
2011

1

O
B

SA
H

 Č
ÍSLA

: U
snesení zastupitelstva • Představení spolupracovníků zastupitelů • Rozpočet obce 

• Kom
entář k rozpočtu obce na rok 2011 • M

asopust • Pouť ke kapličce sv. Vojtěcha • Předvelikonoční  
zam

yšlení • M
ateřské centrum

 • Fotosoutěž • C
o připravuje kulturní kom

ise • N
E paroplynové elektrárně  

• Školní zahrada • Z
Š, M

Š a ŠJ inform
ujíByla zima mezi námi, ale už je za horami…

Skončilo období masopustu a zimních radovánek, děti už nedovádějí na 
bruslích na zamrzlém rybníku…zato lavička u rybníka opět ožila, vrátila se 
hejna divokých kachen a skupinka mladých nutrií. Teď už čekáme jen na 
náš známý labutí pár.

V  letošním roce přivítáme jaro v  naší obci trochu netradičně. Ve čtvrtek 
31. března od 18:00 hodin se uskuteční koncert současných i bývalých žáků 
naší základní školy, „Přerovské jaro“. Přijďte si poslechnout malé i  velké 
muzikanty do budovy školy.
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Z jednání zastupitelstva obce
Usnesení z veřejného zasedání zastu-
pitelstva obce Přerov nad Labem pro 
volební období 2010 až 2014 konaného 
dne 9. 3. 2011 ve školní jídelně  
v Přerově nad Labem od 18.00 hod.

Přítomni: p. Baumruk, pí Gregárková, pí 
Trbušková, , p. Vedral, pí. Kocsisová, p. 
Dvořák, Omluven: p. Jirouš 

Zastupitelstvo obce je usnášení-
schopné.
Usnesení č. 5/2011: Zastupitelstvo obce 
schvaluje program zasedání, jak byl 
zveřejněn od 1. 3. 2011 a doplněn na 
zasedání 9. 3. 2011 a je jako příloha č. 1, 
součástí tohoto zápisu
(hlasování: pro 5 / proti 0 / zdržel se 0)
Usnesení č. 6/2011: Zastupitelstvo obce 
schvaluje návrhovou komisi ve složení: 
p Vedral, pí Kocsisová a pí Bakošová 
a ověřovatele zápisu: pí Gregárková, pí 
Trbušková (5 / 0 / 0)
Usnesení č. 7/2011: Zastupitelstvo 
schvaluje aktivisty dle přiloženého 
seznamu, kteří budou pomáhat garantům 
jednotlivých oblastí při jejich činnosti. (5 
/ 0 / 0)
Před projednáváním bodu 5 se opožděně 
dostavil pan L. Dvořák.
Usnesení č. 8/2011: Zastupitelstvo obce 
projednalo a schvaluje Rozpočet obce 
na rok 2011 s celkovými příjmy ve výši 
25 409 tis. Kč, s celkovými výdaji 19 357 
tis. Kč a splacením úvěru ve výši 5 850 tis. 
Kč. Rozpočet byl schválen v paragrafovém 
členění včetně skutečných příjmů 
a výdajů uskutečněných v době rozpoč-
tového provizoria. Rozpočet byl schválen 
jako přebytkový. Rozpočet vycházel ze 
schváleného rozpočtového výhledu pro 
období 2010 – 2011. (6 / 0 / 0)
Usnesení č. 9/2011:Zastupitelstvo obce 
Přerov nad Labem vydává územní plán 
Přerov nad Labem. (6 / 0 / 0)
Usnesení č.10/2011: Zastupitelstvo obce 
Přerov nad Labem podporuje záměr 
Středočeského kraje získat do svého 
vlastnictví zámek v Přerově nad Labem, 
který je v současné době ve vlastnictví 
Českého rozhlasu. Podpora záměru 
vychází z faktu vlastnictví, které má Stře-
dočeský kraj u stávající expozice v centru 
obce - skanzenu, jehož je zřizovatelem. 
Podporujeme tak záměr Středočeského 
kraje rozšířit své stávající expozice 
Polabského národopisného muzea Přerov 
nad Labem (muzeum v přírodě - skanzen) 
i do prostor zámku. (6 / 0 / 0)
Usnesení č.11/2011: Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí následující body, které 
v případě prodeje zámku do soukromých 
rukou, mohou být kritické pro další 
rozvoj obce či vlastní fungování obce. 
Zastupitelstvo obce do termínu 30. 4. 
2011 rozpracuje podrobně dopady pro 
obec k jednotlivým bodům a stanoví 
možnosti řešení. 
Bod 1: Pozemky zámku zasahují přímo 

uprostřed obce do komunikace 3. třídy. 
Prodejem do soukromých rukou dojde 
k neřešitelné situaci z hlediska dopravní 
bezpečnosti občanů a návštěvníků 
skanzenu.
V aktuálním katastrálním záznamu není 
zohledněn historicky existující fakt, že 
část prodávaného majetku ČRo je pod 
povrchem místní asfaltové komunikace 
procházející jako centrální tepna obcí. 
Obec Přerov nad Labem tak žádá dohodu 
ohledně vkladu věcného břemene do 
listu vlastnictví 363, kde bude vlastníkem 
odsouhlasena stávající veřejná funkce 
pozemku, bez možnosti omezení 
majitelem dotčeného pozemku.
Bod 2: Objekt zámku již není odkanali-
zován do vlastní ČOV, ale do veřejného 
kanalizačního řadu. Přípojka k čističce 
odpadních vod je v současné době 
odstavena z provozu. 
Obec Přerov nad Labem není schopna ze 
svého rozpočtu financovat úpravy ČOV 
v obci, pokud nový majitel bude chtít 
realizovat podnikatelský záměr v kupova-
ném objektu s tím, že následná produkce 
odpadních vod bude převyšovat stávající 
kapacitu místní ČOV. Obec si tímto 
vyhrazuje povinnost zajistit zpracování 
odpadních vod v prvé řadě pro občany 
a předpokládá pouze běžný objem 
odpadních vod z prodávaného objektu.
Bod 3: Obec Přerov nad Labem má 
schválen od 9.3.2011 územní plán, 
v územním plánu je celý prodávaný 
objekt charakterizován jako kulturní 
památka a nebylo u něho předpokládáno 
využití jiného charakteru. Obec Přerov 
nad Labem si vyhrazuje, aby ČRo o této 
skutečnosti své potenciální kupce 
informoval. Obec Přerov nad Labem 
se vymezuje z případných komplikací 
mezi kupcem a třetími stranami a/nebo 
prodávajícím s ohledem na skutečnost, že 
územní plán obce je stanoven takto.
Bod 4: S ohledem na revitalizaci centra 
obce v návaznosti na územní plán obec 
plánuje u hlavní cesty zbudovat chodníky. 
Umístění centrální komunikace tak plochu 
chodníků vymezuje i přes pozemek 
v majetku ČRo (viz. Pozemek pod 
povrchem místní asfaltové komunikace). 
Obec Přerov nad Labem tak žádá dohodu 
ohledně vkladu věcného břemene do 
listu vlastnictví 363, kde bude vlastníkem 
odsouhlasena stávající veřejná funkce 
pozemku, bez možnosti omezení 
majitelem dotčeného pozemku s plochou 
budoucího chodníku.
Bod 5: V aktuálním katastrálním záznamu 
není zohledněno historicky existující 
parkoviště na okraji pozemku v majetku 
ČRo, přiléhající k místní komunikaci. 
Tuto plochu využívají návštěvníci 
Polabského národopisného muzea 
Přerov nad Labem (muzeum v přírodě 
– skanzen) zřizovaného Středočeským 
krajem, které sousedí s prodávaným 
majetkem. Obec Přerov nad Labem tak 

žádá dohodu ohledně vkladu věcného 
břemene do listu vlastnictví 363, kde 
bude používání tohoto prostoru nadále 
možné a zachované, protože jiné 
možnosti k parkování Muzeum nemá 
a jiné dosažitelné parkovací plochy v obci 
nejsou. Obec Přerov nad Labem tak chce 
předejít potenciálnímu kolapsu s dopravní 
průchodností obcí.
Bod 6: V aktuálním katastrálním 
záznamu není zohledněna historicky 
existující komunikace po okraji pozemku 
v majetku ČRo přiléhající k nemovitosti 
s Muzeem Moto-Velo a pokračující dále 
parkem k dislokovanému dětskému hřišti 
mateřské školy. Obec Přerov nad Labem 
tak žádá dohodu ohledně vkladu věcného 
břemene do listu vlastnictví 363, kde 
bude používání této cesty nadále možné 
a neomezené.
Bod 7: V prodávaném majetku je také 
parcela č. 1931 - vodní plocha = koryto 
vodního toku přirozené nebo upravené. 
Tento vodní tok navazuje na rybník 
v majetku obce. Koryto tvoří jedinou 
výpusť vody z tohoto rybníka. Obec 
Přerov nad Labem tak žádá dohodu 
ohledně vkladu věcného břemene do 
listu vlastnictví 363, kde bude omezena 
případná úprava koryta v tom smyslu, 
že by tato úprava mohla být překážkou 
k vypouštění vody z rybníka korytem, 
resp. že by vypouštěná voda díky úpravě 
koryta způsobila škody na sousedních 
pozemcích. (6 / 0 / 0)
Usnesení č. 12/2011: Zastupitelstvo 
obce schvaluje variantu opravy závady 
vybudováním radiového přenosu dat do 
ČOV. (6 / 0 / 0)
Usnesení č. 13/20011: Zastupitelstvo 
ukládá starostovi zadat firmě Vacuum 
Global provedení výběrového řízení za 
účasti obce na vybudování radiového 
přenosu dat. (6 / 0 / 0)
Usnesení č. 14/2011: Zastupitelstvo obce 
schvaluje SOBS č. IE-12-6002153 odkup 
budovy TS č. NB 0230 a pozemku pod ní 
o rozloze 10 m2 za cenu 10 000,- Kč pod 
podmínkou následné opravy TS do 1 roku 
od prodeje. (6 / 0 / 0)
Usnesení č. 15/2011: Zastupitelstvo obce 
souhlasí s uzavřením SOSB VB č.IE-12-
6002152 – Přerov
nad Labem – úprava vedení VN před TS 
NB 0230 za cenu 3 000 Kč. (6 / 0 / 0)
Usnesení č. 16/2011: Zastupitelstvo obce 
souhlasí s uzavřením smlouvy o poskyto-
vání sociálních a 
zdravotních služeb občanům Centrem 
pro poskytování sociálních a zdravotních 
služeb Poděbrady varianta B ( indexová 
úhrada) do výše 55 040 Kč. (6 / 0 / 0)
Usnesení č. 17/2011: Zastupitelstvo 
obce souhlasí se záměrem podání žádosti 
městu Lysá nad Labem na poskytování 
služeb Městské policie Lysá nad Labem 
v obci Přerov nad Labem a obci Semice 
s tím, že se obě obce budou podílet na 
úhradě nákladů. Smlouva bude uzavřena 
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po schválení obsahu poskytovaných 
služeb Zastupitelstvem obce Přerov nad 
Labem. (6 / 0 / 0) 
Usnesení č. 18/2011: Zastupitelstvo obce 
schvaluje záměr Sdružení obcí bývalého 
okresu Nymburk na použití části rezerv 
na pokrytí výpadku financování dopravní 
obslužnosti v okrese Nymburk a pro rok 
2012 zvýšení příspěvku do fondu na 
původní částku 170,- Kč na obyvatele. (5 
/ 0 / 1)
Usnesení č. 19/2011: Zastupitelstvo obce 
schvaluje záměr výměny částí pozemků 
122/3, ost. plocha, užití zeleň o výměře 
82 m2 a 122/4, ost. plocha, užití zeleň, 
o výměře 42 m2 mezi obcí a Polabským 
muzeem Poděbrady, vzhledem k tomu, 
že partnerem výměny je Středočeský kraj, 
netrvá na přesném vyčíslení hodnoty 
směňovaných pozemků. (6 / 0 / 0)
Usnesení č. 20/2011: Zastupitelstvo obce 
schvaluje podání žádosti o bezúplatný 
převod pozemků p.č. 1887/5 o výměře 
3 m2, druh pozemku ost. plocha, využití 
ost. komunikace a p. č. 1887/7 o výměře 
2m2, druh pozemku ost. plocha, využití 
ost, komunikace, v majetku státu na 
obec. (6 / 0 / 0)
Usnesení č. 21/2011: Zastupitelstvo 
obce souhlasí se zrušením duplicitního 
vlastnictví na parcelu p.č. 1866/6, díl 
2 KN, druh pozemku ost. plocha, využití 
manipulační plocha, k. ú. Přerov nad 
Labem ve prospěch pana JUDr. Václava 
Havránka. (6 / 0 / 0) 
Usnesení č. 22/2011: Zastupitelstvo 
obce schvaluje záměr na prodej pozemku 
parc. č. 1899/3 o výměře 140 m2, druh 
pozemku zahrada, k. ú. Přerov nad 
Labem o výměře 140 m2 . (6 / 0 / 0)
Usnesení č. 23/2011: Zastupitelstvo 
souhlasí se záměrem pronajmout 
pozemek st.p. č. 54/1 a příslušné 
nebytové prostory pro provozování 
výkupu druhotných surovin. (6 / 0 / 0)
Usnesení č. 22/2011: Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí informace o realizaci 
projektu Rekonstrukce zdravotního 
střediska a schvaluje Mandátní smlouvu 
s Ing. Josefem Bártou na zajištění 
zadavatelského řízení výše jmenovaného 
projektu. (6 / 0 / 0)
Usnesení č. 24/2011: Zastupitelstvo 
obce schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou 

