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Ludvík Salvátor Toskánský hovoří v oživlé hospodě V Bednárně o muzejní 
noci u  sklenky dobré pálenky a  uzeného špeku o  současných poměrech 
s vrchním školním inspektorem Eduardem Hrubešem: „Jak by bylo krásné, 
kdyby zámek a  skanzen zase patřily jednomu majiteli.“ Doufejme, že po 
zářijových dožínkových slavnostech, na kterých kromě muzea a obce bude 
tentokrát spolupracovat i rozhlas jakožto současný majitel zámku, budeme 
Ludvíkově přání zase o krok blíž.

Naše obec se pyšní další kulturní památkou, kostelem sv. Vojtěcha. V dubnu 
jej za památku prohlásilo Ministerstvo kultury. Rádi bychom pomohli s jeho 
opravou, aby se opět mohl stát chloubou všech věřících i nevěřících. Kostel 
je odkazem našich předků, kteří neváhali ani v  těžkých dobách věnovat 
peněžní dary, nejviditelnějším důkazem jsou vitrážová okna.

Fotografie: Josef G
regárek

Fotografie: Tom
áš G

regárek
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Z jednání zastupitelstva obce

Z  mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Přerov nad Labem, 23. března 
ZO schválilo:
• smlouvu o  úvěru na úhradu pohledávky banky evidované 

pod číslem 76858651557/0100, splatné dne 31. března 2011, 
která vznikla profinancováním časového nesouladu mezi 
potřebou finančních prostředků na financování způsobilých 
výdajů na projekt „Moderní škola na venkově - rekonstrukce 
ZŠ v Přerově nad Labem“, vč. DPH a možnosti čerpat dotaci 
z Fondů EU a státních prostředků.

Z  mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Přerov nad Labem, 30. března 
ZO schválilo: 
• výběr nejvhodnější nabídky zadavatele na základě výsledku 

posouzení a hodnocení nabídek hodnotících komisí podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce 
zdravotního střediska“ ze dne 29. března 2011 u nabídky 
uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou uvedenou v Kč včetně 
DPH. Hodnotící komise vybrala uchazeče PMS, spol. s r.o., 
Za bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady IČ: 18622569 za cenu 
7 641 332 Kč včetně DPH.

ZO souhlasilo: 
• s uzavřením smlouvy o dílo na předmět plnění výše  uvedené 

veřejné zakázky s uchazečem PMS, spol. s r.o., Za bažantnicí 
51,  290 01 Poděbrady IČ: 18622569 za cenu 7 641 332 Kč 
včetně DPH.

Z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Přerov nad 
Labem, 27. dubna
ZO schválilo: 
• zprávu starosty o splnění úkolů z minulého veřejného zase-

dání s tím, že je třeba dořešit úkol – jednací řád  26/2011.

Na veřejném zasedání 9. března byly uloženy úkoly:
• předložit ke kontrole Jednací řád z 15. ledna 2011 – pro nemoc 

paní Vejsadové dosud nesplněno
• písemně informovat žadatele o finanční příspěvek o výsledné výši 

schváleného příspěvku - splněno do 17. března 2011
• prověřit doporučení finančního výboru dle bodů 1) a 2a) –2e)
 1)  zvýšení nájemného je možné po dohodě s nájemníky, cenová 

mapa není dostupná, příklad z okolí je zvýšení o 12 Kč/m2 
 2a)  obecní byt č.p. 38 – končí pronájem k 31. červenci 2011  č.p. 

210 – společný kotel 
 2b)  – 2c) – změna dodavatele el. energie a plynu k 1. srpnu 2011- 

následně bude převedeno na uživatele
 2d)  – provedena změna tarifů pro telefony
 2e)  – proveden audit pojištění – máme nejvýhodnější možné 

pojištění
• inventarizaci majetku, závazků a  pohledávek obce 31. pro-

since 2010 
• žádost paní Krapkové o příspěvek na připojení na vakuovou 

kanalizaci ve výši 5 000,- Kč
• prominutí poplatků za svoz TKO za syna paní Kodešové č.p. 

320 pro rok 2011
• smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku 1899/1 k.ú. 

Přerov nad Labem – přeložka plynu M. Špitálský
• smlouvu o  smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 

na pozemku1907/4 k.ú. Přerov nad Labem – přípojka plynu 
Bombér

• smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na 
pozemku1884/3 k.ú. Přerov nad Labem – přípojka elektřiny 
Homola                                                        

• smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na 
pozemku 79/18 k.ú. Přerov nad Labem – přípojka elektřiny 
Smejkal           

• smlouvu o  připojení odběrného zařízení k  distribuční sou-
stavě ČEZ na poz. p. č. 1384/9 - vodojem

• Směrnici pro předkládání podkladů o hospodaření PO
• rozpočtové opatření č. 1 a  základní rozpočtový výhled bez 

investičních a jiných mimořádných akcí na léta 2012 až 2014, 
který je přílohou č. 3 a č. 4  k tomuto zápisu (přílohy si můžete 
prohlédnout na obecním úřadě)

ZO souhlasilo: 
• s uzavřením smlouvy o oddělení dílu „a“ z pozemku 202/2 

PK o výměře 2225 m2, oddělení dílu „b“ z pozemku 203/2 
PK o  výměře 131 m2, oddělení dílu „c“ z  pozemku 203/3 
PK o výměře 145 m2 a oddělení dílu „d“ z pozemku 202/3 
PK o výměře 580 m2, vše v k.ú. Přerov nad Labem, vznikla 
nová pozemková parcela 245/4, druh pozemku orná půda, 
o výměře 3081 m2. Dohodnutá cena 12 Kč za m2 , celkem 
36  972 Kč. Náklady na řízení hradí kupující – obec Přerov 
nad Labem

• s prodejem pozemku 1899/3 za cenu 1000,- Kč/m2. Zatupi-
telstvo obce souhlasí s pronájmem pozemku za cenu 40 Kč/
m2 na rok

• souhlasí s poskytnutím dotace spolkům a sdružením s doda-
tečnou podmínkou, že činnosti spolku či sdružení se nějak 
zaměří také na mládež (jednorázová akce, opakovaná činnost 
směřující k výchově, či  vzdělávání mládeže). O této aktivitě 
pak podá poskytovateli písemnou zprávu nejpozději do 
30.  října roku, ve kterém byla dotace poskytnuta. Čerpání 
dotace není nutně provázáno přímo s touto aktivitou. K čer-
pání dotace předloží příjemce písemnou zprávu o způsobu 
využití poskytnutých prostředků nejpozději při předložení 
žádosti o dotaci na další rok. 

• s  poskytnutím příspěvku na kloubový autobus na lince 
398 PID ve výši 12 000,- Kč ročně

ZO bere na vědomí:
• informaci o  dotaci na větrolam – obec požádala o  změnu 

projektu na výsadbu větrolamu  vedle cesty k pramenu sv. 
Vojtěcha. Důvodem bylo jednak nesouhlasné stanovisko  
s vykácením ovocných stromů v prvé části a značné rozšíření 
invazivního porostu javoru  jasanolistého. Změna nebyla 
schválena a  proto bude nežádoucí porost mechanicky 
a  chemicky odstraněn a  následně bude vysazeno původní 
množství nových kultur na menším   prostoru.  

• zřízení městské policie (informaci naleznete v krátkých zprávách)

Přijaté příspěvky  na plynofikaci 15600

Věcné břemeno 5500

Prodej zadávací dokumentace 6500

příjmy celkem 27600

Výdaje sníženy o:

Obecní policie 200 000

Výdaje zvýšeny o:  

provoz veřejné silniční dopravy 12000

příspěvek na kanalizaci 5000

příspěvek - Dykyta 5000

školní zahrada - pařezy 24000

platy zaměstnanců 31000

pojistné na sociální zabezpečení 8000

pojistné na zdravotní pojištění 3000

celkem výdaje: 88000

Rozpočtové opatření celkem - přebytek 139 600
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• možnosti rozšíření MŠ (informaci 
naleznete v tomto čísle Zpravodaje)

• spolupráce s  ČRo – údržba zeleně – 
Český rozhlas objednal sekání u  OÚ. 
Příjem od Českého rozhlasu bude 
využit na pokrytí nákladů na PHM, 
amortizaci traktůrku a  křovinořezů 
a  také na finanční odměnu za prove-
deou práci.

• 
ZO uložilo:
• starostovi následně po inventarizaci 

majetku zajistit do  30. června 2011 
inventuru využití tohoto majetku, tedy 
zejména přehled a  podmínky proná-
jmů nemovitostí (hlavně pozemků 
– polí)

• starostovi pověřit pana Vedrala jako 
zástupce do Komise proti výstavbě 
paroplynové elektrárny. Starosta 
podepíše za obec Přerov nad Labem 

memorandum o  spolupráci proti 
výstavbě paroplynové elektrárny.

• starostovi dořešit do konce května 
2011 smlouvu o  pronájmu pozemku 
p.p.č. 54/1 v  k.ú. Přerov nad Labem 
a  nebytových prostor za účelem 
výkupu druhotných surovin. Do 
smlouvy doplnit cenu za pronájem 
pozemku ve výši 40,- Kč/m2/rok 
a cenu za pronájem nebytového pro-
storu ve výši 178,- Kč/m2 /rok, závazek 
úhrady dlužné částky 15  223,- Kč za 
předchozího nájemce a zajištění sběru 
odpadového papíru pro základní 
školu formou pravidelného měsíčního 
přistavení kontejneru.

ZO pověřilo:
• starostu odpovědět na podání pana 

Jiřího Beneše, st. ve lhůtě  šedesáti 
dnů.

Kalendář akcí

Srpen 2011

•  28. 8. koncert Hasičské dechové 
hudby s vystoupením mažoretek, 
pořádá: obec Přerov nad Labem na 
zámecké zahradě.

Září 2011

•  3. 9. Netradiční loučení s prázdninami 
na školní zahradě – II. etapa sázení. 
Pořádá: komise životního prostředí 
OÚ ve spolupráci s MŠ a ZŠ od 15:00 
hodin.

•  17. 9. Dožínky, pořádá: obec Přerov 
nad Labem ve spolupráci s Polab-
ským muzeem v prostorách skanzenu 
a zámku.

•  17. 9. Den otevřených dveří v pře-
rovském zámku u příležitosti Dnů 
evropského dědictví, pořádá: Český 
rozhlas ve spolupráci s obcí Přerov  
nad Labem a Polabským muzeem. 

Říjen 2011

•  Drakiáda, pořádají Maminky dětem 
(termín bude stanoven dle přepovědi 
počasí).

