigáda vojáků při dokončování jeslí/mateřské školy
v Kladenské ulici (1982)

Východ z podniku Drogerie v Českobratrské ulici (1985)
František Filipovský v Přelouči
na někdejším náměstí Rudé armády (zřejmě 1982)

Děti u vchodu do jeslí/mateřské školy v Kladenské ulici
(po roce 1980)
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Tank-pomník na barevné fotograﬁi (1975)

Fronta dětí u školní jídelny v čp. 1298
na tehdejším náměstí Vítězného února (1985)

Areál přeloučských chovatelů ve Vrchlického ulici (1987)
2018
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8. Historie města Přelouče v letech 1988–1997
V září 1989 bylo pro veřejnost uzavřeno Městské muzeum v tzv. Divišově
vile, které se dodnes i přes snahu nepovedlo plně obnovit (teprve v poslední
době – po roce 2014 – se zdá, že šance
na obnovu této kulturní instituce je větší). Koncem 80. let bylo také uzavřeno
koupaliště.
Historické události nastaly koncem
roku 1989 i v Přelouči. 14. listopadu 1989
se konalo poslední zasedání MěNV před
sametovým převratem. Události v Praze a celé republice ale přeloučský výbor
dlouho nereﬂektoval, zápisy z jednání
rady z 5. prosince se o pražských událostech vůbec nezmiňují. Až v polovině
prosince 1989 vstoupil výbor do kontaktu s Občanským fórem, které žádalo přizvání svých zástupců na zasedání rady
a do komise pro životní prostředí. Na
své místo se také vrátila pamětní deska T. G. Masaryka v Občanské záložně.
27. února 1990 byly projednány změny
názvů ulic a náměstí, náměstí Rudé armády ale zatím zůstalo a to až do 3. dubna 1990, kdy se vrátilo označení Masarykovo náměstí. Koncem března většina
komunistů z výboru odešla, dostali se do
něj zástupci Občanského fóra, Československé strany socialistické a Československé strany lidové. Předsedou výboru
se stal věrný Sokol a čerstvý důchodce
Miroslav Brebera (ČSSS) a tajemníkem
mladý Dušan Kulka (Občanské fórum),
který se stal pro svůj nesporný politický
talent vůdčí osobností výboru. Pan Brebera úspěšně překlenul období do podzimních voleb a z veřejného života neodešel ani poté, zasloužil se později např.
o vybudování pomníků v parčíku u sokolovny, u kterých má i v současnosti

o příslušných státních svátcích pravidelně projevy. V létě 1990 došlo k odstranění tanku z náměstí, byl jako státní majetek převezen do Leteckého muzea ve
Kbelích (dnes je k vidění ve Vojenském
historickém muzeu v Lešanech). Někteří
obyvatelé považovali tento krok za kontroverzní. 24. listopadu 1990 se konaly
poprvé od roku 1935 svobodné komunální volby a vznikl městský úřad. Strany se umístily v tomto pořadí: Občanské
fórum, Komunistická strana Čech a Moravy, ČSSS, Československá sociální demokracie, Československá strana lidová,
Politické hnutí členů JZD a Rómská občanská iniciativa v Československu. Volilo 6 600 voličů a starostou se stal Dušan
Kulka. Na přelomu let 1990/1991 se od
Přelouče odtrhla obec Litošice-Krasnice.
Na přelomu 80. a 90. let byl v Přelouči dokončen např. bytový dům čp. 1445
ve Střelově ulici či dům čp. 1455–1457 ve
Veverkově ulici. Také byl dostavěn další pavilon školy čp. 1510. Naopak v torzu zůstal dodnes objekt Svazarmu ve
Sportovní ulici.
Historie Přelouče do roku 1989 je důkladně zpracována ve čtyřdílných Dějinách města Přelouče z let 1999–2007.
Následující období dosud nebylo souhrnně sepsáno. Považujme níže uvedené řádky tedy za první pokus. Vzhledem
k tomu, že kronika města existuje z posledních let až za období od roku 2006,
budeme čerpat hlavně z měsíčníku Přeloučský Rošt, jehož první číslo vyšlo již
v roce 1990, ale pravidelně vychází až od
roku 1991. V textu je zachycena moderní historie města do začátku jara 2018.
V září 1991 byly přejmenovány další ulice. Naplno se rozjelo soukromé

podnikání a vznikla řada nových ﬁrem,
obchodů apod. I v Přelouči se žilo privatizací státního majetku, privatizací městských bytů, kuponovou privatizací či
restitucemi. Přelouč výrazně zasáhla privatizace a následný zánik Tesly Přelouč
v létě 1992. Částečně se problém s nezaměstnaností vyřešil roku 1993 vstupem
firmy Kiekert na přeloučský trh. Významnými se staly také ﬁrmy MOVER
(již od roku 1990) a SVOS (od roku 1992).
Pekárna Jenta se dostala zpět do rukou
původních majitelů a byla v provozu až
do roku 2017. V únoru 1992 byla v bývalém muzeu otevřena Diakonie (v provozu byla až do roku 2006). V roce 1991
byla založena Městská policie. V lednu
1993 vznikl Svazek obcí Přeloučska, jehož hlavní činností je od dubna 1994
hospodaření a nakládání s komunálními odpady. V letech 1992–2008 byla za
tzv. zemědělskou školou provozována
hipoterapie. V červenci 1997 zasáhly Přelouč povodně, zatopen byl i prostor pod
parkem. V této souvislosti zmiňme, že
svébytným fenoménem týkajícím se Přelouče je od 90. let diskuse a soudní spory nad splavněním Labe (tato idea má
starší historii, kterou na tomto místě nemůžeme podrobněji rozebrat). Dodnes
není splavnění vyřešeno a evidentně ještě dlouho nebude.
1. ledna 1993 vznikla Česká republika. 18. a 19. listopadu 1994 se konaly komunální volby, ve kterých kandidovaly
i nově strany vzniklé z Občanského fóra, které se rozpadlo roku 1991. Strany
se umístily v tomto pořadí: Občanská
demokratická aliance (ODA), koalice
Občanské demokratické strany (ODS)
a Křesťansko demokratické unie-Čes-

