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V čele dlouhatánského průvodu kráčejí, podobně jako před sto lety, dívky 
s věncem. Dostaly jej od hospodáře a nesou jej na zámek majiteli panství 
Ludvíku Salvátoru Toskánskému. V sobotu 17. září se povedlo obci, Polab-
skému muzeu a hromadě dobrovolníků opět navodit v Přerově atmosféru 
starých časů. Zámek, skanzen a okolí ožili dožínkovou slavností. Hrálo se, 
zpívalo, jedlo a tančilo od rána až do večerních hodin. Kéž se zámek dostane 
do dobrých rukou a takových slavností budeme moci pořádat víc.

Obec uspořádala v neděli 28. srpna koncert hasičské dechové hudby na 
Zámecké zahradě. Za krásného letního počasí jsme společně s mnoha spo-
luobčany všech věkových kategorií poslouchali výběr ze skladeb známých 
skladatelů české dechové hudby. 

Fotografie: Josef G
regárek

Fotografie: Petr Vilgus
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Z jednání zastupitelstva obce
Z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Přerov nad 
Labem, 29. června
Přítomni: pí Gregárková, pí Trbušková, p. Vedral, p. Baumruk,pí. 
Kocsisová
Omluveni: p. Jirouš, p. Dvořák

ZO vzalo na vědomí:
• zprávu starosty o splnění úkolů z minulého veřejného zase-

dání zastupitelstva obce s  výhradou – dokončit nesplněný 
úkol podle usnesení č. 40/ 2011 do 15. 7. 2011;

• informaci o závadě ve školní budově způsobené protékáním 
střechy.

ZO schválilo:
• závěrečný účet obce za rok 2010 ve složení:
• výsledek hospodaření obce za rok 2010 v  plném členění 

podle rozpočtové skladby;
• vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu;
• zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce;
• výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 

a mateřská škola Přerov nad Labem, okres Nymburk, za leden 
2010 s  kladným hospodářským výsledkem, a ukládá odvod 
do rozpočtu obce podle zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, § 28 (6) písm. a) veškerého 
zůstatku hospodaření;

• výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní 
škola a  mateřská škola Přerov nad Labem, za období únor 
2010 až prosinec 2010 s kladným hospodářským výsledkem 
539 368,28 Kč a ukládá odvod do rozpočtu obce podle zák. 
250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů, § 28 (6) písm. a) ve výši  379 368,28 Kč;

• výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna 
a vyvařovna Přerov nad Labem za období únor 2010 až prosi-
nec 2010 s kladným hospodářským výsledkem.

Všechny dokumenty byly řádně zveřejněny na úřední desce 
obce Přerov nad Labem a na elektronické desce na adrese 
www.prerovnl.cz dne 1. června 2010. Nebyly vzneseny žádné 
připomínky.
Projednání bylo uzavřeno vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením a to s výhradou:
• územní celek chybně účtoval o  drobném dlouhodobém 

hmotném majetku (účet 028);
• bylo napraveno – doklad č. 557 / 2011;
• územní celek neověřil u účtu 021 (stavby) a účtu 311 (odbě-

ratelé), zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví – bude 
napraveno v rámci inventury k 31. prosinci 2011; 

• ve výkazu zisku a  ztráty k  31. prosinci 2010 je nesprávně 
vykazováno ve sloupci hospodářská činnost - nelze napravit, 
neboť účty hospodářské činnosti přešly do   počátečních 
stavů roku 2011. Bylo přijato systémové opatření důsledné 
kontroly veškerých účtů. Probíhá konzultace s firmou Gordic, 
zda půjdou počáteční stavy opravit.

Zpráva o hospodaření PO Základní škola a mateřská škola 
Přerov nad Labem a PO Školní jídelna a vyvařovna Přerov 
nad Labem byla odsouhlasena a to s výhradou: mezi oběma 
subjekty nebyly správně časově a věcně vypořádány platby za 
elektrickou energii a plyn na vytápění.

ZO dále schválilo:
• výběr dodavatele stavby „Rekonstrukce sociálního zařízení 

MŠ včetně smlouvy o provedení stavby;
• rozdělení hospodářského výsledku PO Školní jídelna a vyva-

řovna Přerov nad Labem za rok 2010 ve výši 224 602,88 Kč 
takto:

fond odměn 12 000 Kč
fond rezervní 15 000 Kč
částku 197 602,88 Kč odvést do rozpočtu obce; 

• smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na 
pozemek parc. č. 2022, manipulační plocha o rozloze 402 m2;

• smlouvu o o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
na pozemky projektu IE- 126002154/39 – uložení kabelu NN 
do země ve středu obce;

• smlouvu o  smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
na pozemek 1164/16 a 1164/18 k.ú. Přerov nad Labem pro 
Telefonica O2;

• záměr na pronájem pozemku parc. č. 968/12, k.ú. Přerov nad 
Labem;

• nájemní smlouvy na pozemek parc. Č. 54/1 a objektu na ní 
za účelem sběru druhotných surovin  za podmínky, že dlužná 
částka ve výši 15  223 Kč bude zaplacena před podpisem 
smlouvy; 

• zvýšení nájemného v obecních bytech o 12 Kč/m2;
• rozpočtovém opatření č. 2/2010 v následujícím členění;

Rozpočtové opatření č. 2/2011

Příjmy zvýšeny o:

daň z příjmu za obec 9500

odvody za odnětí půdy 129402

neinvestiční transfer ROP 76479

pojistná událost 36581

odvod z hospodářského výsledku ŠJ 197602,88

hřbitovní poplatky 220

vratka - plyn 52930

celkem 502714,88

Příjmy sníženy o:

dotace - rekonstrukce ZŠ 154888

přeúčtováno na neinvestiční transfer 76479

dotace - zdravotní středisko 464290

celkem 695657

Výdaje sníženy o:  

úroky z úvěru 20000

nákup pozemků 20 000

zdravotní středisko stavba 1 530 867

celkem 1 570 867

Výdaje  zvýšeny o:  

oprava komunikace 25000

oprava střechy školy 150000

rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ 270000

vybavení MŠ - zvýšení příspěvku 117000

vybavení ŠJ - zvýšení příspěvku 24000

územní rozvoj 1000

daň z příjmu za obec 9500

celkem 596500

Rozpočtové opatření celkem - přebytek 781 425

ZO souhlasilo:
• se záměrem na otevření čtvrté třídy mateřské školy pro rok 

2011/2012;
• s poskytnutím příspěvku na činnost souboru Šáteček ve výši 

3 000,- Kč;
• s  navrženým zněním Jednacího řádu zastupitelstva obce 

pro volební období 2011 - 2014 a  ukládá místostarostce 
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zveřejnění do 15. července 2011 na 
webových stránkách obce;

• se zněním Směrnice č. 1/2011 o oběhu 
účetních dokladů a  ukládá místosta-
rostce zveřejnění do 15. 7. 2011 na 
webových stránkách obce.

ZO uložilo:
• starostovi konzultaci kupní smlouvy 

s  právníkem, svolání mimořádného 
zasedání do 31. srpna, na kterém 
vypracovanou kupní smlouvu předloží.

• starostovi písemně reklamovat závadu 
u  dodavatele rekonstrukce ZŠ firmy 
PMS do 5. července s  přiloženým 
dopisem ředitelky školy z  23. června 
2011 včetně fotografií; 

• starostovi důsledné vymáhání odstra-
nění závady během letních prázdnin 
2011, vzhledem k opakování problému 
se zatékáním - před i po rekonstrukci; 

• starostovi zajištění nezávislého odbor-
ného posudku o příčinách závady do 
20. července 2011. 

Z  mimořádného veřejného zase-
dání zastupitelstva obce Přerov 
nad Labem, 31. srpna

ZO schválilo:
• přijetí dotace z  rozpočtu Středočes-

kého kraje z  Fondu podpory dobro-
volných hasičů a  uzavření smlouvy 
o  poskytnutí dotace a  přijetí závazku 
dofinancování projektu ve výši 5% 
celkových nákladů; 

• žádost paní Mgr. Yvety Hruškové 
o  pronájem bytu, č.p. 38 (50% 
nájemné po dobu působení na více 
jak 50% týdenního úvazku v ZŠ Přerov 
nad Labem, to je 23,- Kč/m2);

• uzavření kupní smlouvy s  manželi 
Mizerovými na koupi pozemku parc. 
č. 1899/3 k.ú. Přerov nad Labem, druh 
pozemku zahrada o výměře 140 m2.

• Kupní smlouva je součástí zápisu – 
příloha č. 3; 

• rozpočtové opatření č. 3.

Příjmy zvýšeny o:

Český rozhlas - sekání trávy 25000

příjmy celkem 25000

Výdaje zvýšeny o:  

školní jídelna - malování 34000

Kultura 6500

Centrum sociálních služeb 34000

vymalování bytu čp.38 12000

oprava parket čp. 38 24000

oprava odtoku splaškové vody čp. 38 9000

větrolam 37000

tiskárna OÚ 9000

celkem výdaje 165500

• ZO pověřilo starostu zajištěním veš-
kerých formalit se získáním a vyčerpá-
ním výše zmíněné dotace - z rozpočtu 
Středočeského kraje z Fondu podpory 
dobrovolných hasičů;

• ZO vzalo na vědomí zprávu starosty 
o úkolu z minulého veřejného zasedání 
zastupitelstva obce 29. června 2011 
v usnesení č. 71/2011.