s agenturou E.P.K s.r.o. na zpracování 
žádosti o dotaci z Fondu podpory dobro-
volných hasičů na vybavení jednotky SDH 
Přerov nad Labem, na zpracování žádosti 
o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst na 
opravu pláště budovy Obecního úřadu. 
Odměna za každou smlouvu o dílo činí 
10 800,- Kč (6 / 0 / 0)
Usnesení č. 25/2011: Zastupitelstvo obce 
schvaluje Výsledek hospodaření PO ZŠ 
a MŠ Přerov nad Labem IČ 72055758. 
Souhlasí s rozdělením zlepšeného 
hospodářského výsledku do fondů – a) 
rezervní fond 80 000,- Kč; b) fond odměn 
80 000,- Kč
Zbytek ve výši 379 368,28 Kč bude 
vrácen do rozpočtu zřizovatele a bude 
použit na financování příspěvku na 
provoz. (6 / 0 / 0)
Usnesení č. 25/2011: Zastupitelstvo 
schvaluje revidovanou směrnici pro 
kontrolu hospodaření 
příspěvkových organizací Základní škola 
a mateřská škola v Přerově nad Labem 
a Školní jídelna a vyvařovna Přerov nad 
Labem. (6 / 0 / 0)
Usnesení č. 26/2011: Zastupitelstvo 
ukládá starostovi obce, aby obratem 
předložil k formální kontrole na MV verzi 
jednacího řádu, kterou po zohlednění 
připomínek zastupitelů zaslala e-mailem 
Darina Kocsisová dne 15. 1. 2011, 
a následně předložil tuto verzi k projed-
nání a schválení v zastupitelstvu do 30. 4. 
2011. (6 / 0 / 0)
Usnesení č. 27/2011: Zastupitelstvo 
ukládá starostovi, aby písemně informo-
val žadatele o finanční příspěvek na rok 
2011 z obecního rozpočtu, tj. příspěvkové 
organizace, spolky, organizátory akcí 
apod., o výsledné výši schváleného 
příspěvku, případně o podmínkách jeho 
čerpání. (6 / 0 / 0)
Usnesení č. 28/2011: Zastupitelstvo bere 
na vědomí a přijímá doporučení předlo-
žená finančním výborem při projednávání 
rozpočtu 2011. Zastupitelstvo ukládá 
starostovi prověřit doporučení dle bodu 
1) a 2a) – 2e) ze zprávy finančního výboru 
a následně do 30. 4. 2011 informovat 
zastupitele o zjištěních, případně 
okamžitě po zjištění přijmout patřičné 
opatření. (6 / 0 / 0)

Kalendář akcí

Březen 2011

 •  27.3. Postní kytarová mše v kapli na 
faře od 9:15.

•  31.3. Přerovské jaro, koncert 
současných a bývalých žáků, pořádá: 
ZŠ Přerov nad Labem ve spolupráci 
s obcí Přerov nad Labem v budově 
školy od 18:00 hodin.

Duben 2011

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

•  02.04.Tři Prasátka (divadlo Buchty 
a loutky), pořádá: Mateřské centrum 
od 16:00 hodin, tělocvična ZŠ.

•  14.4. Beseda na téma: Z dějin 
Přerova nad Labem. Přednášející: 
ředitel Polabského muzea PhDr. Jan 
Vinduška. Pořádá: Obec Přerov nad 
Labem v budově školy od 18:00 
hodin.

•  24.4. Velikonoční neděle. Kytarová 
mše od 9:15 v kostele sv. Vojtěcha. 

•  24.4. Pouť ke kapličce sv. Vojtěcha. 
Odchod od kostela v 10:30.

•  30.4. Polabské prozpěvování, od 
14:30 v kostele sv. Vojtěcha.

  Vystoupí: Pěvecký sbor YMCA 
JAKOUBEK z Jindřichova Hradce 
pod vedením sbormistrů Jaroslava 
Hojného a Jana Blažka. Dále vystoupí 
Chrámový sbor u sv.Jana Křtitele 
z Lysé nad Labem, pod taktovkou 
sbormistra Petra Bajera. 

•  30.4. Běh pohádkovým lesem, 
pořádají: Maminky dětem.

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

Květen 2011

•  28.5. Vítání občánků, pořádá: Obec 
Přerov nad Labem od 14:00 hodin ve 
skanzenu -Bednárně 

•  28.5. Muzejní noc ve skanzenu, 
pořádá Polabské muzeum ve 
spolupráci s obcí Přerov nad Labem. 
Od 18:00 do 22:30 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.

V  sobotu 30. dubna 2011 od 14,30 
hod. vás srdečně zveme do  kostela 
sv.Vojtěcha v  Přerově nad Labem na 
jarní pěvecký koncert. 
Na půdě našeho kostela tentokrát při-
vítáme Pěvecký sbor YMCA JAKOUBEK 
z Jindřichova Hradce pod vedením sbor-
mistrů Jaroslava Hojného a  Jana Blažka. 
Dále vystoupí Chrámový sbor u  sv.Jana 
Křtitele z Lysé nad Labem, pod taktovkou 
sbormistra Petra Bajera. Oba soubory 
zazpívají na závěr společně.
Přesný program vystoupení včas zveřej-
níme na plakátech a pozvánkách. Podle 

předběžných informací se bude jednat 
o  spirituály a  další „jarně odlehčenou“ 
duchovní hudbu, jenž vás příjemně 
naladí na zbytek dne. Koncert potrvá 
zhruba sedmdesát  minut.
Výtěžek z  dobrovolného vstupného 
věnujeme na konto sbírky na opravu 
našeho kostela.
Ještě jednou vás srdečně zveme a věříme, 
že vám koncert přinese příjemný kulturní 
zážitek.
Vystoupení se koná pod záštitou Obec-
ního úřadu Přerova n/L a Římskokatolické 
farnosti Čelákovice.

Polabské prozpěvování
Hana Veselá
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Rozpočet obce Přerov nad Labem pro rok 2011 byl sestaven 
v průběhu ledna-února 2011 na základě výsledků hospodaření 
v  roce 2010, schválených změn pro rok 2011 a plánovaných 
či předpokládaných akcí v  letošním roce. Rozpočet obsahuje 
základní vztahy a vazby, které byly známé v době jeho sesta-
vování, a bylo možné je kvantifikovat. Záležitosti, které budou 
známy nebo upřesněny až v  průběhu roku, se do rozpočtu 
budou promítat později ve chvíli, kdy to bude možné, formou 
rozpočtových opatření. 
Rozpočet byl postaven pro rok 2011 jako výrazně přebytkový, 
jelikož je nutno splatit úvěr získaný v roce 2010 na rekonstrukci 
ZŠ do doby proplacení dotace. Po zohlednění této záležitosti, 
tj. s proplacením dotace a následně splacení úvěru, se dá říct, 
že rozpočet byl vytvořen spíše jako vyrovnaný. Rozpočet 2011 
vychází z mimořádně vysokých příjmů (poprvé přes 20 mil. 
Kč) v porovnání s předchozími lety, ale i výdajová stránka je 
obsáhlejší, i když nedosahuje mimořádné hodnoty roku 2010. 
V dalším textu naleznete stručný komentář ke struktuře příjmů 
a  výdajů, podrobné a  přesné údaje naleznete v  přiložených 
tabulkách o rozpočtu.
 

PŘÍJMY ve výši 25,4 mil. Kč jsou rozčleněny na rok 2011 do 
třech základních skupin:

1)  daňové příjmy – představují dlouhodobě nejvýznam-
nější příjem obce

Předpokládané daňové výnosy (9,45 mil. Kč) jsou plánovány 
zhruba ve výši skutečných hodnot roku 2010 s  výjimkou 
poplatku za likvidaci komunálního odpadu a  daně z  příjmu 
právnických osob za obce. U  první položky byl zohledněn 
schválený nárůst ročního poplatku na osobu ze 420 Kč/rok na 
500 Kč/rok a celková hodnota odráží počet obyvatel v obci. 
Daň z  příjmu právnických osob za obce meziročně výrazně 
narostla, ale nemá praktický dopad na výsledek, protože se 
rovná stejné položce ve výdajích. Daň z příjmu obce je totiž 
zároveň příjmem i výdajem rozpočtu obce.
Ostatní daňové příjmy v  rozpočtu jsou stanoveny použitím 
stejných čísel jako v  roce 2010 a  to znamená spíše opatrně, 
protože většina položek v  posledních letech mírně rostla 
nebo se pohybovala několik let na stejné úrovni. Z pohledu 
meziročních změn stojí za zmínku daň z  nemovitostí, která 
v roce 2010 vzrostla proti roku na téměř dvojnásobek (1 mil. 
Kč) a tvoří již také významnou část příjmu obce. 

2)  nedaňové příjmy – pohybují se dlouhodobě okolo 1 
mil. Kč s výjimkou let, kdy dojde k prodeji nemovitostí 
a tudíž kapitálovým výnosům

Nedaňové příjmy jsou do rozpočtu většinou stanoveny na 
základě uzavřených smluv, skutečností známých při sesta-
vování rozpočtu, případně podle zkušenosti z  minulých let. 
Mezi nejvýznamnější patří příjmy z prodeje pitné vody, proti 
kterým ovšem stojí řádově podobná hodnota ve výdajích. 
Podobně poplatek za sběr a odvoz odpadů je kompenzován 
položkami ve výdajích. Další významnou položkou pro rok 

2011 je odvod ze ZŠ, který je výsledkem hospodaření školy 
v roce 2010. 
Obecně nejvíce položek v  této části příjmů tvoří výnosy 
z pronájmu nemovitostí, tedy např. pronájem bytů, umístění 
vysílačů na budově ZŠ, pronájem pozemků. Finanční výnosy, 
tedy úroky z vkladů a dividendy z akcií vlastněných obcí, mají 
v rozpočtu nižší hodnoty, než byla skutečnost v předchozích 
letech s ohledem na nepříznivý kolísavý vývoj na finančních 
trzích v posledních letech.

3)  transfery (dotace) - mají stále větší význam v příjmech, 
v roce 2011 tvoří více než ½ příjmů obce

Do rozpočtu jsou zařazeny pouze ty dotace, které již byly při-
děleny. Každoročně obec dostává dotaci ze státního rozpočtu 
prostřednictvím Krajského úřadu na výkon státní správy 
a  školství, se kterou se pro rok 2011 počítá ve výši 356 tis. 
Kč. Dotace na žáka a rok pro rok 2011 činí 1 354 Kč. Kromě 
toho jsou v  rozpočtu tři mimořádné dotace – menší dotace 
na větrolam, proplacení 9,2 mil. Kč k  dotaci použité v  roce 
2010 na rekonstrukci budovy ZŠ a nová dotace k rekonstrukci 
zdravotního střediska.
VÝDAJE ve výši 19,5 mil.Kč jsou členěny do několika oblastí, 
které odrážejí různé činnosti zajišťované OÚ:
 
1) Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 
Doprava zahrnuje jednak pravidelné výdaje na údržbu silnic 
a v  roce 2011 navíc pak ještě přípravu projektové dokumen-
tace, která by měla v budoucnu zajistit získání významnějších 
prostředků na opravu komunikací. Dále zde patří každoroční 
jen mírně kolísající příspěvek obce na zajišťování dopravní 
obslužnosti (162 tis. Kč pro rok 2011), tj. zabezpečení autobu-
sového spojení obce s okolními městy a obcemi. 
Výdaje na vodní hospodářství tvoří podobnou měrou jak 
pořizování pitné vody, tak výdaje do oblasti kanalizací. Pitná 
voda znamená nejen úhradu služeb v  podobě automatu na 
Ekovodu, ale také úhradu podílu obce (43%) k již vynaloženým 
přípravným pracím na budování vodovodu (378 tis. Kč z roku 
2010). U odvádění a čištění odpadních vod se jedná o smluvní 
doplatek (340 tis.Kč) firmě provozující místní kanalizaci. 
Obec tímto doplatkem vyrovnává částku mezi kalkulovaným 
stočným a stočným vybíraným od občanů ve výši 30Kč /m2. 
Kalkulované stočné pro rok 2011 činí 36,08 Kč/m2. Dále jsou 
v  této kapitole obsaženy investiční výdaje (obnovení spojení 
s ČOV) a výdaje na opravy. 