koslovenské strany lidové (KDU-ČSL),
KSČM, Liberální strana národně sociální (LSNS) a Nezávislí kandidáti (NK).
Starostou se stal opět D. Kulka (ODA),
který byl v letech 1996–1998 také poslancem parlamentu.
Ve sportovní oblasti obnovil samostatnou činnost Sokol, následně i Orel
(který se nově soustředil hlavně na ﬂorbal). Dále je v Přelouči od 90. let aktivní
fotbalový, ragbyový či hokejbalový klub.
Samozřejmě pokračoval tradiční žákovský fotbalový turnaj. Činnost obnovil také Junák a stabilně funguje Domov dětí
a mládeže. Pochopitelně jsou činné i církevní organizace, jmenovitě Římskokatolická církev, Českobratrská církev
evangelická, Církev československá husitská a Církev adventistů sedmého dne,
od roku 1989 se v každé z nich vystřídalo několik farářů či kněžích.
Přelouč žila také kulturou a společenskými událostmi. Významnou akcí
se staly hojně navštívené oslavy 730 let
města Přelouče ve dnech 1. až 14. září
1991. Jedním z bodů oslav byla také „historická rekonstrukce“ tahání vola na věž,
která vyvolala mezi občany značný rozruch. Náměstí bylo při oslavách zcela za-

plněno, přišlo asi 5000 návštěvníků. Tyto oslavy velmi zlepšily náladu obyvatel
a přispěly k jejich identiﬁkaci s městem.
Již od roku 1990 se na Masarykově náměstí koná před Vánoci zpívání při svíčkách (původně na schodech Záložny,
dlouholetým pořadatelem akce je Jiří
Drábek), tato událost se stala tradicí trvající dodnes. Zájem vyvolala také akce
Jurta v roce 1994. Typickou ukázkou kultury 90. let byla také dvě mezinárodní
setkání kouzelníků (v Přelouči v letech
1994 a 1995). 17. září 1994 se konaly Dny
evropského dědictví, které se nakonec
staly jakýmsi nultým ročníkem Cen
Františka Filipovského. Ty se v našem
městě konají dodnes a jsou nejvýznamnější společenskou událostí roku. Předávání těchto cen Přelouč zviditelňuje
v celé republice. V rámci Cen se konají
také městské slavnosti, na které přijde
několik tisíc lidí. V září 1996 se konala ve
„staré lékárně“ výstava Krásné časy s fotograﬁemi Rudolfa Dvořáka-Brunera.
V září 1997 byla představena publikace
Pamětihodnosti města Přelouče, která se
stala předstupněm knižních Dějin města Přelouče. Kulturní akce v Přelouči
a okolí od 90. let pořádal např. Klub kul-

tury, Městská knihovna či Základní umělecká škola, ale také soukromí pořadatelé (např. Jaroslav Foršt pořádá od 90. let
v Přelouči a okolí bluesové a rockové
koncerty místních, českých i světových
kapel a umělců). Kromě sboru Josef Bohuslav Foerster v Přelouči v 90. letech
působil i sbor Carmina Antiqua. 30. dubna se každoročně koná pálení čarodějnic
pod parkem. Velmi zajímavou činnost
vyvíjí od roku 1990 pan Miroslav Bečička a jeho tým – natáčí tzv. videokroniku,
která zachycuje život v Přelouči formou
krátkých i delších videozáznamů.
Od konce 80. let bylo pro přeloučské náměstí typické lešení na Občanské
záložně, jejíž rekonstrukce skončila až
v polovině 90. let. Fasády domů začaly
být postupně opravovány. Z významných novostaveb (či rekonstrukcí) ve
městě jmenujme v tomto období např.
budovu pojišťovny čp. 1500, čp. 14 (dnes
pizzerie), restaurace Flora čp. 1488, dům
s pečovatelskou službou, čerpací stanici či nový bytový dům v Pardubické
ulici. V interiéru Občanské záložny byl
upraven obřadní sál a kavárna. V roce
1990 měla Přelouč 9535 obyvatel, roku
1994 9802 obyvatel.
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Občanské fórum (1990)
Oslavy 730 let města Přelouče (1991)

Pohled z věže Občanské záložny na jihozápad (10. října 1989)

18

2018

Stěhování tanku z pomníku do Leteckého muzea Kbely
(červenec 1990)

Předávání Ceny za celoživotní mistrovství v dabingu
in memoriam Františku Filipovskému (1994)