•  22. 10. Vyřezávání dýní s lampiono-
vým průvodem, pořádají: Maminky 
dětem.

•  29. 10. Haloweenská párty, pořádají: 
Maminky dětem.

Prosinec 2011

•  3.12. Mikulášská nadílka, pořádají 
Maminky dětem.

 
Změna programu vyhrazena.

KRONIKA OBCE PŘEROV 
NAD LABEM

Obec Přerov nad Labem 
hledá - kronikáře

Předpoklady: práce s PC, dobrá znalost 
ČJ a zájem sledovat dění v obci

Termín uzávěrky příjmu žádostí: 
31. červenec 2011

Více informací získáte na 
obecni.urad@prerovnl.cz

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.Fo
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Již v minulosti jsem psal o stavu přípravy 
projektu skupinového vodovodu pro 
obce Přerov nad Labem, Semice, Starý 
Vestec a  Bříství. V  současné době se 
projekt opět posunul dál a myslím, že je 
vhodné vás informovat o změnách, které 
nastaly. V  této chvíli se čeká na nabytí 
právní moci územního rozhodnutí na 
elektrickou přípojku pro vodojem v Pře-
rově nad Labem. Pokud územní rozhod-

nutí na elektrickou přípojku pro vodojem 
Přerov nad Labem nabude právní moci 
20. června 2011, lze do konce června 
letošního roku zahájit opět vodoprávní 
řízení. Jestliže se to podaří a  nebudou 
žádné další komplikace, lze předpoklá-
dat, že na celý projekt bude vydáno sta-
vebního povolení v  srpnu 2011. Taktéž 
povolení k nakládání s  vodami je reálné 
v  srpnu 2011. Tím budou připraveny 

všechny potřebné dokumenty, které 
vyžaduje Státní fond životního prostředí 
pro podání žádosti o  dotaci z  operač-
ního programu životní prostředí. Jakmile 
tedy bude vypsán příslušný dotační titul, 
může se mikroregion ucházet o  přísluš-
nou dotaci. Termín vypsání dotace ještě 
není v této chvíli znám. O dalších novin-
kách při přípravě a realizaci tohoto pro-
jektu vás budu i nadále informovat.

V  minulém čísle Zpravodaje jste se mohli dočíst o  schvále-
ném rozpočtu obce na rok 2011 a při té příležitosti se dozvě-
dět poměrně hodně detailů o  příjmech i  výdajích. Pokud jde 
o  finance, v červnu má zase zastupitelstvo na programu veřej-
ného zasedání jinou podobnou záležitost. Povinně ze zákona je 
do 30. června potřeba schválit závěrečný účet obce za minulý 
rok. Tomu předchází řada kroků. Aby se vůbec závěrečný 
účet za rok 2010 a plnění rozpočtu mohlo schválit, muselo se 
nejen průběžně a včas zaúčtovat vše, co k roku 2010 patřilo, ale 
musely se také dělat rozpočtová opatření včetně toho posled-
ního dorovnávacího. K tomu všemu pak patří ještě jarní kontrola 
z  kraje. Dopadla dobře a  kromě drobných technických připo-
mínek nevznesla žádné námitky. Zásluhu na tom všem má paní 
Dana Matějíčková – účetní a ekonom obce v jedné osobě. Snad 
si bude moci po půlročním napětí konečně vydechnout a užije si 
zaslouženou letní dovolenou. Přejme ji to, zaslouží si to.

Jak tedy rok 2010 dopadl? Příjmy byly mimořádně vysoké 
a dostaly se poprvé přes hranici 15 mil. Kč. Výdaje ovšem byly 
také mimořádné a ještě větší. V částce 24,6 mil. Kč však velkou 
roli hraje investiční výdaj na rekonstrukci školy. Psalo a mlu-
vilo se o  tom hodně a  koneckonců měli všichni možnost se 
i podívat, jak se škola změnila zevnitř. Obec tuto velkou akci 
však plně financovala jen krátce s pomocí úvěru. Původní roz-
počet 2010 dokonce počítal s  tím, že slíbená dotace přijde 
hned po dokončení rekonstrukce a rozpočet byl tedy bez tak 
velkého schodku. Dotace sice měla zpoždění a obec musela 
v  letošním roce dokonce i  řešit malé prodloužení úvěru, ale 
vše nakonec dopadlo dobře. Peníze z dotace již dorazily, úvěr 
je splacen a předčasně ukončen bez sankce. 

Nebudu se tady zaobírat jednotlivými položkami roku 2010, 
i  když by si mnohé zasloužily pozornost. Kdo chtěl, mohl si 
na úřední desce v  průběhu června prozkoumat podrobný 
přehled příjmů i výdajů za rok 2010. Zájemci se mohou přijít 
na detaily i zeptat osobně. Ve Zpravodaji bych se k některým 
věcem ráda vrátila později, až se budeme zabývat jednotli-
vými činnostmi v obci detailněji. Určitě bude pro vás zají-
mavější, když se třeba dozvíte o tom, jak probíhá financování 
sběru a odvozu odpadů, který stál v roce 2010 celkem 651 tis. 
Kč. Ale teprve až dáme dohromady čísla, která spolu souvisejí 
a nebudou schovaná v husté změti čísel celého rozpočtu.

Financování to nejsou jen čísla. To jsou i otázky, kde ty peníze 
stále brát a  jak s  nimi pak naložit. Zastupitelstvo se během 
svého krátkého působení od voleb již několikrát zabývalo pře-
hledem investičních akcí, ujasňovalo si priority a zkoumá 
různé cesty, jak tyto akce „financovat“. 

Na prvním místě z hlediska priorit je stále vodovod. Je to také 
finančně nejnáročnější akce, takže bez dotace nemůžeme uva-
žovat o  zahájení. Podle informací z  červnové valné hromady 
Mikroregionu Polabí nám nyní mezi žádostmi konkuruje jen 

jedna velká akce. Takže třeba to s dotací už brzo vyjde. I  při 
dotaci 90% to však bude pro obec náročné (okolo 9 mil. Kč) 
a tak jsme již v zastupitelstvu, finančním výboru obce i na Mik-
roregionu začali diskutovat, jak zapojit do financování také 
obyvatele obce. Samozřejmě hledáme řešení co nejpřijatelnější 
pro občany, ale počítejte s  tím, že bez nějakého příspěvku to 
nepůjde. To by se jinak totiž obec musela zadlužit na hodně 
dlouho a také by musela zapomenout na další investiční akce. 

A těch plánovaných akcí je více než dost. I když získáme nějaké 
dotace, potřebovali bychom na ostatní investice (tedy bez 
vodovodu) v nejbližších letech zhruba 40 mil. Kč. Z rozpočtu 
obce po uhrazení různých povinných, pravidelných či udržo-
vacích nákladů můžeme každý rok počítat na investice s část-
kou 2 - 2,5 mil. Kč. Jednoduchá matematika nám vysvětlí, že 
s tímhle prostě chodníky, zastávky, cesty a všechny potřebné 
rekonstrukce nepořídíme.

Takže zase jsme na začátku. Kde na to brát? O dotace bude 
zastupitelstvo usilovat nadále, ale nemůžeme spoléhat jen na 
ně. Jednak zdroje pomalu vysychají a jednak na vše se prostě 
dotace nedávají. Nezbývá, než aby se obec důsledněji cho-
vala jako rozumný hospodář. Tedy co nejuvážlivěji zacházet 
s  výdaji a  hledat další zdroje příjmů. V  rámci toho prvního 
např. přišel finanční výbor v únoru s řadou doporučení, jak by 
mohla obec ušetřit na různých provozních nákladech. 
Sami třeba máte zkušenost, že optimálním nastavením tarifu 
u mobilního operátora můžete měsíčně ušetřit stovky i tisíce. 
V  březnu tedy zastupitelstvo uložilo starostovi, aby daná 
doporučení prověřil a případně realizoval. Jaké úspory to sku-
tečně přinese, to zjistíme později.

Pokud jde o finanční výbor, jeho další přinos z hlediska hospo-
daření může být i to, že se začal zabývat pravidelnými čtvrtlet-
ními kontrolami v našich příspěvkových organizacích. 
Asi víte, že ve výdajích obce hraje velkou roli škola a  jídelna 
i bez toho, že by se tam zrovna něco rekonstruovalo (bez inves-
tic to bylo v roce 2010 přes 2 mil. Kč). Takže je na místě hlídat, 
jak v obou organizacích hospodaří. O zjištěních při kontrolách 
se pak intenzivně jedná jak v  zastupitelstvu, tak s  vedoucími 
obou příspěvkových organizací. Věřím, že s dosavadním aktiv-
ním přístupem a zkušenostmi pánů I. Zajíčka a M. Špitálského 
bude mít finanční výbor přínos i v dalších oblastech.

Na straně příjmů dominují daně, se kterými obec moc udě-
lat nemůže. Může však ovlivnit nedaňové příjmy. Pro rok 
2011 se např. zvedl poplatek za komunální odpad. Jak jsem 
již zmiňovala výše, budeme se v  nějakém dalším čísle touto 
oblastí zabývat podrobněji a věřte, že se snažíme dívat na věc 
objektivně. Tedy nejen poplatky zvyšovat, ale když začneme 
lépe zacházet s  odpady, tak třeba i  snížit. Další oblastí, kte-
rou můžeme rozebrat samostatně je ekovoda – tedy pitná voda 
z automatu, do kterého házíte drobné peníze. Za dodání této 

Co je nového v projektu skupinového vodovodu
Jiří Havelka, předseda mikroregionu Polabí

Financování v obci
Darina Kocsisová
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vody je nutno zaplatit ročně přes 200 tis. Kč a jestli na 
to obec doplácí nebo ne, se dozvíte příště. Finančně 
náročnější oblast, která stojí za prozkoumání, je pak 
také stočné, kde všichni platí paušál a  obec ještě 
spoustu peněz doplácí (přes 300 tis. Kč). 

Svoz odpadů a  poplatky za ekovodu jsou služby, za 
které platí obec firmám značné poplatky a  inkasuje 
jen poměrnou jejich část od občanů. Pak má obec 
ještě majetek, se kterým nějak nakládá. A  nebo také 
nenakládá. Obec vlastní spoustu pozemků a dalších 
nemovitostí. Některé z nich jsou veřejné komunikace 
a to, že je obec vlastní, vyžaduje peníze na údržbu. Ale 
od toho tady obec je. Pak však má ještě obec nemovi-
tosti, ze kterých mají užitek jednotlivci. Buď tím, že si 
pozemky či budovy pronajímají a platí za to nájemné 
obci. A  nebo také tím, že skoro nikdo neví, že je to 
vlastně obecní a  pozemek leží nevyužit ladem nebo 
je někým užíván zdarma. Zastupitelstvo sice na jaře 
schválilo inventuru obecního majetku k  31. prosinci 
2010, ale nemá k dispozici přehled, kde se jednotlivé 
pozemky nacházejí a  jak jsou nemovitosti využívány. 
Proto na svém veřejném zasedání požádali starostu 
o zajištění revize využívání pozemků. Pak se může také 
začít řešit, proč některé nájmy jsou jen symbolické 
a mezi sebou se velmi liší. A věřte, že tady obci utíkají 
obrovské peníze, které pak někde jinde chybí.