2) Služby pro obyvatelstvo
Školství je dlouhodobě nejnákladnější služba pro obyvatel-
stvo a  také v  roce 2011 přesáhnou tyto výdaje přes 2 mil. 
Kč stejně jako v posledních 5 letech. Rozhodujícími výdaji na 
školství jsou neinvestiční příspěvky na základní a  mateřskou 
školu (1050 tis. Kč) a  na školní jídelnu (300 tis. Kč). Kromě 
toho je součástí výdajů na školství také refundace mezd v ZŠ 
odhadované zatím na 800 tis. Kč a také investiční výdaje na 
menší akce jako oprava a  výměna sociálního zařízení v  MŠ 
(150 tis. Kč). Součástí výdajů ZŠ jsou také úroky z úvěru použi-
tého na krytí časového rozdílu mezi provedením rekonstrukce 
a proplacením dotace a další menší doplatky.
Do oblasti kultury patří výdaje na knihovnu, tisk Zpravodaje, 
drobné náklady spojené s vítáním občánků a oslavou význam-
ných životních jubileí, akce zastřešované kulturní komisí, 
pořádané Mateřským centrem, opravy místního rozhlasu 
a  v  roce 2011 také mimořádně výdaje na zautomatizování 
věžních hodin na místním kostele. Významnější položkou 
v roce 2011 jsou výdaje na nákup pozemků v okolí pomníku 
sv. Vojtěcha.
Do oblasti tělovýchovy a  zájmové činnosti spadá největší 
položkou každoroční příspěvek pro TJ Sokol, dále pak příspě-
vek na akce pořádané skupinou Maminky dětem, příspěvek 
myslivcům atd.
V  roce 2011 dominují celkovým výdajům náklady na zdra-

Komentář k rozpočtu obce na rok 2011 
Darina Kocsisová
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votnictví, protože již byla odstartována investiční akce na 
rekonstrukci zdravotního střediska. Tyto výdaje však do 
značné míry kompenzuje přidělená dotace na straně výnosů.
Bydlení, komunální služby a  územní rozvoj zahrnuje pře-
devším výdaje na elektřinu pro veřejné osvětlení. Významnou 
položkou jsou tady také výdaje na elektřinu a plyn v objektech 
obce, které jsou v případě pronájmu těchto objektů dále pře-
účtovávány k úhradě pronajímatelům. Mimořádnou položkou 
v  roce 2011 je zde náklad na projekt nutný k  rekonstrukci 
budovy obecního úřadu, který se využije při žádostech 
o dotace. Dále pak obsahuje v roce 2011 doplatek za přípravu 
územního plánu. Není zde opomenut ani pravidelný roční 
příspěvek na Mikroregion.
Nejvýznamnější položkou v  oblasti ochrany životního pro-
středí je úhrada za sběr a svoz komunálního odpadu, která je 
zajištěna příjmem místního poplatku za tuto službu. Podobně 
zde spadá i  úhrada za sběr a  svoz nebezpečného odpadu. 
V  roce 2011 budou vynaloženy významné výdaje do oblasti 
péče o  vzhled obce a  veřejnou zeleň, zatím nejvíce však za 
přípravu projektu potřebného pro vlastní realizaci a případné 
získání dotací. 

3) Sociální věci
Jedinou položkou zde jsou náklady na poskytovanou pečova-
telskou službu. Výdaje v  roce 2011 zahrnují jednak doplatek 
k  dosud využívanému ročnímu paušálu a  dále pak samotné 
náklady roku 2011, které budou založeny na indexové platbě 
odrážející skutečně poskytnuté služby v roce 2010. 

4) Bezpečnost a požární ochrana
Ke každoročním výdajům na požární ochranu, tedy provoz 
SDH, přibude v  roce 2011 obdobný výdaj na zajišťování 
bezpečnosti. Obec využije nabídku obecní policie v Lysé nad 
Labem a za každodenní přítomnost a dohled dvojice strážníků 
po 6 hodin denně bude platit 200 tis. Kč. 

5) Všeobecná veřejná správa a služby
Výdaje na státní správu a samosprávu jsou spojeny s činností 
zastupitelstva a činností obecního úřadu a patří mezi nejvý-
znamnější výdaje obce. Na druhou stranu nutno podotknout, 
že vzhledem k  velikosti obce jsou tyto náklady v  minimální 
výši, neboť by zde mohlo fungovat větší zastupitelstvo s více 
než jen jedním uvolněným zastupitelem a práci úřadu by ještě 
lépe vykonali více než jen 3 stálí zaměstnanci. V případě zastu-
pitelstva je největší položkou plat uvolněného starosty, který 
je daný ze zákona a nelze o něm rozhodovat jako v případě 
ostatních neuvolněných zastupitelů. Do nákladů obecního 
úřadu patří zejména osobní náklady na zaměstnance, dále 
pak výdaje na energie, telekomunikační služby, služby práv-
níka, výměna nábytku z počátku roku 2011 a další drobnější 
položky.
Do finančních operací patří náklady za služby peněžních 
ústavů, výdaje na pojištění obecního majetku a DPH za obec, 
která se však v plné výši objevuje každoročně také v příjmech.
FINANCOVÁNÍ je třetí část rozpočtu, která doplňuje příjmy 
a výdaje a vyjadřuje ostatní finanční vazby a vztahy. Jsou to 

pohyby na bankovních účtech obce, a další zdroje financování 
rozdílu mezi příjmy a výdaji. Zde je největší položkou uhrazení 
úvěru (krátkodobá půjčka) v  hodnotě 5,85 mil. Kč, který si 
obec půjčila na překlenutí časového rozdílu mezi vynaložením 
nákladů na rekonstrukci školy v roce 2010 a proplacením při-
dělené dotace v roce 2011. Jinak k poklesu na účtech obce by 
do konce roku 2011 dojít nemělo, neboť výdaje i se splacením 
úvěru nepřekračují v rozpočtu celkové příjmy obce.

Rozpočet - tabulka č. 1 2011

Výdaje celkem 19,456,920

Doprava 408,450

Vodní hospodářství 1,126,800

Školství 2,473,100

Kultura 250,200

Tělovýchova a zájmová činnost 49,000

Zdravotnictví 9,600,000

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 560,000

Ochrana životního prostředí 1,299,100

Sociální věci 139,000

Bezpečnost a požární ochrana 356,200

Státní správa a samospráva 2,772,100

Finanční operace 422,970

Rozpočet - tabulka č. 2 2011

Příjmy celkem 25,409,347

daňové příjmy celkem (v tom:) 9,451,270

Daně z příjmu 3,720,970

Daně ze zboží 3,646,000

Poplatky za využívání přírodních zdrojů 605,300

Ostatní daně a poplatky 201,000

Odvody z vybrané činnosti 278,000

Majetkové daně 1,000,000

nedaňové příjmy celkem (v tom:) 1,423,521

Zemědělské hospodářství 63,500

Vodní hospodářství 290,000

Školství 522,000

Příjmy z nemovitostí 352,021

Komunální odpad 146,000

Příjmy z finančn. operací 50,000

přijaté transfery celkem 14,534,556

Rozpočet - tabulka č. 3 2011

Příjmy 25,409,347

Výdaje 19,456,920

Splacení úvěru 5,850,330

Výsledek 102,097

Rozpočet – plánované 
příjmy a výdaje
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Doprovodné akce 
Jaro na vsi
Datum konání:

19.03.2011 - 24.04.2011 09.00 h - 16.00 h 
Místo: Polabské národopisné muzeum 

v Přerově nad Labem 
Doprovodný program při velikonoční 

výstavě Jaro na vsi: soboty a neděle mezi 
9. až 16. hodinou:

19. března 2011 (sobota)
• drátkování
• zpracování ovčího rouna
20. března 2011 (neděle)
• drátkování
• zpracování ovčího rouna

26. března 2011 (sobota)
• pletení pomlázek
• výrobky z pediku a proutí
• výrobky z přírodních materiálů

27. března 2011 (neděle)
• pletení pomlázek
• výrobky z pediku a proutí

2. dubna 2011 (sobota)
• výrobky ze šustí
• vejce zdobená slámou
• výrobky z přírodních materiálů
• velikonoční pečení

3. dubna 2011 (neděle)
• výrobky ze šustí
• vejce zdobená slámou

9. dubna 2011 (sobota)
• ukázky výroby pometel a košťat
• výrobky z přírodních materiálů
• velikonoční pečení

 10. dubna 2011 (neděle)
• ukázky výroby pometel a košťat

16. dubna 2011 (sobota)
• dárky pro radost (zajíčci, medvídci, 
srdíčka apod.)
• zdobení perníčků
• velikonoční pečení

17. dubna 2011 (neděle)
• vizovické těsto
• dárky pro radost

23. dubna 2011 (sobota)
• drátkování
• zpracování ovčího rouna (ovečky)
• velikonoční pečení

24. dubna 2011  
(neděle velikonoční)
• drátkování
• zpracování ovčího rouna (ovečky)

NE paRoplyNové ElEKtRáRNě
STAROSTOVÉ SE SJEDNOTILI V BOJI PROTI 

ELEKTRÁRNĚ RWE NA OKRAJI PRAHY

Obce a  občanská sdružení Polabí bojují 
společně proti paroplynové elektrárně 
RWE u  Čelákovic. Své síly spojí při pří-
pravě nezávislých posudků o  vlivu elek-
trárny i  při jednáních, která se okolo 
plánované stavby povedou.
Čelákovice, 1. března 2011 – Starostové 
a  zastupitelé obcí Čelákovice, Mochov, 
Nehvizdy, Vyšehořovice, Jirny a  Zápy 
a  občanská sdružení Naše Čelákovice 
a Bílý vrch budou od
dnešního dne bojovat proti paroplynové 
elektrárně RWE u Čelákovic společně. Na 
komisi proti výstavbě paroplynové elek-
trárny Mochov (PPE Mochov) se její čle-
nové zavázali ke
společnému postupu v  tažení proti 
výstavbě elektrárny.
Paroplynovou elektrárnu o  výkonu 
1000 MW (pro srovnání polovina výkonu 
Temelína) chce RWE postavit 12 km od 
hranice hlavního města a 400 metrů od 
budoucí a 800 metrů od stávající obytné 
zástavby města Čelákovic. Elektrárna 
v takto hustě obydlené zástavbě by nega-
tivně ovlivnila životy více než 100 tisíc 
obyvatel České republiky. Starosta Čelá-
kovic, Josef Pátek, proto inicioval vznik 
Komise proti PPE Mochov a jeho pozvání 
přijaly všechny oslovené obce a občanská 
sdružení z nejbližšího okolí elektrárny.
Proti projektu výstavby elektrárny se 
záhy po jeho zveřejnění společností RWE 
v  roce 2009 postavily okolní obce a  na 
svých zastupitelstvech stavbu elektrárny 
odmítly. Zastupitelé

Mochova, v jehož katastrálním území má 
elektrárna stát, odmítli v  prosinci 2009 
začlenit tuto stavbu do svého územního 
plánu. I přes odpor místních samospráv 
a obyvatel regionu, kteří po tisících pode-
pisují, RWE dále intenzivně pokračuje 
v přípravách projektu.
“Je potřeba, aby hlasy místních obyvatel 
konečně někdo začal brát vážně. RWE 
kromě několika málo prezentací s  oby-
vateli lokality ani jejich samosprávami 
vůbec nekomunikuje.
„Když své úsilí spojíme, budeme mít větší 
vliv na to, co se okolo zamýšlené elekt-
rárny děje,” říká Josef Pátek, starosta Čelá-
kovic předseda komise. „Paroplynová“ 
elektrárna není součástí energetické kon-
cepce České republiky ani Středočeského 
kraje. RWE ji i přes to dál prosazuje a pre-
zentuje projekt jako hotovou věc,” uvedl 
Radim Vysloužil (poslanec za VV), který je 
také členem komise.
Na prvním jednání komise, která se sešla 
poslední únorový den, projednali její 
členové plán spolupráce, v  jehož rámci 
nechají zadat nezávislé posudky. Domlu-
vili také obsah závazného memoranda 
o  spolupráci a  vzájemném postupu, 
který předloží na svých zastupitelstvech. 
Na základě orientační rozptylové studie 
osloví komise zástupce dalších ohrože-
ných obcí.
(Pozn. redakce: Výše zmíněný dokument 
nám byl poskytnut Městem Čelákovice ke 
zvěřejnění.)

