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Nové zdravotní středisko bylo slavnostně otevřeno ve středu 20. června. Zúčastnili se naši občané, 
zastupitelé obce, starostové Semic a Bříství a také Jan Mýl a Klára Franková, zástupci Regionálního 
operačního programu Střední Čechy, jehož prostřednictvím jsme získali na rekonstrukci střediska 
dotaci.  Původní budovu zdravotního střediska, starou 120 let, jsme od základů rekonstruovali a naše 
obec má nyní důstojné prostory pro zdravotní péči.

Přerovským hasičům začala soutěžní sezóna v požárním útoku slibně. Na květnovém  “Prvním sání” 
ve Všechlapech i za nepřízně počasí ženy s novými posilami vyhrály a muži skončili druzí.  V půlce 
června na okrskové soutěži v Chrástu se skóre otočilo, putovní pohár si odvezli muži a ženy obhájily 
druhé místo.

Fotografie: Tom
áš G

regárek
Fotografie: N

ikol Baštecká
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Z jednání zastupitelstva obce
Z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Přerov nad 
Labem, pro volební období 2010 až 2014, konaného 
dne 14. března
Hlasování je uváděno jen v případě, že nebylo schváleno jed-
noznačně.
Přítomni: p. Baumruk, pí Gregárková, pí Trbušková, p. Vedral, 
pí. Kocsisová, p. Jirouš, 
Omluven: p. Dvořák
Zapisovatel: p. Matějčková
 
ZO schválilo:
• zprávu o kontrole úkolů z minulého veřejného zasedání
 Úkol o doplnění údajů využití a pronájmu pozemků trvá.
 Úkol o sledování zatékání do školní budovy rovněž trvá.
  Prověření dodatku č. 2 na provoz linky č. 398 z hlediska 

účelnosti a doby trvání splněn.
 - hlasování: PRO 5 / PROTI 1 / ZDRŽEL SE 0
• záměr podání žádosti o  dotaci z  projektu Zelená úsporám 

a  bere na vědomí nutnost dofinancování nezpůsobilých 
nákladů až do výše 2 miliony 450 tisíc korun

• schválilo výběr dodavatele a uzavření smlouvy o dílo s panem 
Davidem Krejčím na vytvoření redakčního systému nových 
webových stránek obce, nového hostingu a úplatu za údržbu 
webových stránek. Ukládá starostovi uzavřít s panem Davi-
dem Krejčím smlouvu o dílo a po vytvoření nových webo-
vých stránek a převedení všech dat ze stávajících vypovědět 
smlouvu na stávající hosting

 - hlasování: PRO 5 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 1
• schválilo záměr pronajmout obecní pozemky parc. č. 8/5, 

50, 114/8 a  část 159/2 vše v  k.ú. Přerov nad Labem. Cena 
pronájmu 40 Kč/m2/rok  

ZO zamítlo: 
• žádost o dílčí změny územního plánu Přerov nad Labem před 

uplynutím zákonné lhůty z  důvodu neexistence zákonných 
důvodů pro povolení dílčích změn před uplynutím zákonné 
lhůty    

 - hlasování: PRO 5 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 1

ZO schválilo:
• návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Přerov 

nad Labem takto: rezervní fond 50 tisíc korun, částku 142 tisíc 
korun odvod do rozpočtu obce

• návrh konkrétních úkolů a kritérií pro udělení odměn ředitel-
kám příspěvkových organizací v roce 2012 a ukládá starostovi 
průkazně informovat ředitelky PO

• návrh na opravu střechy nad levým křídlem budovy školy 
firmou Řezáč Nymburk za 24 tisíc korun

• rozpočtové opatření č. 2/2012 (naleznete v tabulce na jiném 
místě Zpravodaje) s celkovým dopadem na rozpočet ve výši 
355 tisíc 146 korun jako rozpočtový přebytek

• dodatek č. 1 mandátní smlouvy o  zajištění finančních 
prostředků na krytí prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům 
v  důsledku zajišťování ostatní dopravní obslužnosti.  Výše 
poplatku je 5 Kč / občan / rok

 - hlasování: PRO 5 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 1
• Smlouvu o  dílo s  EPK s.r.o. Kolín na zpracování žádostí 

o dotaci pro rok 2012 – poskytovatel dotace je Středočeský 
kraj, fond životního prostředí a  fond rozvoje obcí a  měst, 
navíc závěrečné zpracování dotace z fondu podpory dobro-
volných hasičů a složek integrované záchranné služby pro rok 
2011. Celková částka uvedená ve smlouvách je 20 tisíc korun 
bez DPH, 24 tisíc korun s DPH

• žádost Mgr. Hruškové na převod nájemní smlouvy na byt 
v č.p. 38 na Štěpánku Vyskočilovou, učitelku základní školy

• výsledek výběrového řízení na vybavení zdravotního stře-
diska. Vybraný dodavatel Kenast Pečky s.r.o. s cenou 231 tisíc 
408 korun

 - hlasování: PRO 5 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 1

• Návrh usnesení č. 28 /2012: Zastupitelstvo schvaluje 
smlouvu o dílo „rekonstrukce zdravotního střediska Pře-
rov nad Labem“ včetně instalace a dopravy dle odsouhla-
seného výpisu prvků v  odpovídající kvalitě a provedení 

 - hlasování: PRO 3 / PROTI 3 / ZDRŽEL SE 0
  Vzhledem k tomu, že jeden člen ZO je nepřítomen, je výsle-

dek hlasování následující:  
  Usnesení č. 28 /2012: Zastupitelstvo neschvaluje smlouvu 

o dílo „rekonstrukce zdravotního střediska Přerov nad 
Labem“ včetně instalace a dopravy  dle odsouhlaseného 
výpisu prvků v  odpovídající kvalitě a provedení 

Z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Přerov nad 
Labem, pro volební období 2010 až 2014, konaného 
dne 25. dubna
Hlasování je uváděno jen v případě, že nebylo schváleno jed-
noznačně.
Přítomni: p. Baumruk, pí Gregárková, pí Trbušková , p. Vedral, 
pí. Kocsisová, p. Jirouš, p. Dvořák
Zapisovatel: M. Trbůšková

ZO schválilo:
•  zprávu o  kontrole úkolů z  minulého veřejného zasedání 

Úkol o  doplnění údajů využití a  pronájmu pozemků trvá. 
Zatékání do budovy školy se nevyskytuje. Úkol 76/2011 dále 
trvá.

• inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku obce 
k 31. 12. 2011.

• rozdělení hospodářského výsledku Školní jídelny takto:  
6 tisíc korun do rezervního fondu, 6192,41 korun odvod do 
rozpočtu obce  

• bezúplatný převod pozemku PK 1834/11 v  k.ú. Přerov nad 
Labem z  vlastnictví ČR, zastoupené ÚZSVM Nymburk, 
do   majetku obce Přerov nad Labem a  ukládá starostovi 
zajistit všechny náležitosti

• směnu části pozemku  v k.ú. Přerov nad Labem parc. č. KN 
122/4 o  výměře 16 m2 ostatní zeleň, nově označenou jako 
pozemek parc. č. 122/6 geometrickým plánem č. 801-4/2012 
ze dne 23. 2. 2012 za část pozemku tamtéž parc. č. 122/3 
o  výměře 26 m2, ostatní zeleň, nově označenou výše uve-
deným geometrickým plánem jako pozemek parc. č. 122/5, 
mezi obcí Přerov nad Labem a Středočeským krajem. Směnu 
zajistí prostřednictvím Polabského muzea Poděbrady Středo-
český kraj. Směna je bezúplatná  

• uvolnění finanční částky 60 tisíc korun na zahájení projektu 
“pozemkových úprav v obci” a pověřuje starostu a Víta Vašáta 
řízením projektu. Ukládá starostovi objednat geodetické 
a kartografické práce u vybrané firmy Geodetické služby Ilona 
Fliedrová Poděbrady a organizační zajištění provedení směn 
Eva Vernerová Semice. Podmínka směny: za 1 m2 komunikace 
OÚ nabízí 2 m2 orné půdy

• záměr na pronájem nebytových prostor zdravotního střediska 
Přerov nad Labem. Ukládá starostovi vypracovat nájemní 
smlouvy na pronájem nebytových prostor zdravotního 
střediska 

 - hlasování: PRO 6 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 1 (Kocsisová)  
• zrušení platnosti jednacího řádu z 29.6.2011
• rozpočtové opatření č. 3/2012 (naleznete v  tabulce na 

jiném místě Zpravodaje) s  celkovým dopadem na rozpočet 
– 444 tisíc 500 korun, rozpočtové opatření č.3/2012 je jako 
příloha č. 3 součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo schvaluje 
rozpočtové opatření č. 4/2012 s celkovým dopadem na roz-
počet – 239 tisíc 271 korun, rozpočtové opatření č. 4/2012  je 
jako příloha č. 4 součástí tohoto zápisu. Záporný rozdíl bude 
čerpán z rezervního fondu

 - hlasování: PRO 6 / PROTI 1 (Kocsisová) ZDRŽEL SE 0 
• starosta informoval přítomné o  dotacích podaných obcí 

Kalendář akcí

Září 2012

• 15.9.  Dožínková slavnost v zámku 
a podzámčí, pořádá obec Přerov nad 
Labem ve spolupráci s Polabským 
muzeem v prostorách skanzenu 
a zámku.

• 15.9. Den otevřených dveří 
v přerovském zámku u příležitosti 
Dnů evropského dědictví,  
Pořádá: Český rozhlas ve spolupráci 
s obcí Přerov nad Labem a Polabským 
muzeem. 

Změna programu vyhrazena.

Pokud si přejete zveřejnit společenskou 
či kulturní akci na webu obce,  

v Přerovském zpravodaji a na vývěsce  
v obchodě, prosím, pište na  

irena.gregarkova@prerovnl.cz,  
nebo volejte 602 279 765.

v  roce 2012. Získali jsme příslib na 
dotaci z  fondu obnovy kulturních 
památek na opravu pomníku Panenky 
Marie Lurdské v  Novém Přerově na 
Plácku. Z FROM jsme dotaci na opravu 
pláště budovy Obecního úřadu ani 
z FŽP na prodloužení kanalizace k are-
álu U Babince nezískali

• dále podal informaci o ČOV. Na zasedání 
dne 11. dubna společně se zástupci pro-
vozovatele a  občany bylo dohodnuto 
vytvoření nezávislé komise. Osloveni 
byli občané Vašát, Zajíček, Bakošová,  
Beneš Jiří st., Červinka. Dne 24. dubna  
proběhla na čističce odpadních vod 
kontrola České inspekce životního 
prostředí. Nebyly shledány podstatné 
závady. Paní Kocsisová se otázala, zda 
jsou již namontována měřidla u největ-
ších producentu odpadních vod, jak 
bylo dohodnuto na schůzce v  březnu 
na OÚ. Starosta odpověděl, že tomu 
tak ke včerejšímu dni nebylo. Vacuum 
Global tvrdí, že měřidla nejsou nutná. 
Zastupitelstvo ale na závěrech schůzky 
trvá. Starosta bude splnění urgovat. 
Právě tak bude požadovat evidenci 
poruch a vyjádření jak jsou vyhodnocen  

Z veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Přerov nad Labem, pro volební 
období 2010 až 2014, konaného 
dne 31. května
Hlasování je uváděno jen v  případě, že 
nebylo schváleno jednoznačně.
Přítomni: p. Baumruk, p. Dvořák, pí. 
Gregárková, p.Jirouš,pí. Kocsisová, pí 
Trbušková 
Omluveni: p. Vedral
Zapisovatel: pí Matějčková

ZO uložilo:
• starostovi doplnit připomínky z  dis-

kuze k  pozemkovým úpravám přímo 
do zápisu ze zasedání 14. března

  - hlasování: PRO: 5 / PROTI: 1 
(Baumruk) / ZDRŽEL SE:  0

ZO schválilo:
• opravu zápisu podle vznesených 

připomínek č. 1, 2, 4 a 5, tj. značení 
stránek zápisu, doplnění „v  souladu 
s  jednacím řádem“ do 1a), smazání 
věty „K  projektu nebyly vzneseny 
další námitky,“ v  bodě 6 a  doplnění 
úkolu „do příštího veřejného zasedání 
dodatečně předloží starosta popis 

předmětu a  cílů projektu a  jeho har-
monogram“ do usnesení č.36/2012 
v zápise ze 14. března

• diskuzi ke každému bodu programu 
a veřejné hlasování

• zprávu o  kontrole úkolů z  minulého 
veřejného zasedání

  Úkol o  doplnění údajů využití a  pro-
nájmu pozemků trvá od 29. 6. 2011. 
Zatékání do budovy školy se nevysky-
tuje, ale dosud není dořešeno. 

• Usnesení č. 46/2012: Zastupitelstvo 
schvaluje navýšení částky na refun-
dace mezd v  ZŠ a  MŠ Přerov nad 
Labem o částku 90 tisíc 977 korun

• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na 
zřízení věcného břemene se společností 
ČEZ Distribuce. Předmětem smlouvy 
je sjednání podmínek na budoucí uza-
vření smlouvy na zřízení věcného bře-
mene pro uložení kabelového vedení 
NN elektrické energie na pozemcích 
p. č. PK 1915, 1741/30. Finanční 
náhrada za zřízení věcného břemene 
se sjednává na 1 tisíc korun včetně DPH  
D. Kocsisová se zdržela hlasování, ne 
proto, že by s  věcným břemenem 
nesouhlasila, ale protože není přesvěd-
čena, že starosta smlouvy dostatečně 
proveřil s právníkem. 

  - hlasování: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽEL 
SE:  2 (Gregárková, Kocsisová)

• Rozpočtové opatření č. 5/2012 (nalez-
nete v  tabulce na jiném místě Zpra-
vodaje) s  výsledným schodkem 150 
tisíc 119 korun, rozpočtové opatření 
č.5/2012 je jako příloha č. 3 součástí 
tohoto zápisu. Schodek bude vyrovnán 
z přebytků 

• Rozpočtové opatření č. 6/2012, ve 
kterém snižujeme příjmy z  plánované 
dotace o  521  tisíc korun, a  hradíme 
další výdaje ve výši 341 tisíc korun, 
bude celkový schodek rozpočtového 
opatření 862  tisíc 260 korun, rozpoč-
tové opatření č.6/2012 je jako příloha č. 
4 součástí tohoto 

ZO ukládá:
• starostovi vytvořit komisi složenou ze 

stavební komise a  odborníků, která 
připraví a  předloží do 30. září 2012 
plán údržby č. p. 210

ZO schvaluje:
• jmenování pana Trojka jako zástupce 

zřizovatele i  do dalšího volebního 
období 2012 – 2015

MASÁŽE U VÁS DOMA
Nabízím sportovní i relaxační masáže u vás doma, vhodné pro každého - spor-
tovce před závodem i po něm, utahané maminky, počítačové fanatiky i babičky 
v důchodu. 
Masážní lehátko přivezu vlastní, doprava k vám, masážní oleje i ručníky jsou 
zahrnuty v ceně. Cena za 60 minut masáže 400 Kč (např. regenerační masáž zad 
30 minut 200 Kč, záda + šíje 45 minut 300 Kč, kompletní relaxační masáž záda + 
nohy + ruce + šíje 90 minut 600 Kč ). Sleva pro více osob na stejné adrese, sleva na 
permanentku, prodej dárkových poukazů. 
Kontakt: Ing. Soňa Rovnaníková - masérské, rekondiční a regenerační 
služby, tel.: 608 313 006, e-mail: sona.rovnanikova@seznam.cz.