Vrátím se ještě jednou ke škole. To je totiž dobrý 
příklad toho, jak se dají ještě jinak ovlivňovat příjmy 
a výdaje. Ve školce je velmi nízký měsíční poplatek, 
který navíc neplatí předškoláci, za školu a  družinu 
rodiče neplatí vůbec. Přitom je škola i  školka důle-
žitá nejen pro vzdělání dětí, ale také jako hlídání dětí 
proto, aby mohli rodiče vydělávat. Většině rodin 
záleží na tom, jak je škola vybavená, jaký mají děti 
program, jaké mají možnosti. A tak je přece na místě, 
aby to neplatila vše obec, ale přispívali ve větší míře 
i  ti, kdo to potřebují. Sponzorské dary jsou tedy 
na místě a mohou škole, dětem velmi pomoci. Před-
stavte si třeba, že by byl uhrazen i měsíční příspěvek 
300 Kč za děti, které půjdou v září do 1.třídy. Hned 
by bylo dalších 50 tis. Kč.

Každý má jiné možnosti, ale i  drobný příspěvek od 
více rodičů může dát dohromady slušnou částku. Ve 
školce je přes padesát dětí a bude od září 2011 ještě 
více, ve škole je dětí přes sedmdesát. Každý dá trochu, 
někdo třeba více a  pak budou peníze také na věci, 
které by jinak děti neměly. Ve školce to hezky vyře-
šili stromem „nesplněných přání“, ve škole zase stále 
potřebují dovybavit tělocvičnu. Také školní zahrada 
zoufale volala po zásahu. Práce v ní jdou pomalu, ale 
na druhou stranu to zatím moc nestálo. Rodina Čer-
vinkova přispěla zelení a  odbornými radami, hasiči 
měli hodně práce s  dřevem, na hrabání a  sázení se 
sešlo jen velmi málo rodičů. Každý nemůže dát 
peníze, ale i  poskytnutá práce ovlivňuje financování 
v obci. Nezapomeňte na to, až bude někde viset letá-
ček, že se koná brigáda, nebo až budete mít chuť 
kritizovat, co se ještě ve škole a obci neudělalo.

Pokud se Vám zdálo, že v  článku o  financování 
bylo málo čísel, pak věnujte prosím pozornost při-
ložené tabulce. Podobá se té z  minulého čísla 
Zpravodaje a  přibyl k  ní sloupce s  výslednými čísly 
roku 2010 a  také s první sadou rozpočtových opat-
ření v  letošním roce, která byla schválena v dubnu. 
Takto budeme zacházení s rozpočtem 2011 sledovat 
průběžně i  nadále a  příště přidáme také komentář 
o aktuálním stavu financování v roce 2011. A pokud 
máte k čemukoliv ohledně financování otázky, nebo 
náměty na další články z této oblasti, pak neváhejte 
a dejte svůj podnět na obecní úřad.

Rozpočet - tabulka č. 1 (v tis. Kč) 2010 2011 R 2011 RO1

Výdaje celkem 24,560.9 19,456.9 -112.0

Doprava 330.8 408.5 +12.0

Vodní hospodářství 1,760.0 1,126.8 +5.0

Školství 17,178.7 2,473.1

Kultura 158.8 250.2

Tělovýchova a zájmová činnost 39.5 49.0 +5.0

Zdravotnictví 0.0 9,600.0

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1,128.2 560.0

Ochrana životního prostředí 1,174.8 1,299.1 +24.0

Sociální věci 78.8 139.0

Bezpečnost a požární ochrana 163.1 356.2 -200.0

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

Finanční operace 214.3 423.0

Rozpočet - tabulka č. 2 (v tis. Kč) 2010 2011 R 2011 RO1

Příjmy celkem 15,433.4 25,409.3 +27.6

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

Daně z příjmu 3,529.8 3,721.0

Daně ze zboží 3,646.3 3,646.0

Poplatky za využívání přírodních zdrojů 521.8 605.3

Ostatní daně a poplatky 205.7 201.0

Odvody z vybrané činnosti 284.5 278.0

Majetkové daně 1,037.4 1,000.0

nedaňové příjmy celkem (v tom:) 2,703.2 1,423.5 +27.6

Zemědělské hospodářství 63.5 63.5

Vodní hospodářství 301.8 290.0

Školství 208.8 522.0

Kultura 3.7

Příjmy z nemovitostí, komunální služby 1,891.3 352.0

Komunální odpad 130.4 146.0 +21.1

Činnost místní správy 22.6 +6.5

Příjmy z finančn. operací 81.0 50.0

přijaté transfery celkem 3,504.6 14,534.6

Rozpočet - tabulka č. 3 (v tis. Kč) 2010 2011 R 2011 RO1

Příjmy 15,433.4 25,409.3 +27.6

Výdaje 24,560.9 19,456.9 -112.0

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

Výsledek -3,277.1 102.1 +139.6

Vysvětlivky zkratek u sloupců s rokem 2011: R = rozpočet, RO1 = rozpočtové opatření 1
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Krátké zprávy z  Přerova nad Labem

Termíny veřejných zasedání zastupitelstva v roce 2011.
21. září, 7. prosince 
Pokud nebude na pozvánce uvedeno jinak, schůze se budou 
konat ve školní jídelně od 18:30.

Sbírka na opravu kostela sv. Vojtěcha
Na koncertě Polabské prozpěvování dne 30. dubna bylo 
vybráno a na sbírku věnováno 4 047,- Kč. K 17. červnu bylo 
celkem vybráno 48 117,- Kč. Za příspěvky děkujeme.

Nabídka na sekání louky u čtyř lip na Vrších
Louka má plochu 0,3 ha a  roste na ní tráva vhodná k  sušení 
sena a ke krmení. V současné době je mulčována. Pozemek je 
ve vlastnictví obce.
V  případě zájmu volejte   ing. Miroslavu Matějčkovi    (603 
505 597) a nebo se informujte na obecním úřadě. Děkujeme.

Úklid příkopů 
I v letošním roce byly na jaře uklizeny příkopy a přilehlé pozemky 
v extravilánu obce. Byl uklizen značný nepořádek i na zámecké 
zahradě, který zde zanechává přerovská mládež. 
Za úklid a pěkně vyhlížející pozemky děkujeme sokolům a mys-
livcům. Nepořádek po mládeži musí bohužel uklízet i pracovnice 
obce a to nejen na zámecké zahradě. Prosíme rodiče, aby svým 
dospívajícím ratolestem domluvili.

Sběrné suroviny opět v provozu
Od července 2011 bude v provozu opět sběrna druhotných suro-
vin u rybníka v centru obce. Otevírací hodiny budou zveřejněny.

Hlídka městské policie
Zastupitelstvo obce znovu projednalo zřízení hlídky městské 
policie pod záštitou MěÚ Lysé nad Labem. Vzhledem k tomu, že 
zastupitelstvo Semic odstoupilo od projektu, znamenalo by to 
značnou finanční zátěž pro naší obec. Proto i přerovské zastupi-
telstvo odstoupilo od projektu a bezpečnost v obci budeme řešit 
spoluprací se státní policií. 

Nové dopravní značení
V červnu se v obci objevilo nové dopravní značení. Celá obec 
byla označena jako „ Zóna se zákazem stání nákladních automo-
bilů v době od 21:00 do 5:00.
Zákaz stání byl vyhlášen i na pozemku před skansenem lidové 
architektruy. Je třeba zajistit volný příjezd ke vchodu do objektu 
pro návštěvy s omezenou možností pohybu.

Kontejnery na tříděný odpad
V  průběhu června byly postupně přemístěny kontejnery na 
separovaný sběr odpadů plastů, papíru a skla. Nové umístění je 
za garážemi vpravo vedle komunikace na Hůru. ( před bývalým 
mlýnským rybníkem). Důvodem bylo přiblížení kontejnerů 
obyvatelům středu obce, zvětšení plochy pro parkování za 

prodejnou potravin a zlepšení vzhledu této expo-
nované lokality.

Oprava místních komunikací
Zastupitelstvo rozhodlo o opravě místních komu-
nikací v  rámci rozpočtu obce. Oprava se bude 
týkat i některých konkrétních výtluků na komu-
nikaci III/2724 ve správě kraje. Správa a  údržba 
silnic Středočeského kraje nemá prostředky na 
opravu. Oprava přinese zvýšení bezpečnosti.  

Rybářské závody žáků
Rybářský spolek uspořádal v  sobotu 4. června 
rybářské závody žáků na rybníku u  zámku. 
Zúčastnilo se čtrnáct soutěžících. Největší úlovek 
měl žák Sobota a to kapra 48 cm. Další disciplínou 
bylo nejvíce ulovených ryb podle centimetrů. 
Zvítězil také žák Sobota s 288 cm, druhé místo 
obsadil žák Jíra se 161 cm, na třetím místě se 
umístnil žák Cabrnoch se 148 cm a na krásném 
čtvrtém místě skončil žák Veselý se 104 cm.

Sbor dobrovolných hasičů informuje
23. dubna  se zásahová jednotka zúčastnila 

okrskového cvičení ve Velence, kde si vyzkoušela zásah nane-
čisto: požár v budově, dopravní autonehodu, čerpání vody přes 
ejektor.

 8. května jsme se zúčastnili Dne záchranářů v Kolíně, kde jsme 
prezentovali historickou koňskou stříkačku.

 Od 7. května jsme opět účastníky Polabské ligy v  požárním 
útoku, již máme za sebou dvě kola, další nás čekají v září.

25. června se po roce opět konala na místním fotbalovém hřišti 
okrsková soutěž v požárním útoku, kategorie muži, ženy a děti.

Pozn. redakce: V  době, kdy jsme připravovali Zpravodaj, nebyly 
ještě výsledky soutěže známy. Avšak dnes je již známe a můžete si 
je přečíst na obecním webu.