Sledujte pravidelně www.prerovnl.cz!
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Krátké zprávy z  Přerova nad Labem

Termíny veřejných zasedání zastupitelstva v roce 2011. 
27. dubna, 29. června, 21. září, 7. prosince
Pokud nebude na pozvánce uvedeno jinak, schůze se budou 
konat ve školní jídelně. 

Vítání občánků
V sobotu 28. května 2011 od 14:00 hodin budou přivítaní noví 
občánci Přerova nad Labem, kteří se narodili od května 2010 do 
března 2011. O dětech narozených v dubnu nedostaneme včas 
zprávu. Pokud si rodiče dětí narozených v dubnu 2011 budou přát 
zúčastnit se vítání občánků, oznamte to, prosím, u pracovnice OÚ 
paní Matějčkové. Vítání občánků se uskuteční ve skanzenu – Bed-
nárně. Potvrďte, prosím, zájem o účast na vítání občánků u paní 
Matějčkové.

Statistika 2010

Počet narozených dětí: 19

Počet zemřelých občanů: 8

Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu: 23

Počet občanů odhlášených z trvalého pobytu: 16

Podle údajů evidence obyvatel počet občanů k 31. 12. 2010: 1099

Základní škola v Přerově nad Labem 
organizuje celoročně kromě sběru papíru, plastů a pomerančové 
kůry, sběr použitého rostlinného oleje. Občané mohou přece-
zený  olej nosit v 1,5litrových lahvích do školy panu školníkovi. 
Děkujeme, že pomáháte šetřit životní prostředí. 

Otevírací doba dětského hřiště na zámecké zahradě
Veřejné dětské hřiště je i letos otevřeno pro veřejnost.
Provozní doba hřiště je od 1. března do 31. listopadu.
Od. 1.3. do 30.3. a od 1.11. do 30.11. v době od 8:00 do 17:00 
hodin. Od 1.4. do 31.10. v době od 7:00 do 19:00 hodin.
Žádáme o dodržování provozního řádu.

Přerušení dodávky elektřiny
Dne 24. března v době od 8,00 hod do 13 hod bude v  Novém 
Přerově (od hospody „U Klingorů“ směrem na Lysou nad Labem) 
přerušena dodávka elektřiny. 
Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860.

Sběr starých autolékárniček
V  průběhu ledna v  naší obci proběhla humanitární akce „Sběr 
starých autolékárniček“, kterou po celé republice pořádají různá 
sdružení či organizace. Vybrané autolékárničky jsme prostřed-
nictvím lyské organizace TOP09 poslali Řádu sv.Lazara Jeruza-
lémského, který byl v této akci jedním z partnerů Armády České 
republiky. Vytříděný a  použitelný zdravotnický materiál puto-
val dále do Afghánistánu k  příslušníkům 7. jednotky Provinč-
ního rekonstrukčního týmu Lógar, kteří jej dále předali členům 
Afghánské národní policie a armády. Vozidla a stanice afghánské 
armády a policie často postrádají základní zdravotnický materiál, 
který ve složitých bezpečnostních podmínkách Afghánistánu 
může znamenat záchranu života. 
V  Přerově nad Labem jsme vybrali celkem 31 autolékárniček 
a  další obvazový materiál, přičemž materiál z  jedné autolékár-
ničky může v praxi znamenat záchranu až dvou lidských životů.
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili přímo nebo prostřednic-
tvím dětí, které donesly lékárničky do základní a mateřské školy. 
Především dětem je potřeba ukazovat, že i  zdánlivě malá věc 
může v praxi znamenat velkou pomoc.
S akcí nám pomohla paní Vondráčková z obchodu Lenka, ZŠ a MŠ 
Přerov nad Labem, starosta obce Petr Baumruk, Tomáš Kratochvíl 

za hasiče, Zbyněk Tomášek a Richard Horák, Hanka Veselá, Jaro-
slav a Jitka Vedralovi.

Kanalizační přípojka ke sportovnímu areálu
TJ Sokol ve spolupráci s obecním úřadem připravuje v  letošním 
roce prodloužení kanalizační přípojky ke sportovnímu areálu. 
Projekt zajišťuje OÚ a přípravu terénu si vzali na starost místní 
sportovci. Pokáceli stromky a  roští již na konci minulého roku 
a počátkem letošního roku odklidili zbylé roští. Obecní úřad má 
připraveno územní a  stavební řízení (vodoprávní rozhodnutí) 
a čeká na vyhlášení dotační výzvy ze Středočeského kraje. Před-
pokládá se, že výzva bude vyhlášena na podzim tohoto roku. 
Cesta k cíli je, zdá se, zdlouhavá, ale my věříme ve zdárné zakon-
čení akce.

Mirka Kadeřávková

Důležité upozornění vydané Červeným křížem a záchrannými 
organizacemi:
Záchranáři a  řidiči ambulance si všimli, že u dopravních nehod 
má většina zraněných u sebe mobilní telefon. U zraněných osob, 
se kterými nelze komunikovat, zásahové síly neví, koho by měli 
z dlouhého seznamu adres kontaktovat. Řidiči a lékaři záchranné 
služby tedy navrhli, aby každý zadal do svého adresáře v mobilu 
osobu, kterou je třeba kontaktovat v nouzovém případě, pod tu 
samou zkratku. Mezinárodně uznávaná zkratka je: ICE = In Case 
of Emergency.(pro případ záchrany)
Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby, která 
bude v  případě nouze kontaktována policií, hasiči či první 
pomocí. Pokud chcete kontaktovat více osob, potřebujete ICE1, 
ICE2, ICE3 atd.

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

Finanční výbor obce: 
Předsedseda: RNDr. Darina Kocsisová
členové: Ing.Marek Špitálský, Ing. Ivan Zajíček 

Kontrolní výbor obce: 
Předsedseda: Miroslava Trbušková
členové: Mgr. Alena Bakošová, Tereza Franke, Václav Kerda, 
Ing. Luděk Dvořák 

Garant pro oblast školství: RNDr. Darina Kocsisová + členové 
školské rady
Garant pro oblast webových stránek a Zpravodaje: Ing. Irena 
Gregárková + členové redakční rady
Garant pro oblast investiční a dotační: Ing. Luděk Dvořák
Garant pro oblast veřejného pořádku: Jaroslav Vedral 
Členové (aktivisté): Luděk Jirouš, Tomáš Kratochvíl
Garant pro oblast stavební: Luděk Jirouš
Členové (aktivisté): Jaroslav Valtr, Josef Kodeš
Garant pro oblast kultury: Ing. Irena Gregárková
Členové (aktivisté): Mgr. Alena Bakošová, Jana Brožová, 
Tomáš Petera, Mgr. Kateřina Višňovská
Garant pro oblast spolkové činnosti: Ing. Luděk Dvořák + 
předsedové spolků
Garant pro oblast životního prostředí a vzhledu obce:  
Ing. Irena Gregárková
Členové (aktivisté): Ing. Václav Červinka ml., Ing. Vít Vašát
Garant pro oblast podpory podnikání a turistického ruchu: 
Jaroslav Vedral

Představujeme Vám  
spolupracovníky zastupitelů
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V sobotu 5. března se konal již tradiční dětský maškarní 
bál, tentokrát však netradičně v  Hostinci U  Skanzenu, 
kde nalezl přátelské přijetí a opravdovou pohostinnost.
Sešlo se nás dost, aby se mohlo tančit, soutěžit a veselit 
se. Děkujeme ještě jednou D.J. Mírovi, který tentokrát 
pouštěl písničky v masce Caesara. V  soutěži o nejlepší 
maškarní kostým se však bohužel neumístil, neboť kon-
kurence byla letos obrovská a porota složená z pořada-
telů a přítomných rodičů, prarodičů a dalších účastníků 
to vůbec neměla lehké. Kominíček, Pošťák, Papoušek, 
Sněhurka, Maminka, Pirát, Robot a nebudeme již dále 
vyjmenovávat, protože konce bychom stejně nedo-
hlédli. Bylo moc pěkné dívat se, kolik úsilí a péče dospělí, 
a jistě také děti, přípravě kostýmů věnovali.
Na maškarním plese však nejde jen o masky. Děti chtějí 
tancovat, chtějí se sejít a užít si to. Vedle taneční zábavy 
na ně čekala řada soutěží a také sladké odměny za jejich 
výkony. Tančilo se po papírech a s balónky, hrálo se na 
„lepidlo“, plnily se nejrůznější netaneční úkoly. 
Dětí školních a předškoláků tu letos překvapivě nebylo 
nejvíce, zato jsme mohli sledovat, kolik tu máme šikov-
ných dětí, které se do školních zařízení teprve chystají. 
Ještě včera seděly v kočárku a teď tu dováděly a soutě-
žily se staršími kamarády. Přerovská školka se snad bude 
muset přifouknout!
Celkovou organizaci akce, pohoštění a  výzdobu opět 
perfektně zajistily Maminky dětem, o soutěžní vyžití se 
postaral tým dobrovolníků pod vedením Kateřiny Viš-
ňovské.
Závěrem Vás chceme pozvat na další přerovskou tra-
diční akci pro děti, která je za dveřmi a také nemá nouzi 
o příznivce a účastníky. Přijďte si všichni letos proběh-
nout Pohádkový les.
Poděkování patří všem sponzorům: manželům Horej-
covým, panu Kovalovi, panu Doležalovi a  obecnímu 
úřadu. Také děkujeme všem, kteří upekli něco dobrého.

V  letošním roce proběhl další ročník 
masopustního průvodu naší obcí. Brzy 
ráno se sešli všichni příznivci této akce 
v „Hospůdce na hřišti“. Nejdříve se musely 
vyzdobit na cestu vozy. Jeden vůz s muzi-
kou táhli dva koníci a  do druhého byl 
zapřažen traktor, kde bylo možno sehnat 
vždy něco dobrého i na zahřátí. Mezitím 
se v hospůdce oblékaly masky a Zuzka Kra-
tochvílová některé velice zdařile nalíčila. 
Před devátou se zavelelo k odjezdu. Prů-
vod začínal jako již po několikáté v Novém 
Přerově, Na Plácku. Zde se k nám připo-
jilo pár dalším masek, které měly chuť jít 
s  průvodem. … a  muzikanti se do toho 
opřeli. Ač bylo venku dost chladno, nám 
to nevadilo. Tančilo se, poskakovalo, u jed-
notlivých domů, kde nám otevřeli dveře, 
vyšel pán nebo paní domu a s přichysta-
ným pohoštěním, s úsměvem a drobnou 
mincí danou do kasičky, přivítali průvod 
procházející kolem jejich stavení. Mnozí 
se přidali a  šli s průvodem obcí. Některé 
masky, které byly unavené, s  námi do 
konce nedošly, přesto si myslím, že se 

