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Jako každoročně prošel letos obcí masopustní průvod. Tradiční slavnost pořádala v sobotu 18. února 
TJ Sokol Přerov ve spolupráci s dalšími obyvateli naší vesnice. Masek se sešlo požehnaně. Viděli jsme 
třeba medvěda, který si za pár drobásků do medvědářovy kasičky zatančil s paní domu, babku s nůší 
na zádech, ve které si nesla domů zlobivého dědka, celý zástup klaunů, piráta s cikánkou, hejkala, 
smrtku, ale také spoustu netradičních masopustních masek jako Františka z Kouzelné školky nebo Fan-
tomase. Celý rej měl pod palcem zkušený vyvolávač, který se nebál zakřičet do svého megafonu a strh-
nout k veselení i toho největšího odmítače zábavy. Všichni, kteří se masopustního průvodu zúčastnili, 
byli nadšeni skvělou atmosférou. Proto děkujeme všem zúčastněným a nejen s nimi se těšíme na další 
ročník masopustu.

Vánoce ve skanzenu tentokrát oživily hudební vystoupení naší známé Dykyty. O víkendu před svátky 
v  bednárně vystoupili hudebníci čtyřikrát. Koncerty měly úspěch, v  sobotu a  hlavně v  neděli bed-
nárna doslova praskala ve švech. Mohli jsme si poslechnout hudbu starých českých mistrů a  spo-
lečně s hudebníky si zazpívat mnoho českých i moravských lidových koled. Příjemné koncerty mezi 
starými lidovými chaloupkami vykouzlily dokonalou předvánoční atmosféru i  bez sněhové nadílky. 
Dykyta zahraje ve skanzenu i v rámci velikonoční výstavy. Přijďte si je poslechnout 31. března  
a 1. dubna  vždy od 10.30 a 14 hodin v bednárně.

Fotografie: Luboš Balík
Fotografie: Josef G

regárek
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Z jednání zastupitelstva obce
Z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Přerov nad 
Labem, pro volební období 2010 až 2014, konaného 
dne 21. září 2011 od 18.30 hod.
Hlasování je uváděno jen v případě, že nebylo schváleno jed-
noznačně.
Přítomni: p. Baumruk, pí Gregárková, pí Trbušková, , p. Vedral, 
pí. Kocsisová, p. Dvořák, 
Omluven: p. Jirouš

ZO schválilo:
• zprávu o  plnění úkolů z  minulého veřejného zasedání. 

Trvá úkol z usnesení č. 40/2011 z 27.4.2011 s  tím, že bude 
dořešeno na poradě zastupitelstva obce. Rovněž trvá úkol 
z usnesení 76/2011 z 29.6.2011, zatékání do kabinetu

• vyúčtování sociálních a zdravotních služeb 
• navýšení nákladů na rekonstrukci sociálního zařízení MŠ 

v důsledku změny předmětu projektu
 - hlasování: PRO      4       / PROTI    0         / ZDRŽEL SE       2                
• zvýšení nákladů na realizaci výsadby větrolamu podle cesty 

ke studánce sv. Vojtěcha 
 - hlasování: PRO    5        /PROTI       0       /ZDRŽEL SE       1 

rozpočtové opatření č. 4/2011

Příjmy zvýšeny o:

Dividendy 13250

příjmy celkem 13250

Výdaje  zvýšeny o: 74000

Šáteček – dotace 3000

Centrum sociálních služeb 34000

Větrolam 37000

celkem výdaje: 148000

Rozpočtové opatření celkem – schodek 134750

 - hlasování: PRO      4      /PROTI       0       /ZDRŽEL SE       2 

• výjimku z průměrného počtu žáků pro rok 2011/2012. Sou-
hlasí s uzavřením smlouvy na úhradu zvýšených nákladů na 
vzdělávací činnost školy a refundaci mezd zaměstnanců školy

ZO souhlasí
• s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene v  rámci projektu IV-12-6011592/01. 
Dotčené pozemky, do kterých bude uloženo kabelové distri-
buční vedení NN, jsou p.č. 1989/5 a p.č. 1913 v k.ú. Přerov 
nad Labem. Úhrada za věcné břemeno 2 tisíce korun

ZO bere na vědomí
• informaci o průběhu a výsledku kontrol v PO Základní škola 

a mateřská škola Přerov nad Labem a Školní jídelna a vyva-
řovna Přerov nad Labem

Z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Přerov nad 
Labem, pro volební období 2010 až 2014, konaného 
dne 7. 12. 2011 od 18.30 hod
Přítomni: p.Baumruk, p. Jirouš, p. Kocsisová, pí Gregárková, p. 
Dvořák 
Omluven: pí Trbušková, p. Vedral
Zapisovatel: pí Matějčková
Usnesení č. 89/2011 v  opraveném znění: Zastupitelstvo obce 
schvaluje navýšení nákladů na Rekonstrukci sociálního zařízení 
MŠ o 74 000 Kč v důsledku

-  změny uspořádání dle požadavků krajské hygienické stanice 
z května 2011

- navýšení kapacity MŠ projednané v červnu 2011
-  více prací zjištěných po započetí rekonstrukce (mokré zdi 

a výměna radiátorů)

ZO schvaluje:
• zprávu o plnění úkolů z minulého veřejného zasedání. Trvá 

úkol z usnesení č. 40/2011 z 27.4.2011 – inventura pozemků 
z hlediska jejich využití. Rovněž trvá úkol z usnesení 76/2011 
z 29.6.2011 - zatékání do kabinetu. Dále zastupitelstvo ukládá 
starostovi trvale sledovat stav zatékání do budovy ZŠ a MŠ

• plán inventur pro rok 2011
• výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce s výsledkem 

bez chyb a nedostatků
• rozpočet obce na rok 2012 v paragrafovém členění jako pře-

bytkový s výsledkem ve výši 178 951 Kč, s celkovými příjmy 
13 342 800 korun a výdaji 13 163 900 korun

• mandátní smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti obce 
v  roce 2012 s příspěvkem 150 korun na jednoho obyvatele 
obce

• darovací smlouvu se SKÚ na zařízení pro veřejný internet 
• podání žádosti o dotaci z FROM Středočeského kraje pro rok 

2012 na opravu pláště budovy OÚ Přerov Labem a z a v a z u j 
e se ke spolufinancování akce ve výši 5 % celkových způsobi-
lých výdajů projektu

• podání žádosti o dotaci z fondu životního prostředí Středo-
českého kraje pro rok 2012 na přípojku kanalizace k areálu TJ 
Sokol Přerov nad Labem a zavazuje se ke  spolufinancování 
akce ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů projektu

• cenu stočného pro rok 2012 pro obyvatele ve výši  40 Kč/
m3, pro podnikatele 54,10 Kč/m3 a dofinancování nákladů 
do výše 508 170 korun 

• darovací smlouvu na jednorázový příspěvek občanskému 
sdružení pro odložené děti - STATIM Babybox  ve výši tisíc 
korun

• vyhlášení záměru na pronájem – prodej objektu  autobusové 
zastávky na pozemku st. č. 340, k.ú. Přerov nad Labem s pod-
mínkou zachování přístřešku pro cestující. Nabídky je třeba 
podat do 29. prosince 2011

• výši úplaty za zřízení věcného břemene pro uložení kabelu 
NN v pozemku parc. č. 2012, k.ú. Přerov nad Labem ve výši 
tisíc korun

• prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových pro-
stor pana Pokorného za cenu vyšší o 50 % stávajícího nájmu

• pravidla pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací 
(dále PO) zřizovaných obcí Přerov nad Labem

• navýšení provozních nákladů PO ZŠ a MŠ Přerov nad Labem 
o  částku 102  tisíce korun z  důvodu zvýšení kapacity MŠ 
a vyplacení odměn

 - hlasování: PRO    5          /PROTI       0       /ZDRŽEL SE       0 
• odpisový plán PO ZŠ a MŠ Přerov nad Labem  ve výši 8 903 

korun ročně
• rozpočtové opatření č. 5/2011  se schodkem ve výši 275 600 

korun 
• rozšíření finančního výboru o  jednoho člena – paní Alenu 

Bakošovou

ZO bere na vědomí:
• rezignaci pí Višňovské a Kocsisové a schvaluje jmenování paní 

Širancové a Mohauptové za členy školské rady za obec Přerov 
nad Labem od 1. února 2012. Starosta zároveň vyslovuje 
poděkování odstupujícím členkám školské rady za jejich práci 
pro školství v obci

ZO podporuje:
• záměr Středočeského kraje získat do svého vlastnictví zámek 

v Přerově nad Labem, který je v současné době ve vlastnictví 
Českého rozhlasu. Podpora záměru vychází z faktu vlastnictví, 
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Kalendář akcí

Březen 2012

•  20.3.Přednáška pana ing. Davida 
Beneše inspektora trvalých kultur  
z ÚKZÚZ Přerov nad Labem. 
- možnosti nenáročného pěstování 
ovoce pro malé zahrádky 
- novinky v odrůdové skladbě, 
pěstitelké techniky a možnosti  
minimalizace chemické ochrany.

•  30.3. Noc s Andersenem, pořádá  
ZŠ a MŠ Přerov nad Labem ve 
spolupráci s obcí Přerov nad Labem.

•  31.3. První přerovský blešák.  

Duben 2012

•  28.4. Pohádkový běh, pořádají 
maminky dětem.

•  29.4. Pouť

•  30.4. Pálení čarodějnic, pořádá Sbor 
dobrovolných hasičů Přerov nad 
Labem

Místo a čas bude upřesněny na plakátu.

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.
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které má Středočeský kraj u  stávající 
expozice v  centru obce – skanzenu, 
jehož je zřizovatelem. Podporujeme 
tak záměr Středočeského kraje rozšířit 
své stávající expozice Polabského 
národopisného muzea Přerov nad 
Labem i do prostor zámku

ZO bere na vědomí:
• prezentaci záměrů koupě zámku 

soukromou osobou – ing. Válková 
a ing. Švehla a ukládá úkol zaslat kopii 
požadavků obce adresovaných vlast-
níku zámku ČRo i k jejich rukám. Dále 
ukládá místostarostce napsat dopis 
ČRo se stížností na dosavadní jednání 
a  upozornění na možné důsledky 
a projednání této záležitosti s právnič-
kou pracující pro obecní úřad

Z veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Přerov nad Labem, pro volební 
období 2010 až 2014, konaného 
dne 26. 1. 2012 od 8 hod
Přítomni: p. Baumruk, pí Trbušková, p. 
Dvořák, pí. Kocsisová, pí Gregárková 
Omluven:   p. Vedral, p. Jirouš,
Zapisovatel: D. Matějčková

ZO schvaluje:
• 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.

• dodatek č. 1 ke smlouvě o  sběru, 
přepravě a  odstraňování odpadu č. 
S/5001241/85/02600167/2011

• žádost knihovny města Mladá Boleslav 
a rozhodlo poskytnout dar ve výši tisíc 
korun. Rovněž schvaluje příspěvek 
pro občanské sdružení rodičů a přátel 
souboru Šáteček ve výši 3 tisíce korun

• SOSB VB pro pozemek KN 271/3 v k.ů. 
Přerov nad Labem pro stavbu nové 
plynové STL přípojky pro č. p. 233. 

Schvaluje smlouvu o  zřízení věcného 
břemene na zřízení, provozování, 
údržbu a  opravy podzemního komu-
nikačního vedení na pozemku parc. 
č. 1164/18, úhrada za věcné břemeno 
je 20 Kč/bm, to je při délce 9,79 bm 
celkem 196 korun

• nabídku občanského sdružení ERnet-
Free na připojení terminálu veřejného 
internetu rychlostí 2 Mb za cenu 
300 korun a ukládá starostovi uzavřít 
smlouvu o poskytování služeb sdruže-
ním ERnetFree do 31. ledna 2012  

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

• závěrečné rozpočtové úpravy. 
Podrobné vyčíslení je  možno shléd-
nout na OÚ, nebo ve stručné verzi  na 
jiném mistě Zpravodaje

• rozpočtové opatření č. 1/2012 v násle-
dujícím členění – navýšení příjmů 
o  388  800 korun, navýšení výdajů 
o  286  000 korun. Výsledný přebytek 
činí 102 800 korun

ZO ukládá:
• starostovi prověření dodatku č. 2 na 

provoz linky PID č. 398 z  hlediska 
účelnosti a doby trvání

ZO projednalo:
• žádost o  příspěvek na poskytnutí 

finančních prostředků  na projekt 
audiovizuálního díla a  distribučních 
nákladů týkajících se PPE v  katastru 
obce Mochov a  rozhodlo o zamítnutí 
žádosti z důvodu nejasného předmětu 
a účelu smlouvy 

Sprejeři svými ubohými dílky poničili altánek v  zámecké zahradě. Ač pouliční umění 
s názvem graffiti dnes již patří mezi uznávané umělecké projevy, tento ubohý kousek bez 
špetky umu a vkusu  považuje obec za obyčejný vandalismus. Upozorňujeme autora a jeho 
přisluhovače, že příští takový projev bude ve spolupráci s policií již tvrdě potrestán.

Těšte se na různé obnošené oble-
čení, poklady z dílny, kůlny, garáže 
a mnoho dalšího. Prodávat i kupovat 
může každý. Podrobné informace, 
včetně pravidel prodeje, budou 
včas vyvěšeny na nástěnce naproti  
základní škole a v samoobsluze.
Místo konání: plácek před hasičskou 
zbrojnicí nebo hasičská zbrojnice 
v případě nepříznivého počasí

Termín: sobota 31.března od 
15 do 17 hodin

Vstup pro návštěvníky zdarma. 