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



Přerovský zpravodaj 2_2011 7

Zateplení školy
Irena Gregárková, Vít Vašát

V červnu 2010 jsme s velkou radostí přivítali výzvu 
Ministerstva životního prostředí – Zelená úspo-
rám pro veřejné budovy. Vycítili jsme obrovskou 
a  jedinou příležitost, jak získat potřebné finance 
ve výši 4 439 139,- Kč na zateplení budovy a zlep-
šení vnějšího vzhledu ZŠ. Pustili jsme se do práce, 
zastupitelstvo schválilo mimořádné výdaje na ener-
getický audit, stavební dokumentaci a zpracování 
žádosti. Bylo to obrovské úsilí, úsilí mnoha projek-
tantů a  lidí, kteří nám pomáhali vše zvládnout ve 
velice krátkém čase. 20. července 2010 jsme žádost 
podali na SFŽP.
Po roce jsme se dozvěděli, že na tento program 
nejsou finanční prostředky. Celá výzva, ale nebyla 
úplně zrušena. Podle slov tiskové mluvčí SFŽP se 
daří prodávat emisní jednotky, ze kterých SFŽP zís-
kává finanční prostředky. Představa SFŽP je taková, 
že nejprve musí vypořádat žádosti fyzických osob 
na bytové domy a  poté přijdou na řadu žádosti 
na veřejné budovy. Určitě bychom přivítali i  sní-
žení procenta dotace z původních 90% na 60%. 
Následná úspora energie by se nám určitě vyplatila. 
Existuje jeden program zateplení škol z Evropských 
prostředků, ale je vázán na změnu topného média 
z tuhých paliv na ekologičtější provoz (plyn). Což se 
u nás stalo před 8 lety.
O  pomoc jsme dopisem požádali pana ministra 
Mgr. Tomáše Chalupu, aby nám vzniklou situaci 
pomohl řešit. Věříme, že se nám podaří potřebné 
finanční prostředky zajistit.

Historie kostela sv. Vojtěcha v Přerově nad Labem
Robert Kopp, Stavební technik vikariátu Stará Boleslav

Původní kostel sv. Vojtěcha byl vystaven nákladem obce v raně 
barokním slohu, v  letech 1681-1682, ze kterého se dodnes 
dochoval presbytář a  přilehlá sakristie. Původní kostel ale 
postupně chátral a roku 1855 byl uzavřen pro jeho velice špatný 
stav, který ohrožoval věřící při bohoslužbách. 17. května roku 
1865 byly na kostele započaty částečné bourací práce a téhož 
roku byla zahájena stavba kostela nového, ve slohu novoro-
mánském, jehož základní kámen byl položen 24. května téhož 
roku c.k. okresním přednostou Hugem Metraldou z Českého 
Brodu. Práce na obnově nového kostela pokračovaly velice 
rychle a  ještě v  roce položení základního kamene byl nový 
kostel vysvěcen, dne 29. řijna 1865. Z původního barokního 
kostela, se dochovala část mobiliáře. Stavba hlavního oltáře 
s obrazem sv, Vojtěcha od Františka Krátkého ze Sadské, který 
byl osazen do bohatě zdobeného ranně barok-
ního rámu s  akantovými a  volutovými řezbami 
nad brankami, a s figurální výzdobou vedle oltář-
ního obrazu- andělíčci, jsou datovány do 80 let 
17. století, stejně jako stavba obou bočních oltářů 
v lodi kostela, boční oltář sv. Václava a boční oltář 
Korunování Panny Marie. Oba boční oltáře jsou 
doplněny plátny pravděpodobně z  druhé polo-
viny 19. století. Další hodnotnou součástí mobili-
áře kostela sv. Vojtěcha je křížová cesta o čtrnácti 
zastaveních z  roku 1835. Z  původních tří zvonů 
ve věži byl dochován pouze jeden zvon, ,,sanktus-
ník“, který je dokladem barokní zvonařské práce 
z první poloviny 18. století. V neposlední řadě byly 
jako součást kostela osazeny figurální vitráže, a to 
při obnově kostela v letech 1944 - 1945. 
Současný stav kostela sv. Vojtěcha je velice 
špatný. Na kostele jsou viditelné statické poruchy, 

které mají za následek značně vypraskané stropní štukové zrcadlo 
v lodi kostela. Protože stav kostela se dále zhoršuje, bylo zahájeno 
jednání s  obcí Přerov nad Labem a  majitelem ohledně dalšího 
využití kostela sv. Vojtěcha, včetně jeho celkové rekonstrukce. 
Kostel sv. Vojtěcha nebyl na začátku jednání zapsán v seznamu 
nemovitých kulturních památek České republiky. Žádost byla na 
Ministerstvo kultury podána v roce 2009 a po složitých jednáních 
s Ministerstvem kultury České republiky, Národním památkovým 
ústavem, byl kostel sv. Vojtěcha zapsán mezi nemovité kulturní 
památky České republiky dne 14. dubna 2011. V celé záležitosti 
farnosti velice pomohl MÚ Lysá nad Labem, odbor kultury 
a  památkové péče. V  současné době probíhá účelová finanční 
sbírka na uhrazení stavebně technické dokumentace, která je 
nutnou součástí pro obnovu kostela sv. Vojtěcha.
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V sobotu 2. dubna odpoledne přijely do Přerova pražské Buchty a loutky, aby 
zahrály dětem loutkové představení Tři malá prasátka. Byl teplý jarní den, tak 
jsme se rozhodli, že namísto v tělocvičně postavíme jeviště na školní zahradě. Při-
pravené lavičky se zaplnily dětmi, některé děti dokonce seděly na zemi a rodiče 
různě postávali a posedávali okolo. Divadýlko se všem moc líbilo a děti, které 
neudržely tak dlouho pozornost, se mohly vyřádit na pískovišti hned vedle 
improvizovaného hlediště. Opoledne si užili také divadelníci, kteří měli letos pod 
širým nebem premiéru. 
Představení mohlo být realizováno díky finanční podpoře manželů Červinko-
vých, Horejcových, Sideových, Slukových, pana Zdeňka Kadeřávka a  Ernetu. 
Spolu s penězi vybranými na dobrovolném vstupném a penězi, které vydělalo 
mateřské centrum během roku jsme divadýlko bez problémů zaplatili a zbylo 
ještě tři sta korun. Všem moc děkujeme.

Loutkové divadlo na školní zahradě
Jolana Boháčková

Vážení a milí čtenáři,na tomto místě jsem původně plánovala vyhlášení výsledků 
druhého kola a  umístění fotografií třetího kola soutěže. Místo toho píšu na 
vysvětlenou jen pár řádků, proč tomu tak není. Není totiž důvod. Nenašel se 
jediný čtenář či čtenářka Zpravodaje, který by dokázal uhádnout všechny správné 
odpovědi a odevzdal je k vyhodnocení. Odpovědi tedy buď znáte nebo vás to 
nezajímá a tak nebudeme zbytečně tisknout fotku znovu a přidávat další. Ušetřila 
jsem sice za odměnu pro vítěze, ale je to škoda. Těšila jsem se, že tak společně 
postupně projdeme spoustu známých i méně známých míst naší obce a že díky 
vašim odpovědím se o nich dozvíme různé zajímavosti. Nyní se tedy nedozvíme, 
možná někdy jindy a jinak.

FOTOSOUTĚŽ – Jak známe 
Přerov nad Labem 

Darina Kocsisová



8 Přerovský zpravodaj 2_20118
Fo

to
gr

af
ie

: T
om

áš
 G

re
gá

re
k

Fo
to

gr
af

ie
: T

om
áš

 G
re

gá
re

k

Vítání občánků
V  sobotu 28. května 2011 uspořádal 
obecní úřad ve skanzenu – bednárně 
slavnostní vítání třiadvaceti nových 
občánků, kteří se narodili od května 2010 
do dubna 2011. V  tomto tisíciletí to byl 
rekordní počet narozených dětí v jednom 
roce v  naší obci. Nejmladší obyvatele 
Přerova nad Labem přivítala paní mís-
tostarostka Irena Gregárková společně 
s  panem zastupitelem Luďkem Dvořá-
kem. Novým občánkům, rodičům, praro-

dičům a dalším hostům přišly 
celý obřad zpříjemnit děti 
z  místní základní školy pod 
vedením paní učitelky Kolen-
ské. Veselé vystoupení utišilo 
pláč mnoha dětí. Poděkování 
patří Daně Matějčkové, která 
pomohla se zajištěním již tra-
dičního vítání občánků. Více 
fotografií z  této akce najdete 
na www.prerovnl.cz.

Seznam vítaných občánků:
Adamec Jakub (duben 2010), Albrechtová 
Anna (červenec 2010), Beranová Tereza (únor 
2011), Boháček Mojmír (leden 2011), Červin-
ková Eliška (únor 2011), Dvorák Lukáš (září 
2010), Fejtek Hubert (červen 2010), Galovič 
Sebastian (září 2010), Hiltner Liliana (srpen 
2010), Horejcová Sofie (červen 2010), Kade-
řávková Vanessa (říjen 2010), Kocsisová Gab-
riela (květen 2010), Kovalová Karolína (březen 
2011), Křáp Denis (září 2010), Nehézová 
Ema (květen 2010), Pelichovský Martin (říjen 
2010), Řehák Josef (říjen 2010), Sodomka Petr 
(říjen 2010), Stezková Rozálie (únor 2011), 
Šandallová Klára (červenec 2010), Širancová 
Ela (srpen 2010), Trbušková Sofie (leden 
2011), Trojková Leontýna (srpen 2010)

V sobotu 4. června jsme přivítali vzácnou 
návštěvu, pana starostu města Davis ve 
Spojených státech amerických - Joe Kro-
vozu a jeho příbuzné z různých koutů naší 
republiky a  Německa. Koncem dubna 
se na náš obecní úřad obrátila Radka 
Navarová, prezidentka Orinda Klubu 

Tábor (což je Klub sdružující přátelé kali-
fornského města Orinda), požádala nás 
o přijetí pana starosty Davisu v naší obci, 
vzhledem k  tomu, že předci Joe Krovozi 
žili v nedalekých Semicích a jeho rod byl 
spjat i s naší obci. 
Rozhodli jsme se ho (pro nás už trochu 

netradičně) přivítat chlebem a  solí a  to 
v  prostorách skanzenu. Podařilo se pře-
vléci čtyři dobrovolníky do krojů Dykyty, 
které nám byly pro tuto příležitost zapůj-
čeny. Po přívítání následovala prohlídka 
skanzenu, kostela a  muzea Moto Velo. 
Pan starosta Krovoza byl nadšen i  dojat 

způsobem přijetí a  především 
tím co naše malá obec může 
nabítnout. Poprvé mohl spatřit 
a představit si, jak žili kdysi jeho 
předci v  Čechách díky skan-
zenu lidové architektury.
Dozvěděli jsme se, že i v Davisu 
mají problém s  vodou, že 
mají také muzeum kol a  že 
je to město, které je vstřícné 
zdravému životnímu stylu 
a cyklistice. Ale také nám bylo 
prozraneno, že jeho pra pra 
pra pra prarodiče, Matěj Kro-
voza a  Anna Szervena byli 
oddáni v  přerovském kostele 
24. února 1802.
Po tříhodinovém setkání jsme 
se rozloučili a popřáli si mnoho 
dobrého do naší další práce. 
Věřím, že Přerovu nad Labem 
udělá pan starosta Krovoza 
v  Kalifornii reklamu, a  že se 
k nám do obce přijede podívat 
mnoho dalších turistů.