Přeloučské oslavy v rámci Cen Františka Filipovského (1997)
2018
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9. Historie města Přelouče v letech 1998–2007
Ve dnech 13. a 14. listopadu 1998
se konaly komunální volby. Strany se
umístily v tomto pořadí: Sdružení nezávislých kandidátů „Přelouč – domov nás
všech“, ODS, Sdružení nezávislých kandidátů „Jsme jedni z Vás“, KSČM, ČSSD,
koalice KDU-ČSL a Unie svobody. Starostkou se stala Irena Burešová. 12. března 1999 byl vyvěšením vlajky oslaven
vstup ČR do NATO. Poměrně velkým
problémem byla kolem roku 2000 nově
otevřená diskotéka v bývalém špýcharu
čp. 1496. Pro větší bezpečnost se na přelomu let 1998/1999 v Přelouči rozeběhl
kamerový systém a v roce 2001 první semafory. V říjnu 2000 byla založena Charita Přelouč. Na jaře 2001 měla pražská
Židovská obec v plánu větší péči o židovský hřbitov, bohužel však zůstalo
jen u plánů. V roce 2001 spustilo město
své první internetové stránky. V roce
1999 skončila výuka na tradiční „zemědělské škole“, od roku 2002 v ní sídlí
základní škola. V červnu 2002 město zasáhla velká vichřice, která přerušila že-
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lezniční spojení, elektrický proud a spadané stromy blokovaly silnice. V dubnu
2002 byl založen Jakub klub.
1. a 2. listopadu 2002 se konaly komunální volby. Strany se umístily v tomto pořadí: ODS, Sdružení nezávislých,
SNK – Jsme jedni z Vás, ČSSD, KSČM,
koalice KDU-ČSL a US-DEU a Republikáni Miroslava Sládka. Starostkou se stala opět I. Burešová. Neobvyklou událostí
bylo narození trojčat Adély, Filipa a Michala Moravcových 19. ledna 2004, nových občanů města. Městský úřad byl
v té době v různých budovách po městě, což nebylo vyhovující. Proto vznikl
nápad na stavbu nové budovy, do které
by se vešli všichni zaměstnanci úřadu.
Od konce roku 2004 působí v Přelouči
Excalibur Army. 8. prosince 2005 Přelouč navštívil prezident Václav Klaus.
20. a 21. října 2006 se konaly další komunální volby. Strany se umístily takto:
ODS, SNK – Jsme jedni z Vás, ČSSD, Za
kvalitu života – sdružení SZ a NK, KSČM
a KDU-ČSL. Starostkou zůstala i nadále

Irena Burešová. Od roku 1992 probíhaly postupné změny v armádních útvarech sídlících v Přelouči, poslední z nich
ukončil činnost k 31. prosinci 2007.
V říjnu 1998 se konaly oslavy 80. výročí vzniku republiky. Od roku 1997 se
také v březnu v Přelouči vyvěšuje vlajka
pro Tibet. V té samé době se začal více
prosazovat místní malíř Ivo Štěpánek
(do roku 2017 připravil pro Přelouč několik výstav, řadu oblíbených kalendářů,
logo Cen za dabing a dokonce i ilustrace
pro webové stránky města). V roce 1999
vyšel první díl Dějin města Přelouče, další tři díly ho následovaly v roce 2002,
2004 a 2007 (autory se stali historici Petr
Vorel, Jan Tetřev a Hana Vincenciová).
V listopadu 1999 se konala výstava dokumentů z roku 1989 ze sbírek Pavla
Matouše. Od konce 90. let se konají také
oﬁciální městské novoroční ohňostroje.
V roce 1998 se do Přelouče poprvé dostalo Betlémské světlo. Na přelomu milénia
se v Přelouči uskutečnilo několik ročníků mezinárodního bluesového festivalu.

Významnou událostí se stala návštěva
spisovatele Michala Viewega 11. dubna 2000. Nejméně od 90. let probíhají
v Přelouči na náměstí letní koncerty, od
roku 2007 pravidelně každou letní středu, občané si je oblíbili. V říjnu 2000 byl
na náměstí odhalen Masarykův pomník.
25. srpna 2001 se konala slavnost 100 let
Občanské záložny. Již od roku 2001 se
v kulturní oblasti začal prosazovat výtvarník Josef Dvořáček, který od roku
2005 pořádá v září akci Zahradní galerie
jako jistou protiváhu oslav Cen Františka Filipovského. 7. 5. 2004 byl v parčíku
u sokolovny odhalen dobudovaný pomník věnovaný obětem druhé světové
války. 16. 5. 2004 se konala oslava 300 let
morového sloupu na náměstí a 1. května tamtéž oslavy vstupu ČR do EU. Kolem roku 2000 se také konaly různé výstavy ve staré lékárně. Od roku 2005
pořádá ZUŠ Přelouč (později i ve spolupráci s Kulturními službami) festival
dechových hudeb Polanského Přelouč.
Roku 2006 se konal již 50. ročník žákovského fotbalového turnaje.
Z velkých stavebních akcí období
1998–2007 zmiňme určitě dokončení re-

konstrukce školy čp. 50 (1998). Velkým
tématem konce 90. let byla v Přelouči výstavba prvního hypermarketu, pod názvem Penny Market byl otevřen v prosinci 2000. Roku 1999 přibyly dvě nové
ulice v lokalitě Lipiny, kde vznikly novostavby rodinných domů. Městským architektem se stal Ing. arch. Milan Košař.
Velkou akcí se stala stavba čistírny odpadních vod, která byla zahájena v prosinci 2000 a dokončena roku 2002. Tvář
Přelouče ovlivnila demolice komína staré kotelny u sídliště v jižní části města,
kde proběhla plynoﬁkace. Také bylo pokáceno stromořadí Na Obci. V říjnu 2000
dokončila TJ Sokol přístavbu své budovy. Roku 2001 vznikla fontána u Domova důchodců dle návrhu M. Košaře.
V roce 2002 byl dokončen bytový dům
v ulici Tůmy Přeloučského. V listopadu
2002 byl otevřen druhý přeloučský market – Plus Discount (od roku 2008 je zde
Billa). Hned v roce 2003 se začalo mluvit
o dalším marketu, který se měl nacházet
za čerpací stanicí v Pardubické ulici, obyvatelé však byli proti. 16. 8. 2004 byl otevřen nadjezd, který konečně vyřešil letitý
problém s železničním přejezdem, záro-