Akci pořádá občanské sdružení Pře-
rov n/L a není to jediná naše aktivita. 
Připravujeme například pravidelná 
setkání nad krásnou literaturou 
a rádi přivítáme nové zájemce o vzni-
kající čtenářský klub. Více se dočtete 
na našich stránkách osprerovnadla-
bem.webnode.cz i na nástěnkách  
a vývěskách v Přerově. 

První přerovský 

blešák
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V předcházejících číslech zpravodaje jsem postupně informoval 
o  přípravách projektu skupinového vodovodu pro obce Pře-
rov nad Labem, Semice, Starý Vestec a Bříství. Od posledního 
článku došlo k několika posunům. 
Na zasedání mikroregionu 23. února  se hovořilo o  vypsání 
dotačního řízení na Státním fondu životního prostředí 
v  oblasti, do které spadá i  stavba skupinového vodovodu. 
Zástupci mikroregionu rozhodli o  podání příslušné žádosti 
o dotaci prostřednictvím firmy EPK, která takové žádosti zpra-
covává. 
Předpokládané náklady na výstavbu vodovodu jsou odhado-

vány částkou 200 - 220 milionů korun. Předpokládané náklady 
pro jednotlivé obce jsou cca 60 - 80 milionů  korun. Přesnou 
částku určí až soutěž na zhotovitele stavby, která by se konala 
po případném přidělení dotace. 
Samozřejmě, že náklady, které budou muset obce proinvesto-
vat, jsou obrovské a  znamenají velkou zátěž pro obecní roz-
počty. Přesto však i nadále všechny zúčastněné obce podporují 
výstavbu skupinového vodovodu. 
Jakmile bude znám výsledek dotačního řízení, budu vás opět 
informovat o dalším postupu.

Milí čtenáři, víte, že 
• působnost obce, fungování obecního 

úřadu a činnost zastupitelstva se odvíjí 
především od ZÁKONA O OBCÍCH?

• obec je dle ústavy tvořena třemi pilíři 
a to ÚZEMÍM, OBČANY A SAMOSPRÁ-
VOU?

• občané obce mají vůči obci a  jejím 
orgánům několik práv:

  ❍  nejen právo volit a  být volen do 
zastupitelstva obce,

  ❍  právo vyjadřovat na zasedání zastu-
pitelstva obce v souladu s jednacím 
řádem svá stanoviska k projednáva-
ným věcem,

  ❍  právo vyjadřovat se k  návrhu roz-
počtu a  k  závěrečnému účtu za 
uplynulý kalendářní rok a také právo 
nahlížet do nich?

• členové zastupitelstva pak mají navíc 
například právo předkládat zastupi-

testvu a  výborům návrhy na projed-
nání, vznášet dotazy, připomínky, 
podněty na starostu a  předsedy 
výborů, na vedoucí příspěvkových 
organizací obce a dostat na ně písem-
nou odpověď, požadovat od zaměst-
nanců OÚ a příspěvkových organizací 
obce informace, které souvisejí s výko-
nem funkce?

• ČLENOVÉ ZASTUPITESTVA mají také 
povinnost a to především zúčastňovat 
se jednání zastupitelstva a výborů, do 
kterých byli zvoleni, dále hájit zájmy 
obce a  jejích občanů a chovat se jako 
řádný hospodář a  s  majetkem obce 
nakládat účelně?

• OBEC je právním subjektem, který při 
respektování zákona zajišťuje obča-
nům žijícím na určitém území právo 
spravovat své záležitosti?

• proti tomu OBECNÍ ÚŘAD je orgánem 

obce, bez právní subjektivity, který 
představuje především výkonnou 
moc?

• jedním z  hlavních úkolů OBECNÍHO 
ÚŘADU na úseku samosprávy je napl-
ňovat usnesení a  úkoly zastupitelstva 
obce a připravovat podklady pro jeho 
jednání?

Tyto a  další jiné zajímavé informace se 
můžete dočíst v  zákoně o  obcích nebo 
také v  Příručce pro členy zastupitelstva 
obce po volbách 2010. Tuto brožuru 
dostali zastupitelé jako dobrovolnou četbu 
po svém zvolení, stejně jako ti předchozí. 
Na 180 stránkách se tu můžete dozvědět, 
jak má fungovat zastupitelstvo jako celek, 
co a  jak má dělat starosta, co to vlastně 
znamená rozvoj obce a jakou roli má plnit 
obec v  různých oblastech života. Tak co 
vážení spoluobčané, využíváte svá práva?

Státní fond životního prostředí 
(SFŽP) vyhlásil v únoru 2012 výzvu 
na zateplování veřejných budov. 
Termín podání žádostí je od 29. 
února do 30. února. Ve výzvě je 
alokováno 2,5 miliardy korun. 
Výzva skončí po naplnění 150% 
alokace, tedy 3,75 miliardy korun. 
Situace je taková, že 150% alokace 
bude naplněno během 5 pracov-
ních dnů.
Obec zajistila všechny potřebné 
podklady k  žádosti – energetický 
štítek budovy, energetický audit, 
projektovou dokumentaci, vyjá-
dření stavebního úřadu, výpis 
z  katastru nemovitosti, snímek 
pozemkové mapy, vyjádření Stře-
dočeského kraje. 1. března byla 
naše žádost předána na SFŽP.
Získanou dotací obec ušetří velké 
množství finančních prostředků 
na vytápění budovy a  zlepší se 
i  vzhled školy v  podobě nové 
fasády.

Skupinový vodovod
Jiří Havelka, předseda mikroregionu Polabí

Víte, že …..
Darina Kocsisová

Zateplení  
budovy školy

Fo
to

gr
af

ie
: T

om
áš

 G
re

gá
re

k

Budoucí zdravotní středisko získává finální podobu. Slavnostní otevření proběhne v květnu.
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Milí Přerováci,
chtěl bych vám oznámit, že jsem informoval vedení radnice 
o svém odchodu z  vedení Přerovského zpravodaje. Jsem 
v současné době velmi vytížen svými pražskými povinnostmi 
a nestíhám už tolik aktivit pro Přerov jako v minulosti.

Zpravodaj jsem začal vydávat na jaře 2006 krátce poté, co 
pan Svoboda z Městského úřadu v Lysé registroval na můj 
návrh památné lípy na Vrších, kdy moje sdružení získalo 
peníze z Nadace Občanského fóra na rekonstrukci kapličky 
sv. Vojtěcha a  později i  další finance od Nadace Partner-
ství na stromořadí k oboře. Postupně se okolo zpravodaje 
vytvořil skvělý okruh spolupracovníků a pisatelů, kteří měli 
možnost prezentovat své názory a představit se tak všem 
Přerovákům. Rád vzpomínám třeba na článek dnešního 
pana starosty o  rozmístění autobusových zastávek v obci, 
na předvolební anketu před šesti lety, na řadu příspěvků 
vysvětlujících téma dotace nebo na uměleckou tvorbu žáků 
základní školy.

Do nejužšího kroužku tehdy patřila dnešní místostarostka 
obce Irena Gregárková, bývalá zastupitelka Hana Veselá, 
moje žena Iva Cabrnochová a Jana Pokorná. Byly to z dneš-
ního pohledu nádherné doby spolupráce všech se všemi 
a hledání toho, jak v Přerově nastartovat občanskou spo-
lečnost a posunout jej k lepší budoucnosti. Byly to doby, 
kdy jsme stránky zpravodaje rozmnožovali po večerech na 
domácích tiskárnách, abychom je pak ručně sešívali. Co 
číslo, to 800-1200 scvaknutí sešívačkou... Zejména díky 
výše zmíněné čtveřici dam (a za finanční a materiální pod-

pory maminky mojí ženy Zdeňky Cabrnochové) se časo-
pis udržel a po volbách v roce 2006 začal být financován 
obcí.

Pět let jsem se snažil dávat časopisu maximum, poslední 
rok jsem však stále více spoléhal na práci druhých. Může 
za to má každodenní práce, rodina se třemi dětmi i poli-
tická angažovanost (jsem ve vedení pražských zelených 
a  psal jsem několik jejích volebních programů, vedl jsem 
loňskou kampaň do zastupitelstva hl. m. Prahy, jsem zastu-
pitel v Praze 8 se 100 000 obyvateli a rozpočtem okolo 1 
miliardy, pomáhám své ženě, která je zastupitelkou v ještě 
větší Praze 10). Tento stav mi už nadále nepřijde férový.

Nastal čas na to vás požádat, abyste se ve svém okruhu 
porozhlédli po mém nástupci. Rád budu spolupracovat 
s  novým šéfredaktorem, rád zústanu v  redakčním kruhu. 
Nemohu už však dělat pro zpravodaj tolik jako v době, kdy 
jsem žil v Přerově.

Prosím, pochopte toto mé rozhodnutí jako upřímnou snahu 
předat fungující a  zajetý časopis tomu, koho tato činnost 
osloví tak, jako kdysi mě. Zdůrazňuji, že se z Přerova nesta-
huji. Získal jsem další grant na sázení stromořadí, dojednal 
jsem postupnou údržbu jižního svahu Přerovské hůry spol-
kem ochránců přírody, budu se nadále starat o stromořadí 
okolo sv. Vojtěcha a usilovat o obnovu tůně na Vrších.

Za spolupráci všem děkuje a hodně štěstí  
do dalších let přeje Petr Vilgus

Co dělá vedení školy v době, kdy jsou všechny výkazy ode-
vzdané, čtvrtletí uzavřené a vše funguje jak má? Píše žádosti 
o  grant. Navnaděny úspěšným projektem paní učitelky 
Karáskové jsme podaly žádost o následující projekty: 
V rámci projektu EU – Peníze do škol chceme ve škole zaří-
dit a vybudovat chemickou laboratoř a anglickou knihovnu. 
Další žádost je primárně zaměřená na druhý stupeň. Rádi 
bychom, aby zhruba 20 - 25 žáků mohlo vyjet 
na desetidenní pobyt do Anglie. 
Další pozornost věnujeme čtenářské gramot-
nosti. V hodinách českého jazyka budeme žáky 
učit vyhledávat v  textu důležité a  potřebné 
informace. Doplníme knihovnu o  nové knížky 
pro mimočítankovou četbu.
Jako velmi potřebné jsme vyhodnotily doplnění  
pomůcek do kabinetu chemie a  fyziky, aby 
mohli žáci s  paní učitelkou provádět pokusy 
v těchto hodinách.
V rámci projektu Comenius – Hostitelská insti-
tuce jsme požádaly o  asistenta výuky anglic-
kého jazyka. Celý příští školní rok by na škole 
působil student či studentka pedagogické 
fakulty některé z anglosaských zemí a pomáhal 
by při výuce angličtiny. Žáci by měli možnost 
mluvit s rodilým mluvčím. 
V  rámci projektu Comenius – Multilaterální 
výměna chceme spolu s  dalšími evropskými 
partnery z  Portugalska, Dánska, Rumunska, 
Walesu, Bulharska, Slovinska, Polska, Řecka, 
Španělska a  Turecka vstoupit do dvouletého 
projektu Poselství národních pohádek a mýtů. 
Rádi bychom, aby děti v rámci tohoto projektu 
nejen navštívily partnerské země, ale povídaly 
si o hrdinech národních pohádek a pověstí, aby 

malovaly příběhy, tvořily loutky, psaly blogy na internet 
a mnoho dalších aktivit. Určitě uspokojíme každého zájemce 
o tento projekt. 
Vzhledem k tomu, že schvalovací doba každého z projektu 
je poměrně dlouhá, o výsledku všech projektů se dozvíme 
nejdříve na jaře letošního roku. Do té doby budeme držet 
palce, aby vše vyšlo dle našich představ. 

Plánované projekty ZŠ na příští školní rok 
Yveta Hrušková a Kateřina Višňovská

I v letošním roce jsem se dočkali zamrzlého rybníku, někteří z nás nelenili a vyrazili za 
zimními radovánkami.

Fotografie: Tom
áš G

regárek
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Krátké zprávy z  Přerova nad Labem

Termíny veřejných zasedání zastupitelstva
14. března, 25. dubna,  27. června, 26. září, 5. prosince

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

POZOR!
V  letošním roce bude probíhat rekonstrukce vedení vysokého 
napětí  22  kV. Z  tohoto vedení je napájena elektrorozvodná 
soustava v celé obci. První etapa bude probíhat  27. března od 
8 do 16 hodin. V této době nepůjde elektrický proud v celé obci 
a nebude fungovat ani podtlaková kanalizace.

Porucha na veřejném osvětlení
Neznámý vandal poškodil z  pátku 24. února na sobotu 25. 
února fotobuňky řídící spínání veřejného osvětlení ve východní 
části obce. Kvůli tomuto žertíku ještě okolo 9 hodin ráno za slu-
nečního svitu svítilo i veřejné osvětlení. Než se podařilo závadu 
lokalizovat a odstranit, zaplatili jsme za něčí zábavu z  veřejných 
prostředků. 

Sbírka na opravu kostela sv. Vojtěcha
Římskokatolická farnost Čelákovice zahájila ve spolupráci s obcí 
v září roku 2009 sbírku na opravu kostela sv. Vojtěcha. K 7. únoru 
drobní dárci , ale i významnější mecenáši darovali  celkem 105 
tisíc korun. Za příspěvky děkujeme. 