Vzácná návštěva z Kalifornie
Irena Gregárková
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Úspěch první muzejní noci ve skanzenu
Jolana Boháčková

V sobotu 28. května večer jsme se mohli 
vrátit v čase. Přerovský skanzen doslova 
ožil postavami a  lidmi z počátku minu-
lého století. Ludvík Salvátor Toskánský, 
tehdejší majitel zámku, etnograf a zakla-
datel skanzenu, přes šest set návštěv-
níků při vstupu do skanzenu přesunul 
do roku 1911. 
Skoro šedesát přerovských dobrovolníků 
(včetně dětí, batolat a  kojenců) předvá-
dělo, jak se žilo před sto lety. Mohli jsme si 
vyzkoušet draní peří, štípání dříví, tesání 
do pískovce, viděli jsme paličkování, vyší-
vání, šití panenek, vyřezávání do dřeva, 
ochutnali jsme bylinkové čaje, medo-
vinu a čerstvý včelí med přímo z plástve, 
viděli stáčení medu, mohli si vyrobit 
svíčku, přivonět k  historickým růžím, 
prohlédnout si historickou hasičskou 
stříkačku, pročíst si staré školní kroniky. 
Děti hrály kuličky, honily obruč, přebí-
raly hrách a čočku, chodily na chůdách, 
zpívaly a hrály si jak jejich vrstevníci před 

sto lety. Také jsme si mohli 
posedět ve starých školních 
lavicích, po čemž mnozí z nás 
při každé návštěvě skanzenu 
léta toužili, a napsat si diktát 
se samotným Eduardem Hru-
bešem. 
Po dlouhé době Polabské 
muzeum ve spolupráci s obcí 
a  hromadou místních dob-
rovolníků uspořádali novou, 
netradiční akci, která se však 
po velikém úspěchu tradiční 
stane. Příprava zabrala skoro 
dva měsíce a mnozí jí věnovali 
spoustu volného času a ener-
gie. Výsledkem je zdařilá akce, 
obsáhlý šatník plný dobového 
oblečení, které z části pochá-
zelo ze sbírek muzea a z části 
se dle starých střihů šilo, ale 
hlavně nadšení pro organizo-
vání podobných akcí.

Děkujeme všem zúčastněným, přede-
vším panu řediteli Vinduškovi, že nebylo 
potřeba ho přemlouvat, Danovi a  Luď-
kovi Jiroušovi, kteří věnovali spoustu 
medu a medoviny, Dvořákovým a Gre-
gárkovým, kteří se postarali o pohoštění 
účinkujících a  ceny pro děti, paní Kra-
tochvílové, za to, že usmažila koblihy, 
cukrárně za občerstvení pro návštěv-
níky, všem, kdo akci dělali PR a rozváželi 
a  roznášeli plakáty, panu Hrubešovi za 
to, že ve svém volném čase bez nároku 
na odměnu přijel zahrát vrchního škol-
ního inspektora, všem účinkujícím 
a v neposlední řadě také Daně Tielové za 
přípravu kostýmů a její zápal a nadšení. 
Teď už zbývá jen doufat, že stejně jako 
před sto lety, skanzen i  zámek budou 
patřit jednomu majiteli a  budeme si 
moci podobných akcí užívat ještě víc.

Znáte to místo? Křižovatka nad parčíkem, kde začínají řadové 
garáže a auta, kola, motorky, pěší míří od hlavní cesty k bytov-
kám nebo odbočují k  Bomberu a  domům pod Hůrou, je stále 
více frekventovaná. Dokud tu nebyly dopravní značky ani skoro 
nebylo poznat, že jde o nějakou křižovatku. 
A  právě kvůli autům, která přes křižovatku mnohdy projíždějí 
velmi rychle i přes dopravní omezení, je toto místo nebezpečné 
i za denního světla. Po brzkém setmění v zimních měsících se pak 
toto místo stává nebezpečným nejen v noci, ale po celé odpo-
ledne a k večeru, když se lidé vracejí z práce, děti ze školy apod.. 
V řadě šesti lamp pouličního osvětlení, které lemují cestu od dolní 
křižovatky s  hlavní silnící přes zmíněnou křižovatku až dozadu 

k bytovým domům č.p. 321 - 322, byla totiž právě v tomto místě 
velká mezera. Jako by tady kdysi dávno jednu lampu vynechali, 
protože v ostatních místech jsou mezi původními lampami cel-
kem pravidelné odstupy.
Zastupitelstvo proto vyhovělo žádosti na doplnění chybějící 
lampy pouličního osvětlení a od března 2011 se už po setmění kři-
žovatka do tmy neschová. U rohu řadových garáží přibyl vysoký 
sloup, jehož pomoc se pořádně projeví až po prázdninách až 
ubude slunečního světla a my se opět vrátíme k zimnímu času. 
Doufejme, že nové osvětlení usnadní odpolední a večerní návrat 
domů hlavně pěším, a že děti tady budou alespoň o trochu bez-
pečnější.

Zvýšení bezpečí na veřejné komunikaci – osvětlení 
frekventované křižovatky

Darina Kocsisová
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Kdo šel v neděli 15. května kolem přerovského zámku, mohl se 
přenést do světa pohádek. Jako každoročně spolek Maminky 
dětem připravil jarní pohádkový běh, nikoli však lužním lesem, ale 
zámeckou zahradou. Běh pohádkovým lesem, plánovaný o dva 
týdny dříve, musel být kvůli bouřce zrušen. A v půli května by už 
v lese dotěrní komáři dětem akci mohli pěkně zněpříjemnit. 
Na děti čekalo v okolí zámku a hřiště několik stanovišť, na kterých 
plnily úkoly všeho druhu. Pasáčkovi recitovaly básničky, u Rum-
cajse házely šiškami, u Makové panenky hádaly rostliny, Vodníkovi 
lovily rybičky a podobně. Stanoviště byla vymyšlena tak, aby si 
je užily děti různého věku, od těch nejmenších, sotva mluvících, 
až po starší školáky. Na závěr všichni odevzdali kouzelné babičce 

kartičku se splněnými úkoly a mohli si vybrat sladkou odměnu. 
Zábavnou akci navštívilo téměř dvě stě lidí a nejen Přerováci, ale 
i rodiny z okolí.
Po skončení běhu jsme se přesunuli k altánku před zámkem, kde 
žáci páté třídy pod vedením pana učitele Jeronýma Boháčka 
zahráli krátké divadelní představení, zjednodušenou legendu 
o svatém Jiří. Hra měla premiéru již na Dni matek ve školní tělo-
cvičně v  angličtině, pod zámeckýcm altánem ji zahráli česky. 
Kromě hereckých výkonů oceňujeme i kulisy, které si děti samy 
vyráběly. Je dobře, že letos nejen rodiče, ale i děti věnovaly svůj 
volný čas tomu, aby připravily tak zábavné odpoledne. Doufejme, 
že se podobně zapojí i v dalších letech.

Pohádkové odpoledne v okolí zámku
Jolana Boháčková

(Přerov nad Labem, 26.4.2011)

Obec Přerov nad Labem za pomoci prostředků Evropské unie 
realizuje rekonstrukci místního zdravotního střediska v Přerově 
nad Labem. Rekonstrukcí a nákupem nových moderních pří-
strojů tak reaguje na nepříznivý stav současného zdravotního 
střediska a vybavení jednotlivých ordinací lékařů. 
V  roce 2010 byl schválen Úřadem regionální rady Střední 
Čechy projekt „Rekonstrukce zdravotního střediska v Přerově 
nad Labem“ spolufinancovaný Evropskou unií – konkrétně 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního ope-
račního programu Střední Čechy. V  současné době skončila 
první fáze projektu, ve které došlo k realizaci veřejné zakázky 
na zhotovitele stavby. 
Následně tedy došlo dne 25.4.2011 k zahájení fyzické realizace 
projektu Rekonstrukce zdravotního střediska v Přerově nad 
Labem. Projekt byl zahájen předáním staveniště (budovy sou-
časného zdravotního střediska) firmě PMS, spol. s  r.o., která 
bude rekonstrukci realizovat. Předání se účastnil pan starosta 
Petr Baumruk za obec Přerov nad Labem a pan Jaromír Netík 

jako stavbyvedoucí za vítěznou firmu PMS, spol. s r.o. Rekon-
strukce bude probíhat od tohoto data do konce dubna 2012.
Celkové náklady na realizaci tohoto projektu činí 9.613.000 
Kč. Tento projekt bude spolufinancován z Regionálního ope-
račního programu Střední Čechy, a to částkou  4.801.814 Kč. 
Zbylé výdaje bude obec hradit z vlastních zdrojů. 
Cílem tohoto projektu je vybudování moderního zdravotního 
střediska a zvýšení kvality poskytované zdravotní péče obča-
nům Přerova nad Labem a jejího okolí. Dojde k úpravě vnitřní 
dispozice současné budovy zdravotního střediska a  zároveň 
dojde k  rozšíření budovy tak, aby zde mohly být umístěny 
všechny ordinace lékařů působících v  obci – praktický lékař 
pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost a  stomatolog. 
Zároveň dojde k pořízení nových moderních zdravotnických 
technologií. Budou pořízeny nové přístroje, které umožní zajiš-
tění nových služeb v ordinaci praktického lékaře pro dospělé 
(pořízení defibrilátoru) a  v  ordinaci stomatologa (pořízení 
moderního přístroje pro léčbu gingivy a parodontu). Budova 
bude také řešena bezbariérově, bude zde umístěn výtah, který 
umožní handicapovaným občanům její plné využití. 

Zahájení Rekonstrukce zdravotního střediska v Přerově 
nad Labem díky prostředkům Evropské unie
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naše společnost, Vacuum Global, s.r.o., která ve vaší obci provo-
zuje podtlakovou kanalizaci, by vás tímto prostřednictvím chtěla 
požádat o  součinnost při provozování podtlakové kanalizace. 
Podtlaková kanalizace funguje na principu odsávání splaškových 
odpadních vod (dešťové vody do této kanalizace zásadně nepa-
tří) s přisáváním potřebného množství vzduchu do potrubí.