veň byl dokončen železniční koridor.
V dubnu 2005 byl otevřen nový podchod
u Agry. V roce 2005 proběhla také velká
oprava interiéru Občanské záložny a socha sv. Václava (umístěná od 60. let u kostela) byla odvezena k restaurování. Dopravě a bezpečnosti ve městě výrazně
pomohl kruhový objezd slavnostně otevřený 19. září 2005. Následně byl ozdoben plastikou Roštu od Milana Košaře,
která dodnes budí živé diskuse. Začátkem roku 2006 byly dokončeny další bytové domy v Pardubické ulici. V roce
2006 probíhaly v Přelouči zejména úpravy parků. Roku 2007 byla schválena výstava rodinných domů v lokalitě Na obci
a bytových domů v lokalitě Na hodinářce a byla také dokončena budova záchranné služby. Od tohoto roku také probíhá proces revitalizace sídliště (bytové
a panelové domy si sami majitelé postupně zateplovali, takže mizela i jejich
šeď) a začíná se mluvit o obchvatu města. Konečně byla také roku 2007 otevřena nová budova kuželny. Začátkem
roku 2002 měla Přelouč 9203 obyvatel,
o rok později jich bylo 9124, v roce 2006
8952 obyvatel a roku 2007 8982.

Ceny Františka Filipovského (1998)

Pietní akt u pomníku obětem druhé světové války (1998)

Zahájení Celostátního žákovského turnaje v kopané
(konec 90. let 20. stol.)

Stavba domu čp. 1537–1540 v ulici Tůmy Přeloučského
(kolem 2000)

Základní škola na Masarykově náměstí (1999)

Letecký snímek města (kolem 2000)

Základní kámen čistírny odpadních vod (2000)

Prezident Václav Klaus v Přelouči (8. prosince 2005)
2018

červen 2018

Přeloučský ROŠT

Speciál

21

22

Speciál

10. Historie města Přelouče v letech 2008–2017 (2018)
Novinkou byla od prosince 2009
městská hromadná doprava. Mnozí
dodnes vzpomínají na neobvykle silnou sněhovou nadílku zimy 2010, která zasáhla i Přelouč. 15. a 16. října 2010
se konaly komunální volby. Strany se
umístily v tomto pořadí: ODS, SNK-Nezávislí pro Přelouč, ČSSD, Koalice pro Přelouč, KSČM a TOP 09. Ve
funkci starostky pokračovala Bc. Irena
Burešová. Roku 2011 splynulo místní
gymnázium a střední odborná škola
v jeden celek. Po sedmnácti letech se
roku 2012 konalo vítání občánků. Zajímavou novinkou roku 2012 byly farmářské trhy, konají se na Masarykově
náměstí dodnes.
V létě 2008 začala stavba autobusového nádraží a také se již plánovala úprava záloženského parku, která
je však dodnes spíše v přípravách.
31. srpna byla předána do provozu
multifunkční sportovní hala v ulici Za
Fontánou (slouží škole i široké veřej-
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nosti) a také první dům v lokalitě Na
hodinářce. 11. června 2009 bylo autobusové nádraží dokončeno. Roku 2010
začala po archeologickém průzkumu
stavba nové budovy městského úřadu a byla dokončena stavební úprava
Pernštýnského a Václavského náměstí (včetně umístění sochy sv. Václava
na téměř původní místo). 7. února 2012
byla slavnostně otevřena nová budova
městského úřadu. Před ním se nachází moderní plastika Týden od Kláry
Klose. 12. června 2012 byl otevřen zatím poslední přeloučský market Tesco a přibyly i nové haly firmy MPH
a SVOS. V roce 2014 byla dokončena
rekonstrukce budovy ZUŠ Přelouč,
která získala nově i učebnu na zpracování a reprodukci zvuku a velkou zkušebnu. Dále byla v bývalé záloženské
restauraci otevřena výdejna jídel pro
školy. V říjnu 2015 byla dokončena náročná rekonstrukce kina, o dva roky
později rekonstrukce fotbalového sta-

dionu. Roku 2017 začala rekonstrukce přednádraží a dostavba mateřské
školy Za fontánou. Také je v přípravě
cyklostezka do Lhoty pod Přeloučí.
Od roku 2007 se v prostoru bývalé Zbrojovky koná každoročně akce
Tank Power Show. 28. října 2008 se
konal v Občanské záložně slavnostní
koncert k 90. výročí republiky, byl též
odhalen pomník vzniku republiky
v parčíku u sokolovny. V srpnu 2008
se také konal první ročník dnes již tradiční Rallye Železné hory. Po celý rok
2011 probíhaly velké oslavy 750 let od
povýšení na město, hlavně 4. června,
kdy se na náměstí konal komponovaný historický program. Od září 2012
je v Přelouči 3D kino. V posledních letech je také velmi úspěšný Dechový
orchestr ZUŠ Přelouč, který vyhrává
různé soutěže. Tradiční jsou také Velikonoční výstavy přeloučských chovatelů. Od roku 2013 se daří po letech obnovovat více muzejní činnost, od roku

2015 i pravidelně nově pod hlavičkou
Kulturního a informačního centra. Stálé expozice však zatím chybí. TJ Sokol
oslavila roku 2013 125. výročí založení. Sbor Josef Bohuslav Foerster výrazně ožil po příchodu mladého sbormistra Petra Vacka a roku 2016 oslavil
již 95. výročí založení. Výtvarník Josef
Dvořáček založil roku 2014 Klub umění – Art Club, který má i vlastní ateliér.
Velice pozoruhodným počinem tohoto spolku se stalo uspořádání mezinárodní World Fashion Show v rámci soutěže Miss a Mister Deaf World
v červenci 2015 na Masarykově náměstí. Dvořáček také připravil zajímavý návrh pomníku Františka Filipovského, který zatím nebyl realizován.
V letech 2015 a 2017 byl postupně obnoven pomník Antonína Švehly, jehož
bustu připravila za zmíněný spolek
akademická sochařka Blanka Proksová. Místní spisovatelka Jana Klimečková vydala od roku 2010 do současnosti několik úspěšných historických
románů. Dechový orchestr Vladimíra
Kosiny, který hraje od počátku 50. let