Maškarní rej dětí U Skanzenu
Slávka Tomášková

Masopust 2011
Mirka Kadeřávková
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Předvelikonoční zamyšlení
Jolana Boháčková
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průvod vydařil. Zakončení dne bylo opět 
v „Hospůdce na hřišti“, kde zahrála ještě 
hudba k poslechu a pan Slovák na harmo-
niku.
Dalo by se říci, že každý ročník je čím 
dál náročnější. Ne každý občan, který se 
zúčastnil, mohl být spokojený nebo nad-
šený. Někteří si stěžovali, že o  průvodu 
nevěděli, že neslyšeli hudbu, neviděli 
masky. Smůla a  jejich škoda. čtrnáct dní 
před Masopustem chodili členové Sokola 
zvát a do každého domu vložili pozvánku. 
Musíme si ale uvědomit, že každá akce, 
která se dělá pro ostatní, není vždy ohod-
nocena kladně. Zároveň bych chtěla 
touto cestou ještě jednou poděkovat 
všem klukům, holkám, dětem i dospě-
lým, kteří se průvodu zúčastnili buď 
jako masky nebo pořadatelé. A  také 
dík všem spoluobčanům, kteří svou 
účastí i  finančními příspěvky přispěli 
k zdárnému průběhu letošního maso-
pustu. Příští rok se bude určitě pořádat 
další průvod. Tak se na něj těšme. Fo
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Popeleční středa uzavřela období masopustu, každoroční 
plesové sezony, která začíná po Třech králích a  končí čty-
řicet dní před Velikonocemi. Dříve maškary chodily po uli-
cích a masopustní rej probíhal právě v úterý před popeleční 
středou. Dnes jsme tuto karnevalovou zábavu přesunuli na 
víkend, kdy lidé nechodí do práce a mají čas na zábavu. 
Popeleční středou započal také čtyřiceti denní půst vrcho-
lící Svatým týdnem, ukřižováním a zmrtvýchvstáním Ježíše, 
Velikonocemi. Těchto šest týdnů půstu můžeme strávit pře-
mýšlením o sobě a o vztahu k sobě samému. Popelec na čele 
nemusíme vnímat jako počátek konce, ale přípravu na zno-
vuzrození. O  Velikonocích bude Ježíš Kristus ukřižován, ale 
třetího dne vstane z mrtvých. I my se během půstu můžeme 
připravit na jakési symbolické ožití a znovuzrození. Můžeme 
tento čas využít k uvažování o tom, co bychom chtěli na sobě 
změnit, v čem by měla naše obnova spočívat. 
Vzpomeňme, že beránek není jen pečenou ozdobou vašeho 
okna, ale symbolem Ježíše, který se vydal na smrt a oběto-
val za spásu světa. Velikonoční vajíčko můžeme chápat jako 
symbol nového života, protože vejce zárodek nového života 
obsahuje. A koneckonců, i pomlázka, která nemá křesťanský 
původ, souvisí s  jakousi obnovou a omlazením. Každá žena 
a  dívka musí být o  velikonočním pondělí vyšlehaná, aby 
omládla a zachovala si životní sílu a plodnost.

Jak půjdeme za školu
Václav Červinka, ml.

Začátkem roku jsem byl vyzván zastupitelstvem obce ku pomoci 
s návrhem budoucí podoby školní zahrady. K přípravám projektu 
byli také přizváni “hlavní uživatelé“ a to děti.
Nápady zazněly různé. Od nápadů komických, jako například výběh 
pro školního poníka nebo skákací hrad, přes nápady zajímavé, leč 
z  finančního hlediska neproveditelné, např. plavecký bazén, bow-
ling, minigolf či fontána apod., až po nápady podnětné. 
Jedněmi z nejčastějších přání byla stavba altánku s lavičkami a stoly 
a pódium na vystoupení. Tyto dva nápady, podporované vedením 
školy i školky, bylo nutné z finančních a logistických důvodů sloučit. 
A tak vznikl koncept altánku se čtvercovým půdorysem, ze kterého 
by vzniklo, po odmontování jedné stěny, kryté pódium využitelné 
nejen pro potřeby školy a školky, ale i pro kulturní události v obci.
Jak tedy bude školní zahrada vypadat? Zahrada bude plnit tři až 
čtyři základní funkce. Zachováno zůstane sportoviště v  podobě 
běžecké dráhy, skoku do dálky, antukového hřiště, tyčí na šplh 
a ping-pongových stolů. 
Dále zůstane zachováno využití zahrady pro družinu, která má 
v současné době k dispozici jen zmiňované sportoviště a pískoviště. 
Plánujeme proto doplnění zahrady o další herní prvky pro školáky 
a  příslušný parkový inventář, např. lavičky. Nově bude školní 
zahrada využívána i školkou. Umožní to častější pobyt dětí venku, 
vydávání odpoledních svačin bez nutnosti vracet se do školky 
a usnadní se vyzvedávání dětí maminkám, které mají jedno dítko ve 
škole a druhé na “zámecký“. Na zahradě tedy přibudou ještě herní 
prvky pro „školčičáky“  umístěné mezi budovou školky a tělocvičny.
Novou, kulturní funkci by mohlo zastávat již zmiňované kryté 
pódium. 
Rekonstrukce zahrady se bohužel neobejde bez kácení. Bohužel 
říkám, protože je škoda každého vzrostlého stromu. Je pravdou, že 
většina stromů na školní zahradě padne. Není to však z rozmařilosti, 
ale z jediného opravdu zásadního hlediska a to bezpečnosti. Téměř 
všechny stromy mají deformovanou korunu nebo jsou za zenitem. 
To způsobuje postupné odumírání a je jen otázkou času kdy stromy 
začnou padat samy. Na zahradě budou stromy i  keře nahrazeny 
novými, vhodnějšími druhy. Stromy budou nahrazeny nejen 
podél okraje zahrady, ale také v prostoru tak, aby částečně opticky 
oddělovaly jednotlivé funkční celky a  vytvářely stín a  příjemné 
klima. Podstatou navrhované zeleně bude její funkčnost, estetická 
hodnota a levný management údržby.
Projekt je ve fázi příprav, proto uvítáme konstruktivní nápady 
a připomínky a při samotné realizaci také brigádníky, co se nebojí 
lopaty.
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V  sobotu 2. dubna přijede do Přerova 
známý divadelní soubor Buchty a loutky 
s představením Tři malá prasátka. Pozvali 
jsme je za místní mateřské centrum, 
ač jsme věděli, že si divadelníci berou 
vysoký honorář a  je jim potřeba zapla-
tit také cestovné. K  tomu musíme při-
číst pronájem tělocvičny. Celkově bude 
nutné uhradit 6440 Kč. 
Mateřské centrum ze svých nepatrných 
zdrojů může dát několik stovek, zbytek 
částky musíme vybrat na vstupném nebo 
sehnat sponzory. Kdybychom počítali 

s tím, že přijde zhruba dvacet rodin a my 
musíme vybrat 6000 Kč, vstupenka pro 
jednu rodinu by přišla zhruba na 300 Kč, 
vstupné by tedy mohlo být 100 Kč pro 
dospělého, 60 Kč pro dítě. 
Pro některé rodiče ale dát 300 Kč za 
divadlo představuje problém, my ovšem 
nechceme, aby kvůli tomu zůstali doma. 
Nechceme, aby desetileté dítě, které by 
si muselo divadlo uhradit z  kapesného, 
zůstalo také doma. Chceme být solidární 
vůči těm, kteří nemají peníze nazbyt. 
Vstupné tedy bude dobrovolné, každý 

zaplatí podle svých možností, děti samo-
zřejmě nebudou platit vůbec. Zveme 
tedy všechny na loutkové představení 
a  prosíme rodiče a  místní podnikatele, 
aby byli solidární a přispěli nám.
Nejde o divadlo jako takové. Jde o to, aby 
se lidé ve vsi měli příležitost setkávat, 
seznamovat se, bavit se společně. A  to 
všichni bez rozdílu. Přerov tak může být 
místem, kde se koná spoustu zajímavých 
akcí a  lidé se znají a  scházejí, může být 
zkrátka místem, kde se nejen přespává, 
ale dobře žije.

Vážení a milí čtenáři,
tak to vypadá, že fotosoutěž začala těžkými úkoly. Vylosování 
výherce bylo velmi jednoduché, neboť z  došlých odpovědí 
obsahovala jen jediná 10 správných určení místa na fotogra-
fii. To znáte svou obec tak málo? Pro sladkou odměnu si na 
obecní úřad přišla 15.2.2011 paní Eva Geletová. A  protože 

jsem se předem dozvěděla, že má malé děti, dostaly odměnu 
také ony. Přestože v Přerově nad Labem nebydlí dlouho, při 
procházkách s dětmi si dobře všímá svého okolí. A v soutěži 
se jí to vyplatilo. Ještě jednou jí gratuluji. Na následujících 
fotkách jsou podobné záběry jako minule, ale tentokrát snad 
lépe poznáte, o co jde:

Peněžní dar na divadlo
Jolana Boháčková, vedoucí MC

FOTOSOUTĚŽ 
Jak známe Přerov nad Labem – vyhodnocení 1. dílu

Darina Kocsisová

Foto č.7 – stavba altánu u zámku Foto č.8 – okno na kostelní věži

Foto č.1 – ozdoba střechy školy 

Foto č.4 – střechy obchodu s potravinami

Foto č. 2 – oblouk u domu čp 55 za hospodou

Foto č.5 – okna budovy obecního úřadu obce

Foto č.3 – parohy lemují cestu k Bomberu

Foto č.6 – stavidlo rybníku v centru 

Foto č. 9 –schody u penzionu Bomber Foto č.10 – text pod křížem
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Vážení a milí čtenáři,
dveře jsou důležité. Každý den je otví-
ráme, zavíráme, míjíme. Jsou krajiny, kde 
jsou dveře tak důležité, že představují 
hlavní ozdobu budovy. Např. z návštěvy 
Tuniska si můžete dovézt jako turistický 
suvenýr nebo dárek pro blízké pestro-
barevný kalendář plný zajímavých dveří 
z  celé země. Jak jsme na tom s  dveřmi 
v Přerově nad Labem? 
Abyste tentokrát neměli hádání a hledání 
tak těžké, máte k fotografiím i nápovědu. 
Na konci článku najdete správné (i když 
neúplné) odpovědi A  až J. Jen musíte 
přijít na to, která odpověď patří ke které 
fotografii. Přijdete na to hned, nebo se 
potřebujete projít po centru obce? Pokud 
z  fotek poznáte, o  jakou stavbu či místo 
v obci se jedná, pak neváhejte a zúčast-
něte se druhého kola soutěže. Z  těch, 

kteří do 10. dubna odevzdají (pošlou) 
správné přiřazení místa a  fotek do 
schránky obecního úřadu označené hes-
lem „fotosoutěž“, vylosujeme jednoho 
výherce odměny. 
Podmínkou k  získání odměny je kromě 
uhádnutí všech 10 míst (spojení např. 
11 – B, 12 – D atd.) a uvedení kontaktu 
(jméno a telefon), také souhlas s uvede-
ním jména výherce v dalším čísle Zpra-
vodaje. Uvítáme i  komentáře k  fotkám 

nebo soutěži. V příštím čísle Zpravodaje 
pak uvedeme správné odpovědi, jméno 
výherce, případně vaše komentáře 
a vyhlásíme další díl soutěže. 
Stále platí, že za každou uhádnutou fotku 
se Vám bude počítat bod do celkového 
seriálu soutěže. Vzhledem k tomu, že 1. 
kolo bylo asi náročné, podmínky speci-
álního bonusu zveřejníme až po vyhod-
nocení tohoto lehčího kola. Tak tedy 
hádejte a hledejte, co k sobě patří:

FOTOSOUTĚŽ
Jak známe Přerov nad Labem – 2. díl (DVEŘE)

Darina Kocsisová

a škola
B kostel
C muzeum
D  vstup na veřejná 

zasedání  
zastupitelstva

E Skanzen
F restaurace
G restaurace
H obytný domek
I obchůdek
J bytový dům

11 1312 14

15

Zprávy ze školní jídelny
Petra Jírová

Školní jídelna a vyvařovna Přerov nad Labem 
má za sebou rok samostatného fungování. 
Rok 2010 proběhl bez vážnějších komplikací 
a  v  tomto roce se budeme snažit na něho 
úspěšně navázat. Snažíme se i nadále vařit 
dobře a chutně a nabídnout hlavně dětem 
zdravou stravu. Musím však podotknout, 
že je občas velmi těžké vyhovět chuťovým 
buňkám našich nejmenších. Proto jsme 
v jídelně zavedly pro děti novou soutěž, ve 
které mohou rozhodovat o  skladbě týden-

ního jídelníčku. Každý týden se losuje jedno 
jejich oblíbené jídlo, a pokud je to možné, je 
zařazeno na libovolný den v daném týdnu. 
Vylosovaný výherce je sladce, ale zdravě 
odměněn (müsli tyčinka, ovoce).
I  nadále nabízíme obědy pro strávníky 
a  seniory z  obce. Tato služba začíná být 
velmi využívána a  každého, kdo by měl 
zájem o odběr obědů, rádi uvidíme. O  let-
ních prázdninách proběhne ve školní jídelně 
výmalba. Po loňské výměně oken se to 

bohužel nestihlo. Chceme pěkné a barevné 
a  čisté prostředí, které jistě povede k  pří-
jemnému stolování a posezení našich dětí. 
Velkou zásluhu na pěkném prostředí školní 
jídelny má i  p. Kocsisová, která nám daro-
vala celou květinovou výzdobu a  tímto jí 
velmi děkujeme. Budeme se i nadále snažit 
zkvalitňovat naše služby.
Do budoucna doufám, že školní jídelna bude 
fungovat zdárně jako doposud a  pokud 
možno ještě lépe. Zdraví kolektiv jídelny.