Při provozu mohou vzniknout dva pro provoz nepří-
jemné stavy:

• Příliš mnoho vzduchu v  potrubí, což může vzniknout 
při neuzavření ventilu a  je to poměrně dobře slyšitelné 
v okolí sběrné šachty - to způsobuje nárůst doby provozu 
vakuových čerpadel ve vakuové stanici (VS) a může vést 
i ke kolapsu celého podtlakového systému a to zejména 
v případě, kdy k tomuto stavu dojde na několika místech 
v obci najednou.

• Příliš mnoho vody v  potrubí, což zejména vzniká 
přítokem dešťové vody do potrubí – to způsobuje 
zavodnění potrubí, přetížení vakuových čerpadel ve 
vakuové stanici a  dále i  hydraulické přetížení čistírny 
odpadních vod (ČOV) a  celkovou vyšší energetic-
kou náročnost kanalizace i  čistírny odpadních vod. 

Vypouštěním dešťových vod do podtlakové kanalizace 
dochází k  porušování „Provozního řádu kanalizace“ a  sjed-
naných podmínek pro odkanalizování nemovitostí. Díky 
nekázni několika jedinců pak mají problémy všichni uživatelé 
kanalizace a výsledkem může být další zdražování stočného 
na základě vyšší energetické náročnosti kanalizace a čistírny 
odpadních vod.

Žádáme vás proto jako občany obce Přerov nad 
Labem a smluvní partnery, kteří vypouští splaškové 
odpadní vody do kanalizace o následující:

• v případě, že máte napojené dešťové svody, tj. ze zpev-
něných i  nezpevněných ploch svých pozemků, nebo 
z dešťových svodů střech nebo ze sklepních popř., sute-
rénních prostor, zajistěte, aby se tyto dešťové vody nedo-
stávaly do podtlakové kanalizace

• v případě, kdy slyšíte hluk z přisávání vzduchu ve sběr-
ných šachtách, co nejdříve informujte prosím obsluhu 
kanalizace – v tomto případě se nemusí jednat jen o vaší 
sběrnou šachtu.

Současně vás žádáme o  vstřícnost vůči našim zaměstnan-
cům – obsluze kanalizace a čistírny odpadních vod, abyste jim 
umožnili přístup ke sběrným šachtám.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek informujte nás 
nebo obecní úřad.

Vacuum Global, s.r.o.
Na Valích 899
440 01 Louny

Ing Pavel Mrzena – jednatel společnosti
Vladimír Drvota – technik – mobil 602212296

Obsluha  Vlastimil Fridrich - mobil 723912370
Zbyněk Řípa   - mobil 723912325

Vážení občané Přerova nad Labem, 
uživatelé podtlakové kanalizace ve vaší obci,

V sobotu 11. června se konal 37. ročník turnaje přípravek O pohár 
Babineckých Pidiždíků na hřišti U Babince za pořadatelství  TJ 
Sokol Přerov nad Labem. Mezi osmou a devátou hodinou ranní 
se začali na hřišti scházet hráči domácí přípravky, dorazila čtyři 
pozvaná mužstva (Kostomlaty n. Labem, Litol, Milovice, Nym-
burk), páté pozvané (Sadská) se nedostavilo. V devět hodin tur-
naj zahájil  pan Dušan Milaniak a sportovní „bitvy“ mohly začít. 
Naše mužstvo se střetlo nejdříve s Milovicemi a ve vyrovnaném 
utkání se dělily i body, výsledek 0:0. Druhým soupe-
řem byl Nymburk, kterému naši podlehli 0:2.
Vše si ale vynahradili ve dvou posledních utká-
ních, která vyhráli. Nejdříve porazili Kostomlaty 4:1 
a  potom Litol 5:1. Mezi naše nejlepší hráče patřili 
Tomáš Martínek, který byl zároveň vyhlášen i  nej-
lepším střelcem turnaje, a Dominik Milaniak, který 
se stal nejlepším brankářem turnaje.
Vítězem letošního ročníku se stalo družstvo Nym-
burka, druhé místo obsadil domácí celek, třetí bylo 
družstvo Milovic, čtvrté Kostomlaty nad Labem 
a pátá Litol. 
Výborný oběd byl pro všechny hráče zajištěn ve 
školní jídelně a na hřišti se hráči v průběhu turnaje 
mohli občerstvit chlazenou točenou limonádou.
První tři celky dostaly poháry, nejlepší hráč, stře-
lec a brankář byli oceněni soškou a každý tým ještě 
obdržel diplom a  tašku sladkostí. S  oceněním se 
nezapomnělo také pro nejmladšího hráče turnaje 
a dvě fotbalistky. 

Domácí tým čekalo po vyhlášení ještě jedno sladké překva-
pení v podobě marcipánového fotbalového míče.
Takové podmínky a  ceny by nebylo možné zajistit bez 
finanční podpory a darů místních občanů a firem, za což jim 
moc děkujeme.
Kdo v sobotu na hřiště zavítal, jistě neprohloupil, byly k vidění 
zajímavé „mače“ mladých nadějí, počasí nám také přálo 
a nezbývá než se těšit na příští 38. ročník.

O pohár Babineckých Pidiždíků 
Vladimír Martínek
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Přerovská základní škola se nechala inspirovat Pražským 
jarem a ve spolupráci s obcí si ve čtvrtek 31. března uspořá-
dali na půdě školy svoje vlastní „jaro”. Patronem koncertu se 
stala Základní umělecká škola Čelákovice.
Vystupovali tu především žáci prvního stupně, hráli na 
flétny, kytary, housle, akordeon a  klavír. Poslechli jsme si 
různé žánry, od lidovky, přes klasiku až k jazzu. Kromě sou-
časných žáků jsme mohli slyšet také několik absolventů hra-
jících a zpívajících klasiku i modernu. Děti sedící v první řadě 
doslova zíraly na operní zpěvačku a  na slavný ragtimový 
song Scotta Joplina zahraný na housle a violu. 

Mnozí mladší vystupující žáci zatoužili po tom, aby jednou 
uměli také tak hrát. Snad je tento inspirativní hudební záži-
tek bude motivovat, překonají občasnou nechuť ke každo-
dennímu cvičení a budou v „muzicírování” pokračovat.
„Koncertní třída” se téměř zaplnila, sešli se tu milovníci 
hudby všech generací a  všichni si přišli na své. Výtěžek 
z  dobrovolného vstupného chce škola použít na nákup 
vybavení tělocvičny.
Letošní Přerovské jaro rozhodně nebude prvním a zároveň 
posledním. Dle nadšení všech zúčastněných můžeme tušit, 
že se akce stane každoroční jarní tradicí.

Členové folklórního souboru DYKYTA 
navázali na loňský úspěch a  opět i  letos 
uspořádali pod širým nebem vystoupení 
pro veřejnost. Z běžného nedělního odpo-
ledne se tak stalo odpoledne plné tance, 
zpěvu a dobré muziky. 
Pozvání k  účinkování přijali také děti ze 
semického souboru ŠÁTEČEK a  pražský 
CALEDONIAN CLUB specializující se na 
skotské tance. Na pódiu se střídali dospělí 
i malí tanečníci, zpěváci a muzikanti v kra-
jových krojích, mlynářských a  staropraž-
ských kostýmech i  kostkovaných kiltech, 
aby se podělili s  veřejností o  kus svého 
nadšení a  lásky k  lidové kultuře. Všichni 
účinkující vytvořili svými výkony skvělou 
atmosféru. Dokladem toho byl úsměv ve 
tvářích diváků, potlesk a také ochota pub-
lika setrvat i přes dešťové přeháňky.
Městečko Open air by se samozřejmě nemohlo 
uskutečnit bez úsilí organizačního týmu a dal-
ších spolupracovníků, kteří se jako dobrovolníci 
postarali o pódium, ozvučení, výzdobu, občer-
stvení, dětský koutek atd. Nyní nezbývá, než 
se těšit, jaký program organizátoři a účinkující 
připraví pro příští ročník. Termín je již znám – 
opět to bude 3. neděle v červnu 2012. 

..to je název kulturní akce, která proběhla v neděli 19. června v Přerově n. L.

Přerovské muzicírování
Jolana Boháčková

Městečko Open air, folklór tak i jinak...
Ivana Pospíšilová, členka souboru Dykyta Přerov nad Labem
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Místní krásky vs. stará garda
Balíková Veronika

V  neděli 19. června se konal fotbalový zápas 
„místní krásky vs. stará garda“ s výsledkem 5:4 
pro mužstvo místních krásek.

Góly za místní krásky: 1x Hanka Jarolimová,1x Monika 
Boháčová, 2x Helena Jarolimová, 1x vlastní p. Urban
Góly za starou gardu: 1x Dušan Milaniak, 1x p. 
Urban,1x Luboš Balík, 1x Pavel Veselý.

Pánové hrdě prezentovali své krásné dresy – dámské 
plavky pro tuto sezónu, které zapůjčila Katka Horejcová.
Všichni jsme se dobře bavili i  přes nepřízeň počasí, při 
kterém pánům foukalo na jejich spoře oděná těla.
Krásky si opět vybojovaly své prvenství a  ukázaly svoji 
bojovnost a neústupnost!

Další – čtvrtá – třída v MŠ
Před několika lety byla kapacita místní mateřské školy rozšířena 
na tři třídy a školku tak může nyní navštěvovat více než padesát 
dětí. Letošní zápis do mateřské školy ukázal, že je to stále málo. 
Přihlášku podali rodiče více než 40 dětí a  přitom se uvolní 
místa jen po dětech, které odejdou po prázdninách do první 
třídy. A těch není ani osmnáct, předškoláci totiž nyní nezapl-
ňují ani jednu celou třídu ve školce. Nejjednodušší řešení v této 
situaci je pro ředitelku školy podle stanovených kritérií zaplnit 
uvolněná místa, ostatním rodičům napsat odmítnutí a více se 
nestarat.
Nepřijetí dítěte do školky představuje určitě pro většinu rodin pro-
blém a bylo by škoda, kdyby Přerováci začali vozit děti do školky 
nebo školy někam jinam. A tak jsem rád, že jsme na dobré cestě 
otevřít další třídu ve školce. Chtěl bych touto cestou poděkovat 
zastupitelkám Ireně Gregárkové a Darině Kocsisové a zaměstnan-
kyním našich příspěvkových organizací Yvetě Hruškové, Daně 
Skuhravé, Haně Vašátové a Petře Jírové za energii a iniciativu při 
hledání řešení, jak uspokojit obrovský zájem rodičů. 