V sobotu 2. června se proměnila Bed-
nárna ve skanzenu v obřadní síň, kde 
bylo slavnostně uvítáno devět nových 
občánků naší obce.
V  Přerově nad Labem se narodilo 
12 dětí (od května 2011 do dubna 
2012). Nejmladší obyvatele Přerova 
nad Labem uvítala místostarostka 
obce  Irena Gregárková  společně se 
zastupitelem Luďkem Dvořákem.
Slavnostní obřad rozjasnili žáci základní 
školy pod vedením paní učitelky 
Kolenské. Milé vystoupení dětí se líbilo 
a sklidilo potlesk rodičů a dalších hostů.
Na závěr se rodiče podepsali 
do pamětní knihy a  na památku 
dostali  knihu pro děti a pamětní list. 
Poděkování patří paní Daně Matějč-
kové a  zaměstnancům skanzenu 
a  obce, kteří pomohli se zajištěním 
této akce.
Přivítáni byli: Bedruň Jakub, Jira-
sová Emílie, Lamoš Matěj, Mizerová 
Zuzana, Neuhausl Samuel, Pánek 
Ondřej, Raška Marek, Růžička Matyáš 
Jan, Valenta Michal.

Přivítali jsme nové 
občany naší obce
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Po úspěšné druhé muzejní noci začí-
náme chystat ve spolupráci s  Polabským 
muzeem také další dožínkovou slavnost.  
Dožínky plánujeme na sobotu 15. září, 
u  příležitosti Dnů evropského dědictví 
2012,  jichž se účastní i  Český rozhlas, 
který nám letos opět přislíbil, že zámek 
zpřístupní veřejnosti.  Letošní téma Dnů 
evropského dědictví zní „mládí památ-
kám“.
Na žádost o otevření zámku adresovanou 
řediteli rozhlasu Petru Duhanovi jsme 
dostali oficiální odpověď. Patří všem, 
kteří se v  minulém roce podíleli na oži-
vení prostor zámku a skanzenu, a nebylo 
Vás málo. Citujeme úryvek z dopisu:
předem bych Vám rád poděko-
val za Vaši iniciativu a  všechnu ener-
gii, kterou již tradičně vkládáte do 
příprav oslav Dnů evropského dědictví. 
Přerovský zámek samozřejmě rádi zpřístup-
níme, souhlasím s Vámi navrhovaným ter-

mínem 15. 9. S ohledem na naše možnosti 
bychom se také zapojili do příprav dopro-
vodného programu. Ve věci konkrétní 
podoby průběhu 
slavností a  zapo-
jení rozhlasu se na 
Vás obrátí slečna 
Tereza Svobodová 
z  Odboru komu-
nikace a  vnějších 
vztahů. Stejně tak 
se postará o  při-
hlášení zámku 
do registrač-
ního systému…
Dopis nás potě-
šil a věříme, že se 
z  vedení Českého 
rozhlasu konečně 
někdo do Přerova 
na Dny evrop-
ského dědictví 

vypraví a přesvědčí se o tom, jakou ško-
dou je, že zámek je po mnoho let veřej-
nosti nepřístupný.

Na tomto místě zveřejňujeme slavnostní 
projev starosty obce Petra Baumruka při 
příležitosti slavnostního otevření zdravot-
ního střediska:
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, abych při příležitosti slavnost-
ního otevření zdravotního střediska přivítal 
pracovníky ROP Střední Čechy, vedoucího 
odboru Administrace ROP pana Jana Mýla 
a  z  oddělení Technické pomoci a  publicity 
paní Kláru Fronkovou. Dále vítám starosty 
obcí Bříství a  Semic, zastupitele a  občany 
Přerova nad Labem.
Při pohledu do historie byla cesta výstavby 
zdravotního střediska složitá. Původní 
budova zdravotního střediska byla 120 
let stará kamenná stavba s  vlhkým zdi-
vem a  poškozenou střechou. Lékařská 
péče byla  poskytována v  nevyhovujících 
hygienických podmínkách. Dřívější zdra-

votní komise stále žádala zastupitel-
stvo o  drobné opravy staré budovy.
V  roce 2007 nám svitla jiskřička naděje 
v podobě evropských dotací. Zúčastnili jsme 
se všech  školení, které pořádal ROP Střední 
Čechy. Mezitím jsme si nechali vypracovat 
stavební projekt na rekonstrukci u firmy BKR 
Nymburk. Přihlásili jsme se do tehdejšího 
zásobníku projektů na ROP.
Na začátku roku 2008 vyšla výzva z ROPu 
na tolik námi očekávané zdravotnictví. Ale 
jen s  alokací 20 milionů korun.  Žádost 
o  dotaci jsme si nechali zpracovat firmou 
YALE-PERY-EU Projekt a.s. Obec s  projek-
tem neuspěla (uspěl rehabilitační ústav 
Kladruby 14 milionů korun). Z ROPu  jsme 
byli uklidňováni, že výzvy na zdravotnic-
tví budou vypisovány každého půl roku. 
Nestalo se tak. Na podzim 2008 se vedení 
kraje ujala sociální demokracie v čele s teh-
dejším hejtmanem. Předpokládali jsme, 
že jako lékař podpoří oblast zdravotnictví.
Byla vypsána výzva na financování krajských 
nemocnic dotovaná obří alokací finančních 
prostředků.
V polovině roku 2009 jsme požádali krajský 
úřad o  dotaci na rekonstrukci zdravotního 
střediska z  nově vzniklého fondu FROM 
(fond rozvoje obcí a měst), ale znovu jsme 
neuspěli. Obci nic jiného nezbývalo, než 
stále čekat. Po dvou letech zajišťujeme pro-
dloužení stavebního povolení.
V roce 2010 vychází druhá a poslední výzva 
na zdravotnictví pro menší obce. Finanční 
prostředky už na ROPu docházejí. Výzva 
je omezena finančním stropem 5 milionů 
korun, ale celkové rozpočtové náklady na 
rekonstrukci činí 9,6 milionů korun.

I za těchto, z pozice evropských dotací nevý-
hodných podmínek, nechala obec zpracovat 
žádost firmou EPK Kolín. Projekt byl hod-
nocen velice dobře a  byla nám přiznána 
dotace. Proběhlo výběrové řízení na doda-
vatele stavebních prací. Smlouva byla pode-
psána s  firmou PMS Poděbrady v  celkové 
hodnotě 7,641 milionů korun včetně DPH.
Rekonstrukcí zdravotního střediska obec 
získala krásné moderní prostory pro ambu-
lantní lékařskou péči pro naše i  přespolní 
občany. Uvolnily se nám prostory na OÚ 
a nad hasičskou zbrojnicí.
Dnes si můžeme s  velkou radostí prohléd-
nout naše společné dílo. Chtěl bych podě-
kovat zástupcům ROP Střední Čechy za 
dotaci a součinnost při řízení projektu, F. EPK 
Kolín za velice pěkně zpracovanou žádost, 
stavební firmě PMS Poděbrady za včasné 
a  kvalitně provedené dílo a  Vám, vážení 
zastupitelé, za Vaši práci a pomoc.

Prosím spoluobčany, kteří by měli chuť a  čas pomoci s  doprovodným programem na dožínky, ozvěte se na mailovou adresu: 
irena.gregarkova@prerovnl.cz. I letos budeme navozovat atmosféru před 100 lety. Přivítáme další řemesla a dovednosti, které oživí 
skanzen a zámek. Potěší i domácí zvířata, která udělají radost hlavně dětem. Těšíme se na členy folklorních souborů Dykyta a Šáteček, 
i letos přijali naše pozvání.

Mikroregion Polabí podal žádost o dotaci na skupinový vodo-
vod prostřednictvím zpracovatelské firmy EPK na Státní fond 
životního prostředí. S projektem skupinového vodovodu se při 
návštěvě našeho regionu seznámil osobně i ministr životního 
prostředí Chalupa. Přes léto by mělo dojít k vyhodnocení pro-
jektů a na podzim se dozvíme, jestli jsme s naším projektem 
uspěli. Jakmile obdržím tuto informaci, budu Vás opět infor-
movat.

Žádost o dotaci na výstavbu 
skupinového vodovodu podána

Jiří Havelka, předseda mikroregionu Polabí

Slavnostní otevření zdravotního střediska
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Našim občanů je nyní poskytována zdra-
votní péče v moderních prostorách.

Rozhlas opět otevře zámek na dožínky 
Irena Gregárková

Fotografie: Josef G
regárek

V  sobotu 16. června se konal 38. ročník turnaje přípravek 
O pohár Babineckých Pidiždíků na hřišti U Babince za pořa-
datelství  TJ Sokol Přerov nad Labem. Před devátou hodinou 
dorazila všechna pozvaná družstva (Lysá n. L., Litol, Sadská, 
Semice, Nymburk) a  také domácí tým přípravky. V  devět 
hodin byl turnaj zahájen zástupci TJ Sokol Přerov nad Labem 
a sportovní „bitvy“ mohly začít. 
Naše mužstvo se střetlo nejdříve s  Lysou a  ve vyrovnaném 
utkání podlehli těsně 0:1. Druhým soupeřem byly Semice, kte-
rému naši podlehli výraznějším rozdílem 0:6.
Po krátké přestávce naši nastoupili proti Sadské, zápas byl rov-
něž nad jejich síly a podlehli  2:6. Před obědem stihl náš celek 
ještě jedno utkání s Nymburkem a bohužel opět prohráli 1:7.
Po čtyřech utkáních následovala přestávka na oběd, který byl 
připraven ve školní jídelně a všem moc chutnal.
Posíleni řízkem s bramborami se naši vrhli na posledního sou-
peře FK Litol a po tuhém boji prohráli 2:3.  
Počasí bylo nádherné po celou dobu turnaje a vydrželo i na 
vyhlášení výsledků. 
Celkem bylo rozdáno sedm cen. Družstva na prvním až třetím 
místě obdržela poháry a dále byly předány sošky pro nejlep-
šího hráče, nejlepšího střelce, nejlepšího brankáře a pro nej-
mladšího hráče a  každý tým dostal ještě tašku sladkostí. Po 
celou dobu turnaje měli hráči na hřišti možnost občerstvit se 
chlazenou točenou limonádou.
Vítězem letošního ročníku se stalo družstvo Nymburku, druhé 
byly Semice, třetí Sadská, čtvrtá Litol , pátá Lysá a poslední 
domácí tým přípravky i  přes velkou snahu brankáře Davida 
Martínka, který byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.

Takové podmínky a ceny by nebylo možné zajistit bez finanční 
podpory a  darů místních občanů a  firem, za což jim moc 
děkujeme. Poděkování patří také rozhodčím panu Drobnému 
a panu Jírovi a  také řediteli turnaje a  současně trenérovi pří-

pravky Dušanovi Milaniakovi. Doufáme, že letošní výsledek jej 
od dalšího trénování malých fotbalistů neodradí.
Kdo v sobotu na hřiště zavítal, jistě neprohloupil, byly k vidění 
zajímavé „mače“ mladých nadějí, počasí nám také přálo 
a nezbývá než se těšit na příští 39. ročník.
TJ Sokol Přerov nad Labem velmi rád uvítá nové mladé hráče 
a hráčky, nová sezóna začíná po letních prázdninách, máme 
přihlášeny týmy mladší a starší přípravky. 
Sportu ZDAR.   

Poděkování patří sponzorům turnaje: RODINNÁ FARMA Jaroslav 
Kratochvíl, ŠKOLKY - MONTANO, spol.s r.o., Ing.Miloš Špitálský – 
ZVO, Josef Šenkýř, Filip Tůma, Aleš Koval

O pohár Babineckých Pidiždíků
Vladimír Martínek

Fotografie: Josef G
regárek

Fotografie: Petr Baum
ruk 

Vážené občanky, vážení občané, byl jsem požádán vedením obce, 
abych zůstal ve vedení Přerovského zpravodaje aspoň do konce 
tohoto roku. Díky tomu, že se okolo našeho občasníku tvoří stále 
početnější okruh spolupracovníků, věřím, že funkci šéfredaktora 
se mi bude dařit skloubit s mými pražskými povinnostmi. Prosím 
všechny, kdo budou mít zajímavý námět na článek, aby jej poslali 
na adresu prerovsky-zpravodaj@vilgus.cz. Budu se těšit na další 
spolupráci s  vámi a  na další měsíce strávené v  krásném Polabí.
 Zdraví vás Petr Vilgus

Petr Vilgus zůstává  
ve vedení zpravodaje

Historická fotografie starého zdravotního 
střediska.

Zásahová jednotka 
se v dubnu zúčast-
nila námětového 
cvičení, kde si 
vyzkoušela dálko-
vou dopravu vody, 
zásah při autone-
hodě s  poskytnu-
tím první pomoci 
a  stavění protipo-
vodňových hrází 
z pytlů s pískem.
Soutěžní sezóna 
v požárním útoku 
nám začala velmi 
slibně. V  sobotu 
12. května jsme 
se obě družstva 

zúčastnila Prvního sání ve Všechlapech. I  když nám počasí 
nepřálo, nevzdali jsme se a stálo to za to! Ženy s novými posi-
lami přivezly pohár za 1. místo a  ani muži nezůstali pozadu 
a skončili druzí. 
Poháry jsme přivezli i v sobotu 16. června z okrskové soutěže 
v Chrástu. Ženy obhájily druhé místo a chlapi konečně prolomili 
smůlu a první místo i s putovním pohárem je doma! Polabské 
ligy v požárním útoku se letos účastní pouze družstvo mužů 
a má za sebou již první kolo v Sadské. 

Hasičům začala soutěžní sezóna
Eva Cílková
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Krátké zprávy z  Přerova nad Labem

V letošním roce byla část rozpočtu určena na prořezání stromů, 
jenž byly nejvíce nebezpečné kvůli proschlým větvím, které při 
větrech padaly a mohly tak ohrozit zdraví a životy lidí. Odbor-
níci stromy ošetřili pomocí stromolezecké techniky, která je ke 
stromům velmi šetrná. Prořezaly se stromy na dětském hřišti 
na zámecké zahradě, část stromů na zámecké, stromy v parčíku 
u drogerie Lenka, stromy na Městečku, lípy u skanzenu. Příští 
rok budou prořezány další stromy.

Termíny zbývajících veřejných zasedání zastupitelstva 
obce v roce 2012: 26. září, 5. prosince
Veřejná zasedání se konají ve školní jídelně od 18:30 hodin.
Mimořádná veřejná zasedání obvykle na obecním úřadě.

Sbírka na opravu kostela sv. Vojtěcha
V  září 2009 zahájila římskokatolická farnost Čelákovice ve 
spolupráci s  obcí Přerov nad Labem sbírku na opravu kostela 
sv. Vojtěcha. K 20. červnu bylo vybráno 110 tisíc 77 korun. Za 
příspěvky děkujeme. 105 tisíc korun bylo použito ke zhotovení 
projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci kostela.

Schránka na příspěvky na OÚ  
Příspěvky do přerovského Zpravodaje můžete vhazovat do 
schránky na obecním úřadě.
Schránka v obchodě byla zrušena.

Finance na webových stránkách obce
Na internetových stránkách obce Přerov nad Labem se objevila 
nová stránka. Pod složkou „obec“ můžete najít nové heslo „roz-
počet obce“. Pod ním se skrývají tři druhy informací – tabulky 
s čísly, komentáře k tabulkám a průběžnému hospodaření obce 
a odkaz na jiné webové stránky, kde jsou rozpočty všech obcí 

detailně. Na stránkách obce se tedy můžete nově 
dozvědět například o rozpočtu na rok 2011 a 2012, 
o  průběžných rozpočtových opatřeních nebo 
o  skutečných výsledcích od roku 2000 (viz graf) 
v podrobné struktuře. 
Graf z  údajů na stránkách www.rozpocetobce.cz 
ukazuje souhrnná čísla. Ale pozor! Skoro ve všech 
letech byly příjmy větší než výdaje a všechny výsledky 
dohromady za 12 let tak dávají téměř 20 milionů 
korun. Přesto prostředky obce za tu dobu nenarostly 
o  takovou částku, ale o  mnohem méně. Proč? To 
a mnohem více se z  čísel a  komentářů na internetu 
můžete snadno dozvědět. 
 