16 1817 19 20
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Přehled aktivit a  akcí jsme sestavili podle data jednotlivých akcí, 
takže si je snadno můžete zapsat do kalendáře či zaplánovat do 
svého rodinného programu a pozvat si přátele a známé.
Ale nejprve se Vám chceme jako kulturní komise představit – 
komise vznikla a kdo v ní pracuje…
Již při přípravě akcí spojených se zámkem v  roce 2009 a  2010 
či při organizování první Andersenovy knihovní noci bylo jasné, 
že pokud chceme pro občany Přerova nad Labem připravovat 
i  nadále zajímavý a  hodnotný program pro jejich kulturní 
a  zájmové vyžití, nebude k  tomu stačit jen stávající obsazení 
zastupitelstva s pouhými sedmi členy. Všechny akce si pro dobrou 
organizační přípravu a  zvládnutí vyžadují dalších lidských sil – 
dobrovolníků, nadšenců, oslovených spolupracovníků jako jsou 
dobrovolní hasiči, sportovci. To jsou zdroje pomocníků, které má 
paní místostarostka k dispozici zde v obci. Ale je potřeba jednat 
i  s  dalšími externími organizacemi a  osobnostmi… Proto padlo 
rozhodnutí, vybrat několik stálých aktivních organizátorů do naší 
přerovské kulturní komise. Jejím jménem pak tito členové mohou 
jednat v  zájmu obce při přípravách dalších akcí. Garantem za 
kulturní oblast v místním zastupitelstvu se stala Irena Gregárková, 
která oslovila v prvé řadě ty, kteří se k této oblasti hlásili ve svých 
předvolebních profilech ve Zpravodaji, ale do zastupitelstva 
zvoleni nebyli, jsou jimi Alena Bakošová a Kateřina Višňovská. Byla 
by škoda nevyužít jejich chuti dělat něco pro obec. Dalšími členy 
jsou Jana Brožová, která již několik let spoluorganizuje dětské akce 
a Tomáš Petera, který se výborně osvědčil s oživením zámeckého 
nádvoří při Dnech evropského dědictví v minulém roce. A konec 
konců je dobře, aby v  komisi byl zastoupen alespoň jeden muž 
jako hlas mužské populace v  Přerově. Kulturní komise sice není 
podle Usnesení zastupitelstva z března 2011 náš oficiální název, 
ale začali jsem si tak říkat již v lednu, kdy proběhla první pracovní 
schůzka komise a také je to pojmenování pro korespondenci nebo 
komunikaci s  externími oslovovanými osobami výrazně kratší 
a  výstižnější než titulování navržené panem starostou Baumru-
kem, které je pro pracovní kontakty velmi dlouhé a nekonkrétní.

Naším prvním počinem byla návštěva Polabského muzea v Podě-
bradech, kde nás vřele přivítal pan ředitel PhDr. Jan Vinduška. 
Nebyla to jen návštěva společenská, ale především pracovní, jednali 
jsme o konkrétních společných akcích na rok 2011 a koncepci další 
spolupráce Muzea a zastupitelstva obce, tak aby byly obě strany 
více viditelné zejména pro další turistický a  kulturní rozvoj. Dále 
velice úzce spolupracujeme s místní školou, kde máme vždy ote-
vřené dveře a nabídku pomoci s uskutečňováním řady akcí.

a tady si již připravte tužku a kalendář, začínáme s pře-
hledem připravovaných akcí: 
Přerovské jaro - dne 31. března 2011
První akcí na kterou se můžete těšit je Přerovské jaro, rádi bychom 
v naší obci zahájili tradici koncertů, na kterých se budou moci 
potkávat všichni, kdo rádi zpívají či hrají na hudební nástroj bez 
rozdílu věku. Ti menší snad budou těmi staršímí motivováni, aby 
pilně cvičili, a aby příští rok bylo jejich vystoupení opět o něco 

lepší. V dnešním světě počítačů a mobilů jde muzicírování trochu 
stranou a to je velká škoda. Dříve měla téměř každá vesnice svoji 
kapelu, mezi ně se řadil dle kronik i  Přerov nad Labem. Potom 
nebyl problém se zábavami, masopustem apod.

Noc s Andersenem - dne 1. dubna 2011
V pátek podvečer dne 1. dubna vypukne již druhá knihovní noc 
v Přerově nad Labem. Podle dosud vrácených přihlášek je zájem 
malých čtenářů minimálně srovnatelný s minulým ročníkem. Díky 
úžasné spolupráci se školou mají naše děti obrovskou výhodu 
oproti dětem například z  Lysé nad Labem. Akce se totiž může 
zúčastnit většina našich školáků i  předškoláků, protože se do 
prostor školy prostě poskládáme. V Lysé se na knihovní noc losuje 
v kole štěstí a ze všech přihlášených čtenářů se tak na samotnou 
noc dostane jen asi dvacet dětí. Tématem letošního ročníku jsou 
knihy Václava Čtvrtka a čeká nás spousta soutěžních otázek z jeho 
knížek. Takže doufáme, že nejen děti, ale s nimi i dospěláci pilně 
prohledávají doma knihovnu a  krabice s  video pohádkami, aby 
děti byly na soutěže dobře připravené, nejen na Rumcajse, ale i na 
Motýla Emanuela a další známé postavičky. 

Beseda na téma: Z dějin Přerova nad Labem - dne 14. dubna 2011
Na toto téma se uskutečnila beseda ve škole a to jak pro I., tak II. 
stupeň, pro velký úspěch bychom rádi poskytli možnost seznámit 
se s dějinami Přerova nad Labem i dospělým. 

Pouť ke kapličce sv. Vojtěcha - 24. dubna 2011
Jistě si vzpomínáte, že loni 24. dubna 2010 jsme v  kostele sv. 
Vojtěcha přivítali vzácnou návštěvu, pana biskupa Malého. Ten 
zde nejen sloužil mši, ale také vysvětil zrenovovanou kapličku sv. 
Vojtěcha. Letos bychom rádi na tuto událost navázali podobnou 
poutí ke kapličce a vzpomínkou na tohoto významného českého 
světce. Jenže – v letošním roce svátek svatého Vojtěcha je poněkud 
ve stínu daleko významnější slavnosti – Velikonoc. Mše o Veliko-
noční neděli bude tedy zcela zaměřena na událost zmrtvýchvstání 
Krista. Na Vojtěcha ale rozhodně nechceme zapomenout, jeho 
svátek si připomeneme procházkou ke kapličce, kde Vojtěchu 
věnujeme krátkou vzpomínku, kterou zakončíme staroslověnskou 
písní „Hospodine, pomiluj ny“, jíž je Vojtěch zřejmě autorem. Ke 
kapličce vyjdeme od kostela v neděli 24.4. v 10:30. Pomozte nám 
svou účastí zachovat tradici poutí, kterou jsme obnovili v minulém 
roce. Je přece úžasné, že právě naše obec má svůj vznik spjatý 
právě s tímto velikánem. Nedopusťme, aby sv. Vojtěch byl připo-
mínán jen kolotoči na náměstíčku…
V čem tkví Vojtěchův význam? 
Svatý Vojtěch pocházel z  českého knížecího rodu Slavníkovců, 
narodil se kolem roku 956. Po ukončení studií v Magdeburku byl 
vysvěcen na kněze, r. 983 byl jmenován druhým pražským bis-
kupem. Horlivě usiloval o odstranění různých dobových zlořádů, 
vystupoval např. proti pohanství, obchodu s  otroky nebo kněž-
ských manželství. V  Čechách ovšem neuspěl, naopak proti sobě 
poštval část kléru i některé mocné šlechtice. Znechuceně se tedy 
vzdal biskupského úřadu, odešel z Čech do Říma, kde vstoupil do 
kláštera. Poklidný život v klášteře mu však nebyl souzen, na přání 

Co připravuje Kulturní komise
Alena Bakošová, Jana Brožová, Irena Gregárková, Tomáš Petera, Kateřina Višňovská
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papeže se musel vrátit zpět do Čech. Při svém druhém návratu 
založil benediktinský klášter v  Břevnově. Idyla v  Čechách ale 
netrvala dlouho, po opětovných neúspěších prosadit řádný život 
dle křesťanské víry odešel z  Čech podruhé a  nadobro, opět do 
Říma. Poté, co se v Římě dozvěděl, že jeho rod, Slavníkovci, byl 
vyvražděn (byl to rod příliš mocný, Přemyslovci se jím cítili být 
ohroženi), odešel hlásat křesťanskou víru k  pohanským Prusům. 
Nicméně, jeho misionářská činnost byla záhy ukončena, sedm 
Prusů ho 23.4.997 probodlo svými oštěpy…
Svatého Vojtěcha je nutno brát jako druhou nejvýznamnější 
postavu období přelomu českého raného a vrcholného středo-
věku.  Byl to on, druhý pražský biskup,  kdo spolu s Boleslavem 
II. v  10. století tvořili podstatnou dvojici, která ovlivnila zrod 
a podobu českého státu. Nejenom že výrazně ovlivnil dění v čes-
kých zemích, ale nesl také velký podíl na christianizaci celého 
středoevropského prostoru, pokřtil prvního uherského krále, byl 
blízkým přítelem polského krále i císaře svaté říše římské. Dá se 
tak říci, že byl vůbec prvním „Evropanem“. Na svou dobu velice 
vzdělaný muž, který po celý svůj život neslevil ze svých ideálů, 
neustále je následoval i za cenu nepochopení ze strany ostatních.

Muzejní noc ve skanzenu - dne 28. května 2011
Muzejní noc je kulturní počin, který pro návštěvníky otevírá 
nový pohled na památky. Jde o akci, která se koná nejen v České 
republice, ale své muzejní noci mají v malých i velikých městech 
v Rakousku, Německu, Francii či Slovensku.
Výhodou tohoto netradičního svátku památek je, že se neko-
nají v  jednom a  témže termínu a  tak zkušený cestovatel či 
milovník památek může za cenově výhodných, a také mnohdy 
ozvláštněných podmínek, vidět expozice různých muzeí a gale-
rií nejen po celé naší republice, ale vyrazit i  do zahraničí. Ve 
většině míst zapojených do Muzejních nocí probíhají i zajímavé 
doprovodné programy, takže je na co se těšit.
Díky spolupráci s Polabským muzeem vedeným ředitelem PhDr. 
Janem Vinduškou máme letos možnost být u muzejní noci velmi 
zblízka. Polabské muzeum se programu Muzejní noc již účastnilo 
– otevřeny byly stálé expozice v kamenných budovách, ale „náš“ 
Skanzen bude mít letos svou premiéru. A  popravdě, kdo by 
nechtěl vidět, jak to v chaloupkách vypadá po setmění? Muzejní 
noc ve skanzenu je společnou akcí Polabského muzea a kulturní 
komise obce Přerov nad Labem a celá by nebyla realizovatelná 
bez pomoci, kterou přislíbili naši dobrovolní hasiči. Bude totiž 
potřeba zajistit „nouzové“ osvětlení pro venkovní prostory, 
v chaloupkách samotných osvětlení funguje. Pro občany Přerova 
a věříme, že i pro spoustu návštěvníků z  jiných míst, tak bude 
skanzen představen zase v  jiné dosud neukazované podobě. 
Akce samotná probíhá ve večerních hodinách a tento čas dodá 
jistě návštěvě nejen trochu tajemnosti, ale i romantiky.

a  tady nabízíme termíny jiných zajímavých muzejních 
nocí pro tento rok, které vám doporučujeme vedle té naší 
přerovské také navštívit:
•  8. muzejní noc v Praze proběhne 8.června 2011
•  3. Čelákovická muzejní noc se Svatojánskou divadelní poutí bude 

18.června 2011
•  Muzejní noc v  Škoda Auto Muzeum Mladá Boleslav bude 

20. května 2011

•  7. ročník mělnické muzejní noci v období starých Slovanů bude 
dne 27. května 2011

•  Brněnská muzejní noc propukne v  sobotu 14. května 2011 od 
18:00 do 24:00

•  Muzejní noc Frankfurt & Offenbach se koná 7.května 2011 
(Německo)

•  Muzejní noc ve městě Düsseldorf je již 2.dubna 2011 (Německo)
•  dne 2. října 2011 bude probíhat Lange Nacht der Museen v celé 

Vídni – vybrat si pro návštěvu můžete z  cca. 90 Muzeí, která 
můžete navštívit pouze s jednou vstupenkou mezi 18.00 - 01.00 
hodinou (Rakousko)

Muzejní noc Polabského muzea se uskuteční v  následujících 
termínech: 
•  v Polabském muzeu v Poděbradech v pátek 3.června 2011
•  ve Vlastivědném muzeu Nymburk v pátek 20. května 2011
více o Muzejní noci Polabského muzea na www.polabskemuzeum.cz 
Více o celém konceptu muzejních nocí zjistíte také na:
http://www.cz-museums.cz/amg/faces/web/festival_muzej-
nich_noci pro ČR

Dny kulturního dědictví na zámku - datum zatím neupřesněno, 
budete informováni
I v  letošním roce bychom rádi zopakovali tuto hojně navštěvova-
nou akci, bude záležet na vedení ČRo a na stavu prodeje zámku, 
který pečlivě sledujeme a děláme řadu kroků, abychom podpořili 
Středočeský kraj a  jejich záměr - rozšíření expozic Polabského 
muzea do zámku v naší obci.