20. století, se v posledních letech výrazně omladil. Dobrovolní hasiči oslavili v květnu 2016 140 let. Zajímavou
přeloučskou osobností se po své účasti v televizní soutěži Česko Slovenská
Superstar stala zpěvačka Leona Šenková. Po rekonstrukci Divišovy vily (kterou zakoupila firma Elmet) v letech
2010–2011 se v ní až do roku 2017 konaly zajímavé umělecké výstavy.
Zatím poslední komunální volby
se konaly 10. až 11. října 2014. Strany
skončily v tomto pořadí: ANO 2011,
Patrioti pro Přelouč (ODS a NK), SNK-Nezávislí pro Přelouč, ČSSD, KSČM,
Koalice pro Přelouč (KDU-ČSL a NK)
a TOP 09. Ve funkci starosty pokračovala po delším jednání Irena Burešová
a zahájila tak své páté funkční období.
12. ledna 2015 přijel na oficiální návštěvu Přelouče prezident Miloš Zeman. V letech 2016 a 2017 se kvůli rekonstrukci stadionu nekonal žákovský
turnaj ve fotbale. Výrazně byla s Přeloučí od roku 2010 v kontaktu senátorka Miluše Horská. Někteří místní
senioři se sdružují v činném spolku

Klub aktivních seniorů. Od roku 2016
v Přelouči sídlí firma AVIA Motors.
V květnu 2016 vzbudila pozornost exhumace hudebního skladatele Casimira Oberfelda, který byl pohřben v Přelouči v roce 1945 jako jedna z obětí
transportu smrti. Mimořádnou shodou okolností jeho potomek objevil
přesné místo uložení jeho ostatků a nechal je převést na hřbitov Montmartre
v Paříži. V červnu 2017 byl na rohu
Stantejského a Žižkovy ulice dokončen pomník Miloše Stantejského. Po
sčítání lidu v roce 2011 měla Přelouč
celkem 8698 obyvatel, k 1. lednu 2017
9258 obyvatel a počátkem roku 2018
zhruba 1740 čísel popisných.
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Použitá literatura a prameny:
TETŘEV, Jan; VINCENCIOVÁ, Hana. Dějiny města Přelouče: díl čtvrtý, 1918–1989.
Přelouč: Město Přelouč, 2007. 365 s.
Přeloučský Rošt, 1990–2017
Kronika města Přelouče, 2006–2014

Text + výběr fotograﬁí z muzejního
fotoarchivu a archivu Městského úřadu:
Mgr. Matěj Pešta

Autobusové nádraží (2009)

Sportovní hala (2009)

Stavba nové budovy městského úřadu (2010)

Oslavy 750 let města Přelouče (2011)

Park u sokolovny (2010)

Sněhem zasypané ulice města (2010)

Prezident Miloš Zeman v Přelouči (2015)

Exhumace ostatků Casimira Oberfelda (2016)
2018
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ZUŠ Přelouč – práce žáků Výtvarného oboru
INSTALACE VLČÍCH MÁKŮ je inspirována tradicí z Anglie,
kde každého 11. 11. v 11 hodin 11 minut uctívají památku válečných veteránů. Akce všech žáků výtvarného oboru.

Předškolní děti z MŠ Kladenská Přelouč nám prozradily, jak si představují Přelouč za dalších 100 let. Jejich postřehy jsou úžasné, děkujeme paní učitelce Evě Urbanové, která
tento projekt s předškoláky z celé mateřské školy zpracovala a poskytla nám tyto velice zajímavé informace.

Jak si představují Přelouč děti za 100 let

VÝTVARNÉ PRÁCE NA TÉMA LIDÉ A PŘEDMĚTY I. REPUBLIKY

Starý gramofon a baletka – barevná koláž (autoři 10 let, 8 let)
Dáma a automobil – barevná koláž (autor 11 let)
Oba obrázky vznikly jako podklad pro budoucí pohlednice na téma věci a lidé první republiky.

Gustav Frištenský – linoryt
(oba autoři 10 let)

24

Za sto let bude v Přelouči porodnice pro děti

2018

Maska – kresba
na téma válka (autor 12 let)

T. G. Masaryk – portrét
(autor 11 let)

• Přelouč je teď bílá („čistá“) a pak bude žlutá („více sluníčka“), domy budou měnit barvy...
• Maminka bude děti dávat do školky na létajícím – robotickém čápovi.
• Bude vzdušná silnice přes mraky. Lidé budou bydlet v balónech zavěšených k zemi.
• Auta budou nová, dlouhá. Nebudou jezdit po silnici, ale
po magnetické dráze.
• Bude tu továrna na letecké motory. Budou tu nové obchody, kavárna, McDonald, nové hřiště. Bude pořád svítit sluníčko.
• Budou tady jezdit nové vlaky, rychlovlaky.
• Budou tady větší obchody a cirkus. Také letiště a Lunapark.
• V Přelouči bude postavené obří akvárium, obludárium,
Dinopark, KFC.
• Bude tady krytý bazén (nebudeme muset jezdit na plavání do Chrudimi).
• Zimní stadion pro hokej. Velké golfové hřiště. Závodiště
pro koně.
• Hodně hračkářství, zmrzlinářství. Porodnice pro děti.
• Ještě více přírody. Hodně sportovišť.
• Na náměstí bude stát stroj času.
• Bude stát nová školka s mnoha okny.
• Budeme tady mít létající autobusy. Hřiště s elektrickou
skluzavkou.
• Roboti – budou pomáhat ve školce a v obchodě.
• Bude zde velká Zoo.
• Aby bylo v Přelouči moře. Jezdili bychom po tobogánu.
• V Přelouči budou umístěné nové sochy slavných lidí.
• Budou nové mosty přes Labe.
• Zboří školku a udělají místo ní hasičárnu.
• Bude zbouraný ten strašidelný dům u rybníka.
• Všechno bude staré – zbořené domy, staří lidi.
• Místo školky tu bude zahrádka s květinami.