Finanční výbor
Finanční výbor při zastupitelstvu má od konce 
minulého roku celkem čtyři členy. Alena Bakošová se 
jako jediná přihlásila na výzvu ve Zpravodaji. Ve třech 
lidech se projednávání obecního rozpočtu a dalších 
finančních záležitostí obce spolu se čtvrtletními kon-
trolami ve dvou příspěvkových organizacích stíhalo 
špatně. 
I tak toho stihl finanční výbor ve svém prvním roce 

fungování dost. Marek Špitálský a Ivan Zajíček se sešli s předsed-
kyní finančního výboru a dalšími zastupiteli v roce 2011 celkem 
na šesti schůzích výboru a potkali při šesti kontrolách (1., 2. a 3. 
čtvrtletí 2011). 
Letos v  posíleném složení už proběhly dvě čtvrtletní kontroly 
v jídelně a ve škole (rok 2011 a 1. čtvrtletí 2012) a dvě schůzky 
výboru na obecním úřadě. Finanční výbor se intenzivně zabýval 
financováním zdravotního střediska, problémy s  kanalizací 
a čističkou odpadních vod a dalšími tématy. Díky všem členům 
výboru za jejich dobrovolnou práci pro obec, aktivní přístup 
a užitečné podněty.

Parčík dětem
Parčík v centru obce u hlavní cesty naproti kadeřnictví je udržovaný 
díky zaměstnankyním OÚ stejně jako spousta jiných míst. Když 
bylo zapotřebí zabetonovat dětskou prolézačku, která byla před 
třemi lety volně umístěna v trávě, našli se i dobrovolníci. Jedno 
dubnové úterní dopoledne se pak konala malá brigáda. Práce šla 
od ruky a tak byla nejen umístěna na původní bezpečnější místo 
prolézačka, ale i  znovu zabetonovaná jedna noha houpačky. 
Praskl u ní totiž starý beton a sloupek houpačky se viklal stále více. 
A když byla hotová prolézačka i houpačka a zbyl ještě beton, při-
dali jsme dětem na sezení a prolézání také starou pneumatiku. Tak 
jak ji mají oblíbenou děti na Zámecké. Hlavní ideovou, materiální 
a pracovní zásluhu na těchto úpravách má Tomáš Petera. Přispěla 

také rodina 
Vondráčkova. 
Snad nezů-
stane u  této 
jedné akce 
a  bude se 
pokračovat – 
třeba přidáním 
dalších pneu-
matik kolem 
lavičky, upev-
něním jedné 
p n e u m a t i k y 
na houpání na 
vysokou větev 

(nevíte někdo o nepotřebném horolezeckém laně?), revizí keřů 
a stromů, domalováním hada na sloup a podobně.

Pokud si přejete dostávat zprávy z  obecního úřadu 
elektronickou poštou, zašlete prosím žádost na adresu 
obecni.urad@prerovnl.cz
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Dle databáze obyvatel měl Přerov nad Labem 
v  dubnu 2012 oficiálně přihlášených k  pobytu 
1106 osob. Ve skutečnosti jich tady bydlí více. 
Neznáme však datum narození těch, kteří nejsou 
přihlášení k pobytu, takže je ani nemůžeme zahr-
nout do nějakých přehledů. Z  toho oficiálního 
počtu je 216 dětí mladších 18 let. Dospělých je 
890. 
V prvním grafu vidíme, jak jsou všichni obyvatelé 
rozděleni do skupin podle toho, jakým číslem 
začínají jejich narozeniny v  tomto roce. Nejvíce 
je v Přerově nad Labem letos třicátníků, tedy lidí 
narozených mezi rokem 1973 až 1982.  Nad 89 
let mají jen 2 osoby. Nejstarší občan Přerova nad 
Labem se blíží k oslavě stých narozenin. 
Když se podíváme na věkovou strukturu dětí 
v druhém grafu, zjistíme, proč nám tady po ves-
nici běhá více těch malých dětí, než náctiletých. Úplně nejvíce 
je tu dětí čtyřletých, tedy narozených v roce 2008. Těch dva-
cet šest stejně starých dětí (nejvyšší sloupec v  grafu u  věku 

4) je ale velká výjimka. Žádný jiný ročník se neblíží ani počtu 
dvacet, většinou je to spíše méně než patnáct dětí v  jedné 
věkové skupině.

 
Kolik je v obci naplavenin? To se v tomto článku 
nedovíte.  Z  databáze obyvatel se dá snadno 
zjistit, kolik jich tu je. Ovšem pokud bude jasno, 
kdo vlastně naplavenina je. Sami nyní máte 
šanci přispět k určení, jak se vlastně naplavenina 
pozná. Jak dlouho tady člověk musí bydlet, aby 
naplavenina už nebyl?  Je to 10 let, 15, 20 nebo 
více? Podělte se o svůj názor. Prozradíme zatím 
jen tolik, že od roku 2003 bylo k pobytu přihlá-
šeno více než 400 osob, které tady stále nyní 
žijí. Takže pokud máte na věc silný názor nebo 
jen chcete přispět k debatě a definici, dejte do 
schránky OÚ malý lístek s heslem „naplavenina“ 
a počtem let či jiným popisem, kdo je naplave-
nina. Do konce prázdnin. Pak se můžeme podí-
vat na statistiku obyvatel také jinýma očima.

Kdo tady bydlí?
Darina Kocsisová

V  autobuse musí mít každý cestující platnou jízdenku, ale v  autobuse 
nesmí kouřit, chovat se neslušně, být podnapilý, špinavý a  omezovat 
druhé. Pokud tato pravidla cestující nedodržují, mohou dostat pokutu,  
být vyloučeni z přepravy a mít z ostudy kabát. 
Již několikrát jsme žádali producenty odpadních vod, tedy obyvatele 
a podnikající osoby Přerova nad Labem, aby do kanalizace nevypouštěli, 
co tam nemá ze zákona co dělat. Například zbytky jídel, kosti, hadry, 
dámské vložky, prezervativy, igelitové pytlíky, tuky či oleje.  Rovněž do 
kanalizace nemá být vypouštěna dešťová voda ze střech a dvorků. Nic-
méně současný stav je spíše horší než setrvalý. 
Navíc počet přihlášených osob, ať trvale žijících, nebo ubytovaných v jed-
notlivých nemovitostech, které jsou evidovány jako producenti odpadních 
vod, se liší od počtů osob uvedených v uzavřených smlouvách. Nekázeň 
a  neuvážené kroky ve vztahu ke kanalizaci a  čistírně odpadních vod 
mohou vést k tomu, že zařízení nebude fungovat podle platných norem, 
zákonů a povolení, a pak ho nebude moci stoprocentně využívat většina 
ukázněných producentů odpadních vod. 
Všichni budou doplácet formou zvýšeného stočného na nápravu hava-
rijních stavů tímto způsobených, tedy doplácet na nepořádnost a neso-
lidnost druhých. Po dohodě se zastupitelstvem obce budou probíhat 
kontroly neoprávněného vypouštění dešťových vod, neoprávněného 
vypouštění olejů a  tuků, neoprávněného vypouštění nerozpuštěných 
látek zejména ze zelinářské výroby a neoprávněného napojení více osob, 
než kolik je podle uzavřených smluv deklarováno.

Vacuum Global, s.r.o., vladimir.drvota@inprojekt.cz

V  naší obci se nachází poškozená vzácná historická 
památka - boží muka - kříž, stojící mezi lípami na 
levém břehu Kounického potoka při bývalém mostku 
u bývalé cesty z Přerova do Semic. Je to na pozemku 
dnes ve vlastnictví Povodí Labe na jižním úpatí Přerov-
ské hůry.
Co o  ní píše Sborník Městského muzea Čelákovice 
o historických stavbách v okolí Čelákovic z roku 2003?
Cituji: „Kříž byl postaven roku 1890 na levém břehu 
Kounického potoka v poloze zvané „V rovinách“, dříve 
také „Pod presem“. Stojí v cípu mezi cestami parcelní 
číslo 1496 a  1907 PK. Kříž byl postaven z  odkazu 
Kateřiny Podrábské na pozemku věnovaném B. Korn-
feldem, sládkem v arcivévodském pivovaře v Přerově. 
Slavnostně byl za velké účasti obyvatel vysvěcen dne 
12. 10. 1890. Spodní část kříže byla po zboření v 70. 
letech 20. století znovu postavena panem Janem Mül-
lerem z čp. 290 a horní litinová část kříže s korpusem 
Ježíše Krista byla předána do Polabského národopis-
ného muzea v Přerově n. L.“ Konec citace.
Pro dnešní generaci Přerováků je téměř neviditelná, 
zapomenutá a  je třeba ji dát do pořádku. Navrhuji 
přenést kříž mezi památné lípy na severním břehu 
a  důstojně upravit jeho nové stanoviště. Památka je 
v majetku obce a je tedy na nás, zda se postaráme sami 
nebo požádáme o dotaci ministerstvo kultury.
Obecní zastupitelstvo ať rozhodne.

Kdo bude doplácet na špatně  
fungující kanalizaci?

Vladimír Drvota

Ztracená památka
Ing. Václav Červinka starší
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V  minulém čísle Zpravodaje jsem chvá-
lila, jak dobře dopadla příprava rozpočtu 
na rok 2012. Rozpočet na tento rok byl 
schválen s  přebytkem 179 tisíc korun 
ještě v  minulém roce. Pochopitelně ho 
zastupitelstvo v průběhu tohoto roku již 
několikrát doplňovalo a  upravovalo for-
mou rozpočtových opatření. Jenomže již 
u  třetího rozpočtového opatření se uká-
zalo, že úpravy nejsou pouze z  důvodu 
přizpůsobení se novým okolnostem. 
Také kvůli tomu, že při přípravě rozpočtu 
nebyly poskytnuty správně všechny 
podklady o  výdajích a příjmech na pro-
jekt zdravotního střediska. Prostě výdaje 
v  rozpočtu byly o  necelý milión menší, 
než se plánovalo, a  příjmy z  dotace na 
zdravotní středisko zase trochu větší. 
Takže rozpočet na rok 2012 není nyní pře-
bytkový, ale nedostatkový. Naštěstí obec 
má naspořené úspory z minulých let, ze 
kterých lze snadno vyčerpat potřebné 
rozdíly. A  kde se vlastně obecní úspory 
vzaly? To se můžete dozvědět například 
z přehledu obecních rozpočtů, viz krátké 
zprávy na jiném místě Zpravodaje. Anebo 
také částečně v  dalším odstavci tohoto 
článku o závěrečném účtu za minulý rok.

Rozpočtová opatření 2012
V  lednu zastupitelstvo schválilo roz-
počtové opatření č.1. Obsahovalo řadu 
položek navyšujících výdaje. Naštěstí 
to všechno vykompenzovalo potvr-
zení jedné pravidelné dotace z  kraje na 
správu, takže výsledek tohoto opatření 
byl pozitivní (+103 tisíc korun).
V březnu se schvalovalo rozpočtové opat-
ření č.2 s celkovým dopadem na výsledek 
+355 tisíc korun. Drobná navýšení výdajů 
výrazně zakryly tři dobré zprávy: 
I)  snížení příspěvku obce na dopravní 

obslužnost (původně schválená výše 
příspěvku 150 Kč na občana a  rok 
byla na shromáždění členů svazku 
dopravního sdružení obcí Nymbur-
ska změněna na 5 Kč na občana a rok 
z důvodů čerpání přebytků hospoda-
ření);

II)   vrácení výsledku hospodaření školy 
za rok 2011; 

III)   proplacení dotace na hasičské vyba-
vení.

V  dubnu schválilo zastupitelstvo na jed-
nom zasedání rozpočtová opatření č. 3 
a 4. Změn bylo totiž tolik a v takové výši 
(celkový dopad na výsledek - 684 tisíc 
korun), že pro přehlednost byla opatření 
rozdělena na dvě skupiny. Záležitosti spo-
jené se zdravotním střediskem v rozpoč-
tovém opatření č. 4 představují navýšení 
výdajů o 444 tisíc korun a ostatní změny 
měly dopad - 239 tisíc korun zejména 
díky převedení části příjmů z  výherních 
hracích automatů z obce na stát.
V květnu na mimořádném veřejném zase-
dání byla schválena další dvě rozpočtová 
opatření. Z  podobných důvodů jako 
v dubnu byly změny týkající se zdravot-
ního střediska zařazeny do opatření č. 6 

s dopadem - 862 tisíc korun a ostatní do 
rozpočtového opatření č. 5 s  dopadem 
na výsledek -150 tisíc korun. Květnové 
změny celkem tedy překročily 1 milion 
korun.
Celkově mají dosud rozpočtová opatření 
1 až 6 dopad na rozpočet obce – 1 milion 
238 tisíc korun. Takže počáteční rozpoč-
tový přebytek 179 tisíc korun se změnil na 
rozpočtový nedostatek 1 milion 59 tisíc 
korun (viz poslední sloupec v  tabulce, 
poslední řádek dole). O  tuto částku 
budou sníženy obecní úspory. Naštěstí 
kvůli tomu nemusí obec vyřizovat úvěr.
Snad se v  rozpočtu na příští rok projeví 
chystaná, pro naši obec pozitivní, změna 
v  přerozdělo-
vání státních 
peněz pro obce. 
Pro Přerov nad 
Labem to může 
znamenat navíc 
příjem 2,4 mili-
onů korun. 
A  s  tím už lze 
něco podnikat. 
Byla by ovšem 
škoda takové 
peníze utratit 
ve spoustě drobných položek, s tím už se 
dají dělat větší projekty i bez dotací. 

Závěrečný účet 2011
V  červnu na svém zasedání bude zastu-
pitelstvo schvalovat závěrečný účet obce 
za minulý rok. Čísla, jak dopadl rok 2011, 
jsou k  dispozici pochopitelně již dávno 
(viz druhý číselný sloupec v  tabulce). 
Schvalovat je ovšem můžeme až po pra-
videlné krajské kontrole. Ta proběhla  
22. května a dopadla dobře. Paní Matějč-

ková si za to jistě zaslouží pochvalu. 
Celkové výdaje byly 12,4 milionů korun. 
Z  toho více než 2/3 tvoří tři položky: 
výdaje na školství zvýšené o  částky 
rekonstrukcí a oprav (celkem 3,4 milionů 
korun), počáteční výdaje na zdravotní 
středisko (2,7 milionů korun) a  správa 
obce (2,6 milionů korun).  O  zdravot-
ním středisku se dočtete v poslední části 

tohoto článku, o školství někdy příště. 
Všechny ostatní výdaje jako například 
odvoz odpadů, kanalizace, veřejné osvět-
lení, požární ochrana, údržba obce, 
doprava, kultura a spoustu dalších polo-
žek dohromady představovaly 30% cel-
kových výdajů v minulém roce. Přesto si 
i tyto menší položky zasluhují pozornost. 
Proto se prosím podívejte na samostatné 
články o odpadech a kanalizaci na dalším 
místě Zpravodaje. S obojím souvisí výdaje 
obce, které přesahují půl miliónu. U kana-
lizace se po započítání přímých plateb 
obyvatel a  podnikatelů celková částka 
dokonce blíží těm největším položkám 
v obecním rozpočtu.