Kalendář akcí

Listopad 2011

•  1.11. Beseda na téma: Příprava 
rekonstrukce kostela sv. Vojtěcha. 
Přednášející: Robert Kopp, technický 
administrátor vikariátu Stará Boleslav. 
Beseda se bude konat v prostorách 
základní školy od 18.00 hodin

•  2.11. Dušičkový koncert v kostele 
sv. Vojtěcha v Přerově nad Labem 
od 18:00 hodin. Vystoupí kytarista 
a skladatel Lukáš Sommer. Vstupné 
dobrovolné. Koncert se koná pod 
záštitou obce Přerov nad Labem. 

•  5.11. Halloweenksá party, vyřezávání 
dýní a lampionový průvod v hal-
loweenských kostýmech. Začátek 
akce bude upřesněn na plakátech. 
Startujeme na zámecké zahradě. 
Pořádají: Maminky dětem

• 12.11. Posvícenská zábava

• 13.11. Posvícení v Přerově nad Labem

Prosinec 2011

•  5.12. Mikulášská nadílka na Městečku, 
pořádají Maminky dětem.

•  11.12. Adventní mše s kytarou v kostele 
sv. Vojtěcha od 9:15 hodin

•  24.12. Setkání na Štědrý den v kostele 
sv. Vojtěcha od 15:00 hodin

•  25.12. Půjdem spolu do Betléma 
(setkání dětí u jesliček). Kostel sv. 
Vojtěcha od 15:00 hodin

Leden 2012

•  1.1. Novoroční mše v kostele sv. Vojtě-
cha od 9:15 hodin.

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.

Dušičkový koncert 
Kateřina Višňovská

Ve středu 2. listopadu se 
od 18 hodin bude v kostele 
sv. Vojtěcha konat koncert 
vážné hudby. Vystoupí 
kytarista a  skladatel Lukáš 
Sommer, mj. i  autor hudby 
k  filmu „Vratné lahve“. 
Vstupné dobrovolné. Kon-
cert se koná pod záštitou 
obce Přerov nad Labem.
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Akce na  
prosinec v kostele:

Adventní mše  
s kytarou: 
11.12. od 9:15.
Setkání na Štědrý den: 
24.12. od 15 hodin.
Půjdem spolu  
do Betléma  
(setkání dětí u jesliček): 
25.12. od 15 hodin.
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Nedávno jsem vás informoval o  postupu přípravných prací 
projektu skupinového vodovodu pro obce Přerov nad Labem, 
Semice, Starý Vestec a  Bříství. Situace se od mého minulého 
příspěvku do Přerovského zpravodaje příliš nezměnila. Přesto 
je několik novinek. Na konci měsíce října by mělo být stavební 
povolení na skupinový vodovod v právní moci. Dle informací 

od firmy EPK, která pro nás chystá žádost na Státní fond život-
ního prostředí, by měl být příslušný dotační titul vypsán nej-
spíše v březnu 2012. Do té doby bude připravena žádost, tak 
aby po vypsání mohla být okamžitě předána na Státní fond 
životního prostředí. Do té doby nám nezbývá bohužel nic 
jiného než čekat.

V minulém čísle Zpravodaje jste se mohli 
dočíst o  závěrečném účtu za rok 2010 
a  prvním rozpočtovém opatření. Nyní 
předkládám přehled hned několika roz-
počtových opatření, která zastupitelstvo 
schválilo v  posledních měsících. To, že 
zastupitelstvo skoro na každém zasedání 
projednává změny rozpočtu, nesvědčí 
o  tom, že původní rozpočet byl nasta-
ven špatně. Přesně dopředu všechno 
odhadnout nelze a  ani to není cílem. 
Naopak takový přístup je důkazem toho, 
že obecní úřad se schváleným rozpočtem 
řídí a  zastupitelstvo průběžně přizpůso-
buje rámec hospodaření s  financemi 
novým okolnostem.
V srpnu a září členové finančního a před-
sedkyně kontrolního výboru pokračovali 
ve čtvrtletních kontrolách v  příspěvko-
vých organizacích. Vzhledem k tomu, že 
finanční výbor tvoří jen 3 členové, kteří 
se ve stejném období musí zaměřit na 
kontroly ve dvou organizacích, je často 
obtížné najít termín, který vyhovuje 
všem účastníkům kontroly vč. zástupců 
příspěvkových organizací. Proto by bylo 
vhodné rozšířit počet členů, aby se vždy 
našel dostatečný počet účastníků na kon-
trolu a  mohli se přitom lidé i  vystřídat. 
Nutno podotknout, že z hlediska prová-
dění kontrol je velice dobré, že existují 
dvě samostatné organizace s  odděle-

ným účetnictvím. Jídelna má poměrně 
složitou ekonomiku provozu a  základní 
a mateřská škola je zase o mnohem více 
penězích. Případní zájemci o členství ve 
finančním výboru věnujte prosím pozor-
nost výzvě na jiném místě tohoto Zpra-
vodaje.  

Rozpočtová opatření v roce 2011
V  červnu schválilo zastupitelstvo sadu 
změn jako opatření číslo 2, na konci srpna 
pak rozpočtové opatření č.3 a  v  září na 
veřejném zasedání pak č.4. Všechny tyto 
změny s  dopadem do rozpočtu můžete 
vidět pohromadě v přiložené tabulce.
V  rozpočtovém opatření č.2 bylo hned 
několik větších i  menších úprav. V  pří-
jmech dominuje úprava výše dotace při 
konečném vyúčtování školy a dále vrácení 
velké části hospodářského výsledku školy 
za rok 2010 zřizovateli. Ve výdajích jde 
především o  snížení investičních výdajů 
u  zdravotního střediska s  ohledem na 
to, že po výběru dodavatele byl upřes-
něn původní odhad ceny stavby. Naopak 
v  případě rekonstrukce sociálního zaří-
zení v  MŠ zase došlo po výběru doda-
vatele k  výraznému navýšení nákladů 
plánovaných v  rozpočtu, přestože krité-
riem byla nejnižší cena. V  rozpočtovém 
opatření č. 3 je více drobných položek, 
ve výdajích největší jsou náklady na 

prázdninové vymalování školní jídelny. 
V  příjmech je vidět úhrada faktury od 
Českého rozhlasu za sekání trávy kolem 
zámku. V  rozpočtovém opatření č. 4 je 
promítnuta dodatečná úprava nákladů 
za rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ, 
navýšení výdajů na větrolam aj.
Po promítnutí všech čtyř schválených 
úprav do původního rozpočtu vychá-
zejí celkové odhadované příjmy na 25,3 
mil. Kč a náklady na 18,6 mil. Kč. Když 
k  tomu zohledníme ještě splacení úvěru 
z roku 2010, je výsledný přebytek očeká-
ván ve výši 826 tis. Kč.
Pokud jde o průběžné výsledky roku, je 
možno stručně shrnout, že rozpočet za 
prvních šest měsíců nebyl vyčerpán ani 
z  50%. Nejde o  žádné úspory, neboť 
hlavním důvodem pomalejšího čerpání 
je fakt, že velikou část rozpočtu tvoří 
investice do zdravotního střediska. A  ta 
bude realizována zejména v  2. pololetí 
2011. 

Výzva pro spolky, organizace a další, 
kteří chtějí žádat o příspěvek z roz-
počtu obce na rok 2012:
Ráda bych upozornila všechny zástupce 
organizací, kteří žádali na počátku 
roku 2011 o příspěvek od obce na svou 
činnost v  roce 2011, že pro rok 2012 
doporučujeme žádat mnohem dříve. 

Jak pokračují přípravy na výstavbu skupinového vodovodu
Jiří Havelka, předseda mikroregionu Polabí

Financování v obci 
Darina Kocsisová

Rekonstrukce zdravotního střediska zdárně pokračuje dle harmonogramu.
Projekt by měl být ukončen 25. června 2012. Termín slavnostního otevření Zdravotního středika Vám bude včas sdělen.
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Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen 
teprve na zasedání 9. března 2011 a do 
té doby hospodařila obec na základě 
rozpočtového provizoria schváleného na 
veřejném zasedání v prosinci 2010. Dříve 
nemohl být rozpočet připraven a schvá-
len s  ohledem na podzimní volby 2010 
a  výměnu členů zastupitelstva a  finanč-
ního výboru. 

Správný postup ovšem je schválit roz-
počet ještě na konci předchozího roku. 
Podle plánu veřejných zasedání na tento 
rok tedy bude termín schvalování roz-
počtu pro rok 2012 na zasedání 9. pro-
since 2011. Proto zájemce žádám, aby 
své požadavky vznesli na obecní úřad 
do 9.listopadu 2011. Jedině tak budeme 
schopni projednat je ve finančním 

výboru a na zastupitelstvu a zařadit včas 
do návrhu rozpočtu. Nezapomeňte ke 
své žádosti připojit stručný komentář, 
jak jste naložili s příspěvkem 2011 a jestli 
to bylo v  souladu s  usnesením zastupi-
telstva č.51/2011 z  dubna tohoto roku, 
o  kterém informoval starosta spolky 
dopisem.