Přerovská bitva 
Po loňském úspěchu s  oživením zámku, jsme zvážili možnost 
uspořádat obdobnou akci v  podobném duchu, ale s  větší účastí 
šermířů. V rámci akce se pokusíme ukázat i dobová řemesla, která 
ke správnému náhledu do středověku patří. Z  potyčky by mohl 
být již zajímavý střet dvou ozbrojených houfů, což bude jistě opět 
zajímavá podívaná. Termín a přesné místo je prozatím v jednání.

Živý Betlém 
Pokud se přihlásí dostatek dětí ze základní školy a dobrovolníků 
z řad našich občanů, rádi bychom tuto akci z roku 2007 v průběhu 
vánočních svátků zopakovali.

Protože kulturní komise se shodla, že chce připravovat akce 
i do budoucna a nejen na tento rok, pustila se do přípravy pro-
jektů, které vyžadují více času a podrobnou přípravu. A  jaké 
jsou naše další plány, které nemají ještě konkrétní datum 
a budeme na jejich přípravě dále pracovat?

Sraz rodáků
Podnětem pro přípravu této velké akce byla obnova naší 
školy. Budova školy je centrem vzdělání pro několik generací 
Přerovských občanů a  pojítkem mezi starousedlíky a  novými 
obyvateli naší obce. Proč tedy nedat příležitost těm starším, aby 
se do ní po letech podívali a zavzpomínali? Abychom připravili 
důstojné a  příjemné setkání, budeme potřebovat i  pomoc 
vás všech ostatních v Přerově. Bude totiž potřeba kontaktovat 
velkou spoustu osob, z nichž mnozí již léta bydlí jinde. Budeme 
připravovat i doprovodný program a  to jak ve škole samotné, 
tak v obci. O postupu příprav vás budeme dále informovat. Rádi 
také uvítáme vaše tipy a návrhy k této akci, můžete je sdělovat 
ústně nebo písemně jednotlivým členům kulturní komise.

Vyznačení historicko přírodovědné trasy v  katastru Přerova 
nad Labem
Tento bod jsme zařadili do dlouhodobých akcí, protože pro jeho 
úspěšnou realizaci bude potřeba koordinovat naši činnost spolu 
s dalšími okolními městy. Lysá nad Labem, Čelákovice, Brandýs 
nad Labem a Středočeský kraj to jsou jen někteří z těch, kteří 
se podílejí na koncepci stezek a financování nákladů na údržbu 
a výstavbu stávajících i nových naučných tras. Je škoda, že se 
dosud Přerov nad Labem do těchto aktivit nezapojil, protože 
zpopularizování okolních míst a zavedení nových cyklotras na 
sousedním břehu Labe tak odvádí část turistů mimo Přerov 
a tím i možné finance, které by tady mohli turisté utratit.
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Školní zahrada
Irena Gregárková

Vážení občané a  milé děti,asi jste nepře-
hlédli, že se něco děje pod školou... Ke 
konci roku jsme přemýšleli do čeho se 
pustíme v  letošním roce, tak abychom 
upravili další místo v naší obci. Vzhledem 
k tomu, že se opět odložila výstavba vodo-
vodu, nemůžeme se prozatím pustit do 
oprav a budování tolik potřebných chod-
níků, komunikací apod. Po vybudování 
venkovních sportovišť na školní zahradě 
se ukázalo, že je nutno přistoupit k dalším 
úpravám, tak aby zde vznikl prostor, kde 
by bylo příjemnější a bezpečnější pro děti 
trávit čas. S napětím očekáváme, zda bude 
obci-škole přidělena dotace na zateplení 
a novou fasádu, tato akce neohrozí úpravy, 
které se letos chystáme udělat.

Po několika schůzkách na školní zahradě 
s paní ředitelkou Hruškovou, panem škol-
níkem a  členy komise životního prostředí 
a vzhledu obce, panem Vašátem a panem 
Červinkou ml., jsme se shodli na bodech, 
které stojí před námi.
•  Vyhodnocení zdravotního stavu dře-

vin a návrh na probírku – zajistil Václav 
Červinka, ml.

•  Projekt využití školní zahrady zdarma 
vyhotoví Václav Červinka ml. na 
základě některých námětů a připomí-
nek děti, učitelů a rodičů.

•  Václav Červinka navrhne zdarma 
i náhradní výsadbu stromů a keřů.

•  Paní ředitelka Y. Hrušková připravila 
pro rodiče i  občany prezentaci prací 
žáků I. a  II. stupně na téma: „Jak si 
představujeme školní zahradu“.

•  Dva víkendy strávila řada členů 
Sboru dobrovolných hasičů na školní 
zahradě. Na zahradě byly vykáceny 
nemocné stromy, které ohrožovaly 
provozní bezpečnost tohoto místa. 
Dále byly vykáceny stromy, které 
ustoupily silnějším a  lépe vyvinutým 
jedincům. Učitelé s dětmi a školníkem 
zajistili vyhrabání drobnějších větví.

•  Dále bude nutné zajistit odstranění 
pařezů po vykácených lískách vedle 
běžecké dráhy, tak aby zde bylo možno 
provést náhradní výsadbu vhodnějších 
dřevin.

•  Poté bude vyhodnocen technický stav 
plotu, který bude nutno opravit či 
vyměnit za nový.

•  Čekáme na posouzení technického 
stavu přístřešků a domečku u bočního 
vchodu do školy, kde se v  současné 
době mj. skladuje tříděný odpad. 
Dalším krokem bude návrh budoucího 
využití tohoto prostoru a  zjištění 
finanční náročnosti případných oprav 
a úprav.

•  Zahrada bude postupně osazována, 
vybavována mobiliářem, altánem atd. 
dle finančních možností obce, dle štěd-
rosti případných sponzorů a i dobrovol-
níků, kteří přijdou pomoci s výsadbami 
i s malými stavebními úpravami.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem 
hasičům, kteří pomohli s odborně pro-
vedeným kácením a následným úklidem 
pokácených stromů a  keřů. Ušetřili tak 
obci i  škole nemalou finanční částku. 
Poděkování patří i  panu Cabrnochovi, 
který umožnil kácení na jeho parcelu, 
sousedící se školní zahradou.
Děkuji také panu Vašátovi a  panu Čer-
vinkovi za jejich pomoc a cenné rady při 
zvelebování tohoto místa.
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V  úterý 22.února jsme pro vás v  prostorách mateř-
ského centra připravily výstavu látkových plen, eko-
plen a ekoprostředků na praní, čištění a úklid.
Návštěvníci výstavy měli možnost prohlédnout si 
různé druhy látkových plen, z  různých materiálů 
i  barev, pleny čtvercové, vícevrstvé, zavazovací. 
Maminky a  tatínkové se dozvěděli o  kalhotkových 
plenkách, které tvarem připomínají jednorázovky, 
a funkčně nahrazují klasické čtvercovky. Používají se 
se svrchními kalhotkami. Také se dozvěděli o plen-
kách “all in one”, co vypadají jako jednorázové 
plenky, avšak jsou látkové a mají na povrchu prodyš-
nou nepropustnou vrstvu, a  proto nejsou potřeba 
žádné další nepropustné kalhotky. Výhodou “all in 
one“ a kalhotkových plen je, že odpadá žehlení.
Několik maminek, které se přišly podívat na výstavu, 
používá nebo používaly látkové plenky, jiné použí-
vání zvažují. Během výstavy proběhla pěkná debata 
o zkušenostech s různými druhy látkových plen i jed-
norázových ekoplen. Povídali jsem si o  výhodách 
jejich používání, finanční nákladnosti a dostupnosti. 
Další zajímavé téma naší výstavy byly eko výrobky. 
Měli jsme tu k  vidění prostředky na praní, čištění, 
úklid, od různých ekoznaček. Přínosná debata se 
rozvinula o  pracích prostředcích a  největší zájem 
rodiče jevili o  mýdlové ořechy, skořápky plodů ze 
stromu rodu Sapindus. 
Jsme moc rády, že se výstava podařila. Pokud bude 
zájem, tak rády připravíme další.

V sobotu 12.března proběhl v mateřském centru kurz šátkování - nošení 
dětí v šátku. Přišlo několik maminek, které děti v šátku již nosí a chtěly 
se naučit nové úvazy, nejvíc je zajímaly úvazy na záda, které jsou sice 
složité, ale zato praktické. S dítětem na zádech můžete během dne dělat 
v podstatě cokoli. Přišel také mladý pár, který děťátko teprve čeká, s nimi 
jsme trénovali pomocí panenek novorozenecké úvazy. Přitom jsme si 
povídali o přínosnosti a  výhodách šátkování a  vzájemně si vyměňovali 
zkušenosti. Pokud by se někdo další chtěl naučit nosit dítě v šátku, přijďte 
do mateřského centra, rádi vám poradíme.

Změna otvírací doby
Ve čtvrtky budeme otvírat mateřské centrum až v 9 hodin, místo dosa-
vadních 8 hodin.

Co chystáme?
V  sobotu 2. dubna v  16 hodin se 
v  tělocvičně ZŠ uskuteční loutkové 
divadelní představení na motivy 
anglické lidové pohádky Tři malá 
prasátka v podání známého divadel-
ního souboru Buchty a loutky. 
V  květnu a  červnu bychom rádi 
zorganizovali kurz ručního šití lát-
kových panenek a  panáčků, krás-
ných originálních hraček pro každé 
dítě. Rovněž připravujeme debatu 
a posezení se známou porodní asis-
tentkou o trendech v českém porod-
nictví a  návratech k  přirozenému 
porodu.
Jana Kolenská

Kurz šátkováníVýstava moderních  
látkových plen

Co se událo a bude dít v mateřském centru
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Zatmění Slunce
Naše škola vykročila do nového roku 
akčně, protože už 4. ledna žáci z celé školy 
mohli pomocí speciálních brýlí pozorovat 
zatmění Slunce. Měsíc začal sluneční 
kotouč zakrývat od severu. Vrchol částeč-
ného cca 80% zatmění nastal přibližně 
v půl desáté. Další částečné zatmění bude 
možné v ČR pozorovat až v roce 2015.

Výukový program o zdravé výživě

Ve čtvrtek 6. ledna se žáci z  celé školy 
zábavnou formou seznámili se zdravou 
výživou a  správným životním stylem. Ze 
Společnosti STOB přišla žáky naší školy 
zábavnou formou poučit o  zdravé výživě 
paní H.Takačová-Šnajdrová. Děti měly 
možnost se ve dvouhodinovém výukovém 
programu hravou formou seznámit s ener-
getickými hodnotami a glykemickým inde-
xem, s obsahem bílkovin, tuků a sacharidů 
u potravin a nápojů. Učily se počítat množ-
ství kilojoulů v potravině a zjišťovaly, za jak 
dlouho vydají tyto kilojouly pohybovou 
aktivitou a  seznámily se se zdravým jídel-
níčkem s optimální energetickou hodnotou 
a vyváženým poměrem živin. Program byl 
sestaven a  uzpůsoben věkovému rozdílu 
dětí. Poděkování patří paní H.Takačové - 
Šnajdrové za celodenní akci a paní učitelce 
Karáskové za její zorganizování, které po 
vánočních svátcích s  nadšením přivítali 
i vyučující :-).
Praha
26. 1. se konala exkurze v  Praze: výstava 
v Národním muzeu a expozice Mořský svět.