Obrázky namalovaly předškolní děti
ze 7. třídy MŠ Kladenská ulice Přelouč

Anketa s dětmi 1.–8. tříd
obou základních škol v Přelouči
V rámci letošního důležitého výročí jsem navštívila žáky obou základních škol v Přelouči a v zeptala se, zda děti
vědí, jaké letos slaví naše republika důležité výročí. Dopadlo to na výbornou. V každé třídě, kromě prvňáčků a těm se
to určitě promine, alespoň jeden žák hned věděl. První odpověď se většinou týkala ukončení války. Po menším rozboru jsme dali společně dohromady, že to byla první světová
válka a pak už zbyl jen malý krůček dopátrat se, že v roce
1918 vznikla první republika. Jako první jsem navštívila
žáky 3. tříd a skutečně několik dětí reagovalo téměř okamžitě. U osmáků věděli hned také, ještě aby ne. U vyšších ročníků jsem pak chtěla prozradit i důležité osobnosti, bleskově uvedli jméno Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš.
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A pokud se někteří žáci hned napoprvé netreﬁli, nevadí, alespoň to zkusili:
.

„Myslel jsem si, že je to Den země.“ (4. třída)
„Slavíme osvobození v Plzni.“ (4. třída)
„Odtrhli jsme se od Slovenska.“ (6. třída)
„Vyhodili pány z okna.“ (2. třída)
Všem dětem a vyučujícím děkuji za pomoc při tvorbě
této ankety.

Text a foto Marcela Gryčová
2018
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Jak se stolovalo a jedlo za prezidenta Masaryka
„Vzdělaný člověk se má pozorovat, má přemýšlet o své
dietě; to není materialism – materialism je nemyslet a jíst a pít
přes míru a proti rozumu.“ Výrok prezidenta z Čapkových
Hovorů s TGM nebyl rozhodně pózou, jak dokládají paměti
lidí, jež žili a pracovali v jeho domácnosti. T. G. Masaryk jedl
skutečně střídmě a nebyl ani vybíravý.
Úcta k chlebu. Prezident Masaryk měl velkou úctu k chlebu. Byl k ní vychován z domova, ještě víc se prohloubila
v krušných dobách jeho kovářského učení a vysokoškolského studia. Chléb, i nedojedený, byl vždy na zvláštním talířku
a vedle odloženého krajíce se nikdy nesměl položit zbytek
jiného jídla.
Masarykovo cukroví. Za éry TGM bývalo o Vánocích
v Lánech na stole vždy speciální cukroví podle receptu jeho
maminky. Šlo o máslová ořechová kolečka obalovaná v cukru.
Přítel bylinek. TGM byl velký ctitel bylinných čajů. Nechyběly ani při pátečních setkáních s významnými osobnostmi vědy a umění. Traduje se, že mu k stáru pro posílení organismu namíchala speciální směs i slavná bába z Tymákova,
úspěšná léčitelka Božena Kamenická.
Dírka ve dveřích. T. G. Masaryk měl rád, když stolování
probíhalo bez dlouhého čekání na jídlo. Lánští stolníci si proto udělali do dveří otvor, jímž sledovali situaci. Jak prezident
dojedl, hned nesli další chod. TGM pak dlouho vrtalo hlavou,
jak v sousední místnosti vědí, že právě skončil s polévkou.

„Prezident Masaryk nikdy nekouřil a před padesátkou
se stal přísným abstinentem. Stolníci věděli, že mu při oficiálních přípitcích mají nalít šampaňské, ale smočil jen rty,
sklenice zůstala plná,“ upozorňuje M. Mikesková. Chtěl jako prezident i své hosty nutit, aby jedli bez piva a vína. Ale
to se mu nikdy nepodařilo.

Černá i bílá neřest
Ale i TGM byl jen člověk, i on měl své neřesti. V oblasti
gastronomie to byla velká vášeň pro černou kávu. „Na Hradě
se tehdy při státních návštěvách pila káva spařovaná. V konvicích ji podávali dva číšníci. Jeden zakládal šálky, druhý naléval nápoj a nabízel smetanu, která se k ní v té době hojně
konzumovala,“ vysvětluje mistr kuchař Jaroslav Sapík. TGM
měl rád také kávu bílou, s nalámaným rohlíkem ji považoval za svou nejoblíbenější večeři. Byla ovšem v obráceném
gardu – teplé mléko ochucené trochou kávy.

Štědrovečerní stůl v Lánech,
u něhož se scházela celá rodina Masaryků
Foto archív muzea TGM v Lánech, Právo

Po vzniku I. ČSR chyběly na hradě vidličky i talíře
Oblíbené menu TGM
Foto František Petrák, Právo

Nejmilejší jídlo byly švestkové knedlíky s mákem
„Chutnou kuchyni prezident Masaryk ale uměl ocenit.
Měl moc rád škubánky, krupicovou kaši, bramboračku a vůbec nejmilejší jídlo byly švestkové knedlíky s mákem. Při letním pobytu v Topoľčiankách zase nikdy neodolal brynzovým haluškám,“ upřesňuje Magdaléna Mikesková, vedoucí
pobočky Muzea T. G. Masaryka v Lánech.
Málo se také ví, že TGM byl jedním z prvních, kdo u nás
snídal ovesnou kaši. Tento zvyk převzal od své americké
manželky Charlotty.