Rozpočet - tabulka č. 1 (v tis. Kč) 2010 2011 R 2011 RO1 2011 RO2 2011 RO3 2011 RO4 2011 R aktuální

Výdaje celkem 24,560.9 19,456.9 -112.0 -974.4 +86.5 +148.0 18,605.1

Doprava 330.8 408.5 +12.0 +25.0 445.5

Vodní hospodářství 1,760.0 1,126.8 +5.0 1,131.8

Školství 17,178.7 2,473.1 +541.0 +34.0 +74.0 3,122.1

Kultura 158.8 250.2 +5.0 -20.0 +6.5 241.7

Tělovýchova a zájmová činnost 39.5 49.0 +3.0 52.0

Zdravotnictví 0.0 9,600.0 -1,530.9 8,069.1

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1,128.2 560.0 +1.0 +21.0 582.0

Ochrana životního prostředí 1,174.8 1,299.1 +24.0 +37.0 1,360.1

Sociální věci 78.8 139.0 +34.0 173.0

Bezpečnost a požární ochrana 163.1 356.2 -200.0 156.2

Státní správa a samospráva 2,333.9 2,772.1 +42.0 +25.0 2,839.1

Finanční operace 214.3 423.0 +9.5 432.5

Rozpočet - tabulka č. 2 (v tis. Kč) 2010 2011 R 2011 RO1 2011 RO2 2011 RO3 2012 RO4 2011 R aktuální

Příjmy celkem 15,433.4 25,409.3 +27.6 -193.0 +25.0 +13.3 25,282.2

daňové příjmy celkem (v tom:) 9,225.6 9,451.3 +0.0 +138.9 +0.0 +0.0 9,590.2

Daně z příjmu 3,529.8 3,721.0 +9.5 3,730.5

Daně ze zboží 3,646.3 3,646.0 3,646.0

Poplatky za využívání přírodních zdrojů 521.8 605.3 +129.4 734.7

Ostatní daně a poplatky 205.7 201.0 201.0

Odvody z vybrané činnosti 284.5 278.0 278.0

Majetkové daně 1,037.4 1,000.0 1,000.0

nedaňové příjmy celkem (v tom:) 2,703.2 1,423.5 +27.6 +287.3 +25.0 +13.3 1,776.7

Zemědělské hospodářství 63.5 63.5 63.5

Vodní hospodářství 301.8 290.0 290.0

Školství 208.8 522.0 +234.2 756.2

Kultura 3.7 0.0

Příjmy z nemovitostí, komunální služby 1,891.3 352.0 +21.1 +0.2 +25.0 398.3

Komunální odpad 130.4 146.0 146.0

Činnost místní správy 22.6 +6.5 +52.9 59.4

Příjmy z finančn. operací 81.0 50.0 +13.3 63.3

přijaté transfery celkem 3,504.6 14,534.6 -619.2 13,915.4

Rozpočet - tabulka č. 3 (v tis. Kč) 2010 2011 R 2011 RO1 2011 RO2 2011 RO3 2011 RO4 2011 R aktuální

Příjmy 15,433.4 25,409.3 +27.6 -193.0 +25.0 +13.3 25,282.2

Výdaje 24,560.9 19,456.9 -112.0 -974.4 +86.5 +148.0 18,605.1

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

Výsledek -3,277.1 102.1 +139.6 +781.4 -61.5 -134.8 826.8

Vysvětlivky zkratek u sloupců s rokem 2011: R = rozpočet, RO1 = rozpočtové opatření 1, RO2 = rozpočtové opatření 2, RO3 = rozpočtové opatření 3 atd.
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Krátké zprávy z  Přerova nad Labem

Termín posledního veřejného zasedání zastupitelstva 
v roce 2011.
7. prosince 
Pokud nebude na pozvánce uvedeno jinak, schůze se budou 
konat ve školní jídelně od 18:30.

Upozornění  obecního úřadu
Obecní úřad Přerov nad Labem vyzývá spoluobčany, kteří dosud 
neuhradili místní poplatky, aby tak učinili v nejkratším možném 
termínu. Jedná se zejména o  poplatky za odpady a poplatky za 
psa.  
Všem občanům, kteří již svou poplatkovou povinnost splnili 
v řádném termínu, děkujeme. 

Obecní úřad Přerov nad Labem organizuje i v letošním roce
svoz organického odpadu – podzim 2011
Termíny: pondělí dopoledne 7.11., 21.11. a 28.11. 2011.
Pozor svoz nebude po Posvícení – tj. 14.11. 
Pytle na organický odpad si můžete vyzvednout u  budovy 
obecního úřadu u kontejnerů na tříděný odpad od  pátku 4.11. 
(počet pytlů je omezen). Pytle s organickým odpadem umístěte 
v  pondělí ráno před vaše domy. Do pytlů je možno dát listí 
a drobné zbytky rostlin (ne větve - z pytlů se špatně vysypávají)
Organický odpad nesmí obsahovat plasty, kameny a  stavební 
suť. Pytle nesmí přesáhnout hmotnost 15 kg z důvodu snažší 
manipulace při nakládání a vykládání.

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. 17. září 2011 u příležitosti dožínkových slavností 
a doprovodného programu v kostele bylo vybráno 3.043,- Kč. 
K 17. říjnu 2011 bylo celkem vybráno 54.004,- Kč. Za příspěvky 
děkujeme. 

Upozornění
Městský úřad v Lysé nad Labem, odbor vnitřních věcí, oddělení 
občasnských průkazů a cestovních dokladů upozorňuje občany 
na omezení podávání žádostí o  občasnké průkazy a  cestovní 
pasy.
Žádosti o občasnké průkazy budou v Lysé nad Labem přijímány 
nejpozději do 14.12. 2011. Bude li žádost podávána u nepřísluš-
ného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo mat-
ričního úřadu, bude zpracována, pouze pokud bude podána 
nejpozději do 30.11. 2011.

V  souvislosti s  přechodem na vydávání e_OP 
bude odstávka system CDBP mít vliv i na zpraco-
vání žádostí o cestovní pasy.
Žádosti o  cestovní pasy nebo předání nových 
pasů žadatelům bude možné nejpozději do 
19.12. 2011.
OD 20.12. 2011 bude následovat celková dstávka 
system, který bude opětovně spuštěn 2.1. 2012.

Z mateřského centra
Na podzim v  Přerově bohužel neotevřeme 
mateřské centrum. Škola s  prostorem, který si 
doposud mateřské centrum pronajímalo, má 
jiné plány. Další vhodné prostory vzniknou až 
po stavbě nového zdravotního střediska, což by 
mohlo být po novém roce. Pak bude činnost 
mateřského centra znovu  obnovena. Nicméně 
peněz, které má centrum pro letošní rok ještě 
k  dispozici, bychom rádi využili. Po úspěchu 
Buchet a  loutek bychom rádi pozvali zase 
nějaké divadýlko. Budeme včas informovat! 

Jolana Boháčková

Sbor dobrovolných hasičů informuje
25. června: Okrsková soutěž v požárním útoku
Opět po roce se v sobotu 25. června konala na místním fotba-
lovém hřišti Okrsková soutěž v požárním útoku. Přerov repre-
zentovalo družstvo žen a dvě družstva mužů. Muži opět zůstali 
ve stínu žen. Ty po loňském úspěchu sice zlato neobhájily, ale 
vybojovaly krásné druhé místo. Muži sice bojovali a měli na lepší 
umístění, ale nakonec získali jen třetí a  čtvrté místo. Putovní 
poháry si jak za družstvo žen tak mužů odvezlo SDH Bříství. 
V dětské kategorii zářily opět děti z Velenky. Už teď se těšíme 
na další ročník okrskové soutěže a určitě se pokusíme putovní 
poháry dostat zpět do Přerova.
9. července: Velenkiáda 2011
Ve Velence jsme v hasičském sedmiboji ve smíšeném družstvu 
vybojovali krásné 1. místo!
20. srpna: Noční útoky 
Opět jsme zavítali do Vestce, odkud jsme přivezli hned dva 
poháry – muži 1. místo, ženy 3. místo.
2. října se zásahová jednotka zúčastnila námětového cvičení 
v Nymburce.

Eva Cílková

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

WEBOVÉ STRÁNKY 
OBCE PŘEROV NAD LABEM

Obec Přerov nad Labem 
hledá administrátora  

webových stránek
Termín uzávěrky příjmu žádostí: 30. listopadu 2011
Více informací získáte na obecni.urad@prerovnl.cz
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Výzva pro aktivní občany, kteří se zajímají a chtějí  
i sami přispět svou činností

Darina Kocsisová

Není vám dění v  obci lhostejné? Máte 
zájem ovlivnit některé důležité činnosti? 
Jste ochotni věnovat trochu času a  své 
znalosti? Pokud vás zaujme možnost stát 
se členem školské rady nebo finančního 
výboru, pak prosím pošlete na obecní 
úřad do 15. listopadu 2011 stručnou 
přihlášku. Z  vašeho dopisu by mělo 
být patrné, proč o členství máte zájem 
a  proč bychom měli vybrat právě vás. 
S  členstvím v  radě a  výboru není spo-
jena žádná finanční odměna. Odměnou 
je členům možnost proniknout blíže do 
dění v obci a dobrý pocit, že dělají něco 
pro své děti nebo prostředí, ve kterém 
bydlí.