Zápis

Ve středu 2. února se konal v  přerovské 
škole zápis do 1. třídy. Zapsali jsme celkem 
21 dětí, všechny byly výborně připravené 
z domova a ze školky, takže nikomu nebyla 
školní docházka odložena. Děti se vypořá-
daly s více či méně obtížnými překážkami. 

Čekalo je 5 stanovišť zaměřených na 
různé oblasti. Na začátku si vybraly knížku 
s  krtečkem, přednesly básničku (zazpívaly 
písničku), řekly své jméno, adresu a  paní 
učitelka Kolenská je vyzkoušela z  výslov-
nosti. Na dalším stanovišti poznávaly zví-
řátka a  jejich mláďátka a hovořily na téma 
příroda. Dalším úkolem bylo spočítat před-
měty, obrázky a určovat geometrické tvary. 
U dalších stolečků kreslily, poznávaly barvy, 
stejné či rozdílné tvary, cvičily orientaci 
v prostoru a za každý správně splněný úkol 
obdržely razítko do Krtečkovy knížky od 
žákyň z deváté třídy. Na závěr s paní učitel-
kou Műllerovou svázaly papírovou kytičku 
pro maminku mašličkou. Za svou snahu 
a píli si vybraly několik dárečků, které pro ně 
vyrobily děti z 1.stupně a ze školní družiny. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě 
a  organizaci zápisu, zejména paní učitelce 
A.Kolenské a E.Műllerové, žákyním M. a V. 
Novotné, V. Zachariášové, B. Živnůstkové. 
Paní učitelka Kolenská pro předškolní děti 
připravila program „Začínáme spolu“, který 
se koná po celý březen každý čtvrtek. Děti 
tak mají možnost zvyknout si na školní 
prostředí i paní učitelku.

Beseda o Přerovu
V  úterý 15. 2. PhDr. J.Vinduška, ředitel 
Polabského muzea v  Poděbradech, přijel 
do základní školy seznámit žáky s minulostí 
Přerova. Odborně připravenou besedu 
s mnoha fotografiemi děti sledovaly s tako-
vou bedlivostí, že ještě odpoledne vyprávěly 
nabyté vědomosti svým rodičům. Některé 
poznatky probírali žáci v následující hodině 
s  vyučujícími a  zhodnotili besedu. Nejvíce 
je zaujalo, že v Přerově bylo před dávnými 
časy moře, že Přerov bylo městečko a nyní 
má možnost se městečkem stát zase, že 
zámek nejvíce zvelebil a  rozšířil o  skanzen 
pan Toskánský a  nyní bohužel, zámek 
vlastní Český rozhlas namísto Obce, že 
je zdoben sgrafity, že okna v  chalupě při 
rekonstrukci změnili, atp. Dále si vyslechli 
pověst o  tom, jak Přerov přišel ke svému 
erbu a  kdy bylo Švédy panství zničeno. 
Už víme, že se plánuje rozšířit skanzen 
o kovárnu a další budovy. Již nyní se těšíme, 
že navštívíme osobně přerovský skanzen 
a snad brzy i přerovský zámek!

Karneval
V  pátek 18. února jsme uspořádali v  tělo-
cvičně masopustní karneval a  v  rytmu 
hudby školní parlament vybíral ty nejkrás-
nější masky.

Školní zahrada aneb hurá, pojďme ven!
Ve čtvrtek 24. února se konala výstava 
dětských projektů žáků I. a  II. stupně na 
téma: „Jak si představujeme naši školní 
zahradu“. Dále zde bylo možno pohovořit 
o  Vašich názorech na budoucí využití 
zahrady a  své náměty zapsat do pamětní 
knihy. Návštěvníci měli možnost seznámit 
se se současným stavem a  postupem 
obnovy zahrady se zástupci obce Přerov 

nad Labem, která bude tuto akci financovat 
a  spoluorganizovat. Děkuji všem, kteří se 
přišli o  školní zahradu zajímat a  přispět 
dobrým nápadem.

A  co plánujeme v  blízké době? Právě 
vydáváme již čtvrté číslo školního 
časopisu, 31. března koncert Přerovské 
jaro, 1.4. druhý ročník úspěšné akce 
Noc s  Andersenem, letos zaměřenou 
na spisovatele Václava Čtvrtka, exkurze 
do planetária, besedy, divadla a  další 
akce. Přihlásili jsme se jako pilotní škola 
kin-ballu a účastníme se různých soutěží. 
Žáci se mají opravdu na co těšit.

Napsala: Yveta Hrušková, ředitelka ZŠ

Praha
Ve středu 26.ledna se děti z  páté a  sedmé 
třídy naší školy vydaly navštívit dvě akce, 
které nabízí naše hlavní město Praha. Všichni 
jsme se těšili na prohlídku výstavy v Národ-
ním muzeu (poslední velká výstava před 
započetím rekonstrukce muzea) s  názvem 
Staré pověsti české, která se věnuje souboru 
legend a  pověstí o  nejstarších dějinách 
Čechů a následně na expozici Mořský svět. 
Někteří z nás by to nikdy nepřiznali, ale ještě 
na něco jsme se moc těšili – na jízdu na eska-
látorech v metru. Odjížděli jsme ráno okolo 
sedmé hodiny. Čekala nás dlouhá a náročná 
cesta s  použitím mnoha dopravních pro-
středků. Cesta probíhala bez větších pro-
blémů. Snad pod dojmem očekávání věcí 
příštích jsme zapomněli zlobit, a  tak cesta 
do Prahy utekla velmi příjemně. Na Masary-
kově nádraží jsme maličkou chvilku počkali, 
než si všichni zakoupí správné jízdenky 
a  mohli jsme vyrazit poznávat nástrahy 
velkoměsta. Cestu metrem jsme si náležitě 
vychutnali. Když jsme se konečně dostali 
z prostoru metra (a dostatečně si užili očeká-
vanou jízdu po jezdících schodech), jen pár 
kroků zbývalo k  našemu cíli, k  Národnímu 
muzeu. Na to, že v  Národním muzeu 
probíhá unikátní výstava, nás upozornila 
již z  dálky kulisa staročeského hradiště 
na průčelí historické budovy. Zvenčí tato 
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Škola není jenom učení…
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budova působí majestátně, ale co teprve 
zevnitř. Sloupy ze žuly, mramorové dlaždice 
a to vše podtrhává ohromný světlík na střeše 
muzea, kterým do haly proudí příjemné 
světlo. Naše expozice se nacházela v prvním 
patře. Mohli jsme si prohlídnout středověké 
rukopisy, renesanční rytiny, barokní obrazy, 
ale také ilustrace z dětských knížek a humo-
ristických časopisů, exkluzivní archeologické 
nálezy s odbornými popisy i počítačové hry. 
Každý si mohl vylosovat jméno ze starých 
pověstí, přidat se k některému kmenu nebo 
na interaktivní mapě rozhodnout, kam měl 
praotec Čech dojít. Mohli jsme si potěžkat 
Bivojova kance, vystoupat na horu Říp a roz-
hlédnout se podobně jako praotec Čech 
nebo skácet pohanské modly. Čekala na 
nás i hádanka v podobě tajemného nápisu 
na hrobu praotce Čecha a  také tajemný 
duch z  pověsti o  Neklanovi. Výstava nás 
nadchla svým pojetím, byla velmi inter-
aktivní, zábavná a  hravá. Přemístili jsme 
se k  pražskému Výstavišti, kde se nachází 
výstava Mořský svět. V  Mořském světě 
jsme strávili asi 1,5 hodiny ve společnosti 
žraloků, rejnoků, piraní, murén, korálů 
a dalších různobarevných mořských ryb. Při 
prohlížení expozice se nám tajil dech nad 
rozmanitostí a krásou světa, který se skrývá 
pod hladinou moří a  oceánů. Odvážlivci 
zakoupili nabízené krmivo a  jali se „dravou 
mořskou havěť“ krmit. Při zpáteční cestě, 
kterou jsme (k  zármutku mnohých – chy-
běla jízda metrem a exkalátory) zvolili jinou 
než směrem tam, jsme zjišťovali, co si kdo 
z návštěvy světa ryb a mořských živočichů 
zapamatoval. Zpět do Čelákovic nás z praž-

ského Masarykova nádraží 
odvážel patrový vlak Elephant 
City, takže jsme si cestu vychut-
nali v  horním patře, abychom 
měli o všem přehled. Pauzu při 
čekání na autobus do Přerova 
jsme strávili v  cukrárně, a  pak 
už se s batohy plnými suvenýrů 
a  dárečků, břichem plným 
dobrot a  hlavně hlavou plnou 
nových poznatků a  zážitků 
nechali odvést až domů. Když 
to shrneme, za jeden den jsme 
viděli dvě výstavy, zažili jízdu 
autobusem, vlakem, metrem 
i tramvají (hledali jsme v jízdních 
řádech, kupovali si jízdenky) 
a  poznali část Prahy. A  to není 
málo. Napsala: Alena Malínská, učitelka ZŠ

KARNEVAL
V  pátek 18. února zaplnily naši školu pře-
krásné masky. Již do první hodiny mohli žáci 
naší školy přijít převlečeni za různé masky 
a obohatit tak výuku svým převlekem. Třetí 
hodinu se pak všichni sešli v tělocvičně, kde 
mohla začít přehlídka všech masek od první 
do deváté třídy. Porota, složená ze školního 
parlamentu, se ujala hodnocení a na konci 
vyhodnotila tři nejhezčí masky prvního 
stupně a tři nejhezčí masky druhého stupně.

1. místo Trojek Tadeáš – policajt (4. tř.)
2. místo Louda Jan – kostlivec (1. tř.)
3. místo Kocsis Daniel – vodník (1. tř.)
1. místo David Messány – trpaslík (9. tř.)
2. místo Michal Veselý – prostitutka (6. tř.)

3. místo Jirouš Daniel – včelař (6. tř)

Speciální cenu získala celá sedmá třída, 
která ukázala, co je to soudržnost kolektivu 
a  dokázala se dohodnout na společné 
masce. Předvedli nám, jak vypadají „Šmou-
lové“ v jejich podání. Celý průběh karnevalu 
byl velice zábavný nejen pro děti, ale i pro 
učitele. Ti také nezaháleli a připravili si pro 
děti masky. Ani oni nepřišli o  hodnocení 
porotou.

1. místo paní učitelky: Solusová a Vašátová
2. místo paní učitelka: Kloudová
3. místo paní učitelka: Müllerová

První ročník karnevalu v naší škole tak pro-
běhl velice úspěšně. Děkujeme všem, kteří 
si dali práci s  přípravou kostýmů i  celého 
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Zprávy z MŠ
Skončilo období masopustu a všichni se 
těšíme na příchod jara. Školní vzdělávací 
program mateřské školy je založený na 
integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi a 
prožitky dětí.Pracujeme s tématickými celky 
a jedním je „ Volám tě sluníčko“. Na scho-
dišti naší školky máme krásné obrázky se 
symboly čtyř ročních období od ilustrátorky 
dětských knížek Heleny Zmatlíkové.Děti si 
je rády prohlížejí, nyní je nejbližší motivací 
pro nás lidová tradice „vynášení Moreny“ 
- loučení se zimou. Děti si podle vlastních 
představ vyrobí nebo nakreslí „babici 
Zimici“, kterou v pátek 18. března společně 
s družinou odneseme k Labi, kde ji zapálíme 
a hodíme do řeky. Říkadly a písničkami o 
jaru zimě zamáváme na rozloučení.

Krásné a slunečné dny od popeleční 
středy nás vylákaly na zahradu, ale než 
si zde budeme moci hrát, tak nás čeká 
jarní úklid. Žádáme tímto rodiče i ostatní 
návštěvníky zámecké zahrady o pomoc 
při hrabání, úpravá ch pískovišť a úklidu 
domečku (průběžně od 14. března, nářadí 
je na terase domečku). Jarní program mají 
děti ve školce skutečně pestrý (viz plán na 
2. pololetí na webových stránkách školky). 
Podle velkého zájmu přihlášených dětí na 
knihovní noc jsme rádi, že výchova k lásce 
ke knize a čtení je v našem programu jeden 
z hlavních cílů.
Hezké dny plné sluníčka a radosti přejí děti 
a zaměstnanci školky.

Napsala: Danuše Skuhravá