Celkové příjmy byly 23,1 milionů korun. 
Vysoké byly zejména díky přijatým dota-
cím a  to hlavně proplacení dotace na 
rekonstrukci školy, která se uskutečnila 
v roce 2010. Velká část dotace byla obra-
tem použita na splacení úvěru ve výši 
5,85 milionů korun. Výsledek hospoda-
ření obce byl tak i po splacení úvěru pozi-
tivní ve výši 4,8 milionů korun. Tím se 
naštěstí vykompenzoval negativní výsle-
dek roku 2010 (- 3,3 milionů korun), kdy 
byly vysoké výdaje (rekonstrukce školy) 

a nedostačující pří-
jmy (prodleva mezi 
výdaji a  proplace-
ním dotace). No 
a  zbytek výsledku 
2011 se bude hodit 
v  roce 2012, kdy 
bude opět prav-
děpodobně velké 
mínus. Možná 
kladný výsledek 
roku 2012 ani 
nebude dohro-
mady stačit na 
pokrytí schodku 
2010 a 2012.

Zdravotní stře-
disko
V  roce 2011 zapo-

čala a  v  roce 2012 byla dokončena 
stavební rekonstrukce zdravotního stře-
diska. Projekt rekonstrukce budovy zdra-
votního střediska tak výrazně ovlivnil 
rozpočet obce 2011 i 2012 a vlastně bude 
mít dopad i na mnoho dalších rozpočtů. 
Máme v obci novou krásnou budovu, kde 
najdeme všechny místní ordinace pohro-
madě. Je dobré vědět, kolik to vlastně 

Financování v obci
Darina Kocsisová

stálo. A nemá smysl se na to dívat pouze 
z pohledu jednoho roku.
Celkové výdaje na rekonstrukci zdravot-
ního střediska již nyní dosáhly dle účet-
ních podkladů výše 8,7 milionů korun. 
A  to ještě nedošly faktury za všechny 
výdaje a  nejsou dořešeny náklady na 
práce navíc.  Firma PMS předložila během 
roku 2011 a  2012 faktury v  souvislosti 
se stavbou v  celkové výši 7,95 milionů 
korun. V tom je také poslední faktura ve 
výši 305 tisíc korun za práce navíc, které 
jsme si ale vlastně neobjednali. Jenomže 
náklady na projekt výstavby zdravotního 
střediska nejsou jen za stavbu samotnou. 
Obec musí platit také technický dozor, 
agenturu, která dotaci zprostředkovala, 
vnitřní zařízení a vybavení a spoustu dal-
ších věcí. Jsou to často drobné položky, 
které však dohromady tvoří velké číslo – 
během roku 2011 a 2012 je nutno k nákla-
dům za stavbu přičíst ještě 1,2 milionů 

korun. No a pak bychom ještě měli přidat 
také výdaje za přípravu projektu, které 
v  letech 2007 až 2010 dosáhly celkové 
výše 430 tisíc korun. Takže to vypadá, že 
projekt výstavby a zahájení provozu zdra-
votního střediska bude stát obec v letech 
2007 až 2012 celkem 9,55 milionů korun. 
Naštěstí to celé neplatí naše obec ze 
svého běžného rozpočtu. Přijatá dotace 
byla zatím v roce 2011 ve výši 1,88 mili-
onů korun a celkově by měla dosáhnout 
4,37 milionů korun. Rozdíl mezi celko-
vými výdaji a získanou dotací ve výši 5,18 
milionů korun jde tedy na vrub obce. 
Tím ovšem dopad pro obecní rozpočet 
nekončí.
Další dopad na rozpočet pak spočívá 
v  tom, že provoz zdravotního střediska 
bude něco stát. Obec bude zajišťovat 
úklid v  budově a  okolo, platit pojištění, 
topení, elektřinu. A  ne všechno z  toho 
budou hradit lékaři pronajímající si nové 

ordinace. Obec má zájem na tom, aby 
tady ordinace fungovaly a  tudíž se na 
nákladech na úklid a  podobně bude 
podílet. V  roce 2013, 2014 a  dále musí 
tedy zastupitelstvo každý rok počítat 
v  rozpočtu s náklady na provoz zdravot-
ního střediska, proti kterým nebude exis-
tovat příjem v adekvátní výši. Tedy až do 
doby, než se někdy v  budoucnu změní 
smlouvy o pronájmu nebo provede nové 
výběrové řízení. 
Nové zdravotní středisko jistě znamená 
posun v komfortu při poskytování zdra-
votní péče pro občany. Nestálo to však 
málo, tak doufejme, že si toho budou 
všichni vážit a ve zdraví užívat. Ale co je 
vlastně správné popřát do vínku novému 
zdravotnímu středisku? Zdravé občany 
Přerova nad Labem nebo plné využívání 
prostor a tudíž přeplněné čekárny a ordi-
nace?

Rozpočet - tabulka č. 1 (v tis. Kč) 2010 2011 2012 R 2012 RO1 2012 RO2 2012 RO3 2012 RO4 2012 RO5 2012 RO6 opravený 
rozpočet

Výdaje celkem 24,561 12,429 13,164 286 -23 445 114 172 341 14,499
Doprava 331 337 388 4 -164 229
Vodní hospodářství 1,760 862 794 191 39 30 1,054
Školství 17,179 3,400 2,174 82 127 2,383
Kultura 159 179 123 4 5 132
Tělovýchova a zájmová činnost 40 46 16 16
Zdravotnictví 0 2,713 5,351 16 301 341 6,009
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1,128 423 367 40 8 84 45 544
Ochrana životního prostředí 1,175 879 1,226 1,226
Sociální věci 79 216 110 110
Bezpečnost a požární ochrana 163 391 78 20 2 100
Státní správa a samospráva 2,334 2,580 2,440 11 140 2,591
Finanční operace 214 403 97 5 4 106

Rozpočet - tabulka č. 2 (v tis. Kč) 2,010 2,011 2012 R 2012 RO1 2012 RO2 2012 RO3 2012 RO4 2012 RO5 2012 RO6 opravený 
rozpočet

Příjmy celkem 15,433 23,114 13,343 389 333 0 -125 22 -521 13,440
daňové příjmy celkem (v tom:) 9,226 9,593 9,287 0 0 0 -140 0 0 9,147
Daně z příjmu 3,530 3,914 3,580 3,580
Daně ze zboží 3,646 3,606 3,700 3,700
Poplatky za využívání přírodních zdrojů 522 770 606 606
Ostatní daně a poplatky 206 203 401 -140 261
Odvody z vybrané činnosti 284 208 0
Majetkové daně 1,037 892 1,000 1,000
nedaňové příjmy celkem (v tom:) 2,703 2,023 1,043 0 143 0 15 22 0 1,222
Zemědělské hospodářství 64 64 64 64
Vodní hospodářství 302 307 295 295
Školství 209 758 143 143 6 292
Kultura 4 0
Příjmy z nemovitostí, komunální služby 1,891 613 329 22 351
Komunální odpad 130 131 145 145
Činnost místní správy 23 63 9 9
Příjmy z finančn. operací 81 88 68 68
přijaté transfery celkem 3,505 11,498 3,012 389 190 -521 3,070

Rozpočet - tabulka č. 3 (v tis. Kč) 2,010 2,011 2012 R 2012 RO1 2012 RO2 2012 RO3 2012 RO4 2012 RO5 2012 RO6 opravený 
rozpočet

Příjmy 15,433 23,114 13,343 389 333 0 -125 22 -521 13,440
Výdaje 24,561 12,429 13,164 286 -23 445 114 172 341 14,499
Čerpání (-) / Splacení (+) úvěru -5,850 5,850
Výsledek -3,277 4,835 179 103 355 -445 -239 -150 -862 -1,059

kontrola: -150.119 -862.26
Vysvětlivky zkratek u sloupců s rokem 2012: R = rozpočet, RO1 = rozpočtové opatření 1, RO2 = rozpočtové opatření 2, RO3 = rozpočtové opatření 3 atd.
opravený rozpočet = rozpočet + RO1+ RO2 + RO3 + RO4 + RO5 + RO6 =  nejaktuálnější odhad roku 2012
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Na konci března jsme se již po třetí při-
pojili s dětmi ve škole a školce k účast-
níkům celorepublikové akce Noc 
s Andersenem.  
Jak už se stalo zvykem, tak svátek 
pohádek slavili v  prostorách naší školy 
jak děti ze školky, tak školáci. Jedinou 
podmínkou pro účast je totiž obliba 
pohádek a vlastně knížek jako takových. 
To, že někomu dělají ještě problém pís-
menka, není až tak důležité, a výsledky 
zábavného večera to plně potvrdily.
V Přerově nad Labem se soutěží a čtení 
zúčastnilo celkem 42 dětí od 4 do 11 

let. Přihlášených bylo mnohem více, 
ale dva týdny před akcí děti bojovaly 
s  bacily, viry a  rýmou, takže spousta 
dětí se nemohla kvůli nemoci zúčastnit. 
Kvůli bacilům jsme se tedy na poslední 
chvíli rozhodli celonoční akci zkrátit. Ve 
škole jsme nenocovali, ale i  tak jsme si 
užili nabitý program od 18 do 22 hodin.
Povídali jsme si o  svých oblíbených 
knížkách, soutěžili v  pohádkovém 
pexesu, luštili pohádkové tajenky a hle-
dali správná slova a za všechny správně 
provedené úkoly se sbírala razítka do 
Andersenova notýsku. 

Taky jsme si všichni vyzkoušeli 
práci ilustrátorů. Obrázky jsme 
malovali k pohádce o princezně na 
hrášku. Pohádku, kterou přepsal 
Miloš Nesvatba a namaloval k ní ilu-
strace, jsme si poslechli v tělocvičně 
všichni najednou. Děti si pak zkusily 
namalovat obrázek, takovou svou 
ilustraci. Ve třech skupinách rozdě-
lených podle věku jsme uspořádali 
výstavu všech obrázků, kde samy 
děti hlasovaly o vítězích, nejhezčích 
třech ilustracích. Výherce pro svou 
další ilustrátorskou činnost získal 
příznačnou cenu, velké balení spe-
ciálních vodních pastelek.

Po náročné práci ilustrátora jsme s chutí 
snědli řízečky i  buchty od maminek 
a  babiček. A  to už k  nám přišel spolu 
s  pohádkovou čtecí babičkou příběh 
„kluka co spadl na zem“ a několik dal-
ších pohádek. Na památku každý dostal 
ještě originální pohled s ilustrací k nové 
knížce, která se moc líbila. Spousta dětí 
si povídalo o tom, že si ji rády přečtou 
celou, až bude v prodeji v knihkupectví 
nebo k půjčení v knihovně.
Celkem se do letošní Andersenovy noci 
zapojilo 44 067 dětí a 17 701 dospělých 
v 1 180 místech Čech, Moravy, Evropy 
i  jinde. V  tomto počtu jsou započteni 
i naši přerovští čtenáři. A že se na další 
ročník noci s  knížkami těší nejen naše 
přerovské děti, dokazuje veršovánka od 
dětí z Vědomic:
Můžem přespat v knihovně,
těšíme se náramně.
Slaví dneska ten svůj svátek
kouzelný svět pohádek.
Za rok zase nazdárek.
Takže milí rodiče, babičky a dědové, při-
pojte se k našim dětem, otevřete knížku 
a řádek po řádku se vydejte naproti další 
Andersenově noci v  roce 2013. Do té 
doby stihnete prožít spoustu společné 
radosti na křídlech fantazie.

Bydlím tu krátce, ale cítím se tu jako doma. Proto se chci o ten 
dobrý pocit podělit se všemi. Nechci se psaním čekat, až bude 
nějaké špatné téma. Vesnická idyla. Škoda, že jsem z města neo-
dešel dříve. Je tu hezky, klídek, všecko důležité po ruce. Na uli-
cích vás skoro všichni zdraví. Hezké domečky, hezké zahrádky, 
spousta zeleně, uklízí se tady, pořád se něco děje. 
I když cirkus zrovna nemusím, je tu i dost jiných akcí. Na blešáku 
jsem neměl co prodávat a děti nemám, ale i tyhle akce se mi líbí. 
Sice jsem se těšil, že si budu moci otvírat okno na spaní, protože 
tu nebude randál z ulice, ale nejde to. Teda ne pořád. Jenom 
když někteří naházejí do kotle bůhvíco. To mi pak chybí svěží 
pražský vzduch. Ale těch pár kašlů přes zimu přežiju. 
Až bude zaběhané nové středisko, začnu chodit k  doktorovi 
tady.  Rozhlížím se. Sice jsem více pryč než tady, ale aspoň po 
večerech a přes víkend. Záleží mi na tom, kde žiju. Zašel jsem 
párkrát do hospody. Na pivo a poslouchat. My chlapi moc rádi 
drby nemáme, tak mě překvapilo, co všechno jsem se u piva 
dozvěděl. Třeba, že nový majitel zámku chce koupit i starý pivo-
var. Nebo že se tu buduje pašerácký sklad, že tu nějaký blá-
zen chce budovat pěší zóny a nějaký úředník zakázat všechny 
náklaďáky. Na co? Jsme na vesnici, tady je přece na cestách klí-
dek. Chodníky by sice zasloužily malinko vylepšit, ale jsou i horší 
věci. Na dodržování dopravních značek by tady více lidí potře-
bovalo školení.  V hospodě jsem se zatím dozvěděl nejvíce. Už si 
ani všechno nepamatuju. 
Jenom jedna věc mi vrtá v hlavě. Prý jsou tady v zastupitelstvu 

tři ženské a všechny hrozné. Tak jsem kouknul na web. Stránky 
obce ujdou. Jejich fotky jsem tam našel, jenomže co poznáte 
z  fotky, na první pohled vypadaly normálně. Fotky chlapů ze 
zastupitelstva tam nebyly vůbec. Tak jsem se rozhod, že zajdu 
na tu jejich schůzi do jídelny. Jenomže to pořád nevyšlo. Třikrát 
jsem měl něco urgentního v Praze, znáte to. Na jaře už jsem si 
zajistil volno na večer, když měla být podle plánu schůze. Ako-
rát, že se nakonec nekonala. Až pozdě jsem se dozvěděl, že ji 
o týden posunuli. Škoda, snad příště. 
Ale stejně více než chlapi drbou ženské. Akorát ne přede mnou. 
Fakt by mě zajímalo, co pořád řeší. Jo a to vůbec nejsem zvě-
davý. Před obchodem, před školou, v  cukrárně, … Ještě, že 
jedna našla odvahu a napsala do místních novin, co se jí nelíbí. 
To mi mimochodem dodalo odvahu taky. Pořád tam píšou ti 
samí. Takže ta paní možná v něčem neměla pravdu, ale nesty-
děla se ozvat. A to já si cením. To už pak totiž není drb, a proto 
se mi to líbí. Ozvali se taky jiní a  hodně se vysvětlilo. Aspoň 
teď vím, jak je to s tím zámkem. A ta paní je fakt dobrá, kéž by 
tu takových bylo více. Něco nepříjemného napsat, podepsat, 
to chce odvahu. I  když je to čtení třeba stokrát nepříjemné, 
je to lepší než falešné plácání po ramenou. A  to jsem už zažil 
a  nejen tady.  Radši se pohádat, vyříkat si něco a  usmířit se, 
než pomluvy a přetvářka. Jedna paní mi povídala, že se mám jít 
nahlásit na úřad. Že za každého kdo tu bydlí, má obec peníze. 
Ale vím, že nejsem jediný, kdo není nahlášený. Tak počkám, až 
se přihlásí ti, co tu jsou déle a zajdu taky.