Petr Baumruk, starosta obce

Prázdniny se blíží…
Školní rok 2010/2011 uběhl jako voda a  je čas na zhodnocení 
posledního čtvrtletí.
Březen začal programem pro budoucí prvňáčky: Začí-
náme spolu. Každý   čtvrtek se scházeli předškoláci v  první 
třídě základní školy. Seznamovali se s prostředím školy, pilovali 
výslovnost na říkadlech a písničkách, procvičovali grafomoto-

rické cviky a správné držení tužky. Šestnáct dětí na závěr dostalo 
velkou pochvalu za plnění úkolů. Do první třídy prý všichni 
půjdou rádi a zdá se, že učení pro ně nebude žádný problém. 

Napsala: A.Kolenská.

Seznámení s kin-ballem. Ve středu 9. března  se v dopoled-
ních hodinách sešli žáci z celé školy na ukázkovou hodinu kin-
ballu. Po krátké přednášce o původu hry a seznámení s pravidly 
měly děti možnost si  kin-ball vyzkoušet. Protože většina žáků 

ŠKOLA
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byla z nové hry nadšena, rozhodli jsme se, že se staneme pilotní 
školou kin-ballu a tento sport se bude hrát i na naší škole. Více 
o kin-ballu na www.kin-ball.cz.    

Napsala: Yveta Hrušková

Návštěva divadla Minor. Ve středu 23. března vyrazila čtvrtá 
a pátá třída naší školy na pohádkové představení s názvem „Velké 
putování Vlase a Brady“ do pražského divadla Minor. Předsta-
vení bylo plné humoru, hudby a napětí. Na scéně se v jeho prů-
běhu vystřídalo mnoho herců, muzikantů a loutek různých typů 
i velikostí. Všichni do jednoho podali skvělý výkon. Pohádkový 
příběh Františka Skály o dvou kamarádech z malebné rokličky, 
kteří se jmenují Vlas a Brada, vydalo v roce 1997 vydavatelství 
Divus jako komiksovou knihu. Přenos ojedinělé poetiky kresle-
ného seriálu na jeviště umožnila výpravná scénografie složená 
z malovaných kulis, opon, roztodivných objektů a videoprojekcí, 
které vytvořil a supervizoval sám autor příběhu František Skála. 
Zeptejte se svých dětí, jak se jim návštěva tohoto představení 
líbila. Pokud byste se na ně chtěli zajet podívat ještě jednou 
společně, bohužel vás zklamu - Velké putování Vlase a  Brady 
mělo den po naší návštěvě derniéru. Budete-li mít však zájem, 
návštěvu jiných dětských představení v divadle Minor mohu po 
této zkušenosti jen doporučit.

Napsala: Alena Malínská

31. března se konal ve škole koncert Přerovské jaro. 
Děkuji všem účinkujícím za vystoupení,  Mgr. Šárce Gabrielové za 
odbornou přípravu a Ing. Ireně Gregárkové za finanční zajištění 
a pomoc při organizaci. Byl to opravdu silný umělecký zážitek.

Yveta Hrušková

Noc s Andersenem v pátek 1. dubna. To nebyl apríl, ale 
druhý ročník Noci s Andersenem. Vzhledem k nemocnosti dětí 
se bohužel dostavilo v aprílový den na akci jen kolem 40 dětí, 
ale o  to více si soutěží a  různorodých činností přítomní užili. 
Nejmenší si zazpívali s paní Višňovskou a s kytarou, starší si poví-
dali o knížkách a ti nejstarší začali nacvičovat pohádku o Kubovi 
a Stázince, kterou pak předvedli svým kamarádům a dokonce si 
sami vyráběli  k pohádce masky. Celé představení shlédla i paní 
redaktorka s fotografem z Nymburského deníku. Dále následo-
valo plnění úkolů na stanovištích, kde se opět sbírala razítka za 
dobře splněný úkol od pohádkových postav: Makové panenky, 
Manky, Česílka a Rumcajse. Soutěžící skládali pohádkové puzzle, 
odpovídali na otázky týkající se pohádek V.Čtvrtka nebo   spo-
jovali k  sobě dvojice pohádkových postaviček a určovali jejich 
jména. O  přestávkách se posilňovali a  občerstvovali přinese-
nými dobrotami od svých maminek. Některé maminky dokonce 
napekly celé pekáče sladkých či slaných laskomin a  řízků pro 
všechny děti. Tímto jim velice děkujeme. Pitný režim zajistila 
škola. Unaveny šly děti do svých pelíšků kolem dvaadvacáté 

hodiny, ale neuléhaly ke spaní, nýbrž teprve teď nastal očeká-
vaný okamžik večera: čtení pohádek z vítězné knížky od pravé 
ovčí babičky. Poděkování patří zejména organizátorce celé akce 
Aleně Bakošové a  jejímu manželovi alias Rumcajsovi,   Daně 
Skuhravé a p. učitelkám Blance Melíškové a Kateřině Vojáčkové, 
které s dětmi ve školce spaly, Jitce Milaniakové za občerstvení 
a  fotografování, p.učitelkám Evě Müllerové, Aleně Kolenské, 
Vlastě Karáskové, Míle Solusové za aktivity s  dětmi, mamin-
kám Slávce Tomáškové, Zuzaně Kratochvílové a Janě Brožové za 
pomoc při organizaci akce, Evě Průšové a V.Tomáškové za spaní 
s dětmi ve škole. Veliká pochvala náleží i žákům školy Kateřině 
Kodešové za Manku a organizaci u prvního stanoviště, Lukáši 
Sobotovi za masku vodníka a organizaci u druhého stanoviště. 
Třetí stanoviště měla na starost Irena Gregárková alias Maková 
panenka a pan Bakoš coby Rumcajs čtvrté stanoviště. Mamin-
kám a p. učitelkám, které napekly a přichystaly jídlo pro všechny 
děti, rovněž děkujeme. Jak je vidět, druhý ročník knihovnické 
noci se podařil a dětem se  líbil.

Napsala: Yveta Hrušková

Brigáda na školní zahradě. V sobotu 9. dubna se sešla pod 
vedením paní Ireny Gregárkové parta pracovitých a  hodných 
lidiček na brigádu. Zasadili stromky a pomohli panu školníkovi 
tím, že celou školní zahradu shrabali a uklidili. Tím vytvořili pro 
děti bezpečné zázemí pro hry a pobyt na školní zahradě. Jména 
ochotných brigádníků: Venuše Veselá, Darina Kocsisová, Irena 
Gregárková, Václav Červinka, ml., Ondřej Červinka, Michal Han-
žlík, Vít Vašát, Tomáš Petera a  jména dětí si můžete přečíst na 
webových stránkách školy. Již nyní se těšíme na druhou etapu 
sázení, která by se měla uskutečnit v  září a  doufáme, že pro-
běhne za větší účasti dětí i dospělých. Žáci vypracovali návrhy 
na novou školní zahradu a jejich práce byly vystaveny ve škole.

Tonda obal na cestách. V úterý 12. dubna se uskutečnila pro 
všechny žáky naší školy beseda o třídění a recyklaci odpadů. Žáci 
se přiměřeně svému věku dozvěděli mnoho užitečných  infor-
mací. Sami si vyzkoušeli roztřídit odpadky do různě barevných 
kontejnerů a seznámili se s tím, co se děje s odpady po vhození 
do koše.
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Před Velikonocemi p.učitelka Malínská a  Kloudová připravily 
společně s dětmi bohatou výstavu výrobků, které žáci pod jejich 
vedením při vyučování zhotovili.  

Napsala: Yveta Hrušková

V květnu se konalo vystoupení ke Dni matek. Žáci prv-
ního stupně a Daniel Jirouš ze šesté třídy si pro maminky při-
pravili na čtvrtek 5. května pěkné vystoupení. Paní učitelka 
Eva Müllerová sestavila program a  Lucie Kloudová celé před-
stavení moderovala. Besídku zahájil pěvecký kroužek pod 
vedením Aleny Kolenské. Vystoupení bylo dynamické, střídaly 
se písničky s  tancem, pohádkami a  básničkami. Všechny děti 
se nesmírně   snažily a  zaslouží si nejen pochvalu, ale i  obdiv 
za odvahu a  dovednost. Za nápaditost chválím paní učitelky. 
Dlouho nezapomeneme na skotský tanec čtvrté a páté třídy, na 
úchvatné sukně a bambulky, na krásné pohádkové postavičky 
prvňáčků, na country tanec druhé a  třetí třídy, na Svěrákovu   
pohádku, kterou nacvičily děti v družině a na pohádku  v ang-
ličtině. Představení obohatili žáci, kteří hrají na hudební nástroj, 
nebo vlastní tvorba dětí  třetí třídy. Na  závěr zatančila taneční 
skupina Dynamik pod vedením Lucky Kloudové. Vystoupení ke 
Dni matek bylo v podstatě školní akademií první až šesté třídy. 
Poděkovat bych chtěla všem účinkujícím dětem a pedagogům 
E.Müllerové, L.Kloudové, A.Kolenské, A.Malínské, M.Solusové, 
H.Vašátové, J.Boháčkovi, J.Milaniakové. 

Napsala: Yveta Hrušková

3. května se konala exkurze do města Jičína. Zúčastnili se 
žáci páté až deváté třídy. 24. května mohli žáci  druhého stupně 
navštívit přerovské muzeum Moto-Velo pod vedením paní uči-
telky Vlasty Karáskové. Děkujeme za umožnění exkurze žákům 
naší školy zdarma.

Cyklovýlet do Brandýsa nad Labem. Trochu netradiční 
výuku tělesné výchovy zažili chlapci  druhého stupně. V pon-
dělí odpoledne jsme se společně vydali na 34 km dlouhou trasu 
podél Labe a dojeli jsme až do Brandýsa nad Labem. Cestou jsme 
stačili pozorovat ještě jarní přírodu, podél lesů voněl medvědí 
česnek a na Labi se kolébaly kachní rodinky. Hned na začátku 
cesty jsme doladili drobné nedostatky na kolech a pak už jen 
přibývaly kilometry na měřičích. Před čtvrtou hodinou jsme 
dorazili do Brandýsa nad Labem, tentokráte jsme zvolili jinou 
cukrárnu než vloni a byli jsme příjemně překvapeni nabídkou 
a venkovním posezením pod smrky. Načerpali jsme síly a cestu 
zpět jsme zvládli pouze s  jednou zastávkou. Všechny chlapce 
musíme pochválit, chovali se vzorně a  těšíme se, že do konce 
školního roku ještě bude možnost podobný výlet si zopakovat, 
tentokráte směrem na Nymburk.