Školská rada – doplnění členů jme-
novaných zřizovatelem
Školská rada působí při místní základní 
škole podle zákona již řadu let. Od jara 
2009 byla rozšířena na 9 členů, při-
čemž 3 jsou zástupci pedagogů voleni 
zaměstnanci školy, 3 členové jsou 
volení zástupci rodičů a 3 jsou jmeno-

vaní zástupci zřizovatele. Podle §167 
a  §168 školského zákona je školská 
rada orgán, který dává možnost výše 
uvedeným zástupcům podílet se na 
správě školy. Podle těchto paragrafů 
se školská rada vyjadřuje k  návrhům 
školních vzdělávacích programů, 
schvaluje výroční zprávu o  činnosti 
školy, schvaluje školní řád, podílí se na 
zpracování koncepčních záměrů roz-
voje školy, projednává návrh rozpočtu 
právnické osoby na další rok, vyjadřuje 
se k  rozboru hospodaření a  navrhuje 
opatření ke zlepšení hospodaření, 
projednává inspekční zprávy České 
školní inspekce, podává podněty 
řediteli školy aj. Schází se dle potřeby 
minimálně 2x ročně. Ideálním před-
pokladem pro tuto činnost je aktivní 
zájem na fungování a rozvoji místního 
školství.

Finanční výbor při zastupitelstvu – 
rozšíření počtu členů
Finanční výbor je jeden ze dvou 

výborů, který dle zákona o  obcích 
existuje povinně při každém zastupi-
telstvu. Finanční výbor se v  naší obci 
schází nepravidelně podle potřeby, 
aby mohl projednat záležitosti kolem 
rozpočtu a  finančního hospodaření 
obce. Vedle toho je dalším důleži-
tým posláním členů tohoto výboru, 
aby spolu se zástupci kontrolního 
výboru prováděli dle směrnice obce 
pravidelné kontroly v  příspěvkových 
organizacích. Příspěvkové organizace 
zřízené obcí jsou v Přerově nad Labem 
dvě. Kontroly v  základní mateřské 
škole a  jídelně se provádějí čtvrt-
letně. Kontroly obnáší 1-2 diskuse se 
zástupci organizací a  fyzické prohlí-
žení dokumentů zpravidla v  únoru, 
květnu, srpnu a  listopadu, případně 
individuální procházení sestav, výkazů 
a dalších čísel. Ideálním předpokladem 
pro tuto pozici je ekonomické vzdělání, 
zkušenosti s účetnictvím nebo řízením 
firmy, orientace ve financích, kladný 
vztah k číslům.

Koncerty vážné hudby
Kateřina Višňovská

Krizové řízení v Přerově nad Labem
Petr Baumruk

V rámci dožínek v našem přerovském kostele sv. Vojtěcha proběhly 
tři krátké koncerty a  vystoupení. Jako účastník těchto koncertů 
jsem si říkala, jak by bylo pěkné oživit takto kostel častěji, zvláště 
v době, kdy tu nemáme jiný prostor vhodný na produkci vážné 
hudby. Proč kostel využívat jen na mši a nescházet se v něm i při 
jiných pří ležitostech? 
Napadlo nás tedy, že bychom mohli i  v  Přerově mít občasné 
koncerty vážné hudby, které by se konaly v  kostele zhruba 4x 
do roka, na podzim a  na jaře. A  aby nezůstalo jen u  nápadu, 
hned výše přicházíme s pozvánkou. A ty z vás, kteří se případně 
obáváte, že koncert vážné hudby by mohl být smrtelně vážný, 
bychom rádi uklidnili: i dí la starých autorů, dí la klasická, prostě 
vážná hudba může působit aktuálně a oslovit každého z nás. 

Na všechny se moc těšíme.

Podle zákona 240/2000 Sb., O krizovém řízení Obec Přerov 
nad Labem tímto informuje občany o opatřeních na řešení 
krizových situací. 
V oblasti informování a varování občanů je obec připravena 
využít elektrickou sirénu, která je funkční, což je prověřováno 
pravidelně prvou středu v měsíci. Dále má k dispozici místní 
rozhlas a rovněž rozesílání zpráv elektronickou poštou. 
V oblasti organizace činnosti obce v podmínkách nouzového 
přežití je zpracován plán shromažďování osob na stanovištích 
Na Plácku v Novém Přerově, na Sojčím vršku nad parčíkem 
proti drogerii Lenka, Na Městečku před obecním úřadem. Pro 
nouzové ubytování byly vytipovány objekty Penzionu Bomber, 

Základní a mateřské školy a ubytovny ve sportovním areálu U 
Babince.
Stravování by bylo možné kromě ubytovny v sportovním are-
álu na místě ubytování a navíc v restauraci U Skanzenu. 
Doprava osob a materiálu bude řešena ve spolupráci s místními 
firmami. 
V případě vyhlášení krizového stavu je povinností občanů, kteří 
se zdržují na území obce,  neprodleně se přihlásit na obecním 
úřadě pro evidování skutečného místa pobytu. 
Pevně věříme, že nebude nutné vyhlašovat krizový stav, že nás 
minou povodně, krupobití, větrné bouře, požáry a jiné živelné 
pohromy, ale musíme být připraveni.

Jménem Polabského muzea bych ráda ještě zvlášť 
poděkovala všem, kteří věnovali značnou část svého 
volného času a energie a pomohli s dožínkami a jejich 
přípravou. Nebudu zde všechny jmenovat, protože 
seznam by byl dlouhatánský a  na někoho bychom 
jistě zapomněli....ale pomoci vás všech si velmi 
vážíme. Bylo to náročné, ale zábavné a  jsme pyšní, 
že zrovna u nás takto spontánně a s nadšením vnikl 
úžasný projekt.
Jako poděkování pro všechny připravujeme speciální 
roční rodinné vstupenky do Polabského národopis-
ného muzea.

Zvláštní poděkování 
dobrovolníkům

Jolana Boháčková
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V  pondělí 10. října proběhlo další zasedání školské rady. Dle 
zákona se školská rada zabývala jako každoročně na začátku 
školního roku schválením školního řádu. Tentokrát mírně upra-
veného v bodě 7, kde přibyla povinnost předložit omluvenku po 
návratu po nemoci do tří dnů s ohledem na zkušenosti z před-
chozího kalendářního roku. 
Dalším významným bodem programu bylo připomínkování 
a  schválení výroční zprávy školy za uplynulý školní rok. Čtu 
výroční zprávu školy docela pozorně již několik let, tentokrát 
poprvé jsem ji četla s chutí téměř jedním dechem. A to přesto, 
že má 40 stránek. Dokument doslova ožil díky spoustě hezkých 
fotografií z interiéru školy nebo různých akcí. A nejen to. Dobře 
se čte, protože je to kolektivní dílo. Vedení školy se podařilo 
zapojit do přípravy dokumentů velkou část pedagogického 
sboru. A vzniklo tak dílo, kde si můžete přečíst nejen spoustu 
ze zákona povinných informací, ale také aktuálních zpráv ze 
života školy, tak jak je vnímají ti, kdo vzdělání, výchovu a  jiné 
doprovodné akce zajišťují. A také se určitě projevilo i to, že paní 
ředitelka Y. Hrušková tvořila zprávu o školním roce, který měla 
již celý plně pod kontrolou. Doporučuji ke čtení nejen rodičům 
žáků naší školy, ale také rodičům budoucích školáků a  všem, 
které dění v  obci zajímá. Výroční zpráva školy za školní rok 
2010/2011 bude k dispozici na nově připravovaných webových 

stránkách školy (www.skolaprerovnl.cz) nebo vytištěná v  ředi-
telně školy a na obecním úřadě.
Jedno ze zákona povinné téma bylo důvodem předchozího 
zasedání školské rady v  červnu 2011. Probíral se a  diskutoval 
hospodářský výsledek školy za rok 2010. Na tomto zasedání 
jsme se dozvěděli také o rezignaci paní učitelky Průšové na člen-
ství ve školské radě s ohledem na její odchod do důchodu. I na 
tomto místě si zaslouží uznání za to, kolik let strávila ve školství 
a věnovala výchově a vzdělání dětí několika generací. Vzhledem 
k tomu, že školu opustili i další zaměstnanci – členové školské 
rady, požádali ti ostatní o uspořádání doplňkových voleb dle § 
167 školského zákona. Volby proběhly v září 2011 a nyní jsou za 
pedagogický sbor ve školské radě paní učitelky A.Kolenská, V. 
Karásková a K. Višňovská. Poslední jmenovaná proto také ozná-
mila rezignaci na své členství z  titulu jmenování zřizovatelem. 
A  proto zřizovatel nyní hledá vhodné kandidáty na doplnění 
(viz. inzerát na jiném místě Zpravodaje).
Na zasedání školské rady se diskutují také různá aktuální nepo-
vinná témata. Např. v červnu při informacích ředitelky o úpra-
vách školní zahrady začala diskuse o  možné rekonstrukci 
sportovního hřiště na školní zahradě. A tato diskuse pokračovala 
opět v  říjnu. Přestože školské radě přímo ze zákona nepřísluší 
projednávat fungování školní jídelny, je toto uskupení velmi 
vhodné fórum k diskusi o spokojenosti strávníků jak z pohledu 
učitelů – dospělých strávníků, tak rodičů těch malých strávníků. 
Padla zde spousta zajímavých podnětů, které budu jako zastu-
pitelka komunikovat dále. Poslední zasedání školské rady pak 
bylo zakončeno velmi příjemnou zprávou paní učitelky V.Karás-
kové. Škola získala grant (dotaci od kraje) na vybudování naučné 
stezky a meteorologické stanice. O tom, jak přesně a kdy bude 
nemalá částka použita, nám snad v  příštím Zpravodaji paní 
Karásková prozradí více. A máme se na co těšit, protože se jedná 
o velmi hezký projekt, který může příjemně zasáhnout do vzdě-
lávání dětí všech tříd a do volného času široké veřejnosti.