Do třetice s Andersenem a knížkami 
Alena Bakošová

Je mi tu dobře 
J. Stibor
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Na podzim každého roku předkládá Vacuum Global (VG), pro-
vozovatel obecní kanalizace a  čističky odpadních vod (ČOV), 
Obecnímu úřadu odhad nákladů spojených s provozem na další 
rok. Pro rok 2012 to bylo 1,97 milionů korun (z toho největší část 
představují mzdy pracovníků VG a náklady na energii).  A je na 
zastupitelstvu určit, kolik z této částky zaplatí obec a kolik budou 
přímo platit producenti odpadních vod. 
Pro rok 2012 bylo schváleno, že obec zaplatí 508 tisíc korun. 
To je mnohem více než v roce 2011, kdy obec doplácela 340 
tisíc korun. Takový nárůst zastupitelstvo schválilo proto, 
aby občanům zůstala stejná roční platba 1400 Kč na osobu. 
Měřiče množství zatím nejsou, proto platí všichni stejně. 
Občané dohromady tedy mají zaplatit 1milión 441 tisíc korun. 
Podnikatelé mají sazbu odvozenou z  celkových nákladů 
a množství odpadních vod bez přispění obce. Hradí tedy plnou 
(průměrnou) výši nákladů 54,1 korun/m3. Dle kalkulované pro-
dukce odpadních vod podnikatelé vytvářejí jen 13% celkového 
množství, a tedy mají zaplatit dohromady 300 tisíc korun.
Zdá se vám, že když sečtete 508 tisíc a 1 milión 441 tisíc a 300 
tisíc korun, že je to nějak moc? Ano zaplatíme dohromady 
více než 1,97 milionů korun kvůli DPH ve výši 14%.  Pro úpl-
nost dodejme, že v účetnictví obce se z těchto čísel objeví jen 
částka 508 tisíc korun a  to na straně výdajů. Ostatní údaje 
máme k dispozici z podkladů Vacuum Global.
V prosinci 2011 pak všichni producenti podepsali novou verzi 
smlouvy s VG, která obsahovala nové sazby. V březnu tohoto 
roku dorazili zástupci VG na OÚ se zprávou, že v posledním 
roce narostly problémy s ČOV (větší množství vody, větší zatí-
žení pevným odpadem a  další technické problémy) a  že to 
bude stát obec další peníze. V  horizontu nejbližších měsíců 
prý navíc proti výše uvedené částce až stovky tisíc, v horizontu 
pár let milióny. A  že za vzniklé problémy mohou především 
producenti, proto by občané měli situaci znát. 
Proto se 11. dubna tohoto roku uskutečnilo ve školní   jídelně 

speciální veřejné zasedání zastupitelstva, kde byla možnost dis-
kutovat se zástupci VG. Tedy škoda, že diskuse nezačala pre-
zentací nebo nějakým úvodním vysvětlením, zájemců přišlo 
hodně. Debata tedy začala trochu chaoticky. Přesto se obdi-
vuhodně rychle podařilo mnoha přítomným pochopit, v čem 
spočívají problémy a že bude potřeba je řešit. A že řešení bude 
spočívat v řadě kroků. Jistě je řada z nich na obecním úřadě, ale 
přispět mohou všichni občané i podnikatelé. Zkusila jsem proto 
poznatky z debaty shrnout do stručného desatera.

Desatero zásad používání kanalizace: 
1. Do kanalizace nevypouštět vodu z bazénů (zbytečně pro-

téká velké množství vody, která nepotřebuje čistit).
2. Do kanalizace nevhazovat dětské jednorázové pleny, vlh-

čené ubrousky a  jiné hygienické potřeby (patří do koše, 
v ČOV se nedají rozložit a ucpávají kanalizaci).

3. Do kanalizace nevylévat tuky, tedy ani propálený olej 
z  kuchyně (můžete odevzdat ve škole) ani motorový olej 
a podobně (můžete odevzdávat jako nebezpečný odpad).

4. Nepoužívejte v kuchyni drtiče odpadů pod dřezem (raději 
prostě odpadky hoďte do koše nebo na kompost).

5. Nevhazujte zbytky zeleniny a  jiný bio-odpad z  kuchyně, 
zahrádky nebo pole (zbytečně zatěžuje ČOV).

6. Nevypouštějte do kanalizace dešťovou vodu (zbytečně 
protéká velké množství vody, která nepotřebuje čistit).

7. Přečtěte si pozorně smlouvu s provozovatelem (VG), kte-
rou podepisujete při změně (naposledy v prosinci 2011).

8. Buďte připraveni za nedodržování pravidel nést vlastní 
odpovědnost a tedy i hradit pokuty, případně akceptovat 
odpojení kanalizace a návrat k žumpě.

9. Netolerujte nedodržování pravidel u ostatních, protože důsledky 
pak mohou dopadnout na všechny v obci, tedy i na vás.

10. Zajímejte se o to, co se děje s kanalizací a ČOV – choďte na 
veřejná zasedání zastupitelstva a ptejte se.

Problémy s kanalizací a čističkou 
Darina Kocsisová

V  přerovském  skanzenu se konal 2. 
června druhý ročník muzejní noci. Počet 
dobrovolníků se pohyboval kolem osm-
desátky. Díky nim ožily dobové obrazy 
ve skanzenu a návštěvníci se tak mohli 
na vlastní oči přesvědčit, jak se žilo před 
sto lety. Program byl zajímavý jak pro 
rodiče, tak pro děti.
Návštěvníci se dozvěděli, jak se za dáv-
ných dob pralo prádlo v  neckách na 
valše, dralo peří, stloukalo máslo, nebo 
jak se vyráběl med. Řemeslné práce si 
mohli také sami vyzkoušet, aby viděli, 
že je to pořádná dřina. Kdo měl chuť, 
dal si kvalitní klobásku na ohni od 
pravého vesnického mistra grilování  
nebo si poslechl příjemnou hudbu 
od souboru Dykyta, který obveselo-
val osazenstvo celého skanzenu až do 
večerních hodin. Kdo měl štěstí, potkal 
Ludvíka Salvátora Toskánského se spo-
lečnicí a  vyslechl jeho výklad o  histo-
rii Přerova nad Labem a  střípky z  jeho 
zajímavého života.  Toho nezřídka 
doprovázel také pan správce, který 
na celou akci dohlížel, v  podání ředi-

tele Polabského muzea Jana Vindušky. 
 Největší radost byla ovšem vidět 
na dětech, které soutěžily v  disciplí-
nách po celém skanzenu a  mohly si 
tak vyzkoušet poznávání obilí, chůzi na 
chůdách či práci kameníka a  zkusit si 
opracovat kámen.  Velké nadšení u nich 
vzbudily i  malé kozičky, které si chtěl 
pohladit každý. Aby ovšem jen neza-
hálely, byly pro ně připraveny diktáty 
v místní škole, které diktovali buď pan 
správce, nebo Ludvík Salvátor Toskán-
ský a  známkovala přísná, ale spraved-
livá paní učitelka, kterou představovala 
místostarostka obce Irena Gregárková. 
V době psaní diktátu měli rodiče chvilku 
klidu a mohli se jít podívat do dobového 
hostince, kde ochutnali domácí recepty, 
buchty, naložený bůček a  hlavně tolik 
oblíbený chleba s  cibulovým sádlem 
s okurčičkou. 
Po celou dobu tříhodinové akce prou-
dilo do skanzenu spoustu lidí, na kterých 
bylo při odchodu vidět, že se zde dobře 
bavili. Za to patří dík Polabskému národo-
pisnému muzeu, že tuto akci uspořádalo 

ve spolupráci s  obcí Přerov nad Labem, 
ale hlavně také všem, kteří se dobrovolně 
podíleli na celém programu.

Muzejní noc v Přerově nad Labem
Lucie Černá

Fotografie: Tom
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Myslím s odpadem, kterého každý den 
vyprodukujeme spoustu a neustále ho 
musíme nějak likvidovat. A otázka kam 
dát odpad úzce souvisí s  tím, kolik se 
za to zaplatí. Taky jste četli v novinách 
zprávy, že sněmovna odsouhlasila zvý-
šení maximálního poplatku občanů až 
na 1tisíc korun na osobu? Bojíte se, že 
budete platit více než současných 500 
korun? Tak se nebojte. Že to není nutné, 
Vám chci na dalších řádcích ukázat.
Systém nakládání s  odpady na území 
obce, za který obec také odpovídá, lze 
rozdělit na 3 základní části. Je to sys-
tém sběru, shromažďování, přepravy, 
odstranění a evidence:
1. tzv. směsných komunálních odpadů 

(odpady z domácností)
2. tzv. vytříděných složek odpadů 

(např. plasty, papír, sklo, kovy)
3. ostatních odpadů, zejména odpadů 

nebezpečných, velkoobjemových či 
objemných

Prvním dvěma částem se budeme věno-
vat dál podrobně. K  tomu třetímu jen 
připomeňme, že je obecním úřadem 
organizován mobilní svoz zhruba 2 krát 
ročně, v  jarním a podzimním termínu. 
V minulém roce to stálo 40 tisíc korun, 
v  roce 2010 pak 73 tis. Kč. Částky se 
v předchozích letech velice různí.
A v úvodu ještě dodejme, že nad rámec 
zmíněných tří základních částí odpa-
dového hospodářství může obec pro 
své občany organizovat tzv. komu-
nitní kompostování. Samozřejmě je 
přípustné a  v  naší obci rozšířené tzv. 
domácí kompostování, produkt pak 
uplatní občan na svém pozemku. 

Dopad na rozpočet obce
Čísla týkající se financování odvozu 
odpadů můžete najít v  závěrečném 
účtu obce. Ovšem není jednoduché 
dát ze stručného přehledu dohro-
mady všechny informace. Jsou totiž 
na několika místech, jak ve výdajích, 

tak příjmech. Na straně výdajů jsou 
náklady obce na odvoz odpadů scho-
vány spolu s  dalšími výdaji v  kapitole 
ochrana životního prostředí. Z toho je 
částka za odvoz smíšeného komunál-
ního, tříděného a  také nebezpečného 
a velkého odpadu dohromady 698 tisíc 
korun. Proti tomu stojí příjmy v celkové 
výši 766 tisíc korun. V účetnictví obce 
je naleznete ve dvou částech – pří-
jmy od podnikatelů a  EKOKOMu jsou 
samostatnou položkou v  nedaňových 
příjmech, příjmy od občanů jsou scho-
vány v poplatcích za využívání přírod-
ních zdrojů. Z těchto dvou čísel vyplývá 
jeden důležitý poznatek, a sice, že obec 
v roce 2011 na odpad po mnoha letech 
nedoplácela. Jak je to možné? Jednak se 
stále více odpadu třídí, a jednak zastu-
pitelstvo pro rok 2011 zvedlo poplatek 
občanům na maximum 500 korun. 
Z  čísel roku 2011 tedy vyplývá, že to 
nebylo nutné. A pokud budou občané 
v  třídění odpadu ještě důslednější, 
může se poplatek v  budoucnu snížit 
i  významně, aniž by obec začala zase 
doplácet.
Odpadové hospodářství je jedna 
z  veřejných služeb pro obyvatele 
a představuje jednoznačný mandatorní 
výdaj rozpočtu obce. Výše cen v oblasti 
odpadového hospodářství každoročně 
roste. Zatímco v  roce 2003 byly cel-
kové náklady na odvoz odpadů 416 
tisíc korun, dva roky na to se částka 
přehoupla přes půl miliónu, v  posled-
ních čtyřech letech se částka blíží 700 
tisícům korun. Ovšem dobře nastavený 
systém a  uvědomělí občané zajistí, že 
to obec ani občany nemusí stát stále 
více.

Ad 1) Smíšený odpad
Ke sběru smíšeného odpadu slouží 
popelnice velikosti 120 a 240 litrů, nebo 
kontejnery o objemu 660 a 1100 l. Nej-
více je v  obci těch nejmenších nádob 
(120 l) a  přitom právě odvoz těchto 
nádob je relativně nejdražší. Odvoz 
1 litru odpadu v  této malé popelnici 
totiž stojí skoro 11 Kč, zatímco ve vel-
kém kontejneru něco přes 6 Kč. A při-
tom těch velkých kontejnerů je v obci 
jen pár. Důležité je přitom dodat, že 
se platí za odvoz podle toho, co se do 
popelnice vejde, ne co tam skutečně je. 
Nádoby se přidělují podle směrnice, 
která vychází z předpokladu, že osoba 
potřebuje 40 litrů na jeden svoz (tedy 
na 14 dní). Nicméně podle této směr-
nice a  ve skutečnosti existuje řada 
nerovností. Současný systém není zcela 
spravedlivý, protože všichni platí stejně 
a přitom jsou velké rozdíly v tom, kolik 
lidé skutečně k dispozici mají. V někte-
rých případech mají lidé na osobu 
skutečně oněch 40 litrů, ale v  mnoha 
případech také 60, 80 nebo dokonce 
více než 100. Tyhle rozdíly znamenají, 
že mnozí platí méně, než odvoz jejich 

popelnice stojí, ale mnozí zase zby-
tečně více. A těch, co přeplácejí je více, 
než těch co mají výhodu. Porovnáme-li 
v roce 2010 i 2011 to, co obec zaplatila 
AVE za odvoz smíšeného odpadu s pří-
jmy od občanů a  podnikatelů, dostá-
váme rozdíl větší než 100 tisíc korun. 
Tedy ve prospěch obce. 
A ještě jeden pohled na velikost nádoby. 
Dle logiky, že občan má nárok na 40 
litrů na svoz by celkem mělo za rok být 
odvezeno 1,2 milionu litrů odpadu. Ve 
skutečnosti AVE fakturovali za 1,8 mili-
onu litrů. A mnoho z  těchto litrů bylo 
„prázdných“. Také jste se setkali s  tím, 
že čtyřčlenná rodina má nárok nyní na 
popelnici 240 litrů a plní ji do poloviny? 
Proč by si měli dát menší, když tím oni 
sami neušetří a mají nárok na tu větší?

ad 2) Tříděný odpad 
Pro vytříděný odpad jsou v  obci na 
třech místech umístěny kontejnery na 
bílé a barevné sklo, na papír a několik 
kontejnerů na plasty. Že mají bílou, 
zelenou, modrou a žlutou barvu se učí 
nejen děti ve škole, ale už i v mateřské 
školce, kde byl nedávno vystaven plas-
tožrout a papírožrout (viz  foto) K tomu 
ještě patří oranžové pytle na nápojové 
kartóny. Ale tenhle systém obec něco 
stojí, proto nezapomínejte, že pro tří-
děný papír a plasty můžete využít sběr 
ve škole a  papír a  kovy můžete tak 
odnést do výkupu druhotných surovin. 
Co je to vlastně ten EKOKOM? Od 
1. ledna 2002 platí zákon, který stano-
vuje systém zpětného odběru obalů. 
Výrobci či dovozci veškerých obalů jsou 
povinni vynakládat finanční prostředky 
na sběr těchto obalů a  především na 
jejich materiálové využití. V tomto velmi 
důležitém počinu hrají obce význam-
nou roli. O  systém zpětného odběru 
obalů se v ČR stará jediná autorizovaná 
obalová společnost EKO-KOM, a.s. Ta 
na základě autorizace ministerstva život-
ního prostředí vybírá od firem vyrábějící 
obaly peníze, které pak investuje do sys-
tému sběru, přepravy a využití odpadů. 
Pro obce tato společnost vytvořila sys-
tém EKOKOM. Na základě smlouvy 
mezi ní a  obcí dostává obec finanční 
prostředky za to, že její obyvatelé třídí 
využitelné komodity odpadů. Čím více 
obyvatel odpady třídí, tím větší finanční 
odměnu může obec získat a použít ji na 
úhradu nákladů za svozovou společnost. 
Jenže záleží také na tom, jak je třídění 
efektivní. Když se ve žlutém kontejneru 
povalují nepomačkané PET lahve, zaplní 
rychle kontejner, který ale nebude moc 
vážit. Totéž platí pro nenařezané papí-
rové krabice. Za odvoz kontejneru platí 
obce AVE stejně bez ohledu na to, kolik 
váží. Za plasty 217 korun, za sklo a papír 
180 korun (bez DPH) za jeden odvoz. 
Ale příjem od EKO-KOMU záleží na tom, 
kolik kilogramů odpadu bylo dovezeno. 
Takže v posledních dvou letech jsme za 