Kniha návštěv
Při návštěvě obecního úřadu na občany čeká od února 2012 
malá novinka. Obecní úřad je tady pro občany a v jejich zájmu 
řeší spoustu věcí. Některé podněty dostává písemně, některé 
ústně.  A přitom právě při ústních jednáních se probírá spousta 
zajímavých a důležitých věcí. Aby o tom byla zachována alespoň 
drobná zmínka pro další jednání a ostatní osoby, byla pořízena 
kniha návštěv. Od února tedy prosíme všechny návštěvníky, aby 
zanechali o svém jednání stručnou krátkou zmínku v této knize 
– kdy a kdo přišel a co s kým řešil. 
Vás to určitě nezatíží a  příliš nezdrží a  pracovníci obecního 
úřadu a  zastupitelé tak budou mít v  ruce přehled, jak jsou 
využívané úřední hodiny, co občany trápí nejvíce a podobně. 
Díky tomu pak budeme moci zefektivnit komunikaci s občany 

i  práci OÚ. A  to pak souvisí také s  hospodárným nakládáním 
s  finančními prostředky. Obecní úřad a  zastupitelé se snažili 
a  snaží občany informovat, ale jednostranné informování má 
daleko ke skutečné komunikaci. Ke komunikaci je totiž zapotřebí 
aktivní zapojení minimálně dvou stran.  Využijte občané tedy 
i této možnosti, jak se zapojit.

Školská rada
V  minulém čísle Zpravodaje byla výzva pro zájemce, kteří by 
se chtěli stát členy školské rady. Dosavadní členka jmenovaná 
zřizovatelem, Kateřina Višňovská, byla zvolena do školské rady 
za pedagogický sbor ve volbách v září 2011 a tudíž rezignovala 
na své členství z  titulu jmenování zřizovatelem. Na výzvu se 
přihlásili tři zájemci. 
Bylo by škoda nevyužít zájem občanů o  aktivní zapojení do 
života školy. Proto na své členství z  titulu jmenování zřizova-
telem rezignovala také Darina Kocsisová. Na zasedání školské 
rady v listopadu 2011  i na poradě zastupitelstva ale slíbila, že 
se bude zasedání školské rady účastnit coby zastupitelka nadále 
jako host. 
Na veřejném zasedání zastupitelstva v prosinci pak bylo navr-
ženo a  odsouhlaseno, aby byly zřizovatelem jmenovány nové 
členky školské rady, Eva Mohauptová a Lenka Širancová. Třetím 
zástupcem zřizovatele zůstává nadále David Trojek.

Školní jídelna
Školní jídelna a  vyvařovna zaměstnává jen tři zaměstnankyně 
včetně vedoucí této příspěvkové organizace. Podařilo se jim za 
rok 2011 uvařit přes 24 tisíc obědů. Kromě obědů také stihly 
ještě nachystat téměř 15 tisíc svačin pro děti z MŠ. 
Počet svačin je tak obrovský nejen proto, že děti mají svačinu 
dopoledne, ale více než polovina z nich také odpoledne. Všichni 
víme, že od září 2011 jsou ve školce 4 třídy a počet dětí v MŠ 
už se téměř vyrovnal s počtem dětí v ZŠ. Například v listopadu 
2011 tak školní jídelna musela připravit přes tisíc dopoledních 
svačin a 800 odpoledních svačin.  
Komunikace mezi strávníky i kuchařkami funguje dobře. Když 
měli strávníci pocit, že jídla jsou často slaná, ozvali se, a kuchařky 
začaly solí šetřit. A všichni mohou být spokojeni.

Pokud si přejete dostávat zprávy z  obecního úřadu 
elektronickou poštou, zašlete prosím žádost na adresu 
obecni.urad@prerovnl.cz

Obec požádala v loňském roce o dotaci z fondu život-
ního prostředí a  zemědělství na výsadbu větrolamu. 
Jednalo se především o  vyklučení invazivních dřevin 
( javor jasanolistý ) a následně vysazení nových vhod-
ných dřevin.
Středočeský kraj posoudil naši žádost kladně a přidě-
lil nám dotaci na projekt výsadba stromořadí – vět-
rolamu podél polní cesty v katastru obce Přerov nad 
Labem. Celkem jsme získali 32 175 korun z FŽPZ Stře-
dočeského kraje.
Náklady na realizaci přesáhly získané prostředky takže 
podíl dotace byl 57 %. Likvidaci nevhodného porostu 
bylo třeba provést vhodnou technikou. To se podařilo 
půdní frézou a následně ještě chemickým ošetřením. 
Následovalo vyhloubení jam, instalace opěr , kotvení 
stromů, ochrana proti okusu a hnojení.
Podél polní cesty k pramenu sv. Vojtěcha vyrostl větro-
lam s 88 topoly černými, který bude v naší krajině tvo-
řit za pár let pohledovou dominant, ale i plnit funkci 
protierozního opatření. Je to investice do budouc-
nosti, což doufáme naši potomci ocení.

Nový větrolam
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V prosinci 2012 se schylovalo k podpisu 
smlouvy o  prodeji zámku mezi rozhla-
sem a  soukromou osobou zastoupenou 
bývalým redaktorem Československé 
televize, Martinem Švehlou. Zastupi-
telstvo obce se postavilo proti, protože 
dlouhodobě podporuje prodej zámku 
kraji a  obává se, jak by případný sou-
kromý majitel se zámkem naložil.  Obec 
samozřejmě zámek koupit nemůže, 
nemá na něj peníze a  nemá ani peníze 
na jeho údržbu. Nicméně trvale usiluje 
o  to, aby zámek koupil kraj a  Polabské 
muzeum jakožto příspěvková organizace 
kraje by pak využilo prostor zámku k roz-
šíření expozice skanzenu. Zároveň by 
mohla obec využívat zámek k pořádání 
různých kulturně-společenských akcí.
Část pozemku, který je součástí zámku, 
dnes obec i muzeum bezplatně využívá. 
Prodej zámku s  celým tímto pozemkem 
by mohl obci i skanzenu značně zkompli-
kovat fungování. Před zámkem totiž par-
kují auta návštěvníků skanzenu a kdyby 
tento prostor soukromý majitel použil 
k  jiným účelům, obec by byla doslova 
zaplavena automobily podél silnice. 
Navíc pozemek rozhlasu zasahuje až pod 
silnici III. třídy vedoucí centrem vesnice. 
Obec chtěla od roku 2007 získat dotaci 
na revitalizaci centra obce, nechala si 
vypracovat studii a  požádali rozhlas 
o  odprodání pozemků. Dodnes se ale 
problém nevyřešil. Na výzvu rozhlasu 
byly připraveny oddělovací geometrické 
plány. Obec dostala od rozhlasu souhlas 
k územnímu rozhodnutí, ale odmítli dát 
souhlas ke stavebnímu povolení. Rozhlas 
ignoroval opakované výzvy a  nakonec 
oznámil, že zámek chce prodat se všemi 
pozemky jako celek. 
Těsně před podpisem smlouvy se Šve-

hlou se proti prodeji do soukromých 
rukou postavila také Asociace sdružení 
pro ochranu a  rozvoj kulturního dědictví 
(ASORKD). Viceprezident ASKODR Mar-
tin Kadrman podle serveru finance.cz 
k  situaci říká: „Podivná snaha Rady ČRo 
narychlo prodat zámek panu Švehlovi 
v nás vyvolává obavy z pozadí celé akce. 
Martin Švehla je znám svým velmi blízkým 
vztahem k  výkonnému řediteli Českého 
rozhlasu Oldřichu Šestákovi. Právě Šesták 
má kritizovanou transakci na starost.” 
ASKORD navrhl, že by mohl rozhlas 
zámek na kraj převést, to však roz-
hlas odmítl. „ Zájmem Českého roz-
hlasu a věříme, že i plátců rozhlasových 
poplatků, je především efektivní hospo-
daření Českého rozhlasu. V  době klesa-
jících výnosů z  rozhlasových poplatků 
a klesajících výnosů z komerční činnosti 
Českého rozhlasu je snaha Českého roz-
hlasu chovat se jako odpovědný hospo-
dář a odprodat zbytné nemovitosti o to 
legitimnější,“ zveřejnil rozhlas v reakci na 
vzniklou situaci na svých stránkách.
Po vlně nevole stran veřejnosti smlouvu, 
která již byla připravena k podpisu, nako-
nec rozhlas se Švehlou nepodepsal. Nic-
méně podle rozhlasu kraj až do prosince, 
kdy se schylovalo k  prodeji Švehlovi, 
jasně nedal najevo, že chce zámek kou-
pit. Toto tvrzení kraj důrazně odmítá, 
podle mluvčí kraje Berill Maschekové 
kraj kontaktoval rozhlas i  v  srpnu 2009 
a v půlce roku 2011. 
Bylo potřeba, aby kraj znovu rozhlas upo-
zornil, že má o zámek stále zájem. V úterý 
17. ledna Rada Středočeského kraje na svém 
zasedání odsouhlasila záměr kraje odkou-
pit zámek od Českého rozhlasu a  poslala 
rozhlasu dopis, že chce začít reálně jednat 
o prodeji a bavit se také o ceně. 

Ve stejnou dobu ale do hry vstoupila také 
Církev československá husitská, která 
vlastnila zámek před Českým rozhlasem. 
Chtějí jej získat v restitučním řízení zpět. 
Podle náměstka generálního ředitele 
Oldřicha Šestáka zaslali dopis, ve kterém 
vysvětlují svůj požadavek a  chtějí, aby 
rozhlas zastavil dosavadní jednání o pro-
deji. „Ke směně mezi tehdejším rozhla-
sem a  Církví československou husitskou 
v roce 1982 došlo za nápadně nevýhod-
ných podmínek v  době nesvobody,“ 
hovořil Šesták o obsahu dopisu adreso-
vaného rozhlasu církví na jednání Rady 
Čro ve čtvrtek 26. ledna. 
Podle patriarchy Církve československé 
bratrské Tomáše Butty je jejich žádost 
o  navrácení zámku v  restitučním řízení 
na ministerstvu kultury už dlouho. Upo-
zornili na to ČRo poté, co zjistili z médií, 
že rozhlas chce zámek prodat. V dalším 
dopise vysvětlili, proč chtějí zámek zpět, 
za jakých podmínek o něj přišli. 
Na katastru nemovitostí se mezitím 
objevila poznámka o řízení mezi vlastní-
kem a církví a nemovitost byla zaplom-
bovaná. Podle úřednice nymburského 
katastru dokud se řízení nevyřeší, nelze 
zámek prodávat.
Nicméně plomba časem zmizela. Restituční 
řízení s církvemi totiž ještě neprobíhají, je 
to pouhý vládní návrh, navíc by ho církev 
řešila se státem, nikoli s rozhlasem. Rozhlas 
tedy bez ohledu na požadavky církve může 
se zámkem nakládat dle libosti.
Do dnešních dnů však stále nevíme, 
jak rozhlas se zámkem naloží. Momen-
tálně k  situaci rozhlas nepodává žádné 
informace. Koupí zámek kraj, Švehla 
nebo  někdo úplně jiný? Vlastně jsme 
se za posledních několik měsíců nehnuli 
z místa.

Boj o zámek stále pokračuje
Jolana Boháčková

Rád bych nejdříve touto cestou poděkoval těm, kteří finančně 
přispěli na přípravu projektové dokumentace obnovy kostela 
sv. Vojtěcha, čímž byla zahájena jeho záchrana. 
Celkový současný stav kostela sv. Vojtěcha je velice špatný 
a  již nastala chvíle, kdy bude muset být kostel zásadním 
způsobem opraven. Hlavními důvody pro celkovou opravu 
kostela jsou nevyhovující stav krovu, havarijní stav štukového 
stropu v interiéru kostela, fasády s drenážním systémem a vit-
rážemi, které bude nutné zrestaurovat. 
Protože kostel byl v loňském roce zapsán do seznamu nemo-
vitých kulturních památek, bude nutné při opravě postu-
povat podle zákona o památkové péči. Zpracování projektu 
jsme zadali Marianu Volejníkovi, který po sepsání stavebně 
technické zprávy navrhne řešení obnovy kostela a  celkové 
geodetické zaměření kostela včetně dispozičního zaměření 
přilehlého hřbitova. Zpracování projektové dokumentace 
s geodetickým zaměřením bude stát 135 tisíc korun, při čemž 
na tento projekt občané Přerova nad Labem přispěli částkou 
105 tisíc korun, za což ještě jednou děkuji. 
Zároveň budeme jednat se zástupci Národního památkového 
ústavu a pracovníky odboru kultury a památkové péče MÚ 

Lysé nad Labem, kteří po vypracování projektové dokumen-
tace vystaví potřebná závazná stanoviska, které jsou nutná 
pro získání stavebního povolení. Pak může začít rekonstrukce. 
Protože se jedná o stavbu památkově chráněnou, je možné 
žádat finanční příspěvky na její obnovu u Ministerstva kultury 
České republiky z kapitol na obnovu památek, z grantových 
řízení Krajského úřadu Středočeského kraje a  z  fondů EU, 
pokud budou vypsány grantová řízení v jednotlivých kapito-
lách Obnovy venkova. 
Projekt chceme připravit do října, aby již v letošním roce bylo 
možné zpracovat žádosti do jednotlivých grantových řízení 
na příští rok a byla zahájena obnova kostela. 
Oprava kostela bude velice náročná jak technologicky, tak 
i finančně a farnost na opravu kostela nemá dost peněz. Proto 
bude oprava prováděna po etapách a  dle finančních mož-
ností farnosti. 
V  případě, že by měl někdo zájem o  informace, které jsou 
spojené s obnovou kostela, je možné zaslat dotaz na e-mailo-
vou adresu kopp@apha.cz a nebo se informovat telefonicky 
na  telefonu  602 441 711. 