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám představila kronikářku naší 
obce. Stala se jí Lucie Černá, která se přihlásila na 
základě výzvy v  minulém čísle přerovského Zpravo-
daje. Zde vám přínášíme pár infomací o  naší nové 
kronikářce.

Lucii Černé je 21 let a v Přerově nad Labem bydlí již od 
svého narození.V této době studuje Sociální a mediální 
komunikaci na Univerzitě Jana Amose Komenského 
v  Praze  a  zároveň pracuje v  TRW volant a. s. jako 
archivářka. Před studiem na VŠ navštěvovala Střední 
průmyslovou školu grafickou Hellichova, obor Poly-
grafie. Zde v r. 2009 úspěšně odmaturovala.  Zajímá 
se o  kulturu ve všech směrech. Ráda čte, navštěvuje 
divadla, hudební koncerty a věnuje se hře na několik 
hudebních nástrojů (klarinet – 5 let ZUŠ, flétna – 5 let 
ZUŠ + domácí výuka u p. Mokrého, kytara – samouk, 
el. piano – samouk). Také několik let navštěvovala 
hodiny zpěvu, jak sólového, tak sborového. Mezi její 
další zájmy patří psaní povídek, projevů a  článků. 
Práce na PC ji též není cizí. Upravuje fotografie a tudíž 
ovládá Adobe Photoshop i  Adobe Illustrator. Pro 
úpravu a  lámání textu ovládá jak Quark, tak Adobe 
InDesign. V Přerově se podílí na většině pořádaných 
akcí. Aktivně například při Muzejní noci, nebo při 
dožínkových slavnostech V  zámku a  podzámčí. Na 
tuto událost navrhovala i  plakáty. Ostatně některé 
propagační materiály, které můžete vidět od sdružení 
„Maminky dětem“ má také na svědomí. 
Kroniku by ráda vedla nejen pro to, že ji tato práce 
vždy zajímala, ale také by ráda uchovala odkaz pro 
budoucí generace. Knihu by chtěla psát elektronicky 
a zaznamenávat přerovské události nejen textem, ale 
i obrazem a videem.

   Popřejme ji tedy hodně štěstí.
Irena Gregárková, místostarostka obce Přerov nad Labem

Výroční zpráva školy a další informace  
ze školské rady

Darina Kocsisová

V roce 2006 se po několika letech obnovil masopustní průvod. 
Spolky a  sdružení v Přerově nad Labem  se probudily z agonie 
a plesové sezóny se nyní mohou pyšnit několika akcemi. Lidé se 
začali více zajímat  o  obec, její dávné zvyky a  celkové dění na 
vsi. Sázení stromů, výlovy rybníku, brigády kolem vsi, živá hudba 
na hřišti, zábavy, akce pro děti pořádané sdružením „Maminky 
dětem“ a mnohé další.
Změna aktivity Přerovanů se naplno projevila při poslední pořá-
dané akci, kterou byly dožínkové slavnosti aneb V zámku a pod-
zámčí. Na této akci se dobrovolně podílelo skoro 150 lidí. Bez 
nároku na honorář. S nasazením , které se jen tak nevidí. 
Čím to? Tak se může zeptat jen člověk neznalý přerovských oby-
vatel. Důvod je prostý. Naše ves má 1 122 obyvatel, kteří jsou, ať 
se to zdá či nikoliv, rádi za každou příležitost se pořádně pobavit, 
ukázat a dozvědět se něco nového. Touha občanů předvést světu, 
že Přerov není jednou z mnoha obyčejných vesnic, je silnější než 
lenost.
Z vlastní zkušenosti člověka, který v Přerově žije od dětství a první 
masopust si pamatuje jen matně, můžu říct, že za všechny akce 
jsem vděčná. Stejně tak celá moje rodina. Jsme pro každou akti-
vitu. A takových lidí je v Přerově víc. Proto doufáme, že se v pořá-
dání akcí bude pokračovat, bude se připojovat čím dál více lidí 
a že spokojenost bude nejen z naší strany, ale i ze strany návštěv-
níků, kteří se k nám budou vždy rádi vracet.

Na závěr dvě slova těm, kteří pomáhají: DĚKUJEME VÁM!

Přerovské tradice se vracejí
Lucie Černá
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Pokud se vám zdá název článku poně-
kud zvláštní, věřím, že až dočtete do 
konce, budete souhlasit s  tím, že ač 
jsou to místa od sebe značně vzdálená, 
obě v  sobě nesou velmi významnou 
stopu přítomnosti téže osoby  – Lud-
víka Salvátora Toskánského.
Využili jsme  příležitosti a  v  průběhu 
každoročního říjnového Sympozionu 
Salvátora Toskánského v  Brandýse 
nad Labem  jsme pozvali Dr.  Helgu 
Schwendinger k  přátelské návštěvě 
u nás v Přerově nad Labem. Paní Helga 
je rakouská historička, která se věnuje 
životu Salvátora Toskánského a stojí za 
mnoha vědeckými i  popularizačními  
projekty spojenými s  touto zajíma-
vou osobností. Velkou část profesního 
života má spjatu s  Muzeem Ludvíka 
Salvátora Toskánskéh na Mallorce. 
Pozvání ráda  přijala a  my měli mož-
nost jí ukázat historické centrum naší 
obce -  zámek i skanzen - při krásném 
slunečném, i  když chladném, počasí. 
Jak sama přiznala, prohlídku si velice 
užívala. Přitom nám sdělila některé 
zajímavosti ze života Salvátora Toskán-
ského, který byl mimo jiné také jmeno-
ván v  roce  1895 obecní radou města 
Palmy „Slavným synem Mallorky“. 
Prozradila například to, že konečně 

chápe odkud bral inspiraci Salvátor 
Toskánský při rekonstrukci domu, který 
na Mallorce zakoupil. Dřevěný balkon 
na bočním křídle zámku je totiž tak-
řka identický s  tím,  který  je na Mal-
lorce na domě, kde se dnes nachází 
Muzeum Ludvíka Salvátora. Budova 
tamějšího muzea je v domě, který Sal-
vátor Toskánský zakoupil a žil v něm při 
svém pobytu na Mallorce.  Koupil jej 
v  roce 1872 jako svoji první a  zároveň 
pak nejmilejší nemovitost. Šlo o panský 
dům, pojmenovaný Miramar, který se 
nachází na severozápadním pořeží Mal-
lorky. Zajímavost s balkony je v tom, že 
v době koupě dům žádný balkon neměl 
a ani v okolí se domy s takovým vyřezá-
vaným balkonem nenacházely. I když si 
to dnes již stoprocentně neověříme, je 
potěšující myslet si, že balkon přerov-
ského zámku byl tak významnou před-
lohou doplňující dům na Mallorce.
Další paralela je v  tom, že stejně jako 
se pustil do oprav našeho zámku, poté 
co jej rodina Toskánských získala jako 
součást zakoupeného Brandýského 
panství, tak se Arcivévoda pustil do 
úprav svého mallorského domu, který 
sám má téměř stejně dlouhou historii 
jako náš zámek. Dům v době koupě byl 
poměrně slušnou ruinou.

V  průběhu let zakoupil Salvátor na 
Mallorce několik usedlostí. Celkem 
jich na ostrově vlastnil nakonec sedm-
náct a dnes  jsou  většinou v majetku 
potomků druhého arcivévodova sekre-
táře Antonia Vivese  y  Colom, který 
je po jeho úmrtí zdědil a   paradoxně 
on sám je pochován na brandýském 
hřbitově. Zajímavostí je, že například 
vilu v  jihoitalském slohu, La Estaca 
na západním břehu ostrova,  postavil 
Salvátor Toskánský sám a tento objekt  
zakoupil v  roce  1990 americký herec 
Michael Douglas.
Usedlosti, které vedle Miramaru zakou-
pil, měli povětšinou sloužit pro uložení 
jeho sbírek, které během cest nashro-
máždil. Takže i  zde je paralela s  Čes-
kou chalupou, kterou právě v  Přerově 
Ludvík Salvátor zakoupil jako první část 
následně vzniklého národopisného 
muzea. 
Shodli jsme se s  paní doktorkou na 
tom, že těch paralel mezi oběma 
místy svázanými se životem  Salvátora 
Toskánského bychom určitě objevili 
daleko více a myslíme si, že ty „mosty“ 
mezi místy, ale i mezi generacemi Lud-
vík Salvátor skutečně postavil a  nebo 
jim dal alespoň dobré základy.