Plastožrout a papírožrout
Darina Kocsisová

tříděný odpad zaplatili ročně kolem 100 
tisíc korun, ale od EKO-KOMu dostali 
jen 51 tisíc korun. Takže přemýšlejte, 
v jaké podobě tříděný odpad do kontej-
neru dáváte nebo zkuste využít i jiné lev-
nější způsoby sběru tříděného odpadu:
Starý papír můžeme všichni odevzdá-
vat ve škole. Každý měsíc (většinou) 
poslední pátek ráno organizují sběr, 
ale donést balík papíru může vlastně 
kdokoliv kdykoliv. Tato výborná tra-
dice má hned nejméně tři výhody 
– děti se aktivně učí chránit životní 
prostředí, obec šetří za odvoz odpadu 
a  škola z  toho má peníze. V  minulém 
čísle Zpravodaje o tom psala paní uči-
telka Mullerová, která má na organi-
zaci sběru velkou zásluhu. Přestože je 
určitě jednoduché a  záslužné donést 
do školy starý papír, podílí se na sběru 
ani ne polovina žáků základní školy. 
Co ti ostatní? Dávají papír do sběru? 
Fajn, má to pořád dvě pozitiva, jenom 
škola z toho nemá peníze. Dávají papír 
do modrých kontejnerů? Fajn, jenomže 
škola z  toho nic nemá a  obec musí 
odvoz zaplatit. Dávají papír do popel-
nic na netříděný komunální odpad? 
Škoda pro životní prostředí, ale budiž, 
když jim na to stačí kontejner u domu 
nebo si kvůli tomu doplatí větší ze 
svého. Snad není moc těch, co volí 
ještě i jinou variantu. 
Ve škole můžete odevzdat také plas-
tová víčka a olej. Za víčka z PET lahví, 
jejichž odvoz ve žlutých kontejnerech 
obec jinak platí, dostane škola podle 
aktuálního ceníku až 2,50 korun za 1 
kilogram. Pro úplnost připomeňme, 
že škola sbírá také vypotřebovaný 
kuchyňský olej, který sice není odpad 
do popelnice, ale nepatří ani nikam 
jinam (do kanalizace rozhodně nepatří, 
viz desatero v  jiném článku, přesto ho 
odevzdává jen minimum osob).
Další místo, kam můžete odkládat 
určitý druh odpadu, najdete u rybníka. 
Výkup druhotných surovin tady na 
pronajatém obecním pozemku provo-
zuje pan Srogončík (tel. 723 523 308). 

V  úterý a  čtvrtek odpoledne (13:00 
až 17:00) a  sobotu dopoledne (9:00-
12:00) zde můžete za peněžní 
odměnu odevzdávat papír a  kovy. Za 
papír dostanete až 1,50 korun za 1 
kilogram, za železo a ostatní kovy více. 
Kupujete třeba pivo v  plechovkách? 
Tak je zkuste neházet do popelnice, 
ale až jich bude plná taška odvézt do 
sběru. Nevyděláte, možná na benzín, 
ale můžete mít dobrý pocit a ušetříte 
místo v popelnici.

Pozitiva na závěr – Jak snížit 
poplatek za odvoz odpadů?
Současný systém přidělování popelnic 
a  hrazení poplatků není zrovna spra-
vedlivý. A díky tomu, jak je postavený, 
ani příliš nemotivuje k třídění odpadů. 
A  není potřeba udělat mnoho, aby se 
současný poplatek z 500 korun nezvy-
šoval, ale naopak pro většinu občanů 
snížil. A  rozhodně tím nemyslím, že 
bychom měli věci místo do kontejnerů 
dávat na spálení nebo na černé skládky. 
Zvažte, jestli Vám následující opatření 
připadají náročná: 
• využívání systému EKOKOM se zefek-

tivní – plasty budeme mačkat, šlapat, 
aby žluté kontejnery byly naplněny 
váhou ne vzduchem, případně zane-
seme plastová víčka do školy;

• papírové krabice budeme rozkládat, 
rozřezávat na menší kusy a  nosit 
spolu s novinami, časopisy či popsa-
nými a  pomalovanými papíry do 
školy a do sběru, takže bude možné 
ubrat kontejnery na papír;

•  sklo budeme dávat pouze do bílých 
a zelených kontejnerů (ty obec stály 
za celý rok jen 9 tisíc korun);

• kovy odneseme do výkupu druhotných 
surovin u  rybníka, dětem může třeba 
udělat odměna na zmrzlinu radost;

• posekanou trávu, odpady ze zahrádky 
a zbytky zeleniny z kuchyně budeme 
dávat do kompostéru. Nezabere moc 
místa, stačí jednoduchý a hnojivo na 
záhony, na trávník nebo i zemina do 
květináčů se dá snadno spotřebovat;

• nápojové obaly (třeba tetrapack od 
mléka a džusů) budeme stejně, jako 
se učí děti ve škole, třídit a dávat do 
oranžových pytlů (k  vyzvednutí na 
obecním úřadě, vyváží se jednou za 
dva měsíce);

• do domácí popelnice nám už toho 
pak moc nezbude, takže brzo zjis-
tíme, že se bude moc snížit norma 
na 20 - 30 litrů na osobu;

• systém přidělování popelnic obec-
ním úřadem se zefektivní (sníží se 
norma na občana s ohledem na tří-
dění odpadů, bude se platit dle veli-
kosti nádoby).

A tak poplatek klidně pro řadu lidí klesne 
na 400 nebo 300 korun, nebo i méně. 
Že to není možné? Existují města, kde 
mají třídění odpadů velmi efektivní 
a  občané neplatí poplatky vůbec. Tak 
proč by to nešlo v obci, kde je přidě-
lování popelnic mnohem adresnější? 
Důležité je přitom vědět, že nic z toho 
dělat nemusíte. Nemusíte se chovat ani 
ohleduplně k přírodě, ani šetřit obecní 
peníze, ani ty svoje. Nemusíte, můžete. 
Záleží jen, jestli chcete.
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Fotografie: Tereza G
regárková

Pouť  
sv. Vojtěcha 

I tento rok jsme se vydali po mši 
na pouť ke kapličce sv. Vojtěcha 
za krásného jarního počasí a to 
v neděli 29. dubna. Vedl nás P. 
Michal Kaplánek, cestou jsme 
si povídali o  životě, o  přírodě, 
o radostech i strastech. U kap-
ličky jsme obdivovali nádher-
nou jarní krajinu a  především 
krásně upravené místo kolem 
kapličky, o které se vzorně stará 
pan Miroslav Matějček, zaměst-
nankyně obce paní Hana Dova-
lilová a  paní Blanka Zbyňová. 
Poděkování patří i  kolemjdou-
cím, kteří zalijí stromy vodou ze 
studánky. 
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Stejně jako v předchozích letech se konala i  letos kulturní akce 
s názvem Městečko Open Air - folklór tak i jinak.  
Od samého rána bylo na otevřeném prostranství Na Městečku 
rušno. Vyrostlo zde pódium, lavičky pro diváky, stany jako 
zázemí pro účinkující, stánky se zábavou pro děti, občerstvením 
i suvenýry, prostě vše, co patří ke každému pořádnému festivalu 
pod širým nebem. Zahájením ve 14 hodin pódium ožilo prvními 
účinkujícími a lavičky se plnily diváky. Někteří z nich přišli cíleně, 
protože byli předem informováni z  plakátů a  letáčků, některé 
přilákala zvědavost, když zaslechli tóny hudby a zpěvu. Tak či 
tak, kdo přišel, rozhodně nemohl litovat.  
Letos byl opět připraven pestrý a zábavný program. Podíleli se 
na něm členové hostujících souborů Formani ze Slatiňan, Dětský 
folklórní soubor Šáteček ze Semic, Caledonian Club z Chyňavy 
a samozřejmě i domácí soubor Dykyta, organizátor akce. 
Nosné téma programu bylo to, co patří do života každého člo-
věka, co dělá život krásným a  zároveň komplikovaným – tedy 
láska a vztahy. Hezké písničky i  tance s nápaditou choreografií 
vtipně vyjadřovaly příběhy prvního namlouvání, čas předsva- tební i jaké následky může mít manželské soužití. Český folklór byl 

proložen ukázkami tanců pocházejících ze Skotska, samozřejmě 
včetně typického oblečení a za doprovodu tradiční hudby. 
Stalo se již zvykem, že soubor Dykyta na závěr pro diváky při-
pravuje „kulturní překvapení“, které je důkazem toho, že folk-
lór nemusí čerpat pouze z archívů a starých sbírek, ale že se dá 
pojmout jinak, může patřit do současnosti a být živý. Tím pře-
kvapením byl letos „WC tanec“, během něhož se diváci zasmáli, 
a pobaveni tímto vystoupením pokračovali v potlesku při závě-
rečném shromáždění všech účinkujících na pódiu. Odměnou za 
vynaložené úsilí všech zúčastněných však byl nejen potlesk, ale 
i slova chvály, která byla slyšet z řad diváků. K dobré atmosféře 
celého odpoledne přispělo i příznivé letní počasí. 
Poděkování patří všem sponzorům i  každému, kdo jakýmkoli 
způsobem pomohl s přípravami, organizací a úklidem prostran-
ství. Společnými silami se vše zdárně vydařilo.
Doufejme, že ti, kdo se letos přišli podívat jen náhodně, již budou 
mít příští rok na třetí červnovou neděli jasný plán a dorazí opět 
do Přerova na další ročník Městečka Open Air. Moc se na vás 
všechny těšíme!

Ve škole se uskutečňuje řada akcí, 
které jsou součástí našeho projektu. 
Děti viděly ve vyučování osm profesio-
nálně zpracovaných krátkých pořadů, 
vyrobených ministerstvem životního 
prostředí, na nichž pan Cílek provází 
diváka lesem, kulturní krajinou, ekoza-
hradami. Seznámí poutavým vyprávě-
ním děti s ekoauty i s tím, jak se chránit 
před velkou vodou. 
Realizací projektu získává škola také 
materiální podporu pro svoji dlouho-
dobou činnost. Na školních chodbách 
v  prvním a  druhém poschodí využí-
váme velmi pěkné a  hygienické sady 
kontejnerů na třídění papíru, plastu, 
krabiček od mléka a  plastová víčka 
od lahví. Z  projektových peněz jsme 
zakoupili kameru, dva fotoaparáty, 
osm kapesních mikroskopů a  lupy 
pro pozorování přírodnin, meteorolo-
gickou budku, která již stojí na školní 
zahradě. V  krátké době ji naplníme 
přístroji na sledování počasí. To pro-
vádíme již od února. Děti z  prvního 

stupně kontrolují a  jejich starší spolu-
žáci osmáci jejich výsledky zpracová-
vají do tabulek a grafů. Tyto výsledky 
byly také vystaveny ve školní vývěsní 
skříňce, kde jste si jich možná také 
všimli. Naším cílem je, aby se tyto 
výsledky staly součástí místní kroniky, 
po delší době budou mít jistě hodnotu 
pro srovnání. 
S kamerou i fotoaparáty se děti rychle 

naučily pracovat. 
M o n i t o r u j e m e 
s  nimi naklá-
dání s  odpady 
v  Přerově, máme 
obrázky z  každé 
školní akce. Vidět 
je můžete na 
školních inter-
netových strán-
kách. Většina je 
nafocena právě 
p r o j e k t o v ý m i 
aparáty.
Dne 19. dubna 
jsme byli s  dětmi 
od čtvrté do osmé 
třídy na exkurzi 
v  Brandýse nad 
Labem a  Čelá-
kovicích, kde 
jsme si prohlédli 
zajímavé příro-
dopisné sbírky, 
mnoho dětí ani nevědělo, že tak blízko 

mají hned dvě pěkná 
muzea. Starší děti zpraco-
vávaly z  exkurze zprávu. 
Tato dovednost je pro ně 
důležitá pro další studium. 
Již pochopily, že nejezdíme 
na výlety, ale učit se, což je 
důležité a považujeme to za 
pokrok ve vnímání.
3. květen byl důležitý den, 
protože do školy přijeli 
dva pracovníci Stanice pro 
záchranu zraněných živo-
čichů v Pátku u Poděbrad. 
Její vedoucí pan Vaněk 
dokáže děti zaujmout 
poutavým vyprávěním 
a  je z  něho cítit, že svojí 
prací opravdu žije. Navíc 
již podruhé přivezli na 
přednášku živá zvířata, 
která si děti mohou pohla-
dit. Jsou to i  pro venkov-
ské děti silné zážitky. Jeho 
přednášky mají ve škole 
velký a  kladný ohlas. Již 
se těšíme na září a  říjen, 
kdy k nám přijede potřetí. 
Opět akci hradíme z pro-
jektových peněz.
V  tomto monitorovacím 
období poslední akcí byla 
návštěva stanice v  Pátku. 

Autobus odvezl děti od čtvrté do osmé 
třídy až na místo. Prohlédli jsme si sta-
nici a  vyslechli mnohdy truchlivé, ale 
i nadějné osudy zvířecích obyvatel sta-
nice. Se zatajeným dechem jsme si hla-
dili mládě lišky, bavili se při sledování 
hry párku vyder za zvučného koncertu 
,,staničních“ i  místních žab. V  jezírku 
jsme objevili i želvu. Děti si zasoutěžily 
o pěkné pexeso a vydali jsme se na pěší 
cestu do Poděbrad po naučné stezce. 
Počasí nám přálo a cesta nám se svači-
nou v ruce ubíhala rychle, nebyla nijak 
dlouhá. Ještě jsme stihli pročíst a nafo-
tit, nastudovat několik informačních 
tabulí.
Všechny tyto akce mají děti zcela 
zdarma, protože jim je hradíme 
z  našeho projektu, na který jsme 
získali peníze z  EU. Bohužel, mnozí 
rodiče si těchto možností obohacení 
výuky neváží, což nás mrzí. Z dospě-
lých se to přenáší na děti a ty potom 
dopředu kritizují akce, o  kterých 
mnoho nevědí. 
Chceme dětem přiblížit svět přírody, 
otevřít jim oči i srdce pro jejich region, 
aby zde citově zakořenily, a  naučit je 
žít s  přírodou v  souladu a  chovat se 
k  přírodě ohleduplně. Každý krůček 
pokroku je pro přírodu i děti samotné 
důležitý. Výsledky práce školy na 
tomto projektu budou pro Přerov trva-
lou hodnotou.

V Přerově se opět tančilo a zpívalo
Ivana Pospíšilová, členka souboru Dykyta

ŠKOLNÍ PROJEKT POKRAČUJE
Vlasta Karásková, manažerka projektu

Projekt: Škola- informační centrum s environmentálním zaměřením  
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/03.0019, ZŠ a MŠ Přerov nad Labem 112, 289 16

Sledujeme podle výkladu odborníka přírodovědnou 
expozici v Brandýse nad Labem.

U informační tabule na cestě do Poděbrad.