Příprava obnovy kostela sv. Vojtěcha
Robert Kopp - stavební technik vikariátu Stará Boleslav
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V minulém čísle Zpravodaje jste se mohli 
dočíst o rozpočtových opatřeních č. 2, 
3, 4 k rozpočtu 2011. V článku o obec-
ních financích pak dále byla výzva 
k  podání žádostí a  podnětů pro  pří-
pravu rozpočtu 2012. A tato výzva měla 
termín do 9. listopadu, což bylo mno-
hem dříve, než byli všichni zvyklí dopo-
sud. Jak to tedy s  obecním rozpočtem 
na rok 2012 dopadlo? 
Stručně se dá říct, že dobře. Obec 
měla schválený rozpočet na rok 2012 
již před koncem roku 2011. Mírně pře-
bytkový rozpočet, s  přebytkem 179 
tisíc korun, byl schválen na veřejném 
zasedání 7. prosince. A  to nejen díky 
úsilí obecní ekonomky a účetní v jedné 
osobě D. Matějčkové. Také díky tomu, 
že příspěvkové organizace, spolky 
a  další žadatelé si přečetli minulý člá-
nek a podali své návrhy včas na začátku 
listopadu. A k těmto podkladům se pak 
opakovaně v  průběhu listopadu sešlo 
zastupitelstvo a  rozpočet projednal 

před veřejným zasedáním také finanční 
výbor. Všem patří velký dík za skvělou 
spolupráci.
Schválené příjmy i výdaje mírně překra-
čují 13 milionů korun, příjmy jsou trochu 
vyšší. Velkou roli v  příjmech i  výdajích 
ještě i v roce 2012 hraje zdravotní stře-
disko, protože se velká část fakturace 
a  tudíž i  proplácení dotace přesunula 
k závěru stavby. Přehledem již vydaných 
prostředků a  zbývajících nákladů, prů-
během proplácení dotací a  vzniklými 
vícenáklady se bude v 1. čtvrtletí 2012 
zabývat také finanční výbor. Tedy až 
dostane od starosty podklady o  finan-
cování stavby a celého projektu. Pak se 
mohou dozvědět více i čtenáři.
Mezi výdaji obce pak kromě zdravot-
ního střediska hrají významnou roli 
tradičně správa obce a  školství. Výdaje 
na školství jsou v  rozpočtu zatím na 
dolní hranici možných výdajů, protože 
neobsahují žádné mimořádné výdaje 
(např. na opravy budovy), žádné inves-

tiční akce. Příspěvek na provoz školy 
a jídelny byl schválen s tím, že se bude 
v  průběhu roku dále upravovat podle 
skutečného vývoje (např. náklady na 
refundace mezd je možno zjistit až po 
schválení a přidělení státního rozpočtu 
na osobní náklady na jaře) a  možností 
obce. 
A z celkového výsledku rozpočtu vidíte, 
že obec nemá rezervy a možnosti roz-
dávat finanční prostředky bez rozmýš-
lení. Zastupitelstvo tedy bude muset 
celý rok pečlivě zvažovat, kterým výda-
jům dá v  obci přednost. Příjmy obce 
na rok 2012 nejsou totiž nijak závratné 
a dostačující vzhledem k  seznamu růz-
ných požadavků a  plánů. Kromě pře-
sunu části dotace na zdravotní středisko 
z  roku 2011 do roku 2012 v  rozpočto-
vých příjmech zatím nefiguruje žádná 
jiná dotace. Strukturu příjmů a  výdajů 
rozpočtu naleznete v přiložené tabulce. 
Pokud vás některé části zajímají podrob-
něji, přijďte na obecní úřad nebo dejte 

Financování v obci 
Darina Kocsisová

Rozpočet - tabulka č. 1 (v tis. Kč) 2011 R 2011 RO1 2011 RO2 2011 RO3 2011 RO4 2011 RO5 2011 RO záv. 2012 R

Výdaje celkem 19,456.9 -112.0 -974.4 +86.5 +148.0 +431.2 -6,521.1 13,163.8

Doprava 408.5 +12.0 +25.0 -97.8 388.2

Vodní hospodářství 1,126.8 +5.0 -269.6 794.1

Školství 2,473.1 +541.0 +34.0 +74.0 +102.0 +176.7 2,174.0

Kultura 250.2 +5.0 -20.0 +6.5 -54.1 123.0

Tělovýchova a zájmová činnost 49.0 +3.0 -6.4 16.0

Zdravotnictví 9,600.0 -1,530.9 +1.0 -5,358.5 5,351.0

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 560.0 +1.0 +21.0 +11.4 -162.1 367.0

Ochrana životního prostředí 1,299.1 +24.0 +37.0 -455.9 1,226.0

Sociální věci 139.0 +34.0 +42.8 110.0

Bezpečnost a požární ochrana 356.2 -200.0 +274.0 -2.5 78.0

Státní správa a samospráva 2,772.1 +42.0 +25.0 -257.5 2,439.5

Finanční operace 423.0 +9.5 -33.4 97.0

Rozpočet - tabulka č. 2 (v tis. Kč) 2011 R 2011 RO1 2011 RO2 2011 RO3 2012 RO4 2011 RO5 2011 RO záv. 2012 R

Příjmy celkem 25,409.3 +27.6 -193.0 +25.0 +13.3 +155.6 -2,282.1 13,342.8

daňové příjmy celkem (v tom:) 9,451.3 +0.0 +138.9 +0.0 +0.0 +0.0 +44.4 9,287.4

Daně z příjmu 3,721.0 +9.5 +183.4 3,580.0

Daně ze zboží 3,646.0 3,700.0

Poplatky za využívání přírodních zdrojů 605.3 +129.4 +36.1 606.4

Ostatní daně a poplatky 201.0 -67.0 401.0

Odvody z vybrané činnosti 278.0

Majetkové daně 1,000.0 -108.1 1,000.0

nedaňové příjmy celkem (v tom:) 1,423.5 +27.6 +287.3 +25.0 +13.3 +155.6 +91.8 1,043.0

Zemědělské hospodářství 63.5 63.5

Vodní hospodářství 290.0 +17.0 295.0

Školství 522.0 +234.2 +1.8 143.0

Kultura

Příjmy z nemovitostí, komunální služby 352.0 +21.1 +0.2 +25.0 +155.6 +59.7 328.5

Komunální odpad 146.0 -14.9 145.0

Činnost místní správy +6.5 +52.9 +3.9

Příjmy z finančn. operací 50.0 +13.3 +24.3 68.0

přijaté transfery celkem 14,534.6 -619.2 -2,418.3 3,012.4

Rozpočet - tabulka č. 3 (v tis. Kč) 2011 R 2011 RO1 2011 RO2 2011 RO3 2011 RO4 2011 RO5 2011 RO záv. 2012 R

Příjmy 25,409.3 +27.6 -193.0 +25.0 +13.3 +155.6 -2,282.1 13,342.8

Výdaje 19,456.9 -112.0 -974.4 +86.5 +148.0 +431.2 -6,521.1 13,163.8

Čerpání (-) / Splacení (+) úvěru 5,850.3 0.0

Výsledek 102.1 +139.6 +781.4 -61.5 -134.8 -275.6 +4,239.0 179.0
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jinak vědět, na co se v  dalším psaní 
zaměřit. Nerada bych totiž všechny čte-
náře unavovala dlouhým popisem jed-
notlivých čísel. 
S rozpočtem se pracuje stejně jako vloni 
průběžně dál. Na svém lednovém zase-
dání schválilo zastupitelstvo první roz-
počtové opatření roku 2012 a  víme již 
o dalších položkách, které budou brzo 
vyžadovat schválení. Podrobně uve-
deme čísla v dalším vydání Zpravodaje. 
Stejně tak práce neskončily ještě ani 
s  rozpočtem obce na rok 2011.  Na 
veřejném zasedání 7. prosince bylo 
schváleno rozpočtové opatření č. 5. 
V  příjmech se objevil výnos z  pro-
deje obecního pozemku a  ve výdajích 
náklady na mimořádné hasičské vyba-
vení. Výdaje obce tento nákup ale ve 
skutečnosti nezatíží, protože byl poří-
zen na základě schválené dotace pro 
SDH. A  ta bude proplacena posléze 
po předložení dokladů. Toto rozpoč-
tové opatření nebylo k  rozpočtu 2011 
poslední. Závěrečné rozpočtové opat-
ření k roku 2011 schvalovalo zastupitel-
stvo na svém zasedání 26. ledna 2012. 
Tedy poté, co účetní obce mohla vyčís-
lit, o  kolik se skutečné výdaje a příjmy 
minulého roku liší od těch rozpočto-
vých.  
V  závěrečném rozpočtovém opatření 
je hodně položek (skoro v každé kapi-
tole) i  docela velká celková čísla na 
straně příjmů i  výdajů. Ta velká čísla 
jsou opět díky zdravotnímu středisku. 
Tedy proto, že do roku 2012 pře-
souvá více financování, než se před-
pokládalo v  průběhu minulého roku. 
Na straně příjmů jsou jinak relativně 
malé úpravy. To znamená, že daňové 
i  nedaňové příjmy byly odhadnuty 
dost přesně nebo se dříve udělala roz-
počtová úprava. U  výdajů závěrečné 
rozpočtové úpravy většinou zname-

nají, že skutečné náklady byly nižší než 
původně schválený rozpočet. Jedinou 
výjimku tvoří oblast školství. Tam to 
na první pohled vypadá, že se utratilo 
více, než dovoloval rozpočet včetně 
rozpočtových úprav č.1-5. Vysvětlení 
má dva důvody a oba jsou spíše tech-
nické, bilanční, bez dopadu na celkový 
výsledek hospodaření obce. 
Technické nedopatření nastalo u  roz-
počtového opatření č.2, kde se navyšo-
val rozpočet kvůli opravě střechy školy, 
ale nikoliv o  celkovou částku opravy, 
ale jen o  rozdíl, který nepokryl příjem 
z  pojištění stavby. Druhým důvodem 
je příjem první části dotace na speci-
ální projekt školy – více na jiném místě 
Zpravodaje – v  závěru minulého roku. 

V rozpočtovém opatření č. 5 jsme o tom 
ještě nevěděli, a pak peníze rozpočtem 
obce jen protekly. Ve stejném měsíci to 
byl totiž příjem obce formou dotace 
a hned výdaj, když byly peníze přepo-
slány škole.
K výsledkům roku 2011 se ještě vrátíme 
podrobněji v  příštím čísle Zpravodaje, 
až budou k dispozici podklady o  závě-
rečném účtu obce. V přiložené tabulce 
máte souhrnně uvedena všechna roz-
počtová opatření, která se týkala roku 
2011. I  tady platí, pokud máte nějaké 
otázky, nebo podněty, o  čem psát 
příště při rozboru čísel 2011, ozvěte se. 
Vzájemná komunikace je lepší než jed-
nostranné informování a  o  číslech to 
platí dvojnásob.

Obec požádala stře-
dočeský fond podpory 
dobrovolných hasičů 
o poskytnutí dotace na 
vybavení naší jednotky 
dobrovolných hasičů.
Žádost kraj kladně 
vyhodnotil a  v  rámci 
projektu obnovy 
a  nákupu nového 
vybavení hasičské 
jednotky v  Přerově 
nad Labem pod evi-
denčním číslem HAS/
S D H/0 0 6267/2 011 
jsme obdrželi částku 
190  tisíc korun. Za 
tyto peníze jsme poří-
dili vybavení pro ostré 

zásahy i  pro sportovní činnost naší jednotky. Koupili jsme 
motorovou pilu, výsuvný osmimetrový žebřík, přejezdové 
můstky, zásahové obleky a obuv, plovoucí čerpadlo a hadice C 
a B. Je to účelná investice, protože naše jednotka jenom v loň-

ském roce úspěšně zasáhla u dvou požárů a obětavě pomáhala 
při likvidaci následků živelných údálostí.
Hasiči obec dobře reprezentují i při společenských akcích a při 
požárním sportu a  to nejen jako úspěšní závodníci, ale i  jako 
pořadatelé. 