Most  Salvátora Toskánského mezi Přerovem a Mallorkou
Alena Bakošová

Letos jsem psala žádost o otevření zámku s malou obavou, že 
neuspěji. O to větší byla radost, že nám vyšlo vedení Českého 
rozhlasu vstříc a zámek při příležitosti Dnů evropského dědic-
tví otevřeli. A  tak jsme se mohli opět na jeden den potěšit  
nádhernými prostory nádvoří a  zámku. Dokonce se poprvé  
podařilo spojit program na zámku se skanzenem, a  to díky 
mnoha dobrovolníkům, kteří byli do 
jednoho úžasní. Po takové akci ve 
mně zůstává hřejivý pocit dodávající 
chuť a energii do další práce pro obec, 
která se může pyšnit svým kultruním 
životem a obnovováním tradic.
Již potřetí dostalo vedení a  radní 
Českého rozhlasu pozvánku na Dny 
evropského dědictví na zámku. 
Letos poprvé přijal naše pozvání 
jeden z  radních, PhDr. Petr Šafařík. 
Strávil u  nás v  Přerově čast dožínek 
a  na veřejné schůzi Rady ČRo 22. 
září o naší akci pohovořil. Zmínil, že 
v české části naší republiky není moc 
akcí tohoto rázu k  vidění, vyzdvihl 
vysoký zájem veřejnosti, pospolitost, 
spontánost a  autentický zájem míst-
ních o budoucí osud zámku. Hovořil 
o naší obavě, že skončí zámek u sou-
kromého majitele, který neudrží kul-
turní ráz této památky.
Vedení Českého rozhlasu si nechalo 
vypracovat aktuální znalecký odhad 
a  průběžně jedná s  možnými kupci, 
rozhodně nechtějí prodat zámek pře-

kotně a prioritní je prodej jiné nemovitosti v Krkonoších.
Držme všichni palce, ať se brzy dočkáme otevřené brány 
zámku nejenom u příležitosti Dnů evropského dědictví! Pře-
dejme i dalším generacím jedno z nejvzácnějších kulturních 
dědictví naší obce.

Zámek nám otevřel brány již potřetí
Irena Gregárková
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V  sobotu 17. září jsme se opět vrátili o  sto let zpět a osla-
vili dožínky. Polabské muzeum, obec a  spousta dobrovol-
níků se pokusili předvést, jak vypadala dožínková slavnost na 
počátku 20. století. V  rámci Dnů evropského dědictví nám 
Český rozhlas zpřístupnil také zámek, kde se odehrála část 
dožínkové veselice.
Nejdůležitější částí oslavy, nazvané V zámku a podzámčí, byl 
dožínkový průvod a  předávání dožínkového věnce arcivé-
vodovi Ludvíku Salvátoru Toskánskému. Dožínkový průvod 
začal dole ve skanzenu, na dvoře roubené chalupy z Kova-
nic, kde chasa vracející se z pole předala hospodáři poslední 
snop jakožto symbol celé úrody. Dostali za to od hospodáře 
věnec a  za zpěvu a  tance jej nesli na zámek Ludvíku Sal-
vátoru, který za zvuku fanfár a za účasti Městské historické 
gardy z Brandýsa nad Labem poděkoval a pozval chasu k při-
pravené hostině. Hrály jim k tomu folklórní soubory Šáteček 
a Dykyta, tančili a zpívali v zámku i ve skanzenu až do večera.
Nicméně dožínky se povedly, bylo krásné, ještě letní počasí 
a  dorazilo okolo dvou tisíc návštěvníků. Do organizace 
samotné akce bylo zapojeno bezmála 150 dobrovolníků, 
včetně dětí a batolat.
Pro děti byla připravena „celoskanzenová“ hra. Úkoly na 
stanovištích souvisely s  každodenním životem našich pra-
babiček a  měly dětem přiblížit život na vsi před sto lety. 
Vyzkoušely si, jaké je to táhnout žebřiňáček a šlapat zelí, učily 
se rozpoznávaly druhy obilí, prošly se na chůdách a cvrnkaly 
kuličky, vyrobily si bramborové razítko, určovaly různé staro-
dávné předměty, přímo ze sbírek skanzenu, a vyzkoušely si 
tesání do pískovce.

Ve skanzenu a okolí byl k vidění umě-
lecký kovář, umělečtí truhláři a  řez-
báři, vyráběly se ozdoby  ze šustí, 
košťata a  pometla, košíky, vizovické 
těsto, mohli jsme si přivonět k  bylin-
kám našich obecních bylinkářek, vidět 
jak se krouhá a šlape zelí, jak se vyrábí 
tvaroh, v úžasu jsme sledovali kousky 
potulných kejklířek, kterým hrál 
válečný veterán na historický flašinet, 
mohli jsme ochutnat výtečné uzeniny, 
příhodní pro zemědělské Polabí byli 
hlavně místní zelináři a  občerstvení 
s  místními dobovými pochoutkami 
a spoustu dalšího. 
V dopoledních hodinách se rozezněla 
hudba také kostelem, slyšeli jsme 
zpívat Silvii Vašátovou lidové písně 
v úpravě Leoše Janáčka, spirituály žáků 

6. třídy přerovské školy a  hlavně dech zarážející kytarový 
koncert Lukáše Sommera, učitele ZUŠ v Čelákovicích.
Zámek ožil také dvěma výstavami, Městské muzeum v Čelá-
kovicích půjčilo místní archeologické nálezy a  také jsme si 
mohli prohlédnout výstavu historických fotografií Přerova, 
kterou před časem připravila PhDr. Jana Hrabětová s Hanou 
Veselou.
Několikrát za den se projel na plácku před skanzenem cyk-

V Přerově jsme oslavili dožínky
Jolana Boháčková
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Přerov přivítal družinu rytířů
Alena Bakošová

Čtvrteční červnové odpoledne v Přerově mělo slav-
nostní ráz. Na obecním úřadě proběhlo pasování 
prvňáčků z místní základní školy na rytíře písma. Pře-
rov se tak může pochlubit tím, že má svých prvních 
třináct skutečných rytířů. 
A jako ve správné pohádce museli nejdříve budoucí 
rytíři splnit těžký úkol. Museli  veřejně nahlas před 
svými spolužáky, přihlížejícími rodiči a  příbuznými 
přečíst několik vět z  knížky a  pak se podepsat na 
pamětní listinu. Velký dík patří paní učitelce Kolen-
ské, která prvňáčky učila, protože všichni prvňáci 
úkol bez zaváhání splnili. 
Pak již nic nebránilo předání originálního rytířského 
řádu a pamětního listu každému pasovanému rytíři. 
Každý z  prvňáků také obdržel jako dárek krásnou 
knížku, na které si může hnedle své znalosti písme-
nek otestovat.
Při správné slavnosti nesmí chybět ani slavnostní 
přípitek. Bouchání špuntů od lahví s dětským šam-
páňem přivítala skupinka rytířů s nadšením a vzala 
všechny lahve útokem. 
Po ohlasech s pasováním letošních prvňáků již nyní 
členové kulturní komise místního zastupitelstva 
přemýšlejí nad tím, čím ozvláštní slavnost pasování 
rytířů v dalším roce pro další prvňáky. 

Ať žije další noc s Andersenem!
Alena Bakošová 

Ano a  je to radostné 
zvolání. A určitě se k 
němu přidají i ostatní 
kamarádi dobrých 
knížek, dobro-
družství a nočního 
čtení. Jsme rádi, že 
vám můžeme již 
nyní prozradit, kdy 
budeme i u nás v 
Přerově slavit další 
svátek knížek a  dět-
ského dobrodruž-
ství.  Další společný 
dobrodružný příběh 
si napíšeme v pátek  
30. března 2012. Dobře si to datum 
zapamatujte a nebo raději rovnou 
napište do notýsků. I vy rodiče, 
babičky a dědové, protože ten večer 
vás vaši malí čtenáři vymění za noc 
plnou pohádek, příběhů a dobrodruž-
ství a navíc ve spacáku a mimo svoji 
měkou postýlku.  
Ale není to jen o jediné knihovní noci 

pod patronátem 
velkého pohádkáře 
Andersena, je to o 
všech předcházejí-
cích večerech  či deš-
tivých chvílích, kdy 
si dospěláci můžou 
spolu se svými rato-
lestmi užít krásné 
chvíle s dobrou kníž-
kou. Prozradíme, 
jaké téma nás bude 
o další noci čekat. 
Jak se již stalo tradicí, 
každá naše knihovní 
noc s sebou nese 

plno soutěží a dobrá příprava kaž-
dému zcela jistě přinese body navíc. 
Takže je to na vás, milí rodičové a pra-
rodičové, jak a zda pomůžete nasbírat 
informace v přípravě svému šampio-
novi či šampionce.  
Není to nadsázka mluvit zde o šam-
pionech jako při vrcholovém sportu, 
ono se dnes pravidelnému  „vrcho-

lovému” čtení věnuje také jen málo 
ratolestí.  Jedno vám, dospělákům, 
můžeme slíbit -  celou přípravu, která 
vyvrcholí na konci března, si společně 
s dětmi zaručeně užijete. 
Ústředním tématem pro příští kni-
hovní noc jsou pohádky a ilustrace 
jubilanta Jiřího Trnky. Takže když nic 
jiného, tip na vánoční dárek již máte. 
A není to jediný spisovatel pro Ander-
senovu noc. Poselstvo ke králi pohá-
dek pro všechny malé čtenáře chystá 
spisovatelka Petra Braunová. Tak jestli-
pak víte, která knížka je od ní?  A určitě 
to vše bude doplněno zase nějakými 
zajímavými plakáty a ilustracemi.
Nalákali jsme vás, zaujali jsme? 
Věříme, že ano a věříme, že se také 
přidáte k akci na podporu dětského 
čtenářství!  Vzhůru mezi písmenka 
a zdolejme stránku za stránkou celý 
příběh.  Je jedno, zda ta kniha bude 
od Jiří Trnky nebo zda bude od 
jiného vašeho oblíbeného autora.  
Staňte se ČTENÁŘEM!