Maminky dětem pod záštitou kulturní komise OÚ letos opět připravily pohádkovou zámeckou zahradu. Dětem a rodičům se akce 
líbila a už se všichni těšíme na příští rok. Poděkování patří všem, kteří pomohli tuto akci zorganizovat.
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Na začátku druhého pololetí obdrželi 
učitelé, žáci i  rodiče dotazníky, jak jsou 
spokojeni se školou. Účast ve zpětné vazbě 
pro naši školu byla chvályhodná, celkem se 
účastnilo 69 rodičů (45 z  prvního stupně, 
24 z  druhého stupně), což znamená 82% 
z celkového počtu rodičů žáků naší školy, 80 
žáků a 7 učitelů. Moc si toho vážíme a za váš 
názor děkujeme.

Kvalita výuky podle učitelů je poměrně 
vysoká (dostali jsme 4 body z  celkových 
5), nicméně 33% škol se více zaměřuje na 
rozvoj dovedností u žáků jako je spolupráce, 
samostatně se učit, vést diskuzi vyhledat 
a zpracovat informace, argumentovat. 
Oblast chování a výchovy hodnotí rodiče 
spíše pozitivně, v  tomto ohledu patříme 
mezi první třetinu nejlépe hodnocených 
škol. I učitelé hodnotili chování žáků k učite-
lům lépe, než byl celorepublikový průměr.
Nejvíce bodů získala atmosféra školního 
prostředí, žáci prvního stupně jí dali 
3,88 bodů ze čtyř možných, žáci druhého 
stupně 3,22 ze čtyř možných. Z dotazníků 
dále vyplývá, že podle učitelů je atmosféra 
na naší škole lepší než na 86% ostatních 

škol. Z meziškolního srovnání také vyplývá, 
že oproti ostatním školám u  nás převládá 
názor, že se ve škole závažné negativní jevy, 
jako jsou drogy či šikana, objevuje zřídka, 
případně nikdy. 
Vnější vztahy, tedy jak škola komunikuje 
navenek a  s  rodiči (tedy moderním termí-
nem „PR školy“) jsou taktéž spíše pozitivní, 
rodiče nám udělili čtyři z  pěti možných 

bodů. 
Materiální pod-
mínky jsou na tom 
naopak poměrně 
bídně, žáci druhého 
stupně si myslí, že 
je škola vybavena 
n e d o s t a t e č n ě . 
Podobný názor sdílí 
i  učitelé, kteří tuto 
kategorii ohodnotili 
dvěma body ze čtyř 
možných. Nicméně, 

v  meziškolním srovnání je na tom lépe 
pouze 19% škol, situace tedy v  ostatních 
školách se od naší příliš lišit nebude. 
Překážky v  učení. Další otázka zněla, co 
brání žákům v  dosažení lepších výsledků: 
Učitelé příčinu vidí především v  jejich 
lenosti a pohodlnosti, rodiče míní, že to je 
spíše neochota a  nedostatek vůle dítěte. 
Za další příčiny učitelé považují nedostatek 
podpory a  motivace v  rodině, rodiče zas 
naopak to, že jsou děti učením přetěžované. 
Učitelé také poukazují na negativní fakt 
nedostatečné prestiže vzdělání obecně, což 
potvrzují i  rodiče – děti mají mnoho akcí, 
kvůli nim nemají čas na učení. A dále – uči-
telé si myslí, že překážkou k dosažení lepších 
výsledků je nedostatek nadání, rodiče zas, 

že za tím stojí špatné vztahy mezi dětmi.
Opět se jedná o  velice rozdílné pohledy, 
rodiče volí méně radikální, spíše ochra-
nitelský přístup, učitelé jsou ve svých 
názorech ostřejší. Asi není ničím novým, že 
rodiče i učitelé mají na tuto otázku rozdílný 
názor. Možná je ale tento výsledek vhodný 
k  zamyšlení, jak věci vidí druhá strana 
a  jestli na tom druhém názoru není taky 
kousek pravdy. 
Proč chodíme do školy? 
… aneb co podle vás patří mezi hlavní úkoly 
školy

Žáci vidí školu především jako výchovný 
ústav, kde by mimo jiné měli nabýt vědo-
mosti. Rodiče kromě nabytí vědomostí 
by rádi, aby se jejich potomci také naučili 
s  informacemi dále pracovat a  uměli 
spolupracovat. Na rozdíl od obou před-
chozích skupin by učitelé ocenili, kdyby se 
žáci naučili nejen učit se, ale také pracovat 
v týmu i samostatně. Pozoruhodné, že? 
Pokud by vás zajímaly další grafy a srovnání, 
podívejte se na školní web, v sekci „Ke sta-
žení“ Vám budou k dispozici grafy, v  sekci 
„Akce“ další, podrobnější analýza výsledků 
tohoto dotazníku. 

Mapa školy – dotazníkové šetření 2012 aneb spokojenost s naší školou 
Kateřina Višňovská

Mapa školy – dotazníkové šetření 2012 aneb spokojenost s naší mateřinkou 
Kateřina Višňovská

Učitelé Žáci Rodiče

Naučit se učit 
se, vyhledávat 
a zpracovávat 

informace

Naučit se slušně 
chovat

Získat maximum 
znalostí  

a vědomostí

Naučit se spolupracovat, 
vycházet s lidmi

Získat 
maximum 

znalostí  
a vědomostí

Naučit se učit se, 
vyhledávat  

a zpracovávat 
informace

Naučit se samostatně 
řešit problémy

Naučit se 
spolupracovat, 
vycházet s lidmi

Naučit se spolupracovat, 
vycházet s lidmi

Školní nej:
Učitelé, žáci i rodiče dostali shodnou otázku, čeho si na škole nejvíce váží.  

Nejčastější odpovědi jsou uvedeny v následující tabulce:

Těší nás, že atmosféra školy vyzněla takto kladně, že jste rádi za dobré vztahy mezi dětmi a učiteli 
i mezi spolužáky navzájem, že vás baví akce, které pořádáme, že pro vás dobré vztahy na pracovišti 

nejsou okrajovou záležitostí a také i to, že paní ředitelka má vaši plnou důvěru. Děkujeme za to.

Učitelé Žáci Rodiče

Vedení školy Svých kamarádů a spolužáků Vedení školy, ředitelky

Dobrých vztahů mezi učiteli Akcí, které škola pořádá Přístupu učitelů k žákům

Přátelských vztahů mezi učiteli a žáky Vzhledu budovy, vybavení tříd Vzhledu budovy, vybavení tříd

Co se událo v druhém pololetí v místní základní škole? 
Yveta Hrušková

Únor 
Měsíc začal tradičně zápisem dětí do 
první třídy, organizovala paní učitelka 
Műllerová a  Kolenská. K  Zápisu se 8. 
února dostavilo 17 dětí, přijato bylo 
13 žáků, z  toho pět dívek.  V  květnu 
se jedna žákyně odhlásila. Čtyři děti 
dostaly odklad školní docházky.                                                                                                                          
10. února jsme oslavili sv. Valentýna po 
anglickém způsobu, organizovala Eva 
Žemberová.
13. - 17. února měly děti jarní prázd-
niny, školka zůstala v  provozu.                                                                          
22. února byla druhá třída v Nymburce 
na lezecké stěně s paní učitelkou Malín-
skou.
24. února se konal masopust v  tělo-
cvičně, organizovala jej Eva Žemberová.
27. února se uskutečnil první ročník 
olympiády v  recitaci, organizovala jej 
Štěpánka Vyskočilová. Odpoledne 
Vlasta Karásková otevřela Kavárnu Caro, 
kde s přítomnými žáky i rodiči rozebírali 
téma pravda a lež.
28. února se konal audit v  základní 
škole, což je kontrola účetnictví. Vážné 
nedostatky nebyly zjištěny. 
29. února začal zahradnický kroužek 
pod vedením Hany Veselé.

Březen
1. března navštívila druhá a čtvrtá třída 
s  třídní učitelkou Výstaviště v  Lysé nad 
Labem.
7. března se konala exkurze do Anež-
ského kláštera, organizovala Jitka Mila-
niaková a Štěpánka Vyskočilová.                                  
12. a  27. března byla na divadelním 
představení v divadle osmá třída s Vlas-
tou Karáskovou.
21. března vynesla Morénu k Labi školka 
a školní družina a definitivně se rozlou-
čily se zimou.
23. března jsme oslavili svátek Patrika, 
který organizovala Kateřina Višňovská.                                                                        
30. března začalo plavání nejstarších 
dětí ze školky a  prvního stupně s  tříd-
ními učitelkami. Březen jsme uzavřeli 
oblíbenou akcí Noc s Andersenem, kte-

rou organizovala Alena Bakošová s tříd-
ními učitelkami prvního stupně.     
         
Duben 
2. dubna jsme začali projektem Easter – 
English year na prvním stupni, organizo-
vala Eva Žemberová. 
3. dubna jeli žáci čtvrté a šesté třídy na 
dopravní hřiště do Nymburka s  Evou 
Műllerovou.
5. dubna byly velikonoční prázd-
niny – školka opět zůstala v  provozu.                                                                           
18. dubna se konal plavecko - běžecký 
pohár v Nymburce pro čtvrté až osmé 
ročníky, organizovala jej Alena Malínská.
19. dubna vyjeli žáci druhého stupně 
na exkurzi do muzea v  Brandýse n. L. 
a  navštívili Tvrz v  Čelákovicích v  rámci 
projektu EU. 
25. dubna vyjela 
čtvrtá třída do 
ZOO do  Prahy 
s  třídní učitelkou 
a  Jitkou Milani-
akovou za akci 
sběr starých 
mobilů.  
26. dubna se 
uskutečnil pro-
jektový den 
Ochrana člověka 
za mimořádných 
událostí s  požár-
ním poplachem. 
27. dubna osla-
vila družina 
čarodějnice opé-
káním špekáčků 
na Zámecké 
zahradě. 
30. dubna malo-
valy děti z  celé školy na textil s  akade-
mickou malířkou Junovou a  vyrobily si 
pro maminky k svátku originální tašky.

Květen 
3. května se uskutečnila přednáška 
z grantu EU “Jak se chovat k mláďatům 
na jaře” a tento den zároveň čtvrtá třída 

jela na dopravní 
soutěž do Nym-
burka s  Evou Műl-
lerovou.       
10. května se 
konalo vystou-
pení ke Dni matek, 
který moderovala 
Lucie Kloudová 
a  program nacvi-
čily třídní učitelky 
prvního stupně. 
15. května se konal 
zápis do mateřské 
školy, přijaty byly 
všechny děti naro-
zené v  roce 2009.
Tradicí se stává kvě-
tinový den, který 16. 
května zorganizovala 
Vlasta Karásková. 

21. května odjela školka na školu v pří-
rodě do Příchovic. 
23. května byla další exkurze do Pátku, 
v  rámci projektu EVVO „Učíme se od 
přírody“.
24. května jel první stupeň na výstavu  
Natura Viva s  třídními učitelkami. 
31. května školní družina opékala buřty 
na Zámecké zahradě.

Červen
1. června jsme tradičně zorganizovali 
oslavu Dne dětí, který pečlivě připravila 
Eva Žemberová a  zorganizovala Lucie 
Kloudová. 
2. června Alena Kolenská nacvičila 
s dětmi program k vítání občánků.   
4. až 8. června se uskutečnil ozdravný 

pobyt v RS Lučkovice pro první stupeň. 
Druhý stupeň plnil projektový týden 
v rámci grantu EU.  
6. června prožila šestá třída 
spaní ve škole s  třídní učitelkou.                                                                             
20. června jsme se rozloučili s  před-
školáky na Zámecké zahradě, děti 
bubnovaly, byly šerpovány, dostaly 
knihu na památku a  nakonec zasa-
dily mamince do květináče kytičku.                                                                                  
21. června jela osmá třída na školní výlet 
do Rokytnice nad Jizerou a  konalo se 
Pasování na rytíře písma žáčků 1. třídy 
ve skanzenu ve spolupráci s  obecním 
úřadem.
25. června se uskutečnila pro druhý stu-
peň exkurze Tereza Praha v  rámci pro-
jektu EU a následující den stejná exkurze 
pro druhý stupeň.  
Akce uzavřel 27. června olympijský den 
ve škole. 
29. června si žáci odnesli domů 
vysvědčení. 
Zprávy z většiny akcí si můžete přečíst 
ve školním časopise psaném redakcí slo-
ženou z dětí čtvrté a šesté třídy, některé 
pak na webových stránkách školy, kde 
je umístěno ve fotogalerii mnoho foto-
grafií z akcí. 

Na začátku druhého pololetí obdrželi učitelé a rodiče dětí mateř-
ské školy dotazníky, jak jsou spokojeni se školou. Účast ve zpětné 
vazbě pro naši školu byla chvályhodná, celkem se účastnilo 48 
rodičů, což je v celkovém přepočtu 68% možných respondentů, 
a 4 učitelky. Za vaše názory moc děkujeme a moc si jich vážíme. 
Rodiče od naší školky očekávají, že jejich dětem především 

umožní socializovat se, zvyknout si na kolektiv a naučit se spolu-
pracovat. Druhou nejčastější odpovědí bylo „naučit dítě novým 
dovednostem a poskytnout podněty pro další vývoj”. Na třetím 
místě je to, že školka „bude rozvíjet a podporovat samostatnost 
dítěte“. 
Naše školka jejich očekávání plní. Rodiče se dále domnívají, že 
školka děti respektuje, vede je k  samostatnosti, má k nim dobrý 
přístup. Dětem nabízí aktivní trávení času, má pěkné a podnětné 
prostředí, má tvořivou a bohatou náplň. Školka je dle jejich názoru 

vybavena dobře (zde rodiče udělili 3,67 bodů ze čtyř možných).
Školka má podle rodičů dobrou a hezkou atmosféru, děti se k sobě 
chovají velmi hezky. Většina rodičů má za to, že mají reálnou mož-
nost ovlivňovat průběh vzdělávání a  jsou spokojeni s  tím, jak je 
mateřská škola informuje.
Učitelé si ve školce nejvíce váží toho, že je dobře řízená, má kvalitní 
vedení podporující dobré učitele. Školka je vstřícná, komunikace 
s rodiči je na dobré úrovni. Učitelé kladně hodnotí i fakt, že školka 
respektuje děti, má k nim dobrý přístup a vede je k samostatnosti. 
Většina učitelů má pocit, že se rodiče o práci a chování svých dětí 
zajímají.
Změna, kterou by rodiče uvítali, je rozšíření nebo zavedení pro-
vozní doby o  prázdninách. Na toto přání reagujeme ještě letos, 
školka bude otevřená už od poloviny srpna. Dalším přáním byla širší 
nabídka zájmových kroužků, pokusíme se rodičům více vyhovět. 
Školní stravování. Učitelé udělili 2,75 bodů ze čtyř možných. 
Rodiče by především uvítali více čerstvého ovoce a zeleniny, více 
pokrmů racionální výživy a méně slazených nápojů.
Celkově jsou rodiče se školkou spokojeni (uděleno 3,6 bodů ze 
čtyř možných). Pokud by se měli znovu rozhodnout, vybrali by 
si naši školku znovu.
Nejste s tímto hodnocením spokojeni? Možnosti jsou dvě: buď byl 
Váš názor hodně menšinový, anebo jste dotazník neodevzdal/a. 
Všem respondentům děkujeme, Váš názor je pro nás důležitý 
a určitě se jím budeme zabývat.