Dotace pro sdružení dobrovolných hasičů

Tak to máme konečně zase za sebou. Jaro se začíná hlásit a  topná sezóna pomalu končí. 
Ještěže ty jedovaté zplodiny musíme čichat jenom sedm měsíců v roce.
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Poslední dobou se mi zdá, že je život 
v  Přerově nad Labem idylický. Ale spíš 
je moderní si na nic nestěžovat a mys-
let pozitivně. Možná se jen ti, kteří mají 
nějaký problém, bojí veřejně o  něm 
mluvit. Já tedy ne!
Je při nejmenším zajímavé, že obec usi-
luje o  získání dalšího majetku, aniž by 
se starala o  ten stávající. Co by přinesl 
zámek do místní pokladny, nad kte-
rou „pláčou“ naši zastupitelé. Kolik by 
se muselo investovat do jeho údržby? 
Vždyť obec nemá peníze ani na údržbu 
obecního domu. Sice jsme byli zastu-
piteli vyzváni, abychom sepsali své 
požadavky, ale vymalování společ-
ných prostor po deseti letech, zajištění 
nefunkční jímky na dvoře, kde si hrají 
děti, či odstranění plísně z bytů, kde žijí 
lidé 24 hodin denně po celý rok, není 
prý nezbytně nutné řešit. Ale že byty 
na obecním úřadě byly vymalovány za 
obecní peníze, to je v pořádku. Možná 
tam mají zřízený „fond oprav“… To 
aby „fond oprav“  měl i  náš dům č.p. 
210. Pak přišli zastupitelé s nápadem, že 
nám zvýší nájem. Byly nám zaslány i tzv. 
„směrnice“, abychom se dozvěděli, že si 
máme všechno opravovat vlastně sami 
a za svoje peníze. Někteří tak činíme už 
přes dvacet let a  o  byty se obci dobře 
staráme. Ta se nám v  poslední době 
odvděčila neustálým zvedáním nájmu 
a  tím, že nám (nájemníkům) odmítá 
proplatit i výměnu stoupaček. A to ještě 
asi budeme muset na vlastní náklady 
vybourat obecní zdi, abychom vymě-
nili ucpané trubky, které už nejsou půl 
roku schopné přivádět vodu k  umyva-
dlu v koupelně. Jak by jimi jinak mohla 
jednou protékat voda z obecního vodo-
vodu?
Možná nám naši zastupitelé nepomo-
hou, ale určitě nám poradí, protože 

logické myšlení je jejich doména. Vždyť 
mají zkušenost s  přesunem kontej-
nerů na tříděný odpad. Za obchodem 
prý hyzdily naši obec, ale u  obecního 
úřadu, který je reprezentací Přerova 
nad Labem, nevadí. Ale pravdou je, že 
dokud stály kontejnery za obchodem, 
byly přeplněné, protože ti, kteří šli na 
nákup, vzali s  sebou např. i  tašky s PET 
lahvemi. Zatímco na nové místo už tolik 
lidí nejde, tak ty kontejnery alespoň 
„nepřetékají“. 
Na závěr bych vás, milí spoluobčané, 
ještě ráda upozornila na některá nebez-
pečí, která na vás číhají v okolí našeho 
domu (a  bohužel i  školy a  školky). Již 
delší dobu není označen dopravní znač-
kou jediný přechod pro chodce v obci. 
Důvodem je, že tato značka ohrožovala 
kolem jdoucí. Nebyla dostatečně upev-
něna a mohlo někoho zranit. Kdy se asi 
vrátí na své místo, aby děti, které tudy 
chodí i několikrát denně, byly v bezpečí? 
I když není jisté, že na ně nespadne slou-
pek od vrat, který před rokem poškodili 
pracovníci ČEZU (posunuli ho o několik 
centimetrů). A u vchodu do MŠ si zase 
všichni musí dávat v  zimě pozor na 
rampouchy, protože okap není správně 
ukotvený.
Nevím, jak často chodí nebo jezdí před-
stavitelé naší obce okolo, ale třeba si 
jednoho dne všimnou…

Fárková

Milí čtenáři, redakce zařadila výše uve-
dený  příspěvek paní Fárkové v  plném 
znění, přestože v  některých bodech 
s obsahem nesouhlasí. Nechceme ale upí-
rat možnost zveřejnění jiných názorů. Je 
skvělé, že se najde někdo, kdo se nebojí 
veřejně mluvit o  svých problémech. Proč 

se ale vlastně ti ostatní prý bojí? Přece 
všichni víme, že to není proto, že by 
nebylo na co si stěžovat.
Škoda jen, že pisatelka nečte pečlivě Zpra-
vodaj a  jiné veřejné informace dříve než 
začne šířit nepravdivé informace o postoji 
zastupitelstva k  zámku (viz. usnesení č. 
10/2011 z veřejného zasedání zastupitel-
stva dne 9. března 2011 a č.114/2011 ze 
dne 7. prosice 2011).
A škoda, že své postřehy z okolí řeší zdlou-
havou cestou přes Zpravodaj místo, aby 
včas informovala obecní úřad a  žádala 
nápravu tam. Ono totiž představitelé 
obce neřeší dle zákona jen to, čeho si 
všimnou (a i tak je seznam dost dlouhý), 
ale hlavně to, k  čemu dostávají podněty 
od spoluobčanů. 
Nechci tady komentovat ulomenou 
dopravní značku schovanou na zahradě 
nebo plísně v  dobře udržovaném bytě. 
To jsou záležitosti obecního úřadu, tedy 
u nás starosty. Jen bych se jako předsed-
kyně finančního výboru při zastupitelstvu 
chtěla pozastavit nad tím, že zastupi-
telé pláčou nad obecní kasou. Nevím, 
kdo plakal, jen vím, že seznam žadatelů 
a požadavků na poskytnutí peněz z obec-
ního rozpočtu je tak rozsáhlý, že peníze 
nestačí na všechno. A  tak zastupitelé 
musí společně pečlivě zvažovat, čemu 
dají přednost. A  také neustále zvažují 
a pochopitelně dávají přednost výdajům, 
ke kterým dostane obec další příspěvek 
(dotaci od státu, fondů nebo i  soukrom-
níků) nebo které se týkají velké skupiny 
osob. Např. jistě milí čtenáři pochopíte, 
proč zastupitelstvo dalo přednost vyma-
lování chodby v MŠ před chodbou v domě 
s  pár nájemníky. Všichni platí malý pří-
spěvek, ale děti si samy nevymalují. 
A obec nenutí nikoho bydlet v domě, který 
mu svou kvalitou nevyhovuje.

Darina Kocsisová

Ve věci zvyšování nájmu nájemců 
obecních bytu je rozhodující rozhod-
nutí zastupitelstva obce. 
Zastupitelé posoudili výši nájmu 
ve vztahu k  výši nákladů na proná-
jem bytů v  majetku obce. Přitom se 
zejména opírali o  posudek soudního 
znalce. Samotné zvýšení nájemného 
dosahuje zhruba 50 % možné výše.
Poznámka o  vymalování bytu nad 
obecním úřadem není relevantní. Byt 
byl před předáním nájemci vybílen, jak 
ukládá zákon 40/1964 Sb.
V  příspěvku je i  zmíněno, že se obec 
nestará o  údržbu nemovitosti. To 
samozřejmě není ani zdaleka pravda. 
V  rámci možností byly dosud prová-
děny všechny potřebné opravy. Bylo 
vyměněno svislé potrubí (tzv. stou-
pačka) ze sklepa až do bytu paní Fun-

dové. Byla to oprava nahlášená na 
obecním úřadě, schválená a  propla-
cená. 
Nájemci, kteří si nechají opravit v bytě 
cokoliv bez předchozího nahlášení 
a  schválení si musejí uhradit opravy, 
které si objednali sami.
Otázky oprav řeší ustanovení zákona 
č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve 
smyslu pozdějších předpisů. Drobné 
opravy ve smyslu nařízení vlády č. 
258/1995 jsou opravy bytu a jeho vnitř-
ního vybavení, pokud je toto vybavení 
součástí bytu a je ve vlastnictví prona-
jímatele, a to podle věcného vymezení 
nebo podle výše nákladu.
Odstranění plísně z bytů je nejen v pra-
vomoci nájemce, ale i  přímo v povin-
nosti pečovat o stav bytu.
Přesun kontejnerů na tříděný odpad 

proběhl z  důvodu hygienických. Kon-
tejnery plnili nejen občané Přerova nad 
Labem, ale i  projíždějící. Navíc kon-
tejnery sloužily pro odkládání odpadů 
z pohostinství a obchodu.   
Dopravní značku poškodili projíždějící 
motoristé nebo možná parkující. V kaž-
dém případě se jedná o komunikaci III. 
třídy ve správě Středočeského kraje. 
Závada je nahlášena, definitivně bude 
odstraněna, jakmile pominou mrazy. 
Provizorní umístění je přislíbeno na 6. 
února.
Rampouchy padající z okapů nad vcho-
dem do mateřské školky nemohl nikdo 
vidět jinak než ve snu. Jednak v  letoš-
ním roce ještě nepadal sníh, ze kterého 
by se při tání mohly utvořit a  jednak 
nad vchodem do školky je stříška, která 
takovému nebezpečí spolehlivě brání.

Učitelský dům  
Příspěvek paní Fárkové

Reakce na příspěvek paní Fárkové
Petr Baumruk
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V roce 2011 ulovili členové honeb-
ního společenstva v Přerově nad 
Labem 106 bažantů, kteří byli 
vychování z  jednodenních kuřat. 
Zakoupili jsme jich 330 a v deseti 
týdnech jsme je vypustili do 
volné přírody. Kohouti byli loveni 
v době lovecké sezóny. 
Rok 2011 nepřál chovu zajíce pol-
ního. Přírůstky byly malé a  ulo-
vili jsme pouze 123 kusů. U srnčí 
zvěře jsme splnili plán odstřelu 
a  to 10 srnců, 11 srn a 8 srnčat. 
Dále jsme ulovili 7 divokých 
prasat, 23 divokých kachen a  6 
holubů hřivnáčů. Veškerou ulo-
venou zvěř si rozdělili lovci  pro 
vlastní spotřebu. Ze škodné jsme 
chytili 2 lišky a 2 kuny. 
 V  majetku honebního spole-
čenstva je aktuálně 21 zásypů, 4 

srnčí jesle, 5 srnčích krmelců na 
medikovaná krmiva, 5 lizů na sůl, 
8 posedů a 10 žebříků na lov srnčí 
a černé zvěře. 
Pro obec Přerov nad Labem jsem 
odpracovali jednu jarní sobotu při 
úklidu obce a  okolí. Každý mys-
livec odpracuje během celého 
roku 30 brigádnických hodin na 
údržbě mysliveckých zařízení 
a na údržbě mysliveckého areálu. 
Naše činnosti je financována 
pouze z  našich vlastních zdrojů 
a sponzorů, kteří nám na tuto čin-
nost přispívají jak krmením, tak 
sponzorskými dary na ples a spo-
lečenské akce, které pořádáme. 
Děkujeme firmě Velas Lysá nad 
Labem, ZVO Polabí, Miloši Špitál-
skému, Školkám Montano a firmě 
EON.

Tak nám začal půst, doba čtyřiceti denní přípravy na 
Velikonoce. Církev si připomíná, že předtím, než začal 
Ježíš veřejně působit, odešel na čtyřicet dní do ústraní, 
kde se postil a intenzivně se připravoval na své budoucí 
povolání. Stejně tak i pro věřící doba postní znamená, 
že odřeknutí si dobrého jídla, pití a halasné zábavy by 
je mělo více přimět ke ztišení, k intenzivnější modlitbě, 
ke hledání svého úkolu, ke kterému je Bůh povolal. 
Myslím si ale, že půst nepatří jen do kostela. I  pro 
nás ostatní by třeba letos půst mohl znamenat, že se 
aspoň na chvíli zastavíme, zklidníme a uděláme něco 
pro sebe a pro lidi, které máme rádi. Co takhle si dát 
nějaké předsevzetí? Třeba namísto společného sledo-
vání televize si s dětmi zahrát nějakou hru? Jít ven na 
procházku a užívat si prvních náznaků toho, že se pří-
roda (konečně) probouzí ze svého spánku? Odřeknout 
si brambůrky při večerním seriálu? Omezit kouření? 
Mám takový návrh: Co kdybychom ušetřené peníze za 
to, že si odteď až do Velikonoc odřekneme sladkost, 
dvě cigarety denně, apod., věnovali na charitu? Jak 
veliká částka by to byla? 
Přeji nám krásný půst a  držme si palce v  boji s  námi 
samými.

V  první dekádě měsíce ledna došlo 
k setkání většiny majitelů pozemků a sou-
kromě hospodařících rolníků v  katas-
tru Přerov nad Labem. Konstatovali, že 
pozemkový katastr v  Přerově n. L. je tak 
rozdroben, že způsobuje obrovské hospo-
dářské a administrativní problémy. Výsle-
dek tohoto jednání byl jednoznačný. Podat 
žádost na pozemkový úřad v  Nymburce 
o  provedení komplexních pozemkových 
úprav. Během několika dní souhlas pode-
psalo 2/3 majitelů a  byla podána žádost 
o provedení pozemkových úprav. Cílem je 
získat souhlas největšího počtu vlastníků. 
Rozpracované pozemkové úpravy v Přerově 
byly zastaveny v r. 1948. Byly vybudovány 

nové polní cesty, ale staré pozemky zůstaly 
v  původním stavu. Jsou pozemky, které 
začínají a  končí někde uprostřed honů,  
staré cesty jsou zorány a nové nejsou zamě-
řeny. Současný stav je neúnosný. 
Ministerstvo zemědělství přes pozem-
kové úřady nabízí možnost provádění 
pozemkových úprav. Všechny náklady 
spojené s  úpravami hradí stát. Pozem-
kové úpravy se netýkají intravilánu 
a pozemků zařazených v územním plánu. 
Podrobné informace naleznete na inter-
netovém portálu Ministerstva zeměděl-
ství www.eagri.cz v  oddílu pozemkové 
úřady. Komplexní pozemkové úpravy 
budou hotovy do pěti let. 