Na slavnostní tabuli se v době TGM
objevoval vývar temný jako bota...
Tmavý hovězí vývar je tzv. dvojitý, tedy z dvojnásobného množství masa, pozvolna vařený několik hodin, občas se
špetkou šafránu. V létě se podával i vychlazený, samozřejmě
zbavený tuku a dochucený koňakem, madeirou nebo sherry.
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Ke každé době patří i móda. Současné módní trendy se
velmi rychle mění, hranice snad ani neexistují. Svou módu
i styl si vytváříme sami. Nositeli módního diktátu ale také
často bývají celebrity, módním světem vládne extravagance.
To je 21. století. Podívejme se nyní na této stránce do historie módy století minulého.

Móda 10. léta
Konec korzetů, ať žije podprsenka. I tak by se dala charakterizovat 10. léta minulého století, kdy se naplno začaly
projevovat revoluční změny v oblékání. Sukně už nesahají
až na zem. Nosí se hodně kožešiny.
Móda 20. léta
Dvacátá léta jsou typická trendem pohodlnosti. Končí
doba korzetů, dochází ke zkracování sukní. Novým trendem
se staly také krátké účesy, objevilo se mikádo, ze šatů zmizely rukávy a nahradila je ramínka. Do popředí se dostává
sportovní oblečení, krátké šortky, tílko a pásek. Velký vliv na
módu ve dvacátých letech měl kubismus, díky kterému šaty
získaly jakýsi strohý nádech. Módními barvami se staly hnědá, béžová a šedá.
Móda 30. léta
Šaty se sníženým pasem a délka ke kolenům jsou již pryč,
sukně se opět prodlužují až k zemi a pas se vrací na své
místo. Silueta je ještě štíhlejší a protáhlá, dopomáhají k tomu
i dlouhé upnuté rukávy. V roce 1935 se objevuje nylonové
vlákno a „nylonky“. Strohost 20. let je nahrazena romantikou. Oblíbené na šatech jsou kaligraﬁcké vzory a námořnické
prvky. Móda je elegantní a užívá populární vzory rybí kosti
nebo kohoutí stopy.

Recepce k I. výročí vzniku ČSR 21. října 1919:
• Hovězí vývar v šálku
• Třeboňský candát,
holandská omáčka
• Kuřecí prsíčka Lucullus
• Bažant po česku,
houskové smaženky
• Květák s máslem
• Pěnový pokrm s překvapením
• Zákusky, ovoce, káva

Vývoj módy 20. století

Po vzniku I. ČSR nebyl Pražský hrad na stolování příliš
dobře vybavený.
Habsburkové na Hradě totiž nesídlili. Pokud sem přijeli,
obvykle si z vybavení něco odvezli.
„Návrat T. G. Masaryka ze zahraničí byl přede dveřmi
a my neměli na Hradě ani pořádný ubrus. Když jsme dali
dohromady příbory, sešlo se jich dvanáct. Taky talířů bylo
pár, navíc s rakouským orlíčkem, takže jsme na ně prostřít
nemohli. Nezbylo, než si všecko půjčit,“ popisuje ve svých
pamětech A. Kadlec, prezidentův stolník.
Teprve po příchodu ceremoniáře Gutha–Jarkovského se
vybavení zlepšilo. Nejprve se koupil porcelán a ubrusy se
státním znakem. Slováci ale nebyli spokojeni, byl na něm
jen český lev. Objednávalo se tedy znovu už s velkým prezidentským znakem. Po nějaké době dostal Hrad moserovské stolní sklo. Nápojový set pro 24 osob se dával na stůl jen
při velkých recepcích. Šlo o soubor Copenhagen s kapkovým
kalíškem a zlacenými okraji. Na Pražském hradě se při slavnostních příležitostech používá dodnes.
Zdroj: Novinky.cz, internet

Móda 40. léta
Kvůli válečné bídě musela být móda 40. let úsporná, což se
odrazilo v jednoduchosti a zároveň stylovosti. Na ulici tak šlo
spatřit ženy oblečené v jednolitých barvách, avšak i ve vzorech
jako jsou proužky, puntíky či květy, ovšem byly spíše jemnější povahy. Sukně jste mohli vidět áčkové do pasu, s délkou ke
kolenům. Nosily se však také sukně upnuté přes boky. Jako
vršek byly typické halenky a košile, nikoli trička (ta přišla až
v 50. letech). Zapomeňte na výstřihy, vše zapnout až ke krku.
Móda 50. léta
V 50. letech se nosily rozšiřující se šaty ve tvaru písmene
„A“ nebo zužující se sukně ve tvaru „Y“. Zdůrazňuje se vosí
pas, široké boky a velká ňadra. Nosí se kostýmky, živůtky,
vysoké podpatky a peleríny. V USA se objevují první kožené bundy a od 40. let se nosí džíny.
Móda 60. léta
Móda 60. let byla jednak ovlivněná hnutím hippies. V módě panovala naprostá svoboda. Éra hippies přinesla do módy
barevné tuniky, květinové vzory, rozevláté košile, přívěsky
a korálky, Etno prvky, zvonové nohavice i rukávy. Nosily se
boty na širokém podpatku, tzv. brikety. Oči se líčily silnými
linkami. Na druhou stranu to byla elegance a uhlazenost áčkových šatů a kostýmků. Vlasy se nosily vyčesané do mohutných a vysokých drdolů. Nosily se typické áčkové sukně dlouhého střihu, černé, vzorované i barevné. Oblíbenými vzory
byly geometrické. Existovalo nepřeberné množství různých
šatů – s páskem zdůrazňující vosí pas, rovného střihu, s lí-

mečkem, bez rukávů, jako doplňky se nosily barevné punčochy a lodičky. A pozor, objevily se minisukně (1964).