Školní nej:
Učitelé i rodiče dostali shodnou otázku, čeho si na mateřské škole nejvíce váží. Nejčastější 

odpovědi jsou uvedeny v následující tabulce:

Učitelé Rodiče

Snahy učitelů o zlepšení, změny k lepšímu Přístupu učitelů k dětem

Přístupu učitelů k dětem Otevřenosti a vstřícnosti vůči rodičům

Otevřenosti a vstřícnosti vůči rodičům Snahy učitelů o zlepšení, změny k lepšímu

Vedení mateřské školy Kvality vzdělávání

Vztahů mezi učiteli Vzhledu budovy, výzdoby a vybavení tříd

Den matek

Den dětí
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Byla jednou jedna stáj a v té stáji byl kurník. V kurníku bydlela slepička, která 
měla vajíčka. Za potůčkem, za lesíčkem byl hluboký les. V tom lese byla komora 
a v komoře bydlela liška. Jednou šla liška na procházku. Víte, kam šla? Určitě 
nevíte! Ona šla za les a  za potůček, až došla ke stáji. A  uviděla kurník! Byla 
noc a všichni spali. Úplně všichni! Liška ukradla vajíčko a utíkala s ním do své 
komory!
Slepička se ráno probudila a  zdálo se jí, že jí jedno vajíčko chybí. Měla hrnec, 
do kterého dala všechna vajíčka a  tak zjistila, že jí jedno chybí. Řekla pejskovi: 
„Kokokokodák, mě se ztratilo jedno vajíčko!“  „Haf, haf, tak já ho najdu, haf, haf!“
Tak pejsek šel přes potůček a les, až došel k hlubokému lesu. Tam byla komora 
a v té komoře bydlela liška. Ukradené vajíčko měla pod sebou. Pejsek nevěděl, 
co má udělat, aby vajíčko zachránil.
Á, už na to přišel! Vyhrabal díru a vylezl u jejího břicha, zachránil vajíčko a utíkal 
z díry ven, až do své stáje. Slepička byla moc ráda, že má své vajíčko zpět!

Dobrodružství malého vajíčka
Adélka Červeňáková, 7 let, 1. třída

Děkuji všem učitelům a  spolupracovníkům za vynikající práci 
s dětmi ve škole i mimo ni. Paní učitelce Műllerové za sběr papíru, 
plastů, víček, pomerančové kůry a použitého kuchyňského oleje. 
Paní učitelce Malínské, Karáskové a Kloudové za cyklovýlety, paní 
učitelce Vyskočilové za školní časopis, paní učitelce Kolenské, Viš-
ňovské, Žemberové, Milaniakové, Műllerové za vedení kroužků, 
paní učitelce Karáskové za organizaci celého projektu Učíme se 
od přírody, který je financován z EU, a všem zaměstnancům za 
bezproblémový chod školy a dobrou náladu, neboť do školy by 
se měly těšit nejen děti, ale i dospělí. Yveta Hrušková

Loučení s předškoláky
Zaměstnanci mateřské školy

Zvuky bubnů přilákaly   20. června na 
zábavné odpoledne v zámecké zahradě. 
Předškoláci byli šerpováni na absolventy 
Školního vzdělávacího  programu 
„Zrníčko.“ Program vychází  z  obrazné 
představy, že každé zrníčko za podpory 
kvalitní péče postupně klíčí a roste v krás-
nou rostlinku, tak jako každé dítěte, které 
za podpory kvalitního a systematického 
výchovně vzdělávacího působení peda-
gogů a rodiny se rozvíjí v osobnost.  Tři 
roky utekly jako voda a z našich malých 
batolat  před námi stojí šikovné děti, 
připravené pro další významný krok, 
kterým je  vstup do 1. třídy. Děkujeme 
za hezké odpoledne ředitelce Yvetě 
Hruškové,  starostovi Petru Baumrukovi, 
zahradnickému kroužku s Hanou Veselou 
a  Slávkou  Tomáškovou, KB za skákací 
hrad, manželům Ptáčkovým za zdroj 
elektrického proudu a  za  překvapení 
v podobě sprchování hadicí, všem rodi-
čům a přátelům. 

Přerušení dodávky elektrického proudu nám kom-
plikovalo provoz školy i  školky ve dnech 27. března, 
6., 13., 19. a 26. dubna. Ačkoliv jsme měli od hygi-
eny povolení k  uzavření školy a  školky na tyto dny, 
rozhodli jsme se toto povolení nerespektovat, naplá-
novat náhradní program pro děti a  objednat che-
mická WC, aby rodiče mohli bez komplikací do práce 
a  nemuseli shánět hlídání pro své děti na pět dnů. 
Bylo nám od pracovníků ČEZu slibováno, abychom 
dny bez elektřiny vydrželi, že po výměně sloupů 
bude situace ohledně proudu bezproblémová, sami 
posuďte, jak se jejich sliby vyplnily.

Škola a školka  
bez elektřiny

Yveta Hrušková Začátkem června v osm hodin ráno odjelo 35 dětí prvního stupně 
naší školy do rekreačního střediska Lučkovice u městečka Blatná 
v  jižních Čechách. V autobuse vládla i za špatného počasí veselá 
nálada, za Prahou jsme snědli svačinu a v poledne už baštili oběd 
v jídelně RS Lučkovice.
Po ubytování v  bungalovech, dobrém obědě a  poledním klidu 
následovalo seznámení s  celopobytovou hrou Interpol zasahuje. 

Děti se pro-
střednictvím 
televize spřá-
telily s hlavním 
d e t e k t i v e m 
Mirkem Hra-
nou a  jeho 
kolegy a  roz-
dělily se na 
dvě skupiny. 
Každá měla 
svého vycho-
vatele. Menší 
děti měla na 
starost Mar-
tina, větší 
děti Michal

Kam všude se jednotky Interpolu na svých cestách dostaly? Jaká 
dobrodružství spolu zažily? Podařilo se jim zdolat strastiplné situ-
ace a dopadnout nebezpečné zločince? Dostal se Jonáš Hrana do 
polepšovny nebo do Zoo? Zeptejte se svých dětí, rádi Vám budou 
vše vyprávět.    
Přes den děti také mohly obdivovat srnky na louce, malého stra-
kapouda, který se hlasitě ozýval z dutiny stromu, čápy a dravce 
v  povětří, velké lesní mravence a  třeba černé žáby, které lezly 
z díry u chaty. Večery trávili všichni společně na diskotéce, u Par-
tičky a při pečení buřtů.

Škola v přírodě
Alena Malínská a Eva Müllerová

Jsem ráda, že mohu být poslem dobrých zpráv – obecní úřad 
neustoupil od svého úmyslu poskytnout mateřskému centru 
obecní prostory. MC by mělo sdílet prostory s knihovnou přímo 
v budově obecního úřadu. Prostory dříve sloužily jako ordinace 
zubní lékařky. Na podzim připravujeme ve spolupráci s občan-
ským sdružením Přerov n/L bazar dětských a kojeneckých potřeb, 
besedu o kojení s certifikovanou laktační poradkyní. Pro zpříjem-
nění návratu do školy opět zajistíme dětské divadelní představení 
a můžete se těšit i na další akce.
Pokud máte zájem se podílet na chodu mateřského centra, 
nebo máte zájem o další informace o  akcích, které plánujeme, 
neváhejte mě kontaktovat e-mailem na radka.tomasek@gmail.
com nebo na tel. 720 676 834. Za mateřské centrum vám přeji 
příjemné léto, hodně sluníčka a  prázdninových dobrodružství 
a těším se na shledání po prázdninách.

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉHO CENTRA
Radka Tomášková

Ve dnech 28. - 30. května se uskutečnily volby do školské 
rady, volili se zástupci za rodiče. Voleb se zúčastnilo 32 zákon-
ných zástupců z  82, více než jedna pětina možných voličů, 
a výsledky voleb jsou tudíž platné. Volební komise ve složení 
Jitka Milaniaková, Eva Müllerová a Kateřina Višňovská přepo-
čítala hlasy s tímto výsledkem: 
Lenka Kodešová, ....................................................20 hlasů
Vratislava Tomášková, ............................................ 16 hlasů
Jiří Marek, ............................................................... 12 hlasů
Všem nově zvoleným zástupcům blahopřejeme a  těšíme se 
brzy na shledanou. První zasedání školské rady v novém slo-
žení se uskuteční v době přípravného týdne na konci srpna, 
pozvánku zašleme. 

Během květnového pátečního dopoledne dosazovali 
paní Kocsisová, Gregárková a  pan Červinka ml. další keře 
na školní zahradu. Věnovaly je naší škole Školky Montano 
s.r.o. Vydatně jim pomáhali všichni žáci druhého stupně 
a  během dvou hodin byly všechny keře zasázeny. Žáky 
musíme pochválit, práce s  krumpáčem a  ostatním nářa-
dím nebyla snadná. Při kopání narazili na spoustu kamení, 
cihel a dalšího odpadu, které nám pomohla odvézt ze škol-
ního pozemku paní Zbyňová. Využili jsme kompostu, který 
se po léta hromadil na školním pozemku, a  do vyhloube-
ných jam jsme ho přidali, aby keře měly do začátku růstu 
pěkný základ. Nyní nezbývá, než keříky pravidelně zalévat, 
aby neuschly. A až jednou půjdou žáci na školní zahradu se 
svými dětmi, budou moci říci: „Tyto keře jsem sázel/a  já.“ 
Paní ředitelka děkuje všem zúčastněným a  Školkám Mon-
tano za sponzorský dar.

Výsledek voleb  
do školské rady

Sázení keřů a stromků  
na školní zahradě

Jitka Milaniaková

Všechny paní učitelky v mateřské škole připravily s dětmi mamin-
kám k svátku úžasné představení. Dne 14. května se ve všech tří-
dách sešli rodiče, sourozenci, aby se potěšili tím, co jim jejich děti 
již tradičně v květnu nachystaly.
Hlavním bodem bylo společné malování na čepičky pro chlapečky 
a pirátský šáteček pro holčičky. Pomocí barev na textil děti malovaly 
společně s maminkou. Čepičky i  šátky jsou moc pěkné a maminky 
spokojené. Maminkám se tleskalo, jakou mají úžasnou fantazii. Krásné 
dopoledne i odpoledne by nikdy nemohlo být takové, kdyby nebylo 
maminek, dětiček i učitelek. Děkujeme!

Den matek v mateřské škole

Dne 31. května si děti z  mateřské 
školy zasportovaly na školním hřišti. 
„Velká krtečkova olympiáda”, tak jsme 
nazvali soutěžení čtyř týmů. Kapitáni 
převáděli své týmy k  jednotlivým dis-
ciplínám: skok do dálky, závod v běhu, 
hod na cíl a 
skákání v  pytlích. Všichni zúčastnění 
dostali medaile a  sladké odměny. 
A nejvíce spokojený byl krtek, který se 
na nás díval po celou dobu soutěžení 
z  plotu. 

Velká Krtečkova olympiáda 
Karolína Drobná



20 Přerovský zpravodaj 2_201220

Přerovský zpravodaj vydává občanské sdružení Přerováci nadlabáci se sídlem v Přerově nad Labem 75, IČO 270 14 495 (registrace MV pod 
č. j. VS/1-1/62367/05-R dne 24. 11. 2005), financován je Obecním úřadem v Přerově nad Labem. Reg. číslo MK ČR E 16504. Šéfredaktor: 
Petr Vilgus. Předsedkyně redakčního kruhu: Irena Gregárková. Redakční kruh: Alena Bakošová, Petr Baumruk, Jolana Boháčková, Darina 
Kocsisová, Vít Vašát. Fotografové: Tomáš Gregárek, Josef Gregárek a Petr Vilgus. Vzkazy pro redakci vhazujte do schránky na OÚ nebo 
zasílejte na e-mail: prerovskyzpravodaj@vilgus.cz. Přerovský zpravodaj je občasníkem, vychází zpravidla jednou za čtyři měsíce. Za obsah 
příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele ani obce. Sazba a tisk Janova Dílna. Uzávěrka 
21.6. 2012. Toto číslo vyšlo 27.6. 2012. Přerovský zpravodaj je distribuován zdarma do poštovních schránek v katastru Přerova nad Labem. 
Otázky k distribuci časopisu Vám zodpovíme na emailu redakce.

P Ř E R O V S K Ý

ZPRAVODAJ

Sledujte pravidelně www.prerovnl.cz!

Na čtvrteční pozdní odpoledne 
přichystala kulturní komise 
obecního úřadu spolu s  paní 
ředitelkou Hruškovou a  paní 
učitelkou Kolenskou slavnostní 
pasování našich prvňáčků. Je 
nám ctí přivítat mezi čtenáře 
a  osoby znalé písma další malé 
rytíře písma. Již druhá družina 
byla slavnostně pasována poté, 
co přede všemi přítomnými 
prokázala znalost písmenek při 
čtení i psaní.  Přerov se tak může 
pochlubit tím, že mu přibylo 
dalších 19 rytířů.
Než obdržel každý z  prvňáčků 
svůj pamětní list, dokláda-
jící jeho povýšení na rytíře, 
musel splnit těžký úkol. Veřejně 
nahlas před svými spolužáky, 
přihlížejícími rodiči a  příbuz-
nými přečíst básničku a  pak se 

podepsat na pamětní listinu. 
Za to, že všichni přítomní rytíři 
úkol splnili na jedničku s  hvěz-
dičkou, patří velké poděkování 
paní učitelce Kolenské, která 
prvňáčky celý jejich první školní 
rok učila. Každý z prvňáků také 
obdržel jako dárek krásnou 
knížku, na které si může své zna-
losti písmenek trénovat v násle-
dujícím čase prázdnin. 
A  nesmíme zapomenout ani na 
veliký přípitek, který celou slávu 
zakončil. Bouchání špuntů od 
lahví s  dětským šampáňem při-
vítala skupinka rytířů s  nadše-
ním a  ochotně pózovala všem 
přítomným fotografům se sklen-
kou v  ruce. A  jak nám pověděl 
jeden ze školáčků: „Škoda jen, že 
u  toho nebyl nějaký opravdový 
rytíř!“

V  polovině května odjely děti z  mateřské školy 
do Jizerských hor na školu v  přírodě. Počasí bylo 
nádherné, opravdu jsme si užívali. Program jsme 
měli zaměřený na živou a neživou přírodu. Děti se 
seznámily s ekofarmou, z které dodávají mléko do 
mlékárny Milko. Pozorovaly pastvu koní, ale také 
se na nich  v  jízdárně svezly, mohly krmit kozičky. 
Každý den děti chodily na delší  vycházky, pozná-
valy květiny na loukách, navštívily Harachov, roz-
hlednu   Štěpánku, stavěly domečky z  přírodnin 
pro lesní skřítky, viděly nádhernou  krajinu. Za 
odměnu, že byly tak šikovné a  týden zvládly bez 
maminek a  tatínků,  dostaly diplomy a  zmrzlinový 
pohár. Na rozloučenou si zatančily na diskotéce 
v převlecích pohádkových bytostí. Do školky jsme 
si přivezli kameny (neživou   přírodu), které jsme 
ubrouskovou technikou oživili na berušky, koníky, 
kočky, květiny a motýly. Budou sloužit jako těžítka. 
Kamarádi ze školky nás v pátek přivítali krásným pla-
kátem na dveřích, rodičům děti padly kolem krku 
a hned vyprávěly své zážitky.                                   

Družina rytířů písma se rozrostla 
Alena Bakošová

Mateřská škola v přírodě
Dana Skuhravá
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Chcete vědět více o naší škole a nevíte, kde 
najít informace? Navštivte náš školní web
WWW.SKOLAPREROVNL.CZ
Dozvíte se mnoho zajímavého z  života naší školy, 
neunikne vám žádná novinka, můžete si prohléd-
nout fotografie z našich akcí, stáhnout např. výroční 
zprávu nebo jiné formuláře. Zkrátka vše podstatné, 
co se ve škole děje, získáte zde.