Výsledkem bude obnovený digitalizovaný 
katastr nemovitostí s  optimalizovaným 
uspořádáním půdní držby a  jasně defi-
novanými právy k  jednotlivým pozem-
kům. Fyzicky budou všechny pozemky 
přístupné z polních cest. V rámci úprav se 
řeší cesty, větrolamy, mostky, vodoteče, 
obnova nádrží, rybníčků, remízy, ochrana 
půdy proti erozi a celkový vzhled krajiny.
Naše obec se k  těmto pozemkovým 
úpravám také přihlásila. Obec má ale 
největší problémy v  intravilánu. Od r. 
1948 se v intravilánu obce stavěly obecní 
cesty na nevykoupených pozemcích. 
Dnes, když chce obec postavit v silnici či  
v chodníku vodovod, nebo vyměnit starý 
kabel za nový, musí mít souhlas všech 
vlastníků. Tento stav je neudržitelný. 
Dnes máme jedinečnou šanci jak letité 
problémy vyřešit oboustranně výhodnou 
dohodou.
Obecní úřad nabídne směnu pozemků pod 
komunikacemi za dvojnásobek výměry 
v  obecním pozemku. Tato směna musí 
proběhnout od dnešního data do jed-
noto roku (max.14 měsíců). Obec zabez-
pečí zaměření, směnné smlouvy, odhady 
a daňové záležitosti.  Směněné pozemky 
se v  následné pozemkové úpravě přiřadí 
k  nově vyměřeným pozemkům jednotli-
vých majitelů. Po ukončených pozemko-
vých úpravách bude každý majitel nadále 
vlastnit stejnou výměru pozemků o stejné 
bonitě v podobné vzdálenosti od kostela.
Žádáme majitele pozemků pod komu-
nikacemi, aby vyšli vstříc a  tím pomohli 
vyřešit obci i sobě letitý problém. Pozem-
kové úpravy se provádějí jednou za 
padesát let.

Myslivecké hospodaření  
v loveckém roce 2011 

Hospodář honebního společenstva Nováček Antonín

Předvelikonoční půst  
Kateřina Višňovská

Pozemkové úpravy 
Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem
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Masopustní průvod prošel Přerovem v  sobotu 18. února 
již po šesté. Jako každý rok akci pořádal TJ Sokol Přerov za 
značné spolupráce obyvatel naší vsi. Masek se letos sešlo 
požehnaně. 
Lidé, kteří se chtěli zapojit do průvodu v nějakém převleku, 
měli tento rok sraz v Hospůdce na hřišti, odkud se přesunuli 
na tzv. plácek, kde celý průvod započal svou dlouho pře-
rovskou pouť. Masky byly doplněny o povoz tažený koňmi, 
na kterém hrála kapela a tradičně také o pří-
věs s občerstvením, který byl poháněn trak-
torem. 
Celkovou spořádanost akce zajišťovali pořa-
datelé v  reflexních vestách a  nic se nepo-
nechalo náhodě ani přímo při vjezdu do 
Přerova.  Ve všech směrech na hlavních 
příjezdových cestách byly umístěny cedule 
upozorňující řidiče na pohybující se skupinu 
masek.
Již od počátku obnovení tradice se v průvodu 
objevují masky, které tam bývaly i  za dáv-
ných časů. Letos tomu nebylo jinak a proto 
jsme se mohli pokochat pohledem na med-
věda, hlídaného medvědáři, který si za pár 
drobásků do kasičky zatančil s  paní domu. 
Našla se například i babka s nůší na zádech, 
ve které si nesla domů zlobivého dědka. 
Mimo klasické masopustní masky se v  prů-
vodu objevilo několik moderních převleků. 
Například celý zástup klaunů, pirát s  cikán-
kou, František z  Kouzelné školky, Fantomas, 
Hejkal či Smrtka. Uhlídat tento rej různoro-

dých potvůrek nebylo lehké, ovšem to měl pod palcem zku-
šený vyvolávač, který se nebál zakřičet do svého megafonu 
a rozvířit zábavu i v tom největším odmítači veselení. 
V průběhu dne se k celé stávající skupince masek připojilo 
i mnoho maminek s dětmi, některé v maskách, některé se 
jen podívat, ovšem všichni byli nadšeni atmosférou, jaká na 
Masopustu panovala. Proto děkujeme všem zúčastněným 
a nejen s nimi se těšíme na další ročník masopustu.

Tradiční masopustní průvod opět prošel naší obcí
Lucie Černá
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V  RÁMCI MEZINÁRODNÍHO TUR-
NAJE ČTYŘ ZEMÍ V  PLÁŽOVÉ 
KOPANÉ SE ŽÁCI ZŠ PŘEROV NAD 
LABEM ZŮČASTNILI MINITURNAJE, 
KDE ZNOVU DOKÁZALI POD HLA-
VIČKOU VÝBĚRU POLABÍ ZVÍTĚZIT.  
 Beachsoccer

Výsledky turnaje mládeže
Beach Polabí - Sokol Libiš 3:1
Sokol Libiš - SK Labský Kostelec 3:0
SK Labský Kostelec - Beach Polabí 1- 4

finále: 
Beach Polabí - Sokol Libiš 0:0, penalty 
pro Polabí

V  RÁMCI ZIMNÍHO LIGOVÉHO TURNAJE SE ŽÁCI 
ZUČASTNILI VLOŽENÉHO DĚTSKÉHO TURNAJE, KDE 
DRUŽSTVO DOKÁZALO TAKÉ ZVÍTĚZIT.

Vítězem Zimního ligového turnaje v  kategorii přípra-
vek (2003/2004) je výběr Polabí, který ve finále porazil 
Bohemians 1905 2:1.
zápas o 3. místo: Tygři Neratovice - Sokol Libiš 5:1
zápas o 5. místo: Union Žižkov - AC Sparta Prah 3:0
zápas o 7. místo: FK Zlíchov 1914 - Pražský výběr 7:1
zápas o 9. místo: Čelákovice - ZVVZ Milevsko 3:2
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Tak máme za sebou další školní prázdniny, 
kdy nebyl zrušen provoz v MŠ. Tyhle nebyly 
první, ale ještě nedávno to tak nebývalo. 
Rodiče před pár lety museli skoro automa-
ticky počítat s  tím, že během jakýchkoliv 
školních prázdnin si hlídání zajistí sami. Že 
to není problém? Pokud oba rodiče chodí 
do práce, tak si to sami nezajistí. Prostě to 
nejde, protože takových dnů se během 
roků nasčítá na 13 týdnů. I kdyby si man-
želé nevzali ani jeden den dovolené spolu 
a  při hlídání se střídali, tak obvykle mají 
dohromady 10 týdnů dovolené. Nemáte 
poblíž hlídací babičky a dědečky, kteří mají 
čas, chuť a sílu hlídat? Pak si musíte nejspíš 
hlídání zaplatit. 
Ještě, že v poslední době je to jinak. V MŠ 
byl provoz nejen tyto týdenní jarní prázd-

niny, ale předtím i různá kratší období a 2 
týdny v srpnu během letních prázdnin. Při 
tak velké mateřské školce a 4 třídách plných 
dětí je přirozené, že se najde dostatek 
rodičů, kteří pracují a nutně potřebují hlí-
dání i o prázdninách. Jenomže… Přihlásilo 
se 30 dětí. To jsou skoro 2 třídy. K tomu se 
přizpůsobí počet učitelů, nákupy potravin 
atd. To není problém. Přišlo jich 15. To už 
je problém. Kdyby se na začátku vědělo, že 
přijde 15, ještě pořád by mělo smysl zajistit 
provoz, který nestojí zrovna málo. Ale když 
počítáte s  nějakým počtem a  přijde dětí 
polovina? Některá učitelka přišla do práce 
vlastně zbytečně. Část připravených potra-
vin se musela spotřebovat zbytečně navíc 
a  tím došlo k  překročení denní finanční 
normy. Nemusela by, kdyby si rodiče řádně 

vyzvedli nahlášené obědy. Jenže omluvit 
děti přišla jen jediná maminka.
Takové promrhání peněz se pak někde 
musí odrazit. Peníze budou třeba chybět, 
když je budou děti a  rodiče potřebovat 
ještě více. Nebo se bude muset kvůli tomu 
zvednout cena stravného všem, i  když 
to není zrovna spravedlivé. Proč by měli 
všichni doplácet na neseriózní jednání jed-
notlivců? Nebo se prostě zase zruší prázd-
ninový provoz pro všechny? Proč by ale na 
to měli doplácet ti, kteří hlídání opravdu 
nutně potřebují? Jenomže takhle to prostě 
nejde. Že Vám to není jedno? Tak zkuste 
navrhnout, co a jak udělat, aby provoz byl, 
ale efektivní. Nebojte se i ujetých nápadů. 
Třeba se z  nich podaří vyloupnout něco 
dobrého pro všechny. Hlavně se ozvěte.

Prázdninový provoz v MŠ
Darina Kocsisová

Zkusme si společně zrekapitulovat, co se dělo Přerově nad Labem v  roce 
2011 formou otázek, zda jste Společensky Aktivní Přerovák (zkráceně SAP). 
Vyberte odpověď, která nejvíce odpovídá vaši účasti či neúčasti.
1. Novoroční kytarové mše 1. 1. , postní kytarové mše 27.3., veliko-

noční kytarové mše 24.04., adventní mše s  kytarou 11.12. nebo 
2.11. dušičkového koncertu v kostele sv. Vojtěcha (kytarista a skla-
datel Lukáš Sommer) jsem se

 a. účastnil(a) aspoň jednou .................................................................... 2
 b. neúčastnil(a), protože do kostela nechodím ........................................ 1
 c. neúčastnil(a), protože raději koukám na televizi .................................. 0
2. Na Myslivecký bál (22. 1.), Hasičský ples (5. 2.) nebo Masopustní 

zábavu (12. 2.) 
 a. jsem šel/šla ........................................................................................ 2
 b. jsem nešel/nešla, protože nemám s kým ............................................. 1
 c. jsem nešel/nešla, protože musím hlídat děti ........................................ 1
 d. jsem nešel/nešla, protože raději sedím doma ...................................... 0
3. Masopustní průvod obcí 26. 2. nebo Maškarní rej dětí v Hostinci 

U Skanzenu 5.3.
 a. byly s mou účastí ................................................................................ 2
 b. byly beze mne, protože se bojím masek .............................................. 1
 c. byly beze mne, protože jsem byl(a) lyžovat ......................................... 1
 d. byly beze mne, protože nemám rád(a) tuhle zábavu ........................... 0
4. Přerovské jaro 31.3. – koncert bývalých i současných žáků místní ZŠ
 a. byly s mou účastí ................................................................................ 2
 b. byly beze mne, protože jsem nebyl(a) v Přerově .................................. 1
 c. byly beze mne, protože nemám rád(a) vážnou hudbu ........................ 0
5. Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 9.3., 23.3., 30.3, 27.4., 29.6., 

31.8., 21.9., 7.12.
 a. jsem navštívil vícekrát ......................................................................... 2
 b. jsem navštívil jednou, ale vícekrát už raději nepřijdu  .......................... 1
 c. byly beze mne, protože mě činnost zastupitelstva, OÚ nezajímá ......... 0
6. Druhá Noc s Andersenem 1.4. v prostorách ZŠ a MŠ, Divadlo Buchty 

a loutky 2.4. (Tři prasátka)
 a. byly s mou účastí ................................................................................ 2
 b. byly beze mne, protože nemám nic společného s dětmi ...................... 1
 c. ani nevím, že něco takového bylo ....................................................... 0
7. Dne 24.04. jsem se pouti ke kapličce sv. Vojtěcha. 
 a. účastnil(a)  ......................................................................................... 2
 b. neúčastnil(a), protože jsme měli jiný program ..................................... 1
 c. neúčastnil(a), protože raději sleduji televizi ......................................... 0
8. Dne 30.04. bylo odpoledne Polabské prozpěvování (v  kostele sv. 