Móda 70. léta
Móda 70. let se vyznačuje barevnými vzorovanými materiály, velice populární jsou džíny. Kromě minisukní se nosily také krátké šortky, rozšířené sukně v délce ke kolenům
nebo dlouhé propínací sukně s vysokými šněrovacími botami. Hodně se používaly umělé neprodyšné materiály, ženy
nosily safari sáčka, vyšívané tuniky, muži barevné košile. Poprvé se objevují prvky punkové módy.
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Móda 80. léta
Pro módu 80. let jsou typické džínové bundy, mrkváče –
kalhoty široké v pase a zúžené u kotník, plísňáky – vyšisované kalhoty vzhledem připomínající plíseň, krátké široké
sukně, leginy, ponožky v lodičkách, bundičky do pasu, propínací svetry, sáčka s vycpávkami, převládá křiklavě růžová,
zelená nebo žlutá barva. Oblíbené jsou zvířecí motivy, hadí
kůže, zebří či leopardí vzory. Typické jsou také tzv. netopýří rukávy a také turecké kalhoty. Make up je velice nápadný,
dominují výrazné barevné oční stíny a růžově perleťové rtěnky. Frčí i punková móda a zavírací špendlíky.
Móda 90. léta
Džíny až do pasu, kostkovaná ﬂanelová košile, džínové
bundy, značkové věci s popisky, to vše patří do módy let devadesátých. Novým fenoménem se stává modeling – Cindy
Crawford, Cladia Schiffer. K této době patří ležérnost a někdy až neobvyklé kombinace.
Minulé století přineslo v módním světě velkou revoluci.
Každému z nás je blízká jiná doba, jiné trendy. A jaká móda
se líbí vám? Za mě to jsou 60. léta a móda ve ﬁlmu Rebelové.

Film Rebelová, Česká televize
Zdroj: internet (www.womanonly.cz,
Práce Kláry Svatoňové, Agentura Kultur – kontakt)
MG
Sobota 8.9. 15.00 hodin

sraz na vlakovém nádraží

Komentovaná prohlídka města „Přeloučí v letech 1914–1918“,
vede Mgr. Matěj Pešta
10. 9. – 15. 12.

výstavní sál KICMP

Výstava „Přelouč a Přeloučané v letech 1914–1918“
Úterý 23. 10. 18.00 hodin

přednáškový sál KICMP

Přednáška „Přelouč a Přeloučané za první světové války
a v říjnu 1918“, přednáší Mgr. Matěj Pešta
2018
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Přelouč v budoucnosti aneb jak si naši předkové
představovali své město po roce 2000
Počátek 20. století byl dobou velikého technického
a kulturního rozmachu (nejen) české společnosti. V době kolem roku 1900 započala v českých zemích elektriﬁkace, jezdily první automobily a motocykly, krátce na
to již létaly i aeroplány, vzducholodě a podobně. V nadšení z tohoto technického pokroku se stalo běžnou záležitostí, že začaly být vydávány pohlednice (futurologické koláže) s motivem „naše město v budoucnosti“.

Zde se autor nezaměřil na architekturu, ale jen na technické novinky (tramvaj, bicykl, automobil, balon a vzducholoď). Podle literatury pochází nejméně z roku 1904.
Třetí a čtvrtá varianta pohlednice se zabývá tématem
regulace Labe. Regulace fakticky probíhala již od roku
1910 a o dva roky později byl úsek Lohenice-Přelouč
hotový. Byl to jen začátek dlouhého procesu, který byl
dokončen až roku 1927 spuštěním vodní elektrárny,

Ani Přelouč nebyla výjimkou. Místní knihař (knihkupec) Josef Liška vydal v posledních letech před první světovou válkou několik variant pohlednic na téma
„Přelouč za 100 let“, „Přelouč v budoucnosti“ a „Přelouč
po regulaci Labe“. My si zde ukážeme čtyři z nich. Jejich tvůrce neměl příliš vizionářské představy, spíše
chtěl, aby tehdejší maloměsto Přelouč dosáhlo na stejné vymoženosti, které byly běžné např. v Praze.

přesto byl důvod k optimismu. Třetí uvedená pohlednice musela vzniknout ještě před dokončením budovy
evangelického kostela, tj. před rokem 1905. Zobrazuje
velmi hustý dopravní provoz na Labi, jehož středem
vede železniční trať. Dění na řece pozoruje ctěné obecenstvo z mostu, z kterého vidíme jen malou část. V letech 1911–1912 vyšla čtvrtá uvedená pohlednice, Liška
na Labi vyobrazil parníky a další velké lodě, samozřej-

První pohlednice (vznikla kolem roku 1907) zobrazuje přeloučské hlavní náměstí, na kterém kromě školy
a Občanské záložny měly být v naší době na jižní straně
vysoké činžovní domy vyvedené v pozdním historismu a zdobná kašna. Přes náměstí by jely hned dvě tramvajové linky (elektrifikace přitom v Přelouči fakticky
začala až roku 1913), vyobrazeny jsou také automobily
a další atrakce. Za povšimnutí stojí i dvě malá vzdušná
plavidla letící nad náměstím. Liška samozřejmě neopomněl připojit „nenápadnou“ reklamu na svou ﬁrmu. Druhá pohlednice je podobná, jen se jedná o bližší záběr.

mě velký železný most, letadlo a vzducholoď (nezapomínejme, že roku 1910 provedl v nedalekých Pardubicích Jan Kašpar první úspěšný let svým aeroplánem).
Panorama města autor pohlednic zachoval víceméně
v reálné podobě.
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