lista na historickém kole z Muzea moto&velo a lidé si mohli 
prohlédnout historickou stříkačku. 
Když se večer zavírala brána zámku, zasteskli jsme si, že příští 
rok už možná Ludvík Salvátor po zámeckých schodech scházet 
nebude, protože stále nikdo neví, jak Český rozhlas se zámkem 
naloží. Nicméně se zámkem nebo bez zámku, doufejme, že 
lidové polabské dožínky se v Přerově opět stanou tradicí.
Hlavními pořadateli sice bylo Polabské muzeum a obec Pře-
rov nad Labem, ale děkujeme především mnoha přerovským 
dobrovolníkům, bez kterých by dožínky nemohly být tak 

povedené, Českému Rozhlasu, že nám otevřel zámek, Škol-
kám Montano za nádhernou květinovou výzdobu zámku, 
Dykytě a Šátečku za tanec, hudbu a zpěv, Muzeu moto&velo 
za zábavné projížďky na historickém kole, Městskému muzeu 
v Čelákovicích za zapůjčení části sbírek, Městské historické  
gardě z Brandýsa nad Labem, Sboru dobrovolných hasičů, 
Horejcovým za kostýmy, Dušanu Milaniakovi za báječnou 
hostinu pro účinkující, za další dobroty Jiroušovým,  Gregár-
kovým, Dvořákovým, Slukovým, Ireně Černé a Janě Brožové 
a Zbyňku Petrovi za berana.
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Do 31. října si můžete ve skanzenu 
prohlédnout již několik měsíců pro-
bíhající tři menší výstavy: v bednárně 
výstavu Výročních obyčejů a tra-
dičních slavností v současném 
životě středních Čech, kterou 
jako putovní připravilo Regionální 
muzeum v Kolíně, dále výstavu Z his-
torie českého kalendáře, která čítá  
na 200 těch nejznámějších a nejzají-
mavějších výtisků z kalendářové pro-
dukce za posledních 150 let, a výstavu 
Bílé a barevné vyšívání v polabských 
venkovských domácnostech, kterým 
si ženy na vesnicích i v malých měs-
tečkách středního Polabí zdobily své 
domácnosti od konce 19. století do 
poloviny století minulého. 

Připravujeme každoroční tradiční 
výstavu Lidové Vánoce v Polabí, 
která bude od 29.11. k vidění po 
celém areálu skanzenu. Interiéry 
všech chalup budou doplněny scé-
nami, které předvádějí, jak naši 
předkové prožívali čas adventu 
a   jak slavili vánoční svátky až do 
Tří králů. Uvidíte starodávné dračky 
a přástky, mikulášské obchůzky 
s  nadílkou, předvánoční trhy a pří-
pravu na vánoce v  lidové kuchyni, 
Štědrý den se všemi zvyky a obyčeji 
a koledy a koledování o vánočním 
čase. Ve výstavním sále bednárny 
připravujeme výstavu betlémů ze 
sbírek Polabského muzea s mnoha 
starými lidovými betlémy i součas-

nými betlémy z nejrůznějších materi-
álů, v navazujícím přísálí výstavu pod 
názvem Miniaturní vánoční trh. 
Vše bude doplněno ukázkami vánoč-
ních dekorací, návody na výrobu 
vánočních ozdob a drobných dárků. 
Výstava bude opět doprovázena 
spoustou typicky vánočních rukoděl-
ných aktivit v Bednárně, jako pečení 
a zdobení perníčků, vyrábění ozdob 
a podobně. Přesný rozpis doprovod-
ného programu najdete koncem října 
na www.polabskemuezum.cz.
A v neděli 4. prosince se snad ve 
skanzenu při své obchůzce zastaví 
i  opravdický živý Mikuláš doprová-
zený čerty a andělem a nadělí dětem 
spoustu sladkostí.

Podle vyhlášky č.120/2011 Sb. příloha 
č.12 ze dne 29. dubna 2011 se mění 
směrná čísla roční spotřeby vody v pří-
padě, že není měřená spotřeba vody. Z 
těchto důvodů a z důvodů nové sazby 
DPH budou k 1. lednu 2012 podepsány 
nové smlouvy s producenty odpadních 
vod. Výsledkem těchto změn je, že 
se u rodinných domů a bytů snižuje 
množství spotřebované vody podle 
výše uvedené vyhlášky, avšak náklady 
na provozování se nemění, takže bude 
adekvátně upravena cena stočného 
a to tak, že celková částka placená za 

vypouštění odpadních vod bez DPH se 
nebude zásadně měnit. 
Protože je nutné smlouvy podepsat 
nejpozději do 31.12.2011 a to až po 
odsouhlasení výše stočného zastu-
pitelstvem obce, což je plánováno 
na 7.12.2011, po dohodě se zastu-
pitelstvem obce vyhlašujeme níže 
uvedené termíny, kdy budou smlouvy 
připravené k podpisu na obecním 
úřadě v Přerově nad Labem. V  pří-
padě, že smlouva nebude podepsána 
do 31.12.2011 vystavuje se producent 
odpadních vod sankcím vyplývajícím 

ze zákona č.274/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů o vodovodech 
a kanalizacích. 

Termíny pro podpis smlouvy: 

sobota 10.12.2011 od 9 do 13 hodin

pondělí 12.12.2011 od 10 do 18 hodin

středa 14.12.2011 od 9 do 13 hodin

V těchto termínech budou na obci 
přítomni pracovníci provozovatele 
a obce, kteří poskytnou případné 
vysvětlení.

Co se děje a bude dít ve skanzenu
Jolana Boháčková

Podpis nových smluv na stočné 
Pavel Mrzena 
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ŠKOLA
Škola opět ožila!
Vážení občané, milí rodiče, 
prázdniny uběhly jako voda a máme před 
sebou nový školní rok 2011/2012. Co nám 
přinese nového? Ve škole došlo k personál-
ním změnám. Od září nastoupila do školy 
angličtinářka Mgr. Kateřina Višňovská, 
která ve funkci zástupkyně ředitelky uplatní 
mnoho dobrých zkušeností ze soukromého 
gymnázia. Šárku Gabrielovou zastupuje po 
dobu mateřské dovolené Štěpánka Vyskoči-
lová. V mateřské škole pracují 3 nové paní 
učitelky.

Od října jsou v provozu nové školní webové 
stránky, které nám spolu s novým logem 
školy zhotovil Vojtěch Gabriel (manžel Šárky 
Gabrielové). Stránky najdete na adrese: www.
skolaprerovnl.cz. Prosíme za shovívavost s 
uváděním webu do plné funkčnosti, infor-
mace se neustále aktualizují a převádějí ze 
staré webové stránky na novou. Proto ještě 
do konce měsíce října bude k dispozici i web 
starý, aby přechod k novému byl pozvolný a 
pro všechny přirozený. 

Kroužky
Od 3.října jsou pro žáky v provozu  následující 
kroužky: 

Dále dostaly děti oznámení o náboru na Zumbu pro děti, pro 
mladší děti je určen termín úterý 13:00-14:00, pro starší děti 
(8-12 let) pak čtvrtek 16:00-15:00.

Sponzorské dary
Ani v tomto školním roce na nás sponzoři nezapomněli. Již 
v září pan Červinka daroval škole keře a stromky na školní 
zahradu a po vydařených dožínkách jsme obdrželi  pro školu 
2.000,- Kč od Ludvíka Salvátora Toskánského z rukou paní Gre-
gárkové. Děkujeme.

Akce uplynulé
•  8.9. druhý, třetí a čtvrtý ročník navštívil Výstaviště Lysá nad 

Labem, kde všichni shlédli Knižní veletrh i akce záchranářů

•  10.9. so konala sobotní brigáda na školní zahradě

•  21.9. čtvrtá třída teoreticky i prakticky nacvičovala dopravní 
výchovu

•  22.9. se celý druhý stupeň rozjel do Prahy, aby tam navštívil 
Botanickou zahradu i výstavu v Náprstkově muzeu

•  13.10. byl celý první stupeň v planetáriu v Praze 

•  17.10. se konala přednáška pro veřejnost na téma “Dětský 
vzdor”

Akce chystané:
• 26.10. a 27.10. podzimní prázdniny
• 28.10. státní svátek

Organizace školního roku  2011/2012
Období vyučování: 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 
2012. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude 
ukončeno v pátek  29. června 2012.