Vojtěcha, Pěvecký sbor YMCA) a večer Pálení Čarodějnic 
 a. aspoň na jednom jsem byl(a ............................................................... 2
 b. ani jednoho jsem se neúčastnil(a), protože jsme nebyli doma .............. 1
 c. ani jednoho jsem se neúčastnil(a), protože jsem měl(a)jinou práci ....... 0

9. Dne 15.5. běhu pohádkovým okolím zámku a na podzim Drakiády, 
 a. jsem se účastnil(a ............................................................................... 2
 b. jsem se neúčastnil(a),protože nemám nic společného s dětmi .............. 1
 c. jsem se neúčastnil(a),protože nemám rád létání a běhání ................... 1
 d. ani nevím, že něco takového bylo ....................................................... 0
10. Dne 28.05. jsem do skanzenu na vítání občánků nebo Muzejní noc 
 a. šel/šla ................................................................................................ 2
 b. nešla, protože jsem měl(a) jinou akci mimo Přerov  ............................. 1
 c. nešla, protože do skanzenu netrefím ................................................... 0
11. V sobotu 11. června se konal 37. ročník turnaje přípravek O pohár 

Babineckých Pidiždíků na hřišti U Babince, 19.6. fotbalový zápas 
„místní krásky vs. stará garda“  a 25. června se konala na místním 
fotbalovém hřišti Okrsková soutěž v požárním útoku.

 a. s mou účastí (aspoň jedna akce .......................................................... 2
 b. bez mého fandění, protože jsem měl jiný program .............................. 1
 c. bez mé účasti, protože mě ani jedno nezajímá .................................... 0
12. Na folklórní slavnost Městečko Open Air dne 19.6. 
 a. jsem samozřejmě šel/šla ..................................................................... 2
 b. nešel/nešla, protože jsme nebyli v Přerově ........................................... 1
 c. nešel/nešla, protože v takový deštivý den přece nepůjdu z domu ........ 0
13. 28. 8. koncert Hasičské dechové hudby s vystoupením mažoretek 

na zámecké zahradě.
 a. jsem slyšel(a) a viděl(a ........................................................................ 2
 b. jsem nenavštívil(a),protože jsme byli mimo domov na dovolené .......... 1
 c. jsem ani nechtěl(a) slyšet, protože bylo lepší ležet na zahradě ............ 0
14. Při brigádě na školní zahradě v  sobotu 9. dubna a  netradičním 

loučení s prázdninami na školní zahradě dne3. 9. ( II. etapa sázení)
 a. jsem přiložil(a)ruku k dílu ................................................................... 2
 b. jsem nepomohl(a), protože jsme nebyli v Přerově    .............................. 1
 c. jsem nepomohl(a),protože pracuji jen na vlastním .............................. 0
15. Dne 17. 9. jsem na Dožínky v prostorách skanzenu a zámku a Den 

otevřených dveří v  přerovském zámku u  příležitosti Dnů evrop-
ského dědictví

 a. samozřejmě šel/šla ............................................................................. 2
 b. nešel/nešla, protože jsme nebyli v Přerově ........................................... 1
 c. nešel/nešla, protože v tento slunečný den jsem raději pracoval doma .. 0
16. Vyřezávání dýní s  lampionovým průvodem dne 22. 10. nebo 

Haloweenské párty 29. 10. 
 a. jsem se účastnil(a ............................................................................... 2
 b. jsem se neúčastnil(a), protože nemám nic společného s dětmi ............. 1
 c. jsem se neúčastnil(a), protože se bojím tmy a strašidel.  ...................... 1
 d. jsem se neúčastnil(a), protože je to blbost ........................................... 0

Sečetli jste si body? Co to znamená, se může dočíst na internetových 
stránkách obce.

Rok 2011 v Přerově formou otázek a odpovědí  
aneb zkuste si test SAP
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉHO CENTRA
Divadelní spo-
lečnost Piky-Piky 
v  sobotu 20. listo-
padu zavítala na 
pozvání mateřského 
centra do přerov-
ské tělocvičny se 
svou hrou Kašpár-
kovy pohádky. Malí 
diváci se sezná-
mili s   přátelským 
Kašpárkem, zlou 
ježibabou, obrem 
Obrmanem i  s  roz-
tomilou čertí hol-
čičkou. Přestože 
obr byl opravdu  
obrovský a  ježibaba 
čarovala, co jí síly 
stačily, žádné dítko 
se nemuselo bát, 
protože Kašpárek 
vše zachránil svou 

vynalézavostí a svým vtipem. 
Je milé, že i v době těsně před adventem, si diváci našli cestu 
za divadlem. 

V letošním roce v rámci našeho místního mateřského centra 
opět připravujeme zajímavé kurzy a aktivity( např. kurz šátko-
vání, představení nových směrů ve výživě dětí  apod.)  a také 
další divadelní představení. 
Z důvodu rekonstrukce původních prostor v místní základní 
škole je v tomto pololetí mateřské centrum uzavřeno. V násle-
dujícím  školním roce plánujeme díky dohodě se zastupiteli 
obce otevření mateřského centra ve zcela  novém  kabátě 
v  budově obecního úřadu. O  všem budete informováni na 
stránkách dalších čísel Zpravodaje. Radka Tomášková

Vážení čtenáři,
v  dnešním čísle zpravodaje započneme 
s malou rubrikou na pokračování, která se 
bude týkat nejznámějších kronik, které byly 
napsány na území českých zemí. Bez dalších 
zbytečných oklik si dnes povíme o kronice 
nejstarší, kterou je kronika Kosmova.
KOSMAS (1045 – 1125) – původně český 
kanovník (duchovní příslušející ke kated-
rální kapitule), posléze děkan svatovítské 
katedrály. Studoval na pražské katedrální 
škole a  v  belgickém Lutychu. Procestoval 
Německo a  Itálii. Nebyl prvním, který se 
věnoval historii na území Čech. Informace 
o  minulosti byly zaznamenány například 
v  legendách, ovšem byl první, který tyto 
události zapsal systematicky od počátku do 
jeho současnosti.
KOSMOVA KRONIKA ČESKÁ – dílo psané 
(původně latinsky) přibližně mezi roky 
1119–1125 je jediným textem, který se 
po Kosmovi dochoval. Latinsky se nazývá 
Chronica Boemorum, v přesném překladu 
Kronika Čechů.
Kronika je rozdělena na tři knihy. První 
kniha líčí mytickou minulost celého lidstva, 
zmiňuje se zde o  stavbě Babylonské věže, 
kde došlo ke zmatení jazyků, které vedlo 
ke vzniku 72 národů. Jeden z nich (později 
zvaný Slované) se usídlil na území tzv. 
Germánie. Kosmas započíná psát dějiny 
tohoto národa křtem Bořivoje I. Od této 
doby autor vybírá pamětihodné věci, které 

jsou dle jeho soudu důležité. První kniha 
končí smrtí knížete Oldřicha roku 1037 (ve 
skutečnosti tomu bylo již v roce 1034). 
Druhá kniha se zaměřuje na období dějin 
od nástupu knížete Břetislava I. až po 
nastolení vlády Břetislava II. roku 1092. 
Ve druhé knize by měly být informace od 
důvěryhodného zdroje, či informace, které 
Kosmas sám viděl. 
Kniha třetí je složena z Kosmových dodatků 
a  posledním záznamem kroniky je ano-
nymní poznámka o Kosmově smrti. 
Postav je v  tomto díle mnoho. Jak bylo 
v  minulosti zvykem, kronika se věnuje 
panovníkům a postávám z okruhu vysoké 
šlechty (oproti tomu v  dnešní době jsou 
v kronikách zmiňovány tzv. dějiny všedního 
dne). Kosmas klade důraz i na české světce 
v  čele se sv. Václavem. Hlavně se ovšem 
zaměřuje na dynastii Přemyslovců. V širším 
hledisku lze postavy rozdělit na historicky 
doložené a  historicky nedoložené. Druhá 
skupina převládá jednoznačně (a  zcela 
logicky) v knize první.
Vliv jeho díla na pozdější generace je 
nesmírný. Vyplývá mimo jiné z toho, že byl 
první, jenž se do takto rozsáhlého díla pus-
til. Jeho příběhy přebírali všichni středověcí 
historici, kteří psali o vzdálenější minulosti. 
Ovšem nejen to, jeho dílo ovlivňuje výklad 
českých dějin dodnes. Kronikou se inspiro-
val nejen tak řečený Dalimil, ale též Alois 
Jirásek ve svých Starých pověstech českých 
(oběma textům se v  této rubrice budeme 
rovněž věnovat).
Závěrem prvního dílu kronikářského 
speciálu mám pro Vás tři krátké úryvky 
z Kosmova díla. Každá z ukázek je vyňata 
z  jedné knihy. Doufám, že Vás kronikářský 
koutek zaujal, a  příště se můžete těšit na 
Kroniku takzvaného Dalimila.
Ukázka z první knihy: Co se tyto věci dály 

v  Čechách, kníže Měšek přitáhl se silnou 
mocí polskou, udeřil na hrad pražský a po 
celá dvě léta, totiž od roku narození Páně 
1000 a  roku od narození Páně 1001 jej 
držel. Ale Vyšehrad, svému knížeti věrný, 
zůstal nezastrašen a  nedobytný. V  téže 
době však kníže Měšek poslal posly k císaři, 
nabízeje a slibuje mu nemírné peníze za to, 
dá-li syna knížete Boleslava, Oldřicha, jenž 
byl v  císařově moci, spoutati a  vsaditi do 
vězení. Nepřemožitelný hlade po zlatě! Kde 
je přemocné právo římské říše? Hle, majitel 
zlata, jsa tlačen balvany zlata, uposlechne 
rozkazu knížete a  katem a  žalářníkem se 
stany podplacený zlatem císař.
Ukázka z  druhé knihy: Sasové s  vévodou 
Ekkehardem vtrhli do Čech a  malou kra-
jinku okolo řeky Bieliny nepřátelsky zpus-
tošili. Když však se jejich vévoda doslechl 
zlé zprávy, že Slované dobyli nad císařem 
vítězství, zastavil se u Hněvina mostu nad 
řekou Bielinou, jsa na velikých rozpacích, 
zda se má pokusiti o štěstí v boji či s velikou 
hanbou domů se várititi.
Ukázka z třetí knihy: Již jsem, zaznamenav 
málo z mnohého o dávných časech, došel 
v svém líčení dějin až k časům knížete Bře-
tislava Mladšího. Proč jsem však uznal za 
dobré upustit již od dalšího díla, má svou 
příčinu. Neboť užitečnější jest, abychom 
docela pomlčeli o  nynějších lidech nebo 
časích, nežli abychom mluvíce pravdu 
– a  pravda vždy plodí nenávist – neměli 
z toho nějakou škodu. Kdybychom se však 
uchýlili od pravdy a psali jinak, než jak se 
věci mají, upadli bychom nicméně ve výtku 
pochlebenství a lži, poněvadž jde o poměry 
skoro obecně známé.

Lucie Černá, 
kronikářka obce Přerov nad Labem
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Ve škole i školce se opět vynořilo několik novinek. 
Ve školce jsme potřebovali posílit pedagogický 
sbor, proto došlo k personálním změnám. V dopo-
lední třídě o děti pečuje Šárka Špačková, u starších 
dětí je od října Ivona Ptáčková a od února Hana 
Horejcová. Do školní družiny nastoupila od ledna 
na částečný úvazek Lada Majdlochová. 
Největší radost máme ze schváleného grantu 
s názvem Učíme se od přírody a v rámci projektu 
se již uskutečnily dvě akce. 
Neusnuli jsme však na vavřínech a  podali další 
žádosti o grant, týkající se čtenářské gramotnosti 
a anglického jazyka.

Školu navštívil kouzelník 
a  kromě kouzel před-
vedl bublinkovou show, 
v tělocvičně se uskutečnil 
Halloween, děti i  paní 
učitelky měly haloween-
ské masky.
První stupeň odjel do 
divadla v Mladé Boleslavi 
a  prvňáčci si nenechali 
ujít ani divadlo ve školce, 
Kašpárek na posvícení. 
Rodiče přišli do školy na 
tradiční třídní schůzky 
a konzultace.  
Druhý stupeň absolvoval 
exkurzi do  národního 
muzea a vyrazil na anglické divadlo v Praze. Malí sportovci se zúčastnili Běhu Emila 
Zátopka v Lysé nad Labem, kde obsadili všechna přední místa. 
Začátkem prosince škola opět uspořádala veřejné rozsvícení vánočního stromu 
v obci se zpěvem koled a následným již tradičním jarmarkem. Vydělali jsme přes 20 
tisíc korun a dovybavili jsme tělocvičnu dalšími míči a potřebami  na skok vysoký. 
Školka pozvala prvňáčky do divadla na hru Cesta do Betléma, osmá třída pro 
mladší spolužáky a děti ve školce zorganizovala mikulášskou nadílku. První třída si 
pro rodiče nacvičila vánoční besídku s ukázkou toho, co se do Vánoc ve škole naučili 
a věřte, bylo se na co dívat.
Šestá třída si prohlédla muzeum Moto -Velo a školní družina navštívila vánoční skan-
zen. První stupeň jel do divadla do Kolína na  Betlémské putování a druhý stupeň 
navštívil planetárium v Praze a Národní galerii, část moderní sbírky. Druhý stupeň 
v rámci tělesné výchovy  jezdil plavat do čelákovického bazénu. V lednu se už učitelé 
i žáci museli věnovat učení, aby pololetní vysvědčení bylo na pochvalu.
V únoru pak ještě v rámci angličtiny děti prožily projekt Valentýn, druháci si v Nym-
burce vyzkoušeli lezeckou stěnu a  školka a  první třída se pobavila v  tělocvičně 
masopustem. Podrobné informace o některých akcích se můžete dočíst ve školním 
časopise nebo na webových stránkách školy www.skolaprerovnl.cz. Děkuji všem 
zaměstnancům školy, rodičům i příznivcům školy za spolupráci.

Halloween
Naše škola se proměnila v pátek 4. listopadu ve školu kouzelnou, plnou 
čarodějů, čarodějnic, upírů, mumií a jiných strašidel. Představili jsme dětem 
anglický svátek Halloween. Řada z nich již o tomto svátku slyšela a o to víc 
se těšila na to, co je čeká. První část proběhla ve třídách, kde se v hodinách 
angličtiny děti seznámily s tímto svátkem, jeho historií a tradicemi, které jej 
doprovázejí. Dozvěděly se nové informace, zkusily si „koledovat“, naučily 
se básničky. Projekt jsme završili společnou celoškolní párty v tělocvičně. 
Pro děti jsme připravili několik tradičních her, které obvykle doprovázejí 
halloweenské veselí v anglosaských zemích. Děti mohly zkusit omotávat 
kamaráda jako mumii, sníst rohlík na udičce, přilepit poslepu ocásek kočce, 
vyrobit si kostlivce z papíru, vymalovat omalovánku s halloweenskou téma-
tikou a další soutěže. Za splněné úkoly dostaly drobné odměny. Párty ukon-
čil veselý rej masek.