Cyklovýlet do Čelákovic. Na cyklovýlet do Čelákovic se žáci 
čtvrého a pátého ročníku těšili již od doby, kdy byl naplánován. 
Všichni byli včas na smluveném místě, všechna kola byla správně 
seřízena a ve 12 hodin jsme společně s paní Ivou Veselou odjíž-
děli směrem na Čelákovice. Po několika menších přestávkách 
jsme bez potíží dojeli do cukrárny u nádraží a mohli si odpo-

činout. Občerstvili jsme se zmrzlinou, které se nedalo   v  tak 
pěkném počasí odolat a cestou zpět přes město se děti chovaly 
vzorně a  dbaly silničních předpisů. Cesta kolem Labe uběhla 
a všichni se ještě těšili na návštěvu sportovního hřiště v  Jiřině. 
Ale cestou se nám přihodil menší karambol, takže jsme trochu 
ošetřovali lehce zraněné dívky a nakonec jsme společně včas při-
jeli opět ke škole. Cesta nám uběhla příjemně, jen to hřiště jsme 
nestačili navštívit a tak se tam určitě vrátíme při nějakém dalším 
putování polabskými cyklostezkami.      

Napsala: Jitka Milaniaková

Ve středu 18. května se vypravili žáci první, druhé a třetí třídy 
na výstavu „NATURA VIVA 2011“. Prvňáčci dojeli autobusem 
až na nádraží, kde pozorovali projíždějící vlaky. Dokonce si sbo-
rově zazpívali písničku „Strojvůdce“. Potom se prošli vymalova-
ným podchodem a před devátou hodinou už netrpělivě čekali 
před branou výstaviště. Asi tušili, že výstava bude opravdu zají-
mavá. Poznali rarocha velkého, kterého si podrželi na ruce, pro-
hlédli si akvária s rybami, včely, mnoho vycpaných zvířat z naší 
i  exotické přírody. Čekalo je několik soutěží, kde získali pěkné 
odměny. Nakonec nakoupili dárky pro sebe nebo pro členy 
rodiny a vůbec se jim nechtělo v poledne zpět do školy.  

Napsala: Alena Kolenská

23. května se konala na školní zahradě další brigáda. Ve 
svém volném čase přišli uklidit a upravit školní zahradu Ing. Vít 
Vašát, Ing. Irena Gregárková, paní Hana Dovalilová a Blanka Zby-
ňová.  Se sběrem větviček pomáhali  žáci deváté třídy, kteří měli 
do 13.15 pracovní činnosti s paní učitelkou Kloudovou  a děti 
z družiny pod vedením paní Miloslavy Solusové a PhDr. Hany 
Vašátové. Tímto děkuji všem výše jmenovaným za práci, která 
vede ke zvelebení školní zahrady. Od 1. června totiž tráví žáci na 
školní zahradě i velkou přestávku.    

Napsala: Yveta Hrušková

V červnu žáci  deváté třídy zorganizovali pro své mladší 
kamarády projektový den Ochrana člověka za mimo-
řádných událostí a Den dětí na hřišti TJ Sokol.

Prvňáčci v knihovně. V pátek 10. června navštívili knihovnu 
v  naší obci. Knihovnice paní Kadeřávková byla moc hodná 
a ukázala nám pěkné knížky pro děti i pro starší čtenáře. Pro-
hlédli jsme si například dětský atlas, vesmírné lety nebo knihu 
o naší zeměkouli. Protože se zajímáme o přírodu, líbily se nám 
knížky o pravěkých zvířatech a o hadech a ptácích. Sportovci si 
vyhlédli velkou knihu „Fotbalisté“ a děvčata zase „Princeznu se 
zlatou hvězdou“. Máme knížky rádi, jsou to kamarádi!                                           

Napsala: Alena Kolenská

Výlet k Indiánům. V Železných horách, u městečka Nasavrky se 
nachází indiánská osada. A právě do této osady se vypravily děti 
první, druhé, třetí, čtvrté a páté třídy z Přerova nad Labem. Přiví-
tala je malovaná týpí, ve kterých poseděly a seznámily se se zbra-
němi a věcmi denní potřeby. Děti zpívaly za doprovodů bubnů, 
shlédly veselou pohádku Indiánů Pimů, zatančily si Hadí tanec, 
vyzkoušely si střelbu z  luku, poznaly všední den Indiánů. Byl to 
prostě vydařený den  a děti na něj budou určitě dlouho vzpomínat. 

Napsala: Eva Müllerová

Co čeká školu o prázdninách? Rekonstrukce umývárny v mateř-
ské škole. Školka bude uzavřena od 1. července do 20. srpna. 
Vzhledem k tomu, že žádostí o umístění dítěte do školky bylo 
víc jak čtyřicet, se zastupitelkami v obci jsme se rozhodly ote-
vřít další, již čtvrtou třídu mateřské školy. Protože však nejsou 
dostatečné prostory, bude třída otevřena pouze na dopoledne. 
Hygiena i zastupitelstvo moji žádost schválily, do konce června 
budou rodiče přerovských dětí pozváni k podepsání přijetí do 
mateřské školy na dopolední docházku. O prázdninách budeme 
novou třídu zařizovat a použijeme finanční prostředky ze spon-
zorského daru Zumbathonu. 
Co čeká ještě děti? Poslední číslo školního časopisu, výlety, 
pasování na čtenáře, rozloučení s předškoláky a vysvědčení. Přeji 
všem pěkné známky a veselé zážitky z prázdnin.

Yveta Hrušková



16 Přerovský zpravodaj 2_201116

Přerovský zpravodaj vydává občanské sdružení Přerováci nadlabáci se sídlem v Přerově nad Labem 75, IČO 270 14 495 (registrace MV pod č. j. 
VS/1-1/62367/05-R dne 24. 11. 2005), financován je Obecním úřadem v Přerově nad Labem. Reg. číslo MK ČR E 16504. Šéfredaktor: Petr Vilgus. 
Předsedkyně redakčního kruhu: Irena Gregárková. Redakční kruh: Alena Bakošová, Petr Baumruk, Jolana Boháčková, Darina Kocsisová, Vít Vašát. 
Fotografové: Tomáš Gregárek, Josef Gregárek a Petr Vilgus. Vzkazy pro redakci vhazujte do schránky 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 23.6.2011. Toto číslo vyšlo 27.6.2011 
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.

Ahoj školko!
Odpoledne 17. června se na zámecké zahradě 
konalo rozloučení s dětmi, které odchází do první 
třídy ZŠ.
Loučení s předškoláky jsme letos nazvali“ Květinový 
den“. Rodiče s dětmi vyrobili krásné květiny a peče-
nými dobrotami, ovocem a pitím přispěli k prožití 
hezkého odpoledne. Broučci v  zelených, Motýlci 
v  červených a Včelky ve žlutých tričkách s  logem 
MŠ Přerov nad Labem vystoupili s  písničkami 
s  doprovodem kytary, dramatizacemi pohádek 
a hrou s padákem. V upomínku na mateřskou školu 
děti dostaly knížku, šerpu a odznáček obce od paní 
ředitelky Y. Hruškové a  starosty pana Baumruka. 
V podvečer jsme se rozloučili taneční diskotékou. 
Všem rodičům moc děkujeme za spolupráci. 

Krásné léto přejí Dana Skuhravá 
a zaměstnanci mateřské školy.
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Veřejné poděkování
Ředitelka školy děkuje Martině Hráské za zor-
ganizování Zumbathonu 21. května. Příspěvek 
5400,- Kč, který se na této akci vybral, byl věno-
ván škole jako sponzorský dar. Děkujeme Mar-
tině i všem přítomným na Zumbathonu. Využití 
příspěvku zveřejníme. 
Dále děkuji všem návštěvníkům koncertu Pře-
rovské jaro, kteří přispěli finanční částkou za 
dobrovolné vstupné a podílí se na celkové sumě 
ve výši 4876,- Kč. Tento výtěžek použijeme na 
zakoupení nového náčiní do tělocvičny. 
Další poděkování patří p.Červinkovi a  Školce 
Montano, kteří věnovali veškerý výsadbový 
materiál ve výši 4.720,- Kč. 
V  neposlední řadě děkuji Sboru dobrovolných 
hasičů z  Přerova nad Labem za pomoc při 
obnově školní zahrady. Je chvályhodné, že míst-
ním hasičům není škola lhostejná a ve svém vol-
ném čase zastanou odbornou práci, která vede 
ke zlepšení podmínek ve škole, protože prosvět-
lená a uklizená zahrada je pro naše děti nejlepší 
místo na hraní.

Mgr. Yveta Hrušková

Koncem března, s  příchodem tep-
lého jarního počasí, jsme zavřeli 
mateřské centrum a budeme otvírat 
až se vrátí studené podzimní dny. 
Nicméně mateřské centrum dál 
pořádá různé akce pro veřejnost. 
Začátkem dubna na školní zahradě 
mohli děti i rodiče zhlédnout diva-
delní představení Tři malá prasátka 
v podání Buchet a  loutek. V půlce 
května zase mateřské centrum 
uspořádalo kurz šití látkových 
panenek. Několik maminek s dětmi 
i bez dětí a několik dětí bez mami-
nek se sešlo na školní zahradě, 
sesedli jsme se kolem pingpongo-
vého stolu a pod vedením Moniky 
Kotrbáčkové jsme si každý ušili 
panenku. 
Plánovanou červnovou přednášku 
a  besedu o  porodnictví přesou-
váme na září. Po prázdninách, 
během podzima bychom rádi stihli 

také přednášku o místní tvrdé vodě, 
zkušenostech s  ní a  ekovýrobcích. 
Plánujeme také kurz masáží mimi-
nek a batolat a pro velký úspěch šití 
panenek chceme koncem listopadu 
připravit šití andělíčků, krásných 
vánočních dekorací nebo dárků 
k Mikuláši.
Od září chystáme novou službu 
pro rodiče, kteří potřebují občas 
něco zařídit. Budeme jedno až dvě 
dopoledne či odpoledne (dle zájmu 
rodičů) nabízet hlídání dětí přímo 
v našem centru. Koncem prázdnin, 
až bude mít škola naplánovaný roz-
vrh, bychom se rádi s paní ředitelkou 
domluvili na časech a snad koncem 
září s hlídáním začali. 
O akcích budeme informovat v sekci 
Mateřské centrum na stránkách 
přerovské základní školy, na obec-
ním webu a  na obecní nástěnce 
a nástěnce v místním obchodě.

Z mateřského centra
Jolana Boháčková