Prázdniny: podzimní  26.10. - 27.10.2011, vánoční  23.12.2010 
- 2.1.2012, pololetní 3.2. 2012, jarní  13.2. – 19.2. 2012, veliko-

Pondělí
Kung-fu 
(p.Lorenzová)

12:30-13:30 

Pondělí
Keramika 
(J.Milaniaková)

14:00-15:00

Pondělí
Školní časopis 
(Y.Hrušková, Š.Vyskočilová)

12.30-13.15

Úterý
Šikovné ruce 
(E.Műllerová)

13:00-14:00

Úterý
Debrujáři 
(V.Karásková)

13:40-14:40

Úterý
Zdravotní tělocvik 
(R.Fáriková)

14:00-14:45

Čtvrtek
Dějepisný kroužek 
(K.Višňovská)

13:40-14:00

Čtvrtek
Hudební kroužek 
(Š.Gabrielová)

15:00-16:00

Pátek
Pěvecký kroužek 
(A.Kolenská)

11:30-12:20
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noční  5.4. – 6.4. 2012, hlavní prázdniny 30.6. – 2.9. 2012
Ředitelský den je plánován na 18.11., 22.12. 2011 a 7.5.2012.
Škola v přírodě pro první stupeň je plánována na jaro 2012 a 
druhý stupeň plánuje v  tuto dobu týdenní historicko-přírodo-
vědný seminář.

Personální obsazení ve školním roce 
2010/2011
Základní škola:
Ředitelka: Mgr. Yveta Hrušková, zástupkyně: Mgr. Kateřina 
Višňovská
Třídní učitelky: 1.tř. Mgr. Alena Kolenská, 2.,3.tř. Alena Malín-
ská, 4.tř. Mgr. Eva Műllerová, 6.tř. Mgr. Kateřina Višňovská, 7.tř. 
Lucie Kloudová, 8.tř. Mgr. Vlasta Karásková
Netřídní učitelé:  Mgr. Yveta Hrušková, Mgr. Eva Žemberová, 
Jitka Milaniaková, Štěpánka Vyskočilová
Asistent pedagoga: Miloslava Solusová, Lucie Kloudová, 
Karolina Drobná
Školní družina: vedoucí vychovatelka: Miloslava Solusová, 
vychovatelky: Renata Fáriková, Jitka Milaniaková    
Provozní zaměstnanci: účetní: Jitka Milaniaková, školník, 
topič: Jiří Vedral, uklízečky: Renata Koutská, Ivana Veselá
Mateřská škola: 
vedoucí učitelka: Danuše Skuhravá, 
učitelky: Iveta Špidlenová, Bc. Blanka Melíšková (zástup Y.Ptáč-
ková), Karolina Drobná, Renata Fáriková
uklízečka:  Martina Cirkovská

Co je ve škole nového?
• Zrekonstruovaná umývárna ve školce a vymalované chodby
• Nově zřízená 4.třída mateřské školy (použit sponzorský dar ze 

Zumba-maratonu)
• Nový nábytek ve 3.třídě mateřské školy
• Nové koberce ve školce
• Bezpečnostní kryty na topení ve školce i v šatně

• Nově vybudované sociální zařízení pro zaměstnance ve školce
• V tělocvičně postupně pořizujeme nové nářadí (použit spon-

zorský dar z koncertu Přerovské jaro)
• Výuka angličtiny od 1.třídy, výuka německého jazyka na II.st.
• Pobyt dětí na školní zahradě o velké přestávce
• Pořízení “fotbálku” do školní družiny z příspěvků od rodičů
• Schválena žádost o finanční podporu z OP VK Středočeského 

kraje na projekt s názvem Škola – informační centrum s envi-
ronmentálním zaměřením (Učíme se od přírody)

Všem dětem i dospělým přejeme úspěšný a pohodový školní 
rok, máme se na co těšit. 

Yveta Hrušková

Brigáda na školní zahradě 
Yveta Hrušková

V sobotu 10.září odpoledne 
se sešly na školní zahradě 
celé rodiny s dětmi. Počasí 
nám přálo  a nářadí i jídla 
bylo dostatek. Dospělí i 
děti sázeli keře, které spon-
zorským darem věnovala 
Červinkova firma Mon-
tano, zalévali, hrabali, roz-
váželi kůru, pleli. Nakonec 
pan Červinka zasel trávu, 
aby bylo okolí běžecké 
dráhy pěkné a   dětem se 
na školní zahradě   líbilo. A 
kdo zaslouží poděkování? 
Rodina Rovnaníková, Ptáč-
ková, Mohauptová, Gre-
gárková. Maminky s dětmi: 
paní Jana Brožová, Jaroslava 
Dospíšilová, Jitka Milani-
aková, Alena Kolenská s 
vnučkou. Dobrovolníci:   
Václav a Ondřej Červinkovi, 
Vít Vašát, Jiří Vedral.
Po práci následovalo 
bohaté občerstvení, které 
pro brigádníky připravily: 
Jitka Milaniaková, Darina 
Kocsisová a Irena Gregár-
ková.

Vypadá to, že jezdit autem je velice snadné. Jedna zatáčka, 
křižovatka, dej přednost v jízdě, přeřadit, zpomalit a zabrzdit. 
Pro ty, co jezdí delší dobu, to možná snadné je, ale vůbec to 
nebylo snadné pro čtvrťáky ze základní školy z Přerova nad 
Labem, kteří byli ve středu 21. září na dopravním hřišti. V 
učebně se začalo teorií, pokračovalo zdravovědou a končilo 
jízdou na kole po dopravním hřišti. Teorie jim šla, trošku 
horší byla jízda. Na ploše malého hřiště byly téměř všechny 
dopravní značky, kruhový objezd, překážka, křižovatky. Po 
malých nesnázích to všichni zvládli a všem se tam líbilo. 
Dětem je deset let a brzy budou jezdit samy na kole, musí se 
dobře připravit na silniční provoz. Na jaře je čeká pokračo-
vání, ve kterém čtvrťáčkové prokážou určité znalosti a pokud 
splní, dostanou průkaz mladého cyklisty.

Dopravní výchova 
Eva Müllerová
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Přednáška o dětském vzdoru  
Jolana Boháčková

První přerovské dožínky
Tereza Gregárková, 6.třída

Dne 17. září se v  Přerově nad Labem  
konaly první přerovské dožínky. Akce 
začala v  9 hodin otevřením zámku a 
skanzenu. V  deset hodin byl koncert 
Silvie Vašátové  a ve tři čtvrtě na jede-
náct se sešlo sedm  dětí ze šesté třídy 
a od 11 hodin začal koncert pod vede-

ním paní učitelky Kateřiny Višňov-
ské. Zpívali jsme americké spirituály. 
Mezi písničkami hrála na klavír Klára 
Válková ze ZŠ Čakovice a Tereza Gre-
gárková. Po vydařeném koncertě  se 
rozprostřely kejklířky s flašinetářem na 
svůj prostor vedle stánkařek, řemesl-

níků a hlavně byla 
vytvořená sta-
noviště pro děti.  
Přijela i Brandýská 
garda. Mohli jste 
zaslechnout i hru 
na housle v pro-
vedení Kristýny 
Kratochvílové a 
na flétnu Anetku 
H o d a n i č o v o u . 
Byl zpřístupněn 
také zámek, který 
vlastní Český roz-
hlas, kde se konal 
podvečerní kon-
cert Dykyty a 
Šátečku. Dušan 
Milaniak s pomoc-
níky pro nás při-
pravil výborné 
občerstvení. Nej-
větší dobrotou byl 
urožněný daro-
vaný beran. Akce 
byla do devíti 
večer a návštěv-
nost byla kolem 
2000 lidí, což je 
rekord Polabského 
muzea. Také velký 
úspěch měl dožín-
kový průvod od 
stodoly ze skan-

zenu do zámku, kde už čekal Ludvík 
Salvátor Toskánský se svou půvabnou 
přítelkyní. Do průvodu hrála Dykyta 
a semický Šáteček. Akce byla pěkná 
a už známe termín druhých přerov-
ských Dožínek – 15. září 2012. Moc se 
těšíme na příští rok!

V pondělí 17. října 
ve škole v učebně 
češtiny seznámila 
místní maminky 
psycholožka Ilona 
Špaňhelová s pro-
blematikou dět-
ského vzdoru. Plná 
třída svědčila o 
tom, že přerovské 
děti očividně vzdo-
rují. Psycholožka matky uklidnila, že je to 
normální a  zdravé, a předala maminkám 
mnoho zajímavých informací a zkušeností.
Dvouhodinovou interaktivní přednášku 
pořádalo čelákovické Rodinné centrum 
ROUTA, o.s. jako jednu z mnoha na téma 
pozitivní rodičovství. Po dobu konání před-
nášky mohly maminky využít také hlídání 
dětí, které je součástí celého přednáško-
vého cyklu (www.rc-routa.cz). 
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Sledujte pravidelně www.prerovnl.cz!

Nový školní rok
Alena Kolenská

Ve čtvrtek 1.září slavnostně vyzdobená budova naší školy 
„přivítala“ děti školou povinné, mezi nimi i nové prvňáčky. 
Do vyzdobené třídy jich přišlo 19 v doprovodu svých rodičů a 
příbuzných. Devatenáct párů zvědavých očí doslova ohmatá-
valo vše nové. Všechny přítomné přivítala ředitelka školy paní 

Yveta Hrušková, třídní učitelka Alena Kolenská a za obecní 
úřad paní místostarostka Irena Gregárková. Noví žáčci dostali 
první učebnice a školní pomůcky a také drobné dárečky. Na 
všech bylo vidět, že se těší na to, jak se společně pustí do 
učení.