Představení v anglickém jazyce
Žáci druhého stupně se zúčastnili 16. listopadu představení s názvem The 
Alien Grammar Show  divadelní společnosti The Bear Educational Thea-
tre. Vtipnou a hravou formou si žáci zopakovali tvorbu anglických otázek 
a dopomohli najít mimozemšťanům nejen jejich ztracené děti, ale také vrá-
tit se domů. Někteří naši žáci dokonce v tomto představení spoluúčinkovali. 

Co chystáme: 
Březen – Oslava svátku sv. Patricka – St. Patrick´s Day
Květen – Anglický den – představení reálií jednotlivých anglosaských zemí, 
jejich kuchyní, kultury i každodenního života

Základní škola v Přerově nad Labem se již víc než deset 
let aktivně zapojuje do sběru starého papíru, kartónů, 
PET lahví, víček a asi 2 roky sbírá vypotřebovaný olej 
z  kuchyně. Pro školu je nejvýhodnější sběr starého 
papíru a kartónu. Čím více papíru najednou firma WEGA 
Recycling odveze, tím více peněz škola dostane. Děti za 
sběr starého papíru na konci školního roku dostávají 
odměny. Za peníze, které škola obdrží, řádově několik 
tisíc korun za každý odvoz, se kupují PC výukové pro-
gramy, pomůcky jako např. Piccollo –logico, stavebnice 
a knížky pro společnou četbu dětí ve škole.
Sběr starého papíru je každý poslední pátek v měsíci, ale 
je možnost dovézt papír kdykoliv a podepsaný ho složit 
pod přístřešek. Rodiče vědí, že se papír třídí, zvlášť se 
dávají noviny, zvlášť časopisy a kartóny. Letos se zapo-
jilo asi 35 dětí a  dosud se sebralo přes  2 tisíce kilo-
gramů papíru. Celý rok se sbírá sušená pomerančová 
kůra a vypotřebovaný olej z kuchyně. Za tyto sběry je 
už peněz méně, ale co se oleje týká, je určitě dobře, že 
ho může každý z obce přinést do školy a předat panu 
školníkovi a  nelít ho do kanalizace nebo do přírody. 
Příroda kolem nás je krásná a  bylo by dobře, kdyby 
krásná zůstala. My se budeme, alespoň za školu slibu-
jeme, nadále snažit dětem vysvětlovat, proč je důležité 
recyklovat, třídit suroviny a prakticky pak s dětmi tento 
sběr realizovat. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají.

Začínáme druhé 
pololetí

Akce, které na škole  
proběhly od listopadu

Yveta Hrušková

Aktivity anglické sekce 
Kateřina Višňovská

Sbíráme starý papír 
Eva Müllerová

Každý den ho můžete potkat, jak něco řeší ve škole 
nebo kolem školy. Nejen na zábradlí je vidět, že se 
pan školník činí.



16 Přerovský zpravodaj 1_201216

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. Odstupující 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 v samoobsluze nebo zasílejte na e-mail: 
prerovskyzpravodaj@vilgus.cz. Přerovský zpravodaj je občasníkem, vychází zpravidla jednou za tři měsíce. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. 
Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele ani obce. Sazba a tisk Janova Dílna. Uzávěrka 5.3. 2012. Toto číslo vyšlo 13.3. 2012. 
Přerovský zpravodaj je distribuován zdarma do poštovních schránek v katastru Přerova nad Labem. Otázky k distribuci časopisu Vám zodpovíme na 
emailu redakce. Ceny inzerce: 1/1 strany – 210°—297 mm – 2500 Kč, 1/2 strany – 148°—210 mm – 1500 Kč, 1/4 strany – 105°—148 mm – 1000 Kč.

P Ř E R O V S K Ý

ZPRAVODAJ

Sledujte pravidelně www.prerovnl.cz!

Učíme se od přírody je zkrácený název projektu, na který škola zís-
kala peníze. Náplň programu vychází z  přírodních podmínek okolí 
naší obce. Děti se postupně seznámí s ekosystémem pole, rybník, les 
a břeh řeky. 
V hodinách přírodovědných předmětů budou pozorovat přírodu, kres-
lit ji, zaznamenávat její změny v průběhu ročních dob, fotografovat 
rostliny a živočichy, kterých si doposud třeba ani nevšimly. Budeme 
s dětmi zjišťovat, jaké máme zajímavé sousedy, o nichž jsme neměli 
ani ponětí. 
Další část našich pozorování budeme věnovat sledování počasí. Na 
školním hřišti postavíme meteorologickou stanici. Výsledky zjištěné 
na přístrojích zveřejní žáci prvního stupně na nástěnce pro obyvatele 
Přerova, jejich starší spolužáci je zpracují a odešlou k mezinárodním 
výzkumům klimatu do NASA. 
Na pozemku školy vznikne přírodní letní učebna, na travnatou část 
postavíme sadu dřevěného nábytku pro venkovní výuku v jarních a let-
ních měsících. 
Poslední část projektu tvoří monitorování nakládání s odpady v naší 
obci. Nechceme držet vztyčený prst a poučovat ostatní, ale i  školní 
děti již nyní sbírají a třídí odpadový materiál: starý papír, plastové lahve 
a víčka, použitý olej, obaly od mléka. Ve škole se shromažďují i vyřa-
zené drobné elektrospotřebiče. V rámci výtvarné výchovy a pracov-
ních činností děti budou zpracovávat nejrůznější odpadový materiál. 
Na závěr projektu vás pozveme na výstavu žákovských prací. Výsledky 
našeho snažení budou přínosné také pro Přerov jako obec. Od školy 
vybudujeme přírodovědnou naučnou stezku s naučnými tabulemi, na 
nichž budou informace a fotografie z naší společné práce. Tato stezka 
ukáže návštěvníkům Přerova další zajímavosti a provede je při návštěvě 
přerovského skanzenu zajímavostmi přírody. Budou mít další důvod, 
proč do Přerova přijet. Podle informačních tabulí vydáme jednoduchá 
leporela pro veřejnost. 
Realizace projektu již započala zajímavou přednáškou na téma jak při-
krmovat zvířata v  zimě. Na přednášce nás navštívila k  velké radosti 
dětí naše nejmenší sova a mládě ježka. Žáci druhého stupně navštívili 
muzeum v Poděbradech a výstavu fotografií ptáků v Nymburku. Děti 
čekají další exkurze, přednáška a semináře v Praze. 
Všechny aktivity při realizaci projektu mají děti hrazeny z  rozpočtu 
grantu. Věřím, že si této možnosti budou žáci naší školy vážit a budou 
všude dobrými reprezentanty Přerova stejně, jak tomu bylo na úvod-
ních akcích.

Opět se do školy 
přišli zapsat 
noví žáčci. Ve 
středu 8. února 
se přišlo zapsat 
celkem 17 dětí 
v  doprovodu 
svých rodičů 
a  nejbližších 
p ř í b u z n ý c h . 
Čtyři z  těchto 
dětí dostaly 
odklad povinné 

školní docházky, tudíž se k zápisu dostaví příští rok. 
Do první třídy bylo nakonec přijato 13 dětí, z toho pět 
dívek. Čtyři děti jsou mimopřerovské. Škoda, že někteří 
přerovští rodiče nevyužívají nově a moderně zrekon-
struovanou školu, kterou mají přímo v místě bydliště. 
U zápisu děti plnily úkoly ze všech oblastí, aby proká-
zaly své dovednosti 
a  znalosti, které se 
naučily ve školce, 
případně  doma. 
Chtěla bych podě-
kovat za přípravu 
a  organizaci zápisu 
paní  učitelce Evě 
Müllerové a  Aleně 
Kolenské. Na zápis 
se přišla podívat 
také paní učitelka 
Karolína Salačová, 
která je v  současné době na mateřské dovolené 
a  od  září rozšíří naše řady v  pedagogickém sboru.                                                                                                                                 
Rodiče, kteří mají zájem např. o výuku angličtiny od 
první třídy, o ekologické projekty, sportovní zaměření, 
etickou výchovu,  logopedii, projekty zaměřené na 
angličtinu včetně výměnných pobytů, výuku němčiny 
jako druhého jazyka a  mnohé další projekty a  akce, 
mohou ještě své dítě do naší školy přihlásit do konce 
srpna. 
Využíváme individuální přístup  vzhledem k  menšímu 
kolektivu, další výhodou je vše pod jednou střechou: 
jídelna, družina, tělocvična, dílny a  kuchyňka, školní 
hřiště, na kterém děti tráví i velké přestávky. Více infor-
mací na webových stránkách: www.skolaprerovnl.cz.

Jak se budeme učit od přírody 
Vlasta Karásková

Zápis do první třídy
Yveta Hrušková



V  roce 2010 zahájila pražská 
zoologická zahrada ve spo-
lupráci se společností Rema 
Systém sběr starých mobil-
ních telefonů. Jde o  kampaň, 
jejímž cílem je recyklovat co 
největší množství vysloužilých 
mobilních telefonů a  přispět 
k  ochraně goril v  Africe. Za 
každý vybraný mobil vyplatí 
Rema Systém 10 korun, které 
budou použity na pořízení 
vybavení pro strážce biosférické 
rezervace Dja v Kamerunu.

JAK se zapojí naše škola 
a  jaká bude odměna pro 
naše žáky?
Úkolem tříd je sbírat v období 
od 1. února do 31. března 
vysloužilé mobilní telefony. 
K  účasti v  soutěži je nutné 
vybrat minimálně tolik sta-
rých mobilů, kolik je žáků ve 
třídě. Pokud se to třídě podaří, 
můžeme se přihlásit k  soutěži 
a odměnou nám bude speciální 
výprava za gorilami do pražské 
zoo, kde nás provedou zkušení 

průvodci a  dovíme se mnoho 
zajímavostí o  životě goril 
v pražské zoo i ve volné přírodě. 
Samozřejmostí bude i  vysvět-
lení, jak staré mobily mohou 
pomoci ochraně goril. Své zna-
losti o gorilách si nakonec žáci 
otestují a získají drobný dárek.
Prosíme, pomozte nám sesbírat 
co nejvíce mobilních telefonů. 
Telefony budou shromažďo-
vány v kanceláři paní J. Milani-
akové, vedle sborovny.

Děkujeme

PŘINESTE STARÉ MOBILY
 

Na tomto místě naleznete odpověď:
Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a  niče-
ním zákonem. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení 
orgánu ochrany přírody, až na níže uvedené výjimky. 
Uvádíme skutečnosti, kdy je možné kácet strom bez 
povolení a za jakých podmínek již ne. Rovněž zmiňu-
jeme také pokuty za likvidaci stromu.
Orgán ochrany přírody  může  ve svém rozhod-
nutí uložit žadateli náhradní výsadbu a následnou 
péči  o  náhradně vysazené dřeviny po nezbytně 
nutnou dobu, nejvýše po dobu 5 let (§ 7, § 8, § 
9 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a kra-
jiny). Kácení se zpravidla provádí v období vege-
tačního klidu (prosinec - březen).
A) Ke kácení stromů rostoucích mimo 
les není třeba povolení obecního úřadu 
v těchto případech:
1)  Jde o kácení stromů z důvodů pěstebních, 

tj. za účelem obnovy porostů nebo při prová-
dění výchovné probírky porostů, a  z  důvodů 
zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle 
zvláštních předpisů (zákon o  vodách, o  drá-
hách, o  výrobě, rozvodu a  spotřebě elektřiny, 
o  výrobě, rozvodu a  využití topných plynů 
a  o  telekomunikacích). Kácení z  těchto 
důvodů musí být oznámeno nejméně 15 
dnů předem orgánu ochrany přírody, 
který je může pozastavit, omezit nebo zaká-
zat, pokud odporuje požadavkům na ochranu 
dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění (po 
oznámení po 15 dnech můžete strom pokácet).

2)  Jde o stromy, jejichž obvod kmene ve výšce 
130 cm nad zemí nedosahuje 80 cm.

3)  Jde o souvislý porost keřů zaujímající plo-
chu do 40 m2.

4)  Jde o  kácení stromu (stromů) z  naléha-
vého důvodu pro odvrácení bezprostřed-
ního ohrožení života a poškození majetku 
v  značném rozsahu. V  takovém případě 
se povolení vydává dodatečně.

B) Ve všech ostatních případech je nutné požádat 
obecní úřad o vydání povolení ke skácení stromu.
Příslušný formulář si můžete vyzvednout na obec-
ním úřadě.
1)  Jde o  stromy s  obvodem kmene 130 cm 

nad zemí více než 80 cm.
2)  Jde o  keřový porost o  ploše vyšší než 

40 m2.

Poznámka: Podle výkladu ministerstva životního 
prostředí  je třeba žádat o  povolení i  v  pří-
padě ovocných stromů, pěstovaných na 
zahradách a v sadech.
Přestupky a sankce
Fyzické osoby:
Kdo nesplní ohlašovací povinnost (bod A1) nebo 
neprovede náhradní výsadbu, dostane pokutu 
do 5 tisíc korun.
Kdo poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu 
rostoucí mimo les - pokuta do 10 tisíc korun.
Kdo poškodí nebo zničí památný strom, pokácí 
bez povolení nebo závažně poškodí skupinu 
stromů - pokuta do 50 tisíc korun.
Právnické osoby a fyzické osoby při podnikatelské 
činnosti:
Kdo poškodí nebo zničí památný strom, poškodí 
nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dře-
vin, nesplní ohlašovací povinnost, nesplní povin-
nost náhradní výsadby - pokuta do  500 tisíc 
korun.

Mohu pokácet strom bez povolení?
Irena Gregárková, za komisi životního prostředí


